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Het prograrnma voor het nieuwe jaar
Dir zijn dè activiteiten voor 2002. \trii nodigen.orlze donateurs daar van harrc voor uit. Noteer vast de data-

o Voor de winterbijeenkomsr op donderdag 31 januari hebben wij prof.dr NJ.M. Nelissen, voorzitter van de

Nijmeegse Monumenrencommissie, bereid gevonden een lezing te houden.

. Ter gelegenheid van de gemeenreraadwerkiezingen in maart a.s. organiseren wij op dinsdag 19 februari een

discussiebij eenkomst over het gemeentelijke monumentenbeleid.
. \íij laten de g,renspaal in het Keteldal een opknapbeurt geven en zullen op zaterdag 23 maart de paai

feestelijk herplaatsen.
o De direereur lrarl de Rijksdiensr vooÍ de Monurnenrenzorg Prof. fuselbergs heeft toegezegd later dit jaar

voor ons een lezing te zullen verzorgen-
. Op zondag 7 juli houden wij samen mer de heemkundekring De Duffelt de jaarlijkse fietstocht door de

Duffelt.
. De Open Monumenrendagen zijn dir jaar op 14 en 15 september. Het thema is "Handel".

o De gerestaureerde veldoven in de Groenlanden zal il,s het goed gaat in het najaar worden opgeleverd.

WrNtrRettrcNxot'lst

Rijk, provincie en gemeenlen hebben

cie iaatste tijd veel meer zorg voor

restauratie en onderhoud van

monumenten. Zo maakte Staats-

secretaris van der Ploeg onlangs

bekend dat het kabinet heel veel extra

geld beschikbaar heeft gesteld voor

monumentenzorg en dat tal van

bureaucratische belemmeringen voor

het verkrijgen van subsidie zijn weg-

genomen. De gemeente Ubbergen

heeft zeer recent besloten verplichte

plaatsing mogelijk te maken van

l"eschermwaar:dige panden op de

gemeentelijke monumentenlijst.

De voozitter van de Nijmeegse

Monumentencommissie Prof. dr Nico

Nelissen zal voor onze Stichting een

lezing houden getiteld "Monumenten-

land in beweging", waarin hij ingaat op

het actuele overheidsbeleid. De

bijeenkomst, speciaal voor onze

donateurs, is op donderdag 31 januari

a.s. om 20.00 uur in het Ubbergse

Kerkje aan de Bijksstraatweg.

' KIEzEN vooR MoNUMENïEN'

Ítel het oog op de naderende

gemeenteraadsverkiezin gen

organiseert onze Stichting een

discussiebijeenkomst, waarvoor alle

politieke parlijen die deelnerïen aan

deze verkiezingen, worden uitge-

nodigd. Zj kregen dan de gelegenheid

om -aan de hand van stellingen- hun

ideeën en plannen op het gebied van

cultuur- en natuurbehoud uiteen te

zetten en met vertegenwoordigers en

sympathisanten van de Stichting in

discussie te gaan. De avond wordt

gehouden op 19 februari in hotel 't

Spijker en begint om 20.00 uur.

Stellingen die aan de partijen zulten

worden voorgefegd, luiden:

o Een onwelwillende eigenaar van

een monumentwaardig pand moet
zich schikken in de plaatsing oP

de gemeentelijke monumenten-
lijst.

o De gemeente zal de ucheologie-
vergunning actief a1s instrument
hanteren.

o Het landschap is voor de

gerneente Ubbergen het
belangrijkste kapitaal

e De raadvan de gemeente
Ubbergen zal het verlenen van
vrijstellingen op grond van het
nieuwe bestemmingsplan
buitengebied voo r biivoorbeeld
tunnelkassen aan zich voor-
behouden en die vrijstellingen
slechts spaamaam en onder
strakke voorwaarden verlenen.

r Boerderijen in het buitengebied
van de gemeente Ubbergen zullen
hun uiterlijke verschijningsvorm
zoveel mogelijk behouden.

