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Dinsdag2t april. Uitreiking van de tweejaarlijkse Monumentenprijzen 2007-2008 in het
ker§e van Persingen
Zondag2Sjuni. V/andel- enlof fietstocht in samenwerking met de Duffelt.
Zondag 14 september. Open Monumentendag. Thema: "Op de kaaní".
ZaterdagT november. Najaarsbijeenkomst.

Monumentenprijzen en Ton Gijsbers Monumentenprijs 2007

-

2008

Sinds 1987 reikt de Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen om de
twee jaar monumentenprijzen uit. Het gaat hierbij om prijzen die toegekend worden aan eigenaren en / of
beheerders van monumenten of aan organisaties die zich bezig houden met monument- en / of
landschapsbeheer. Eigenaren die blijk hebben gegeven van bijzondere aandacht voor het door hen
bewoonde pand door middel van onderhoud, renovatie of restauratie wil de Stichting graag waarderen
met een prijs. Ook de bezitters en / of beheerders van landschapselementen zal de Stichting hier
nadrukkelijk bij betrekken.

Programma dinsdag 2l april2009 in het Kerkje van Persingen, Persingensestraat 7 te Persingen.
Progtamma
20.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
20.t5
Opening en welkom door de voorzitter van de Stichting, Marc Wingens
20.20
Lezing door Gerard Titulaer, voorzitter van stichting Streekgala: 'Groen genieten'
Gelegenheid tot het stellen van vragen
21.00
Pauze
21.t5
Presentatie van de nominaties en uitreiking van de prijzen door juryvoorzitter
Marc Wingens
22.00
Sluiting ennazit
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Verslag Najaarsbijeenkomst 4 november 2008, gehouden in De Vink
'Ooij toen en nu'
Plaatjes kijken is altijd leuk. Plaatjes kijken van
bekende en brjna vergeten monumenten is
helemaal leuk! En als er dan nog bij verteld

verzamelaar. Wim wist - uit het blote hoofd precies te vertellen, wie de vroegere als wel de
huidige bewoners \ryaren van de boerderijen en
de huisjes langs de dijk. Interessant was ook, dat
de ooit onbewoonbaar verklaarde huisjes, de
zogeheten Tien Geboden, fraai gerestaureerd
zrln en thans een aantrekkelijke woonomgeving
zijn geworden. Waar nodig, gaf Ton Gijsbers

gekomen was de herkenning van de vele beelden
van vroeger dan ook groot. Prachtige oude foto's
gaven een beeld van het leven vanjaren geleden:

een toelichting

wordt, wie waar gewoond heeft, of dat een
bepaald pand vroeger een slagerij is geweest of
een brouwerij, dan wordt het alleen maar
interessanter. Onder de bijna 50 bezoekers die
voor de Najaarsbijeenkomst naar De Vink waren

van een gÍoep mensen bij een boerderij, van
spelende kinderen of van een processie op de
Kerkdiik.
Waar niet iedereen zich nu zo bewust van is,

op bepaalde details van

de

getoonde monumentefl, oP de in een bepaalde
tijd gebruikte bouwstijlen en op de specif,reke
functie van b.!4k}*uwelementen.

maar wat aan de hand van drie oude etsen ineens
duidelijk werd, is dat de Ooijpolder in vroegere

eeuwen drie kastelen heeft gekend, en wel het
kasteel van de Ooij, de Kleverberg in Erlecom
en het Huis te Persingen.
Ook de foto's van de laatste dijkdoorbraak in
1926 maakten veel indruk en brachten blj veel
aanwezigen de evacuatie van 1995 weer in

herinnering.

