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Komende activiteiten 
• Vrijdag 19 februari aanvang 20.00 uur. Informatie- en debatavond over de stuwwal in het 

Kulturhus te Beek.  
• Dinsdag 27 april. Geschiedenis van het kerkje van Persingen in het kerkje te Persingen. 
• Zondag 27 juni. Wandel- en/of fietstocht in samenwerking met de Duffelt 
• Zondag 12 september. Open Monumentendag. Thema: “De smaak van de 19e eeuw”. 
 
 
De stichting Monument en Landschap organiseert op vrijdag 19 februari een informatie- en 
debatavond over de bouwplannen op de Geest en de stuwwal  in het Kulturhus Roerdompstraat 6 te 
Beek. Inloop met koffie vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur. 
 
Sprekers zijn onder meer: 
Dr. Marc Wingens. Hij zal spreken over de cultuurhistorische waarde van De Geest. 
Dr. Jan Smit, sociaal geograaf. Zijn onderwerp is: “Kanttekeningen bij een omstreden plan”. 
Verder zal er een debat plaatsvinden o.l.v. dhr. Antoon Kuhlmann, waarbij wethouders, raadsleden, 
kandidaatsraadsleden en natuurlijk alle geïnteresseerde burgers uitgenodigd worden deel te nemen. 
Iedereen is hartelijk welkom! 
 

 
 

Rondleiding op de Geest en in het 
Kastanjedal. 
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Zondag 28 februari organiseert het IVN, 
vereniging voor natuur- en milieueducatie, Rijk 

van Nijmegen een rondwandeling op De Geest 
en in het Kastanjedal, waarbij u de contouren 
van de geplande bebouwing in dit gebied  op de 
rand van de stuwwal in ogenschouw kunt 



nemen. Het IVN zal daarbij uitleg geven over de 
bijzondere natuurwaarden van de stuwwal. 
Iedereen kan meelopen, aanmelding is niet 
nodig. 
We verzamelen om 12.00 uur bij het 
wasvrouwtje tegenover het gemeentehuis. 
 

 
 
Trek de groene grens!   
Een aantasting van wat ons dierbaar is dreigt.  
De gemeente is bezig met bouwplannen op de 
Geest, het gebied achter de RK kerk. De manege 
gaat daar vertrekken en daardoor ontstaat er 
ruimte voor woningbouw. Burgemeester en 
Wethouders willen echter ook op de nog niet 
bebouwde rand van de stuwwal langs de 
Rijksstraatweg gaan bouwen. Op deze steile 
rand moet een appartementengebouw verrijzen 
met eronder garages met een dubbele uitgang 
naar de Rijksstraatweg. Daartoe moet een flink 
stuk van de stuwwal tegenover het oude 
postkantoor diep worden uitgegraven.  
 

 

Bovendien is het de bedoeling dat er tussen 
huize Westerbeek en het huis bij de ingang van 
het Kastanjedal twee nieuwe villa’s komen. Om 
dat mogelijk te maken is al een stuk van het 
beschermde Kastanjedal uit de ecologische 
hoofdstructuur gehaald. 
De nieuwe gemeenteraad moet in april beslissen 
over een wijziging van het bestemmingsplan. 
Veel inwoners van de gemeente en van 
daarbuiten zijn tegen dit plan. De stuwwal is 
vanouds verbonden met het dorp, een in 
Nederland uniek aardkundig monument van 
grote cultuur- en natuurhistorische betekenis. De 
provincie heeft het aangemerkt als waardevol 
landschap waarvan de kwaliteiten moeten 
worden versterkt en zeker niet aangetast.  
 

 
 
Dat laatste gebeurt met de uitvoering van het 
plan op onomkeerbare wijze. In het verleden zijn 
er steeds kleine stukjes van de stuwwal 
opgeofferd ter wille van andere belangen, 
laatstelijk nog op de Sterrenberg. Nu is het tijd 
deze sluipende sloop stop te zetten en een grens 
te trekken.  
Wij dienen de stuwwal als een kostbaar erfgoed 
te bewaren en ongeschonden door te geven aan 
een volgende generatie in plaats van het op te 
offeren aan tijdelijk gewin. 
Gelukkig hebben heel veel inwoners hun 
onvrede over dit plan ook kenbaar gemaakt aan 
de gemeente door het indienen van een 
zienswijze. 
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Een dag naar Xanten, 7 november 2009. 
 
