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Komende activiteiten

o

o
o
o

Zotdag24juni. Fietstocht door de Duffelt onder leiding van Govert Janssen langs
(verdwenen) kastelen en versterkte plaatsen in het Duitse deel van de Duffelt. In
samenwerking met Heemkundekring De Duffelt.
Zondag 9 september. Open Monumentendag. Thema: 20eeeuwse Bouwkunst. Wij nfllen
onder meer aandacht besteden aan villa's van de architect Oscar Leeuw.
Dinsdag25 september, Presentatie Veldnamen Ooiipolder in De Sprong in Ooij.
Maandag 19 november, Najaarsbiieenkomst in hotel 't Spijker in Beek: Monumentencafé
als servicebijeenkomst voor eigenaren en gebruikers van monumenten.

Zondag24 juni2007 fietstocht langs (deels verdwenen) kastelen in De Duffelt
Op zondag 24 juní 2007 organiseren de Heemkundekring De Duffelt en de Stichting tot Behoud
van Monument en Landschap in de gemeente flbbergen de jaarlijkse fietstocht door onze streek
onder leiding van Govert Janssen.

en
wordt
voortgeborduurd op dit thema, maar dan in het
Duitse deel van De Duffelt.
Was vorig jaarhet thema (verdwenen) kastelen
versterkte plaatsen in de Ooijpolder, dit jaar

Verzarnel- en vertrekplaats is de parkeerplaats bij
de kerk te Mehr (hoek Wibbeltstrasse / Querweg)
om 11.30 uur. Naar verwachting arriveren we op
dezelfde plaats om omstreeks 15.30 uur.

Uitreiking Monumentenprijzen 2005 - 2006 in het Witte Kerkje van Ubbergen
Op maandag23 april jl. vond in het Witte kerkje van Ubbergen de uitreiking plaats van de
Monumentenprijzen 2005 - 2006. Het gaat hierbij om prijzen die toegekend worden aaÍ
eigenaren enlof beheerders van monumenten of aan organisaties die zich bezighouden met
monument- en/of landschapsb eheer.
In de categorie Eervolle onderscheidins
ontvingen de vijf winnaars ieder een met de
hand ingeschilderde print op aquarelpapier van
de Ooijse kunstenaar Jos van Gessel,
voorstellende het Salmhuisje. De vijf
gelukkigen die een door de kunstenaar zelf
gesigneerd kunstwerk mee naar huis mochten
nemen, waren de eigenaren van l. Boerderij
Haarenshof te Kekerdom;2.het Tolhuus te
Ubbergen; 3. boerderij 't Pölleke te Ooij; 4. een
voormalige boerderij te Erlecom en 5. het huis

Kopsendal te Ubbergen. Aan de eigenaarbewoners van de Haarenshof werd bovendien de
Ton Gij sbers-monumentenprij s, een oorkonde,
toegekend vanwege de beste geslaagde en de
meest verdienstelijke restauratie van de
afgelopen twee jaar. In de categorie
Aanmoedieinespriis werden van de negen
beoordeelde objecten de volgende vijf eigenaars
en/oforganisaties bekroond van: 1. de
voormalige pastorie van Kekerdom; 2. het
natuurontwikkelingsproj ect Het Zwanenbroekj e,
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Ubbergen; 3. de kunstverzameling in Hotel 't
Spijker; 4. de voormalige schoorsteen De Ooij
en 5. het stedenbouwkundig project De Geest.

Alle winnaars in deze categorie ontvingen een
boeket bloemen en een exemplaar van het
onlangs verschenen boek van de hand van
Herman Grote: Het vergeten monument/Das
vergessene Denkmal (I-Ibbergen, 2007). De jury
heeft bij de selectie van te nomineren objecten