Het contrast van de zwart-wit

opnamen van vroeger en de kleurenfoto's van nu

doet beseffen, hoezeer het aanzien van

de

Ooijpolder in de loop van de jaren veranderd is:
veel huizen en boerderijen ziin verdwenen,
zowel door overstroming, oorlogsschade of
gewoon door verval.

over de
Piet de Leeuw vertelde o.a.
'Waal
Schokkervissers en hoe zr1 op de

terecht

(Schokker is afgeleid van
Schokland) en over de waterhuishouding in de

zijn gekomen;

Ooijpolder en de afwateringsproblemen, waar de
polder eeuwenlang mee te kampen had en nog

heeft. Belangrijk

in dit

verband

is

de

spindelschuif, thans als (industrieel) moment
geplaatst tegen tegenover Oortjeshekken, die
onderdeel uitmaakte van de sluis van het
Erlecoms gemaal.
Ook de nieuw ontwikkelde natuurgebieden in de
polder met daarin de recent geplante
vlechtheggen kwamen in deze presentatie aan de
orde. Aan het slot zagen we overzichtsfoto's,
gemaakt vanuit de toren van de St. Hubertuskerk

van honderd jaar geleden en flu, die

Veel van het getoonde beeldmateriaal kwam uit
de collectie van Wim Ebben, een verwoed

een

duidelijk beeld gaven van de veranderingen in
de Ooij: een dorp waar honderd jaar geleden
bijna geen huizen stonden en nu een echt dorp
geworden is!
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Stand van zaken Kastanjedal.
Email verstuurd op 13 maart door onze voorzitter Marc Wingens aon Toni van
Bergen, lid van
Provinciqle Staten en lid van de commissie Ruimteliike Ordening àn diezetfde provinciale
Staten. Het is
infeite een samenvatting van de stand van zaken.

Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor het volgende.
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen om Provinciale
Staten binnenkort voor te
stellen een deel van het Kastanjedal, gelegen in Beek (gem. Ubbergen) uit
de Ecologische
Hoofclstructuur (EHS) te halen in het kader varde Streekplanhèiziening
Her6egrenzing EHS, waarÍnee
beoogd wordt de EHS robuuster te maken. Hierover zal àp 6 april as.
een hoorzitting van provinciale
Staten plaatsvinden. Het betreft een betrekkelijk klein maar uiterst
waardevol gebied, bestaande uit de
kop van een beekdal (het Kastanjedal) op de stuwwal bij Nijmegen met een
uitstulping aan de oostzijde
hiervan' Het beekdal is eigendom van Geldersch Landsóhap / cetdersche
Kasteelen. Het stuk natuur is
uit de EHS gehaald om ter plekke (op de uitstulping) twee villa's te kunnen bouwen
als onderdeel van
een groter bouwplan in het te ontwikkelen gebied De-Geest.
Mijn organisatie, Stichting tot behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen
(M&L),
heeft hiertegen op 9 mei 2008 een zienswijze bij Gedeputeerde Staón ingediend,
í*-p

geruststellend antwoord kwam van Gedeputeerde Staten, die mèldden
"",
dat de EHS tér plaatse ongervijzigd
zou blijven' Maar bij een bezoek van een van onze bestuursleden aan de beleidsmedewerker
dienaangaande kwam bij het bekijken van de plankaarten boven water
dat de EHS ter plekke wel degelijk
was verkleind' Hierop kwam van Gedeputeerde Staten d.d. 27 februari j.l.
een excuusbrief met de
mededeling dat er h9laa9 een vergissing in het spel was door fouten bij het
tËkenen van de kaarten. Maar
het voorstel voor wijziging van de contouren op deze plek zou niettemin
doorgaan.
In de brief van Gedeputeerde Staten worden - ,oo, het eerst - argumenten géleverd
voor het verkleinen
ya1 de EHS op deze plek: de natuurwaarde zou gering zijn, het gebià zou zljn ingesloten door
bebouwing, de verkleining van de EHS
heel bepeikt ,í1n
te iealiseren bouwproject is klein en
19y
"rhet
zou nergens anders kurmen worden ontwikkeld
Als bestuur van M&L betwijfelen wij de waarde van deze argumentatie. Wij wijzen
"streókphndaarbij op onze
eerder genoemde zienswijze, en in het bijzonder op het feit datàileen
van het
200i (de daar
genoemde kernkwaliteiten) mag worden afgeweken als er
sprake is van een hoog maatschàppelijk
belang' Daarvan is hier geen sprake, en daarvan blijkt overigens ook niets
uit de hièrboven geàemde
argumentatie van Gedeputeerde Staten.
uitspreken over. de ondoorzichtige, weinig democratische wijze
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eerder ten provinciehuize zou zijn gemaakt als gevolg van fóutieve kaarten.
omdat we aannemen dat
in de provincie soortgelijke gevailà voórdoen, hebben wij contact opgenomen met de
Gelderse Milieufederatie.
Voor de gemiddelde burger is een procedure als de herziening van het Streekplan
niet of nauwelijks te
zich_ elders
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niet bepaald - taa!
alsie ook nog àns foutief zijn ingetekend. wij zouden dan ook
-st12n
-lry.*ij
willen pleiten voor een beter, duidelijker geografisch informatiesysteà
«clsl bij de provincie.
Stichting Geldersch Landschap / Geldórsche Kasteelen, waarÍnee geen overleg
is geweest over de
verkleining van de EHS ter hoogte van een van htrn bezittingen, heeft bij
monde van de regiomanager
laten weten dat zq nog formeelbezwaar zal aantekenen.
Ik hoop dat u onze zorgna het lezen van deze mail deelt en ben benieuwd naar
uw reactie.