o De gemeente stimuleert dat op
scholen aandacht wordt besteed

aan het locale landschappelijk en
cultuurhistorisch erfgoed.

o Ter hoogte van het dorp Ubber-
gen wordt de ecologische
hoofdstructuur van de stuwwal
naar de Ooijpolder gerealiseerd.

r Bij de reconstructie van de

Rijksstraatweg te Beek en

Ubbergen zal de Rijkssraetweg
een klinkerweg blijven.
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Dr Gnrnspnnl rN HET KrtrroRr
0nze Stichtrng is als eigenaar

verantwoordelijk voor de goede staat

van de Grenspaal in het Keteldal. De

paal is geen grenspaal in de eigenlijke

zin van het woord, maar een

toeristische attractie van voor de

Eerste Wereldoorlog en heeft op

diverse plaatsen bil of op de

toenmalige Nederlands-Duitse grens

gestaan, die tot kort na de Tweede

Wereldoorlog door het Keteldal in

Beek liep. 0p het ene stel armen, in

noord-zuidelijke richting, staat de

inmiddels befaamde tekst "Laat

vriendschap heelen, wat grenzen

deelen", het andere paar in oost-

westelijke richting wijst naar Duitsch-

land en Nederiand.

Het monument was de laatste tijd in
slechte conditie, dus toen de

organisatoen van de expositie'heiter
bis wolkig' in het Haus der Geschichte

in Bonn over de Duits-Nederlandse

betrekkingen ons vroegen om de

Grenspaal te mogen exposeren,

voorzagen wij problemen. Niettemin

. :,,ii_.

r,rl,tri:lrrr

De 6renspaa/ in het Keteldal, afreeldlng in de

catalogus bii de tentoonste/llng 'heÍter bis wo//ng'

wilden zij de paal per se in de

expositie hebben. Dat hebben zij en

wijgeweten. De paal kon bijde
opening niet worden geplaatst

vanwege de houtworm en wij kregen in

de pers het venrijt rommel geleverd te

hebben. Enfin de Grenspaal is in Bonn

houtwormvrij gemaakt, heeft eerst de

tentoonstelling daar gesierd en is de

afgelopen maanden mee geweest naar

het Rijksmuseum in Amsterdam. ln de

tussentijd hebben wij subsidies

geworven voor restauratie. De

Gemeente Ubbergen, de Provincie

Gelderland en de plaatselijke Stichting

Platform Toerisme nemen gedrleën de

kosten voor hun rekening. 0p het

ogenblik [aten wij de Grenspaal geheel

restaureren en op zaterdag 23 maart

om 14.00 uur zullen de beide

burgemeesters van Kranenburg an

Ubbergen, Meisters en Wilbers, de

Grenspaal feestelijk opnieuw opstellen

op zijn oude verlrouwde plek in het

Keteldal in Beek.

Bfzonderheden over de overEe

actrviteiten vindt u in de volgende

Nieuws

§ffirtr
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Dr MoruuurNTENGtDS UearRert't
Het oude plan om een uitgebreide Monumentengids met alle monumenten in de gemeente Ubbergen te maken, gaat nu toch

venruezenlijkt worden. Dr Mark Wingens, historicus en uitgever, maakt sinds een half jaar deel uit van het bestuur van de

Stichting. Hij heeft op zich genomen het bestaande manuscript aan te vullen klaar en ie maken voor publicatie. Wij verwachten

dat dit handboek medio 2003 zal verschijnen. Wij houden u op de hoogte over de verschijningsdatum.

Dr vrmovrru
De veldoven in de Groenlanden (Ooij), eigendom van Staatsbosbeheer, is dringend aan restauratie toe. De provincie heeft

subsidie toegezegd. Onze Stichting is benaderd voor de coördinatie en begeleiding van de restauratie. Een subsidie-

voonivaarde is dat het werk door leerling-metselaars wordt uitgevoerd. Wiel Ïonies, bestuurslid uan luí+Len zeer ervaren met

restauraties, onderzoekt de uitvoerbaarheid van het plan.