gemeente tlbbergen actíef zrjn op het gebied van
behoud en beheer van monument en landschap.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking hield
restauratie-architect Ir. Servaas van Elteren een
lezingmet als titel 'Het renovatieproces:
schoonheid zit in de details'. Aan de hand van
met power point gepresenteerde foto's van het
opknapproces van zijn eigen boerderij legde hij
uit, dat bíj zo'nbouwkundig project niet alleen
een degelijk onderzoek, een plan en een
kostenbegroting van belang zijn,maar dat men
ook oog moet hebben voor het voor het pand
karakteristieke details, bij voorbeeld ramen en
kozijnen. Juiste en verzorgde restauratie van
zulke 'kleinigheden' dragen in belangrijke mate
bij tot een gaaf en compleet gevelbeeld van het
gerenoveerde monument. De avond werd
muzikaal en wolijk opgeluisterd door het duo
Peter Rutten, piano en Barbara Onderdelinden,
zarlg.
Het juryrapport van de Monumentenprijzen

Boerderij Haarenshof te Kekerdom.

2005 - 2006 is verkrijgbaar bij het secretariaat
van de Stichting.

bijzondere aandacht besteed aan de inbreng van
de vele vrijwilligersorganisaties die in de

Meer over Jos van Gessel
In opdracht van de Stichting tot Behoud van Monumenten en Landschap in de gemeente Ubbergen heeft
Jos van Gessel bovengenoemde vijf kunstwerken in oplage gemaakt. Van Gessel heeft zich laten
inspireren door het huisje van Salm, dat verscholen ligt bij de Elzenbeek in Beek. Het Salmhuisje
syrnboliseert voor hem het koesteren van een eigen plek. Immers, monumenten moet men volgens hem
blijvend koesteren. b 1892 werd dit houten gebouwtje als bouwpakket in Zwitserland gemaakt naar een
ontwerp van architect Abraham Salm. Tot 1929 maakte het deel uit van het landgoed Stollenberg in
Berg en Dal, en diende toen als privé-tramwachthuisje voor de bewoners van Berg en Dal. In 1930 werd
het Salmhuisje geschonken aan Bad Beek en werd het gebruikt als kiosk voor het zwembad.
Jos van Gessel schildert landschappen naar aanleiding van reizen die hij maakt l;;aar o.a.Italie, Rusland
en Finland. Met behulp van tekeningen en foto's die Àij in het landschap maakÍ, ontstaan inzijnatelier in
de Nijmeegse binnenstad schilderijen met een geheel eigen sfeer. Zo deed het huisje van Salm hem
denken aan de kleurrijke schilderijen die hij maakte naar aanleiding van een bezoek aan Finland.
Bij Galerie Stills in Nijmegen exposeerde Van Gessel een serie sprookjesachtige werken met nauwkeurig

geschilderde huisjes, die het idee geven van die van een modelspooóaan. Deze plaatste
ruig geschilderd landschap.

hij in een bijna

Vorig jaar vertoonde Galerie Judy Straten uit Grubbevorst werk van Van Gessel op de pAn in de
Amsterdamse Rai.
Regina Nève-Sprenger
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OPEN MONUMENTENDAG 2OO7
Anno 2007 teemt de waardering voor de
Op 9 september is het Open Monumentendag in
de gemeenten Ubbergen en Millingen a/d Rijn.
Onze Stichting gaat, net als voorgaande jaren,
weer samenwerken met de Heemkundekring de

Duffelt/Ileimatkundeverein Die Diiffel. Dit jaar
werken we ook samen met de gemeente
Nijmegen.
Open Monumentendag 2007 staat landelijk in het
teken van het bouwen in de twintigste eeuw. Wij
sluiten ons bij dit thema aan. In die eeuw kreeg de
Nederlandse architecfuur weer een eigen gezicht
Aan de wieg van deze ontwikkeling stond de
architect H.P. B erlage ( 1 8 56- 1 934), doorgaans
gezien als de vader van de moderne Nederlandse
architectuur: het Rationalisme. Met zijn aandacht
voor een heldere constructie en eerlijk
materiaalgebruik maakte hij de weg vrij voor de
flamboyante voÍnen in baksteen van de
Amsterdamse School. Vooral na de Eerste
Wereldoorlog nam deze vorm van bouwen een
grote vlucht. Er werden hele woonwijken in de
grote steden in deze stijl opgetrokken.
Oscar Leeuw (1866-1944) heeft als architect
gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw
een bijzonder en herkenbaar stempel gedrukt op
de bouwkunst

