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Komende activiteiten

c
o

Zondag 14 september 2008. Open Monumentendag. Thema: Sporen.
Dins dag 4 november 2008. Najaarsbijeenkomst. Thema: Oude en nieuwe monumenten in
de Ooij.

Open Monumentendag 2008
zondag L4 september
Het landelijk thema van de Open Monumentendag is "Sporen"!
Een heel breed thema. V/ij hebben gekozen voor de
Sporen van de Romeinen

In de Romeinse tijd lag Millingen aan de Waal. De Rijn stroomde een stukje oostelijker
en vormde de noordgrens van het Romeinse rijk"de limes". Waarschijnlijk lag bij
Millingen een doorwaadbarc plaats in de Waal. Legioensoldaten uit Nijmegen staken hier
over om fort Carvium in de Bijlandse Waard te bereiken. Langs de Heerbaan zijn twee
stenen sarcofagen gevonden, wat duidt op enige rijkdom van de lokale bevolking.
Mogelijk stond in Millingen een Romeinse villa met vloerverwarming.
Vondsten zijnte zieninhet Koffie en Eethuis en informatiecentrum 'Gelderse Poort'.
Sporen van de Baksteenindustrie

Eigenlijk is het maken van stenen een heel oud ambacht. Je kan er over lezen in het Oude
Testament van de bijbel. Daarin wordt verhaald over de Israëlieten, die onderdrukt
werden in Egypte en er al stenen voor de Farao's maakten. De Romeinen, die in het begin
van onze jaartelling in deze omgeving huisden, bakten ook al stenen en dakpannen.
Eeuwen later is er, wat je noemt een steenindustrie gekomen, ook in de Ooijpolder en de
Duffelt. Een vaste plehwaar een oven stond .r, ., ,t.ren gebakken werder. ttt de 19d"
eeuw stonden er acht steenfabrieken: zes in de Ooijpolder, één in Kekerdom en één in
Millingen a/d Rijn. De steenfabriek Wienerberger in Erlecom is de enige, nog in werking
zljnde steenfabriek, maar de schoorstenen bepalen nog steeds de s§line van het
landschap van de grote rivieren.
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De meeste mensen die in de Ooijpolder en
Duffelt wonen hebben dan ook herinneringen

j"

Vertrek vanaf Museum Mooi Nederland
11.00 uur, 13.00 uur en 14.30 uur

op een verjaardag
aan de steenfabrieken. Als
een balletje opgooit over "het was vroeger toch
wel zwaar werken op de steenfabriek!" dan
komen de verhalen al heel snel los! Het gaat dan

over "kipkarren met een hit er voor, over
ballenmakers, steenvormen zanden, opzetten,
stoken" en veel meer.

Met als hoogÍepunt op het terrein van de
Veldoven:

EEN ECHTE EIGEN BAKSTEEN MAKEN

Het lijkt dan ook een goed idee om de Sporen
wesr eens naar boven te halen.

Leuk om oudeherinneringen op te halen'bij de
foto's en de film van vroeger en kinderen en
kleinkinderen te laten zien en te vertellen hoe het

leven was op de steenfabriek en bij de
tichelgaten! Dat is te zien in Museum Mooi
Nederland.

Museum Mooi Nederland,

"Y"

Bij

agentschap; van Randwijckweg 2 Beek

de Veldoven, vanaf

1

1.00 uur.

Ooijse Bandijk tussen nr.62 en nr.70

EXPOSITIE STEENFABRICAGE

Kinderen kunnen onder begeleiding met een

(Stichting van Steen en Natuur)

echte steenvorrn een echte baksteen maken met
hun naam erop. De steen wordt afgebakken en
later thuis bezorgd.

OUDE FOTO'S van STEENFABRIEKEN
EN STEENOVENVOLK
(Wim Ebben)

Als

ze

zelf later een huis

hebben kan de steen

worden ingemetseld!!

OUDE FILM OVER STEENFABRICAGE
(Wim Ebben)
GRATIS ZONNETRE,INTJE
Met een gids een uurtje door de polder die wijst
op de Sporen van de Steenindustrie en er over

Voor beschermende kleding en handdoeken
wordt gezorgd!!
Een activiteit voor kinderen waar volwassenen
ook graag aan mee zullen doen!

vertelt.
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Programma te Millingen aan de Riin op
L4 september 2008.
11.00 uur. Bezichtiging van de vondsten in het

Koffie en Eethuis en Informatiecentrum 'De
Gelderse Poort'.
Er liggen kleurplaten voor de kinderen klaar.

Vertrek vaÍr de zonnetrein, die langs
verschillende plaatsen rijdt, waar o.a.
opgravingen hebben plaatsgevonden en
meerdere vondsten

zijn gedaan.