DT MoTTesunCHT oP DE DUIVELSBERG

Staatsbosbeheer restaureed momenteel de Motteburcht op de Du[velsberg. De St[chting tot behoud van monument en

landschap in de gemeente Ubbergen is gevraagd de tekst te maken voor het publieksbord dat op de Duivelsberg wordt

geplaatst. Ons oud=bestuurslid en kenner van de omgeving Piet de Lezuw heeft de tekst+an debeschrijving rran de burtht
geschreven. De heropening van de burcht is op vrijdag 25 januari 2002 van 14.30 tot 17.30,
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Open Monumentendag op 9 september 2001 "Monumenten in de Gelderse Poort"

De Stichting tot Behoud van Monument en Landschap Ubbergen, Heemkundekring de DuffeltlHeimatverrein

Die Duffel en het organiserend comité Rijnwaarden hebben de handen ineengeslagen en in de gemeenten

Ubbergen, Millingen ald Rijn, Kleve, Kranenburg en Rijnwaarden deze 0pen Monumentendag georganiseerd,

Een kaart met vier grensoverschrijdende fietstochten leidde langs twaalf monumenten in de Gelderse Poort

waar uitleg werd geEeven door enthousiaste bewoners en vrijwilligers. Veelverhaien zijn eok

grensoverschrijdend.

tn Millingen ald Rijn was de Parochie-

ker,k St. Antonius van Padua geopend

en ook in de "Zeelandsche Hof" werd

rondgeleid en kon men een kopje

koffie drinken, Bij de oude spoorbrug

in Griethausen ging het verhaalover
vroeger treinverkeer en de eerste

spoorverbinding Nijmegen-Klève in

1 865.

ln Kranenburg werd een rondleiding

gegeven in het Museum Katharinenhof

en in Schenkenschanz herleefde de

80-jarige oorlog, terwijt in Wardhausen

over de heldenmoed van Johanna

Sebus werd verhaald. ln Rindern, op

Boerderij "Gut Hogefeld" heeft ooit

Maria Reymer kaas gemaakt nadat ze

naar Gouda was gegaan om de kunst

af te kijken wat weer aansloot op de

uitleg bij de voormalige stoomzuivel-

íabriek "De Duffelt"in Leuth.

Aan beide zijden van de grens werd

graan gemalen, maar de molen in

Donsbruggen ziet ertoch net weer

iets anders uit als de molens aan de

Nederlandse kant. Dat geldt ook voor

de Parochiekerk St. Martin in Zyfflich

met z'n rijke historie en voor de

bewoonde voormalige Nederlands

Hervormde Kerk in Ooij waar nog een

fresco te zien is dat bij de restauratie

weer tevoorschijn is gekomen.

ln Aerdt was orgelmuziek te

beluisteren tenrvijl er door veel

bewoners van Rijnwaarden naar de

foto-expositie werd gekeken van

verdwenen dijkhuizen.

ln Huiskamercafé "Oorljeshekken" in

Ooij werd en niet- alleen rondleidingen

gegeven maar daar was ook één van

de officiëlé openlngen van de 0pen

Monumentendag 2001,
De officièle openingen waren vanzelf-

sprekend ook grensoverschri.jdend. ln

0oij werd de openingshandéfing

verricht door burgemeester Meisters

uit Kranenburg, terwijl burgemeester

Wilbers uit Ubbergen in Kranenburg

aanwezig was, Herr Doktor Leenders,

gemeenteraadslid uit Kleve was op

bezoek in Rijnwaarden, de burge-

meester van Rijnwaarden mevr.

Scheurer trok de Rijn over naar

Miliingen a/d Rijn en burgemeester

Lukkassen verrichtte de opening in

Kleve.

ln Oortjeshekken werd in Engelse pub-

sfeer, met medewerking van het koor

"'k 0or't Wel" uit Beek, door Govert

lansen, voorzitter van de Stichting tot

Behoud ven Monument en Landschap

in de gemeente Ubbergen de speciaal

voor deze dag gemaakte fietskaart

aan burgemeester Meisters

overhandiEd.