Met 20 personen gingen we in de bus op weg 
naar Xanten om een bezoek te brengen aan het 
nieuwe Römer Museum. Het museum is in 2008 
geopend en er is nog geen gelegenheid om een 
kopje koffie te drinken voordat de rondleiding 
zou starten. Niet getreurd….een bekertje koffie 
met iets lekkers erbij werd in de bus geserveerd!  
Na een uurtje te hebben genoten van de mooie 
herfstkleuren kwamen we in Xanten aan. We 
zagen het museum liggen. Een verrassend enorm 
groot lichtgrijs gebouw met kleinere gebouwen 
en rode daken. Maar om er te komen moest je 
een omtrekkende beweging maken door het 
stadje zelf.Het imposante museum is gebouwd 
op de plek waar, ten tijde van de Romeinen, de 
thermen van Colonia Ulpia Traiana in de 
provincie Germania hebben gelegen. In de 
entreehal van de oude thermen is het museum nu 
gevestigd. Het gebouw heeft een oppervlakte 
van 70x25 meter en een hoogte van bijna 25 
meter. Vroeger zaten er helemaal geen etages in 
deze hal en in het huidige museum loop je via 
platvormen en hellingen omhoog in de vrije 
ruimte.  
 

 
 
We hadden een rondleiding van twee zeer 
deskundige gidsen. Ze leidden ons door de eerste 
vier eeuwen van onze jaartelling heen en 
vertelden over de materialen die de Romeinen 
gebruikten voor hun riolering, dakpannen en 
castra. Dat er toen al lopende bandwerk bestond 
bij het maken van olielampjes, daar zijn ze 
achter gekomen door vingerafdrukken te 
bekijken. Er stonden kolommen van zandsteen 

met inscriptie waardoor men kon achterhalen 
aan wie de steen gewijd was. Het waren allemaal 
replica’s. Er stond ook een replica van de voet 
van het altaarstuk uit de kerk van Rindern. In de 
Romeinse tijd stond er een tempel aan Mars 
gewijd wat op de steen te zien is. Wapens en 
uitrustingen van de legionairs, een levensgroot 
bronzen beeld en een groot plat houten 
vrachtschip waarop o.a. stenen vervoerd werden 
om de thermen van te bouwen zijn er te 
bewonderen. 
 

 
 
Een prachtige collectie en bijzonder goed en 
duidelijk tentoongesteld.  
En dan de thermen zelf….dat was wel erg 
indrukwekkend. Zo immens groot zijn die 
ruimtes geweest. Doordat er stalen constructies 
zijn gemaakt als kopie van de vroegere 
architectuur, is het mogelijk de hoogtes van de 
muren voor te stellen. Loopplanken leiden over 
de originele resten van ontmoetingsruimtes,  
baden,  sauna’s, latrines en  stookplaatsen, met 
namen als praefurnium (vuurplaats), sudatorium 
(zweetruimte), caldarium (hete gedeelte) en 
frigidarium (koude gedeelte). Soms waren er 
twee legioenen soldaten aanwezig in de Castra, 
zo’n 10.000 mensen die allemaal graag wilden 
baden of bijkletsen en zelfs politiek bedrijven. 
 
Na de rondleiding kon ieder zijns weegs gaan, 
naar het themapark om in de Romeinse herberg 
wat te eten. Of naar Xanten zelf, zeker ook de 
moeite waard om te bezoeken.  
Het was een geslaagde dag.            
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave 
van de STICHTING tot behoud van 
MONUMENT EN LANDSCHAP in de 
gemeente UBBERGEN. 
 
Redactie: Hans Giesbertz 
 
Verschijnt vier keer per jaar. 
Donateurs ontvangen het blad gratis, 
aanbevolen minimale donatie € 15,00 per 
jaar. 
Bankrekening 1051.11.562  
tnv. Stichting Monument en Landschap,  
Sprongstraat 22,  
6573 BP Beek-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 3158 
Website: www.monumentenlandschap.nl 

 

Voorjaarsbijeenkomst dinsdag 27 april 2010 aanvang 20.00 
uur in het kerkje van Persingen. 
  
Dit jaar wordt herdacht dat 100 jaar geleden de jongeren-
beweging Scouting in Nederland is begonnen. In de 
geschiedenis van Scouting, met name in die van de katholieke 
verkennerij, speelde het Kerkje van Persingen een belangrijke 
rol. In 1952 werd het kerkje gerestaureerd, met de opbrengst van 
de actie “heitje voor een karweitje”, en in gebruik genomen als 
de Sint Joris Kapel van de Nederlandse Katholieke Verkennerij. 
Dat gebeurde onder andere met de plaatsing van een beeld van 
Sint Joris en de draak, dat halverwege de jaren ’70 uit het kerkje 
is verdwenen. 
Dat beeld is weer opgespoord, wordt momenteel gerestaureerd 
en zal op vrijdag 23 april 2010 (de dag van Sint Joris) weer in 
het kerkje worden geplaatst. Ook wordt er dan de Sint Jorismis 
gevierd. 
In het kader van deze memorabele dag organiseert onze stichting 
een bijeenkomst waarin de geschiedenis van het Kerkje van 
Persingen centraal zal staan. De inleider is de voorzitter van de 
Stichting Het Kerkje van Persingen, Bart de Groot. 
 
Website Tip. 
www.kwartiervannijmegen.nl Interessante website over o.a. het 
Kadaster en cartografie, met links waar je anders niet gauw 
terecht komt. 
 
 

 
 

http://www.kwartiervannijmegen.nl/
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