13.00 uur en 15.30 uur. De trein vertrekt weer!

Men kan gratis hiervan gebruik maken.

Zienswijze op de ontwikkeling van de Geest.
Op 20 februari
van Ubbergen.

j.l.

door het bestuur van Monument en Landschap gestuurd aan het College van B&[4/

deze wil Stichting tot behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen reageren op het
voorontwerp bestemmingsplan De Geest. De stichting heeft zich eerder over de plannen met De Geest
uiEelaten in roaotie op- de'prgseqtatie -vm.het- stedenbouwkundig.ontwerpptran, (brief d.d, 2\.februari
2007) en naar aanleiding vanrde voorgenomen sloop van het pand 'De Vluchtheuvel', waarbij zij een
verkenning presenteerde van de aanwezige cultuurhistorische waarden (brief d.d. 10 september 2004).
De stichting wil opnieuw haar uitgangspunt benadrukken: het huidige karakter van De Geest dient het
liefst zo onveranderd mogelijk te worden behouden; als ontwikkeling onontkoombaar is, dan dient deze
zo bescheiden mogelijk te zijn.

Bij

Monument & Landschap verheug t zicherover dat er in de loop van de afgelopen jaren met een deel van
haar wensenten aarzien van het gebied rekening is gehouden. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt juicht zij
toe dat alle monumentale panden tenminste wat betreft hun aanblik worden gehandhaafd of geresta.ureerd
en dat de ruimtelijke structuur van het gebied, bestaande uit een aarftal langgerekte, noordwest - zuidoost
georienteerde terrassen, wordt gerespecteerd.
Ook de reductie van het aantal koopwoningen aan de zuídzrlde en de lossere verkaveling van de drie
vrijstaande woningen in de huidige manegebak acht de stichting een verbetering, evenals het handhaven
van de onbebouwde ruimte op de plaats waar eerst de uitbreiding van de begraafplaats was gepland. Met
deze keuzes wordt enigszins tegemoet gekomen aan het behoud van het huidige open en informele
karakter van het gebied.

In dit stadium van de planvorming wil Monument & Landschap ten aarníen van de uitvoering op

de

volgende punten wij zen:
Omdat het hier gaat om een landschappelijke toplocatie die door ligging, cultuurhistorie en ecologie
bijzonder kwetsbaar is, is het van groot belang de uitvoering van het plan onder de verantwoordelijkheid
te brengen van één overkoepelende architect die gevoel heeft voor de bijzondere kwaliteiten van het
gebied, in samenhang, en die vanuit die affiniteit de uitvoering coördineert en in staat is alle
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planonderdelen op verantwoorde wijze in de bestaande omgeving in te passen. De stichting wil graag
betrokken worden bij de keuze van deze architect.
Onderdeel van het takenpakket van een dergelijke coördinerende architect is het tot in detail opstellen
van voorschriften en beperkingen ten aanzien van bouwhoogle, bouwmaterialen, dakconstructie etc van
de nieuwbouw. Voorschriften en beperkingenzryn eveneens nodig ten aanzien van de aard en hoogte van
omheiningen op de grenzen van de publieke en de private ruimten, om te voorkomen dat percelen
veranderen in van de buitenwereld afgesloten vestingen en zo de ervaring van openheid - voor z,oyeÍ
behouden - alsnog aantasten. Met name bij de drie centraal gelegen percelen in de huidige manegebak is
dit van belang. Natuurlijke heggen verdienen hier de voorkeur boven prefab schuttingen.
Eenzelfde gedetailleerde en voorwaarden stellende aanpak betreft de inrichting van de publieke ruimte.
Om te voorkomen dat hierop vanwege overschrijdingen elders op de begroting bezuinigd gaat worden
dient tevoren nauw te worden omschreven wat in de openbare ruimte, kwalitatief en in samenhang,
vereist is en op welke wljze hierin dient te worden voorzien (soort bestratingsmateriaal, plaats en aard
van beplanting etc.). Deze voorwaarden kunnen in een beeldkwaliteitsplan openbare ruimte worden
vastgelegd dat dient als controle-instrument en tevens richtlijnen biedt ten aanzien van structureel beheer
waarrnee de beoogde kwaliteit kan worden gewaarborgd.
Ook de openstelling van het plangebied in de toekomst dient te worden vastgelegd. Er moet worden
verkomen dat met name de openbare ruimte in de omgeving van appartementengebouwen alsnog met een
hek wordt afgesloten, zoals is gebeurd op de Kopse Hof op de grensovergang van UbbergeÍ naar
Nijmegen.
Ten slotte wil Monument &. Landschap ingaan op de omgang met de ecologische waarden in het
plangebied. De stichting heeft eerder kennis genomen van het onderzoek naar waardevolle bomen en
beplantingen en heeft zich van de kwaliteit van dit onderzoek laten overtuigen. Bijzonder blij is zij met
de handhaving van de meidoornhaag ten zuiden van de huidige manegebak. V/el is de stichting huiverig
voor eventuele planwijzigingen waardoor waardevolle groenelementen alsnog moeten wijken voor
bouwvolumes, straten, opritten en dergelijke. Zij zal dergelijke ontwikkelingen dan ook nauwgezet in de
gaten houden.