Tussen I 5.00 uur en 17.00 uur was

er een feestelijke en heel gezellige

afsluiting bij het lnfozentrum Gelderse

Poort en Café "lm Gàrtchen".

Aflruisselend traden met enthousiasme

de jeugdafdeling van Kunstrijwiel-

vereniging Juliana uit Millingen a/d

Rijn, volksdansgroep "Maria Reymer"

urt Rindern en het blaasensemble "De

Derde Helft" uit Millingen a/d R1n op.
lr

"'

Fragnent van de fretskaad "híonumenten in de

ielderce Poor't/Oenknàler in der fieldersen Poort"

Een heel vrolijke folkloristische

happeníng, waar veel mensen op aÍ

kwamen, die zelfs toen er een

regenbui kwam achter de muziek aan

één van de schuren introkken, waar

gezellig werd doorgespeeld.

De vijf burgemeesters hebben kennis

gemaakt met elkaar en voor zouer ze

dat al hadden gedaan konden ze

nieuwtjes uitwisselen onder het genot

van Kaffee mit Kuchen,

0ndanks dat het niet zulk aantrekkelijk

fietsweerwas; vonden velen toch de

weg naar de Monumenten in de

Gelderse Poort en naar Keeken.

Open Monumentendag 2002 wordt

zeker weer g rensoverschrijdend

georganiseerd.
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GrscHtrorrurs

De Raad van Europa riep 1975 uit tot
Europees Monumentenjaar. 0m daar

in de gemeente Ubbergen aandacht

aan te besteden hebben de

toenmali ge gemeenteraadsleden Jan

van Eck en Ton Gijsbers het Comíté

Monumentenjaar opgericht, dat in

januari 1 975 door Burgemeester

Hermsen werd geïnstalleerd. 1 Er werd

voor het eerst in het Persingse Kerkle

een zomertentoonstelling van lokale

kunstenaars ingericht. Het comité

zorgde voor fiets- en wandelroutes,

organiseerde lezingen en monumen-

tenwandelingen en maakte een begin

rnet de opzet van een dia- en foto-
archief. Uii dit comité is twee jaar Íater

cie huidige Stichting tot behoud
van monument en landschap
in de gemeente Ubbergen
voortgekomen.

ln de eerste periode heeft luÍ+Lzich
ingespannen voor de restauratie van

het Persings Kerkje, voor de

aanwiizing van het dorp Ubbergen tot
beschermd dorpsgezicht en heeft een

eerste inventarisatie gemaakt" van

waardevolle panden voor de

gemeentelijke monumentenlijst. De

Stichting heeft zich krachtig

ingespannen voor een gemeentelijke

rnonumentenverordening. Veel werk is
gestoken in aandacht vragen bij de

I Het Comité bestond behah,e uit de
inifiatiefuemers van Eck errGjsbers uit
Paul Amts uit Ooij, Guus Dodemont uit
Kekerdom, Jan Huijbers uit Ubbergen,
Piet de Leeurv uit Beelq Marieke
Scholtens uit Kekerdom en pater Wim
Spann uit Millingen. Voorzitter rverd
Ton Gijsbers.

Een blik naar het verleden met het oog op de roekomsr

"Sluipend eru bijrca onnpuallend zijn en taorden tr aanslagen gepleegd op het rastige beeld uan.dz klinkzr.bes*ating
en het trottoirloze uerloop uan de Rijlesstraatweg"

In ap+ilàe.eft Pjet de l,eeuw,-cen van degroadleggere +an-&stientinglot-beheud-:rcn+enucàed o+bnd€ckpin de
gemeente Ubbergen, na 25 jaar afscheid genomen als bestuurslid, zie Níeuwsbrief ï. Nu b[ikt híj terug en vooruit.

gemeenteraad, de eigenaren van

molumenlen en van de Ubber:gse

bevolking voor het waardevolle

cultuurbezit in onze gemeente, onder

andere door de jaarlijkse Open

Monumentendagen in september, te

organiseren, Voor dit werk heeft de

gemeente de Stichting van het begin

af aan gesubsidieerd. ln 1980 is lul+L

begonnen met het werven van

donateurs. De donateurs, op dit

moment ca 1 70, vormen het hart van

de Stichting.