Ïlf

sprokkelingen rJit

de Gerderrander van Donderdag 15 januari 1931.
uUit de ProvincieBescherming Naíuurschoon. Het landgàed van baron van Randwijk
onder

Ubbergen.
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JVíeuursbrief is een uitgave van
Sncnuruc tot behoud van

Deze

de

MONUMENT EN LANDSCHAP iN dC

gemeente UearRceN.

Verschijnt vier keer per jaar.
Donateurs ontvangen het blad gratis,
aanbevolen minimale donatie

€

15,00

per jaar.
Bankrekening

l05l.l

ongeveer 38 bunders.

1.5ó2 tnv Stichting

.Monument en Landschap,
Sprongstraat 22,

ó573 BP Beek-Ubbergen.
De Stichting heeft ten doel

"het bevorderen ran het behoud ran nlnunenten
ran gachiedenís en kun$

en ran
betekenb

landschap r00r

ít

dan wel

zlrer het ran

posítiere

roor nonunenten

on

zrin nrkhting en

gebmitr

gachitdkundlye 0í kankteristieke waarde heeít'
Secretariaat mw Dr R.M. Nève-Sprenger
P.C. Hooftstraat 12

ó573 CE Beek-Ubbergen,

tel.024-ó84 3158
Website:

gezamenlijke beschikking hebben de ministeries van
Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van Financiën, na
ingekomen advies van den Boschraad, aangemerkt als een
landgoed in de beteekenis van art. 1 der Natuurschoonwet 1928,
de onroerende goederen, gelegen onder de gemeente Ubbergen,
toebehoorende aan Baron van R'affffiïik, burgemeester van
Rossum en wonende aldaar. Van deze aanwijzing zijn slechts
uitgezonderd enkele percelen bouwland gelegen aan de
westzijde van het terrein. Het voor de toepassing der
Natuurschoonwet erkende gedeelte beslaat een oppervlakte van

Bij

Het landgoed is grootendeels bezet met loof- en naaldgeboomte,
alsmede hakhout. Een prachtige dubbele lindenlaan verleend
den toegang tot de bezittinguit de richting Berg en Dal. Tot het
landgoed behoort o.a. het alom bekende Kastanjedal. De
bezitting is gelegen op den hoogen heuvelrug langs den weg van
Ubbergen naar Beek en biedt daardoor schitterende vergezichten

over het Rijndal. Midden

in

bevindt zich een dal,

dat
een
men
waarvan
hooftlzakelijk uit bouw- en weiland bestaat en
frau uitzicht kan genieten op de bosschen welke dit dal aan alle
kanten omsluiten. Bij dezelfde beslissing, waardoor het
landgoed onder de bepalingen der Natuurschoonwet 1928 is
gebracht, hebben voorgenoemde bewindslieden een regeling
goedgekeurd, volgens welke de bezittingen voor het publiek
toegankelijk is gesteld zonder eenige beperkingen. De eigenaar
liet ook vóórdien reeds het publiek op zijn bezitling toe,
waarvan een zeer druk gebruik werd gemaakt."