monumenten uit de twintigste eeuw toe. De
architectuur uit de periode 1900-1965 wordt nu
gezien als een belangrijke en vernieuwende
ontwikkeling in de Nederlandse
architectuurgeschiedenis.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor
de Open Monumentendag.
In het gemeentehuis in Millingena/dRijn zal
aandacht gegeven worden aan het gebouw zelf en
aan de wijk Nielingen. In de Ooijpolder kunnen
een zogenaamde "wederopbouwboerderij ", een
voormalige kaasfabriek en een voormalige
maalderij bezocht worden, waarbij enig uitleg is te
beluisteren.
Twee routekaarten gaan we maken! Met de ene
kaart in de hand kunt u langs de monumenten in
Millingen a/d Rijn, Ooijpolder en Beek en
Ubbergen. Met de andere kaart, samen met de
gemeente Nijmegen gemaakt, kunt u langs
monumenten fietsen die ontworpenzljndoor de
bekende architect Oscar Leeuw. Aan de
Rijksstraatweg in Beek en tlbbergen en op de
Ravenberg in Beek staan prachtige panden van de
hand van Oscar Leeuw.

in en rond Nijmegen.

Langs de Rijksstraatweg in Ubbergen en Beek en
aan de Ravenberg in Beek staan panden die door
hem ontworpenzljn, in een bouwstijl die Nieuwe
Kunst wordt genoemd.

Na de Tweede Wereldoorlog werd er veel
gebouwd in de stijl van de Delftse School, met
elementen uit de architectuur van het verleden.
Een aantal door oorlogsgeweld vernielde
boerderijen in onze gemeente zijn bij de
wederopbouw in deze stijl gebouwd.
Het Nieuwe Bouwen, ook wel functionalisme
genoemd, betekende een duidelijke breuk met het
verleden. Beton, staal en geprefabriceerde panelen
zorgden vooi een nieuwe vormentaal.
Volksvijand nuÍrmer één in de jaren vijftig, de
woningnood, zorgde er voor dat er massaal
nieuwe woonwijken met gestandaardiseerde
eengezinswoningen en fl atgebouwen verezen.

Villa Margot, Rijksstraatweg 72 te Beek een van de
panden van Oscar Leemtt.

Schrijft u alvast 9 september in de agenda!
Het uitgewerkte programma staat in de volgende
nieuwsbrief die u in augustus ontvangt.

loke Meulenveld-de Koning
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave
van de Sn+mruc tot behoud

van MoNUMENT EN r-RloscnRp in
de gemeente UeaeRceN.
Redactie
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Verschijnt vier keer per jaar.
Donateurs ontvangen het blad gratis,
aanbevolen minimale donatie € 15,00
per jaar.
Bankrekening 1 051 .1 1,562 tnv
Stichting Monument en Landschap,
Hezelstraat 18, Ooij.

Het grote geheim van de Ooijpolder ontsluierd
Op initiatief van De Ploegdriever is een werkgroep,waarín
ook onze Stichting deelneemt, bezig alle veldnamen in het
Cirkul van de Ooij te inventariseren en een selectie te maken
van percelen waar een bordje met de perceelnaam zal worden
geplaatst. De voorlopige selectie is bijna klaar, nu volgt het
overleg met de eigenaren en de gebruikers van de betreffende
weilanden en akkers.
De resultaten worden gepresenteerd op dinsdag 25 september
a.s. om 20.00 uur in Dorpshuis De Sprong, aan de Prins
Bernhardstraat rn Ooij. Daar zal ook het best bewaarde
eeuwenoude geheim van de polder worden onthuld.

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
karakteristieke
waarde heeft."

of

Secretariaat: mw Dr R.M. NèveSprenger
P,C" Hooftstraat 12
6573 CE Beek-Ubbergen,
tel.024-684 3158
e-mail:

In de volgende Nieuwsbrief volgen meer bijzonderheden.