Voor de restauratie van het Persings

Kerkje heeft lul+l een grote finaneièle

actie gehouden door een serie pen-

tekeningen uit te geven van mevr. l-,

Rietsema en door het verkopen van

een eis en een kleurendruk van André

Baljon. Deze activiteiten leverden

tienduizenden guldens op voor de

iestauratie van het kerkje. 's Zomers

zijn er door onze Stichting tentoon-

stellingen gehouden over cultuur-

historische onderwerpen.

Het Pers ingslfu*1 e, gerestaureerd nef gelden
door de Stichting tot behoud van nonument en

landschap in de geneente Ubbergen bieen-
gebracht, hler nog zonder kosteifbacristie

Rond I980 dreigde "Waalheuvel"ap

de hoek van de Rijksstraatweg en de

Ubbergse l.lolleweg gesloopt te

worden. 0nze Stichting heeft veel

energie gestopt in het voortbestaan

van dit buitengewoon monumentale

pand en het is gelukt om het van de

slopershamer te redden. Het is nu niet

meer voor te stellen dat er geen

massaal protest opklonk tegen de

vernietiging van zo'n waardevol

monument en dat M+Leen roepende

in de woestijn was. Hetzelfde geldt

voor de sloopplannen vsotr "Notte

Dame des Anges", nu

"DeRefter".

Villa "lfeuvelÍust'í aan de

Rijksstraatweg 52 brandde begin jaren

tachtig af en bleef vele jaren als ruïne

staan. Mede dank zij onze

inspanningen is het huis tenslotte

herbouwd en is nu een sieraad aan de

heuvelrug. Verder vroegen onze

aandacht boerderij "de Plaku aan M
Leuthsestraat in Ooij, het kasteelaan

de Hezelstraat in 0oij, de laurentius-
kerkuan Kekerdom. ln die periode

heeÍr Pl+Lzich ook bezig gehouden

met de landinrichting van de Ooij, het

behoud van knotwilgen en andere

landschapselementen, de veldnamen

in de polder etc. Aan het eind van de

tachtiger jaren werd begonnen met de

restauratie van het Salmhuisje in de

Elzen en de spoelput in de Srnoren-

hoek. De grenspaal in het Keteldal is

toen door onze Stichting verworven en

gerestaureerd.

ln de loop der jaren heeft luí+Lge-

vraagd en ongevraagd advies
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gegeven aan de gemeente en

particulieren, bij voorbeeld hebben wij
op eigen initiatief een concept

monurnentenverordening aan de
gemeente aangeboden. Daarbij
gevoegd was een inventarisatie van
panden die naar ons oordeel in aan-
merkÍng kwamen voor pÍaatsÍng op de
gemeentelijke monumentenlijst. Later
hebben wij op verzoek van de
gemeente een'bomenlijst' opgesteld,
die zal worden benut bij het
gemeentelijk beleid tot behoud van het
landschap.

De gemeentelijke monumenten-
verordening is nu reeds lang in

werking net als de monumenten-
com missie, waarin lul + L pariicipeert.

f' Als handicap is steeds ervaren de
bepaling in de verordening van de
zogenoemde vrilwillige plaatsing van
monumenten, Het ziet er thans naar
uit dat in de aanstaande nieuwe
monumentenverordening die

fi uridisch) vreemde beperking wordt
gesehrapt. 2

ln de jaren 90 is het Persingse Kerkje
ondergebracht in een zelfstandige
beheerstichting, waarin luí+L is ver-
tegenwoordigd. De kosterij/sacristie,
die bijna honderd jaar geleden werd
afgebroken, is met behulp van gelden
door onze Stichting bijeenoebracht,
opnieuw opgebouwd en andere

, verbeteringen zijn aangebracht om het
' kerkgebouwtje beter te kunnen

exploiteren.

