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Lezing maandag 20 november
tweed u izend jaar Nederrij kswald
Ten zuiden en zuidoosten van Nijmegen ligt
een bosgebied waarvan het hout al door de
Romeinen werd gebruikt. Dit woud was toen
één geheel met het tegenwoordige Duitse
Reichswald bij Kleef. ln de Middeleeuwen
was het Ketelwald, zoals het toen werd
genoemd, een domein van de graven, later
hertogen, van Gelre en van Kleef . Zij
gebruikten het bos vooral als onderpand
voor leningen om hun hoven en oorlogen te
bekostigen. ln de vijftiende eeuw werd het
Ketelwald gesplitst in een Duits (OberReichswald) en een GelCers deel, het
Nederrijkswald. Beek en Ubbergen hebben
nooit tot het Nederrijkswald behoord; de
oostgrens van het domein lag langs de
Oude Kleefsebaan. De boeren van deze
dorpen hadden wel oude gebruiksrechten in
het bos.
ln de zestiende eeuw is de provincie
Gelderland het Nederrijkswald gaan
beheren en gebruiken. ln de Franse tijd zijn
de domeinen onder rijksbeheer gebracht en
al gauw daarna verkocht. Het
Nederrijkswald kwam toen in handen van
grootgrondbezitters. Omstreeks 1930 is een
deel van het vroegere domein weer
sam engebracht onder Staatsbosbeheer.
Over de geschiedenis van dit grote
bosgebied gaat de lezing van dr. Klaas
Bouwer, die over dit onderuuerp het boek
'Een notabel domein' (2003) heeft
geschreven. ln de lezing worden ook
relaties gelegd met de historie van andere
Gelderse domeinbossen.
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ln hotel 'de Musschenberg',
Rijkstraatweg 154 in Beek, maandag 20
november, 20.00 uur

Onderscheiding Dr. Jan Smit
Op dinsdag 31 oktober werd in de
Kaisersaal van de AbdU Brauweiler in
Pulheim-Brauweiler aan Dr. Jan G. Smit,
voorzitter van de Heemkundekring De
Duffelt, worden uitgereikt de Rheinlandtaler.
Deze onderscheiding is een initiatief van het
Landschafsverband Rheinland en wordt
toegekend aan personen, die zich
verdienstelijk hebben gemaakt op het
gebied van de cultuurhistorie in het
grensgebied van het Rijnland. Tijdens een
feestelijke zitting zal behalve aan Jan Smit
ook aan Prof. Dr. Michel Pauly en Charles
Schlosser de Rheintaler worden uitgereikt.
De Stichting tot Behoud van Monument en
Landschap feliciteert Jan Smit van harte
met de toekenning van deze eervolle
onderscheiding.
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Open Monumentendag 2006
De spandoeken en ballonnen hingen zeer
uitnodigend voor het gebouw van Schutterij
"de Vriendenkring" in Leuth bij de gezellige
zitjes met parasollen. Binnen had Wim
Megens een aantrekkelijke expositie
gemaakt met veel foto's betreffende
feestelijke gelegenheden zoals kermis,
carnaval en natuurlijk het koningsschieten
en de schuttersfeesten.
Er werd ook nog veel en interessante uitleg
gegeven door Marita Nielen.
De jongeren, Rik Bons, Jari Menting, Mitch
en Robin van Eck hebben met het
vendelzwaaien geweldig hun best gedaan!
Ondanks de wielerronde die in Beek
verreden werd en waardoor de
Rijksstraatweg was afgesloten, hebben toch
nog zo'n 45 personen de weg naar de
Musschenberg kunnen vinden om te
luisteren naar het Cavalierenkoor "de
Hofbrouwers"o.l.v. Johan Arts, dat voor de
gelegenheid een repertoire met
feestliederen liet horen. Er werd dan ook
heerlijk meegedeind! Heel interessant was
ook de uitleg van Wim v.h. Erve over het
Vaandel,de Schilden en Medailles van de
verschillende carnavalsprinsen. Nooit
geweten dat er zoveel verhalen aan vast
zaten.
Tijdens de PowerPoint presentatie, gemaakt
door Ron Willems, over (voormalige) cafés,
theehuizen, uitspanningen of hotels hoorde
je vaak verraste kreten van herkenning of er
ontstond spontaan een gesprek over waar
dat vroegere kroegje ook weer gestaan had
en wie er achter de tap stond! Wiel Tonies
vertelde heel gezellig over hoe het was en
nu nog is en liet daarbij aan het eind van het
verhaal de routekaart zien waar een tocht
op uitgezet was langs allerlei (voormalige)
Kroegen en Kneipen in Beek, Ubbergen, de
Ooijpolder en de Duffelt met beschrijvingen
en foto's. De kaart was op de Open
Monumentendag gratis te verkrijgen.
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ln Millingen aan de Rijn was de bijzondere
expositie van de Carnavalsvereniging "de
Deurdouwers". Heel veel foto's van de
prinsen met hun gevolg uit lang vervlogen
tijden waren te bewonderen, maar wat op
mij sterke indruk maakte waren alle
prachtige zelfgemaakte jurken. Helemaal op
maat gemaakt van schitterende ontwerpen
en materialen! Dat hadden veel meer
mensen moeten zienl
Op de kermis in Ooij was het natuurlijk druk.
De traditionele optocht door het dorp, het
vendelzwaaien en de overdracht van de
koningsparen in de tent, werd natuurlijk ook
druk bezocht.