Vanuit ecologisch oogpunt is het voorkomen van bestaande bomen belangrijk, met name voor

de

vleermuizen. Tijdens de inspraakavond op 29 januari j.1. werd melding gemaakt van een onderzoek naar
beschermde fauna in het plangebied, waarbij het voorkomen van slechts één vleermuizensoort werd
genoemd: de in Nederland algemeen voorkomende dwergvleermuis. Monument & Landschap twijfelt ten
zeerste aart de kwaliteit van dit onderzoek, aangezien de stuwwal ten oosten van Nijmegen, met inbegrip
van De Geest, woon- en fourageerplaats is van nagenoeg alle soorten vleermuizen in Nederland,
waaronder soorten die vrijwel nergens anders voorkomen. De stichting hecht er dan ook aan dat het
betreffende onderzoek wordt overgedaan door een onaÍhankelijke organisatie.
Tot zover het commentaar van Monument & Landschap op het plangebied De Geest in algemene zin. De
stichting wil in het vervolg van deze brief haar grote zorg uitspreken over de plannen met betrekking tot
de stèile helling onder aan De Geest, grenzend aan de Rijksstraatweg, achter en aan weerszijden van
Villa V/esterbeek. Op grond van de computermaquette die op de inspraakavond werd getoond
concludeert zrl dat het appartementengebouw dat ten oosten van Westerbeek is gepland door zijn omvang
een zeer zware inbreuk doet op de kwetsbare stuwwalhelling en het ter plekke waardevolle beeld van
villabouw in een heuvel- en parkachtige omgeving. Het referentiebeeld is eerder de langgerekte
hoogbouw van Kalorama dan de imposante, maar in vergelijking qua omvang bescheiden Villa
Westàrbeek. Bovendien hoort een villa - in dit geval het rijksmonument Westerbeek - ruim in het groen
te staan en niet te worden ingesloten door bebouwing. De beoogde aanleg kleineert zowel de ligging als
de monqmentaliteit en importantie van Villa V/esterbeek aan de Rijksstraatweg. In combinatie met de
ontsluiting vanaf de Rijksstraatweg (voorkeursoptie) met een hellingbaan ïaar de voorziene
parkeergarage introduceert zij een massaliteit, groftreid en schaalsprong die aan de Rijksstraatweg nooit
eerder is vertoond.
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Monument & Landschap heeft dan ook
:mstig bezwaar tegen de bouw van dit appartementengebouw en
wil daarbij wijzen op het Streekplan Gelderland
2005, íaarin de betreffende locatie zich buiten de
contouren van de bebouwingskern van Beek bevindt, en als zodanig in het
door de provincie aangewezen
Waardevol Landschap Stuwwal Nijmegen / Bekken Groesbeek (zie hoofclstuk
5.5 met de Beleidskaart
Ruimtelijke Structuur en de Beleidskaart Ruimtelijke ontwikkeling). Op een
dergelijke locatie t u, uit.*
worden gebouwd mits de zogenaamd'e kernkwalitóiten ervan niet íordËn
aangetast. Die betreffen hier de
steile helling met sprengen van HEN-kwaliteit (Hoogst Ecologisch Niveauj
in een park- en bosrijke
omgeving (patagraaf 5.5.2.7).Deze zullendoor de bouí van hetippartementóngebouw,
de ondergraving
van de helling ten behoeve van een parkeervoorziening en de ontsiuiting vanaf
àe Rijksstraatweg"ernstig
worden aangetast.
Daarbij komt dat deze bouwlocatie aansluit op de Ecologische Hoofclstructuur (EHS),
die ten westen van
villa westerbeek de_Rijksstraatweg raakt. vreemd g:.ro"g is de verder beoogde, minder
massale
nieuwbouw op de helling ten westen van Villa Westerbeek, Èestaande uit
twee koópwoningen, blijkens
de Atlas Groen Gelderland precies in een uitstulping uun d" EHS geprojecteerd.
De stichting wil erop
wizen dat bouwen inde EHS niet mogehjk is (zie Streekplan Gelderland 2}}5,hoofclstuk
5.4)."
Het verdient de voorkeur om het terrein waarop het appartementengebouw is geprojecteerd
eveneens
onder te brengen bij de EHS en het samen met het wèstelijke deel-dat
reeds tot de EHS behoort als
parkachtige tuin bij Villa Westerbeek te voegen. Hiermee *ordt recht gedaan
aan dekernkwaliteiten die
in het Streekplan aan dit gebied worden toegèkend.
Samenvattend lijken, ondanks de door Monument & Landschap als positief
beoordeelde bijstellingen van
de plannen in de afgelopen jaren, nog altijd diverse belangen in samenhang
te worden geschaad door de
beoogde ontwikkeling van De Geest, met name als men het Streekplan
vaí de provincie in ogenschouw
neemt' voor de besluitvorming verder wordt doorgezet lijkt extra overleg
tussen provincie, gJmeente en
belanghebbenden op zijnplaats. De Stichting
graag deel aan dit