Vervolgens vroegen de plannen voor
de dijkverzwaring onze aandacht. Met
heloog op het behoud van de
karakteristieke drjkbebouwin g en de
gevolgen voor het bijzondere
landschap, heeft onze Stichting

2 De gemeenteraad heeft op 15 november
j.l een nieurae monunentenverordening
vastgesteld. rvaarin de gemeente, als een
van de laatste in Nederland. nu de
bel,oegdheid krijgt waardevolle panden
op de gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen, ooli als de eigenaar dat niet
zelf aanvraagt.

deelgenomen in de begeleidings-
commissies van Rijkswaterstaai en het
Polderdistrict.

l Ook hebben wijsteeds onzes.tem

laten horen bij de plannen voor de
landinrichting van de Ooijpolder, de
herziening van de

bestemmÍngspÍannen, de initiatieven

op het gebied van toerisme en

recreatie, het landschapsbeleidsplan

en ten slotte het project Water Werkt.

ïorxoust

Het voorgaande geeft met nogal wat
hiaten een grof beeld van het werk
van de Stichting tot behoud van monu-
ment en landschap in de gemeente

Ubbergen over de afgeÍopen Z5 jaren.

Wat moet er, kort geschetst, de
volgende 25 jaren gebeurenT

Aandacht voor de geschiedenis van de
dorpen, voor de archeologie, de
uitbreiding van bescherming van

archeologisch belangrijke gebieden,

zowel in de heuvelrug als in het
polderland, historisch onderzoek,
vastleggen van documentatie, krachtig
streven naar het behoud van het
grote, open en weidse karakter van

het 0oijse Schependom een de

0oijpolder.

Aandacht voor bedreigde panden en

landschappen, voor z.g. ensembles

van gebouwen en omringende
landschapselementen, terugbrengen
van heggen, wildwallen, hekken en

veldnamen.

Ook het behoud yan het karakter van

de Rijksstraatweg vraagt aandacht de
aanslagen die in verband met fiet
verkeer in Ubbergen en Beek zijn en

B 1i de af:kvààariii ;;' A, bel,; i;;irïï;'ï;;;;
daor de dik te verlrygen
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worden gepleegd op het rustige beeld
van de klinkerbestrating en het
trottoirloze verloop van de weg, zijn te
betreuren. Ook hier zie je weer een
sluipend en bijna onopvallend proces,
dat zonder de inbreng van ,anders-

denkenden' verder gaat. Moeilijk
ondenverp vanwege de
verkeersveiligheid.

Het onderhoud van 'eigen,
monumenten zal aandacht blijven
vragen: de paal in het Keteldal: en de
spindel/schuif op de Erlecomse dam.
Voor de hand ligt ook, dat de Stichting
het Salmhuisje financieel blijft steunen.
Ook de spoelput in de Smorenhoek -
al is die eigendom van

Staatsbosbeheer- zal onderhoud
nodig bÍíjven hebben. MogeÍíjk kan de
Stichting nog andere historische of
monumentale eigendommen gaan
veruyerven.

Ook zal de Stichting meer dan in de
afgelopen 25 jaren in dit informatie-
tijdperk aan PR de nodige aandachi
moeten besteden. Ook het weryen van

meer donateurs is van belang.