Schutterij "de Eendracht" is toch wel
geweldig geëmancipeerd als je het vergelijkt
met de Schutterij in Niel, waar we aan het
eind van de dag aankwamen. Daar is het
Koningsschieten en de kermis op dezelfde
dag. We werden ontvangen met kofÍie und
Kuchen, gebakken door de vrouwen van het
dorp. Vurrukkelijk! Het schieten gebeurt
traditiegetrouw door de mannen, dus
voordat er ooit een schutterskoningin komt
moet er toch nog heel wat gebeuren!
Er waren zo'n 50 mannen aan het schieten,
een behoorlijk percentage als je in
aanmerking neemt dat Niel ongeveer 450
inwoners heeft. Toen uiteindelijk de echte
strijd om de kop van de vogel begon,
meldden zich elf jonge mannen aan,
allemaal vrienden van elkaar, van de 50 die
mee hadden geschoten! Een spannend
uurtje brak aan met veel waves en gejoel.
Uiteindelijk werd de kop van de vogel
geschoten en de Koning hoog op de
schouders genomen door de tien anderen.
Het was heel erg gezellig en het ging er
gemoedelijk aan toe. Daar speelde het weer
natuurlijk ook een belangrijke rol bij!
Het was een feestelijke dag! Tot2007 op de
volgende Open Monumentendag.

Joke Meulenveld
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Bomenkap bij de Bisonbaai
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AIs u de laatste tijd bij de Bisonbaai bent
geweest, zult uit gezien hebben dat dit
prachtige doorkijkje niet meer is. Er is een
bruggetje aangelegd zodat een ommetje
rond de Bisonbaai mogelijk is. Sommige
bezoekers zijn daar blij mee, voor anderen
had het niet gehoeven: het gebied links op
de foto was tot nu toe een oase van rust
voor vee en wild. Ook de bomen op de
voorgrond zijn allemaal weg.
Eind augustus kregen de buurtbewoners
een brief van Staatsbosbeheer. Daarin
werden grootschalige kapwerkzaam heden
aangekondigd: vele tientallen populieren in
de uiterwaarden moeten verdwijnen.
Argument was onder andere dat deze Canadese- populieren- in ons land niet
thuishoren en dat ze gevaar opleveren voor
bezoekers.
ln de brief werden bewoners uitgenodigd
voor toelichting op een woensdagmiddag;
de dag daarna zou de kap beginnen.

Staatsbosbeheer is een prima organisatie
die het beste voorheeft met de natuur.
Maar in dit geval zijn wij van de Stichting
niet zo blij met de gang van zaken.

De'Stichting tot behoud van monument en
landschap' is van mening dat SBB te
weinig rekening houdt met de
landschappelijke waarden ln Ooy en Duffelt.

Tot nu toe was de Bisonbaai een fraai,
harmonieus en intiem gebied. Er was een
duidelijke afscheiding - zowel visueel als
auditief- met de vaak drukke dijk. De
statige populieren waren een lust voor het
oog en een baken in het landschap. Ze
zorgden voor mooie doorkijkjes. De vele
wandelaars en fietsers die op de dijk
passeren en langs de baai recreëren, zagen
het gebied al vele jaren in deze vorm en ze
genoten ervan.
Daarin is nu verandering gekomen: het oogt
nu vooral als een wat sfeerloze en
anonieme afgraving zonder veel
geschiedenis. Ook het bosje ter hoogte van
Oortjes Hekken is ondertussen verdwenen.
Tja, en de vraag of populieren in een open
polderlandschap thuishoren? Als je kijkt
naar etsen van Rembrandt, schilderijen van
Hobbema en van Gogh, zie je dat
populieren al eeuwenlang wegen, dijken en
plassen ín ons land omzomen.
Jammer is dat SBB over haar
werkzaamheden niet heeft overlegd met
bewoners en bezoekers: het gaat tenslotte
om een landschap dat een Ueètje van ons
allemaal is. Formeel heeft ze die
verplichting niet, maar voor het draagvlak in
zo'n gevoelig gebied zou het beter zijn. Dan
waren er wellicht geen vragen gesteld in
Tweede Kamer en gemeenteraden, en
waren er geen bezwaarschriften en
actiegroepen nodig geweest.
SBB is van plan op termijn ook de
populieren aan de andere kant van de baai
te kappen.
We hebben een brief gestuurd naar SBB.
Daarin vragen we haar meer oog te hebben
voor landschap en historie, en de visie van
gebruikers en bewoners.
Ook vragen wij af te zien van de eventuele
kap aan de noordzijde van de Bisonbaai.
We willen graag met SBB van gedachten
wisselen over ons beider visie op de
inrichting van de Bisonbaai.
We houden u op de hoogte.
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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 1 051 .11.562
tnv Stichting Monument en
Landschap, Pompweg 7 ,
Ubbergen.
Redactie
Regina Nève-Sprenger
Jan Cornelissen

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 het Colofon.

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 rs voor monumenten
dan wel om zijn inrichting en gebruik geschiedkundige of
ka ra kte ri stieke waa rde h eeft . "
Secretariaat: mw. Dr. R.M. Nève-Sprenger
P.C. Hooftstraat 12
6573 CE Beek-Ubbergen,
Tel.024-684 3158
E-mail : monumentenlandschap@hotmail.com

Publicaties van de Stichting:
Monument en landschap in Ubbergen
Heerenheibel
Littekens van Market Garden
Smokkel in Beek en de Dufflet2
Cultuurhistorische gids
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Diverse fietsroutes
Monumenten Gelderse Poort

€22.50
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€200
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gratis
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