r."-l

Zichtlijnen en panorama'

s

op de stuwwal.

Onlangs hebben de heer Theo Merkus en
onder getekende, Wiel Tonie s e en inventar is ati e
gemaakt van de zichtlijnen en zichtassen in de
Heerlijkheid Beek, op Palland, gelegen oostelijk
van het Keteldal en op de Duivelsberg.
Verder zijn we nog op de Geest geweest en
hebben we de zichtlijnen bekeken yvaar
particulieren en de gemeente bij betrokken zijn.

ovérleg.

van de zichtlijnen, het behoud en het onderhoud
onder de aandacht te brengen.
Zichtlijnen en vergezichten spreken met name
tot de verbeelding in een landschap als het onze,
omdat daardoor de verbinding stuwwal en polder
beter tot zi.jn r echt komt.

Het project betrof een samenwerking tussen het
V.V.V. en orze Stichting tot behoud van
monument en landschap. De inventarisatie vond
mede plaats op verzoek van burgemeester
Wilbers, omdat hij uit hooftle vanzijn
voorzitterschap van het toeristisch platform een
overleg met Staatsbosbeheer en het
Gelderslandschap wilde hebben om het belang
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gemeente uasrncrN.

Drie ochtenden zijn Theo en ondergetekende op pad geweest.
Zoals de meeste onder ons iteten stamt Theo uit een
boswachtersdynastie. Elk stekje kent hij. Ook kan hij met name
vergelijkingen maken tussen hoe de zakener vroeger en nu
voorstaan.

hdactie
Giesbert
Verschijnt yier keer per jaar.
Donateurs ontvangen het blad gratis,
aanbevolen minimale donatie

€

15,00

per jaar.
Bankrekening

l05l.l

1.5ó2 tnv Stichting

Monument en Landschap,
Sprongstraat 22,

ó571 BP Beek-Ubbergen.
De Stichting heeft ten doel

'het beyorderen yan het behoud yan n»nanenten
ran gachiedenís en kunst

en ran

landschap r00r

zlyer het ran posítiere

it yoor nonunenten
dan wel on zyn nnchtitg en

buekenit

gebruik
gachitdkundige oí kaaktenirtteke waarde heeít "
Secretariaat mw Dr R.l'l. Nève-Sprenger
P.C. Hooftstraat 12

ó573 CE

Beek-Ubbergen,

tel. 024-ó84 3158
Website:

In dit schrijven wil ik jullie per onderdeel niet rastigvailen met
ik mededelen, dat
over het algemeen de situatie redelijk is. Met wat aanpassingen
en aanbevelingen, zo die in acht genomen worden natuurlijÈ,
zittenwe op de goede weg. Ook mag de aandacht niet
verslappen, want voor je het weet is een zichtlqndichtgegroeid.
Wij hebben er vertrouwen in dat de burgemeester en de
betreffende natuurorganisaties goed zullen samenwerken wat
betreft continuiïeit tot behoud van de bestaande zichtlijnen.
Alleen al in de Heerlijkheid Beek praten we over twintig
vergezichten. Met de zichtlijnen op terrein van Staatsbosbeheer
komen we totaal op minstens vijftig. Hoofdzaak is, dat in goed
overleg partijen aangesproken kunnen worden op gedane
toezeggingen om in de toekomst het behoud en kwaliteit van de
bestaande zichtlijnen te garanderen.
Voor mij vormde de aanleiding om tot actie over te gaanhet
volgende voorval: aan de wandel met mijn schoonmoeder van
tachtig uit Amsterdam sprak ik de motiverende woorden: " nog
effe Annie en dan zittenwe op en bankie. Het uitzicht op de
polder is daar ontzettend mooi". Aangekomen op die móoie plek
zagen we niets.De zaak was overwoekerd. Ik schaamde me. Hier
moet wat gebeuren dacht ik.
de kwaliteit van de vergezichten. Wel kan

,Hans

Wiel

Tonies
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.
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