Ten slotte: het behoud van de

monumentale bebouwing in de
gemeente wordl via het gemeentelijk

monumentenbeleid redelijk verzekerd.
Wat de kornende jaren naar

venuachting een stuk werk voor de

' D" g.rnrpuul rvordt op dit moment
gerestaureerd en zalin}let voo{aa
2OO2 rvorden herplaatst. zie
aanliondiging op pag.2 .
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Stichting kan gaan betekenen, is het

behoud van het landschap, met name

in de polder, Daaronder vallen

houtwallen, erfbeplantingen,

verkavelingen, ensembles van bomen

en struiken, de bomen langs de

wegen, de openheid van het

landschap, Ie venvachten is ook dat

er voor het landschap negatieve

gevolgen kunnen komen wanneer veel

agrariërs in dit gebied hun bedrijf

gaan beëindigen en misschien

woningen mogen gaan bouwen op de

plaats van de schuren. ln verband

daarmee ook de oniwikkeling van de

recreatie en toerisme goed volgen en

-altijd goed beargumenteerd-

opkomen voor het behoud van het

wijde groene land, dat terecht is

genomineerd als cultureel

werelderfgoed.

Colofon

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van

de SïcHïNc tot behoud van
MONUMENT EN IANDSCHAP iN dC
gemeente uesrRcrr!,
Hij verschijnt drie à vier keer per jaar.

Donateurs ontvangen het blad gratis,

aanbevolen minimale donatie € I5,00
per jaar,

Girorekening 524 17 2& 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 31 58

N ITUWSOUW GTLOTRHORSTLAAN BEEK

0nze Stichting heeft de gemeente

laten weten bezwaren te hebben tegen

de uitbreidingsplannen aan de

Gelderhorstlaan in Beek. Het zicht

vanuit de poider en vanaf de

provinciale weg op Beek en

omgekeerd vanuit dat deel van Beek

op de polder zal ernstig worden

verstoord door de voorgenomen

bouwplannen, die een

bebouwingshoogte van 1 1 ,50 meter

mogelijk maken. Wii hebben ook

Gedeputeerde Staten van Gelderland

van oftzeopvatting op dehoogte

gebracht.

Nrruwsouw WmrRsrRnRT BEEK

Ook tegen de plannen oP het terrein

van Wasserij Veniveij op de hoek van

de Waterstraat en de Verbindingsweg

in Beek heeft de Stichting bezwaar

gemaakt. Kenmerkend voor Beek is

dat het uit een hoog en een laag

gelegen deel bestaat. Vanaf de

centrale toegangsweg uit de polder,

de Verbindingsweg, is dat heel mooi te

zien. Gevreesd moet worden dat de

nieuwe bebouwing, die veel hoger

wor:dt dan de bestaande,het zichtap

de stuwwal vanaf de Verbindingsweg

wegReemt, waarmee het karakteris-

tieke beeld van een hoog en een laag

deel deÍinitief wordt aangetast,

IxMeuonraxa
Op 27 november j.l. is een van de oprichters van de

de gemeente Ubbergen en de eerste penningmeester
jarige leeftr.id overieden. Wij

Stichting tot behoud van monument en landschap in

van onze Stichting de heer J-C.M- Huijbers, op 8l
hein met t voor ziininzetvoor onze Stichting

Het bestuur, van de SrtCnlruC tOt behOud vat+ MONUMENT Et+

LANDSCHAP in de gemeente UggrnCfN dankt alle donateurs voor

hun steun en wenst alle lèzers goede feestdagen en een voorspoedig Z00Z

ls u geïhteresseerd in onze Nieuwsbrief en wilt u deze voortaan ook

ontvàngen, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of een

donatie storten op onze rekening, zie het Colofon'

Dr SreRnrNsrRe

Sinds eind vorig jaar de nieuwe eigenaar van restaurant 'De Sterrenberg' hel

terrein heeft aÍgesloten met een hek en daarmee de publieke voetpaden

blokkeert, heeft-P/+t zieh ingespannen om de gemeente zover te krijgen de

eigenaar te sommeren de paden weer toegankelijk te maken. Ten langen leste

heeft het College van Burgemeester en Wethouders onlangs beskÍen
,,handhavend te zullen optredJn", zoals dat in het jargon heet, en-de eigenaarn

op te dragen de blokkades weg te nemen. Ïijdens de raadsvergadering op 1ï
decembei j.l. heeft de eigenaar van de Sterrenberg bekend gemaakt de

blokkades ongedaan te zullen maken.
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