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De Grenspaul in Het Keteldul wordt herplaatst!

Joke Meulenveld-de Koning, bestuurslid

We hebben hem allemaal gemist; de hoge witte Grenspaal met z'n vier armen, zo halverwege in het Keteldal in

Beek. Op twee van de armen is de richting aangegeven: Duitschland en Nederland. Op de andere armen de

pakkende tekst: "Laat Vriendschap Heelen Wat Grenzen Deelen"-

AIs we het afgelopen jaar een zondagse wandeling maakten dan vonden we wel een krantenbericht aan een

paaltje gespijkerd, waarop stond dat de paal uitgeleend was voor een tentoonstelling in Bonn. Was die

tentoonsteiling niet allang afgelopen? Inderdaad! Wat is er allemaal gebeurd?

Onze Stichting, de eigenaar van de paal, is

in 2000 gevraagd de grenspaal uit te

lenen voor een expositie in Bonn. De

expositie ging over Duits-l'lederlandse

betrekkingen en heette: "Heiter bis

Wolkig".

Bij aankomst in Bonn bleek er houtworm

in de paal te zitten en kreeg de Stichting

in de pers het venvijt "rommel" te hebben

geleverd. De paal is in Bonn houtwormvri!

gemaakt, heeÍt eerst de tentoonstelling

aldaar gesierd en is daarna naar het

Rijksmuseum in Amsterdam geweeÍ met

dezelfde expositie.

ln de tussentijd heeÍt de Stichting tot

Behoud van l,,lonument en Landschap

subsidies voor restauratie geworven. De

Gemeente Ubbergen, de Stichting PlatÍorm

Toerisme Ubbergen en de Provincie

Gelderland nemen gedrieën de kosten yoor

hun rekening.

Ruud Seegers van "}let l',leubelhuis" in

Ravenstein heeÍt een nieuwe duuname

Grenspaal gemaakt met de bijna

honderdjarige tekst erop in prachtige

gegutste gotische letters.

Yoor het grondwerk is geheel belangeloos

een graafmachine beschikbaar gesteld door

l(-Rental in Nijmegen. De paal wordt op

proÍesionele wijze in de grond verankerd

door I'leys Hekwerken in l'lillingen a/d Rijn.

l.ledewerkers van de Gemeente Ubbergen

zullen de Grenspaal met een takel op z'n

plaats zetten.

Prognnna onthulling Grenspaal op

nterdag 23 naart 2002

14.00 uur

0ÍÍiciéle onthulling

in het Keteldal Piiweg nn de friikstru*eg) in

Buk

14.45 aur

lbrte lezing orer Grenstenen in Eeek en

bii het l{ylernur
in frestaurant "de llötchenberg"

frifksstruueg, 154, Buk

15.15 aur einde

Een vroege foto van de Grenspaal in het Keteldal. Collectie J.Th- Erinkveld
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De Grenspaal in Het Keteldsl wordt herplaatst! Yewolg

De Grenspaal stond in het l(eteldal op de

plek waar tot I 949 de grens met

Duitsland heeft gelopen.

ln het begin van de vorige eeuw maakte

men nog geen vakantievliegreizen naar

Turkije oÍ Z. AÍrika, oÍ een midweek naar

Barcelona; maar men ging wel naar Berg

en Dal met het Bergspoor. 0p de terugweg

te yoet naar Beek, liet men zich in die

tijd, rond 1912, onder de Grenspaal door

de straatfotograaÍ Eenenaam uit l'|ijmegen

"op de gevoelige plaat" vast leggen, zie de

foto. Zo kon men aan de íamilie thuis

trots laten zien dat je in Duitsland was

geweest.

ln Het Keteldal in Beek, op dezelÍde plek

waar ooit de eerste Grenspaal heeÍt

gestaan, komt ook deze weer te staan. Dat

gebeurt natuurlijk niet geruisloos.

Burgemeester P. Wilbers van de Gemeente

Ubbergen en loco-burgemeester J. Yoss van

de Gemeente Kranenburg zijn bereid

gevonden om het officiële gedeelte voor

hun rekening te nemen. Dit gebeurt onder

muzikale begeleiding van leden van de

l(.},|.A. uit Beek.

0ade tiiden herleren!

I'let zoals begin vorige eeuw is er

gelegenheid om onder de Grenspaal

geportretteerd te worden; tegen een

geringe vergoeding. Alleen oÍ met uw

gelieíde; met uw kinderen, kleinkind of uw

hondje; geheel naar eigen keus. De

bekende proÍesionele straatÍotograaÍ Henk

Baron is bereid gevonden deze taak op

zich te nemen.

ln Restaurant "de Möschenberg" zullen

Govert Janssen, voonitter van de Stichting

tot Behoud van Monument en Landschap

en Wiel Tonies, Monumentenwacht van

onze Stichting een kort verhaal houden

n.a.v. een klein veldondenoek over

Grensstenen gedaan langs de Rijkstraatneg

en het Wylermeer.

llet zal vast een gedenkwaardige middag

worden!

Winterbijeenkomst 3I junuari 2002 "Monumentenlund in beweging"

Regina Nève-Sprenger, secretaris

De eerste bijeenkomst die de Stichting tot Behoud van L,andsehap en Monument dit jaar organiseerde,
vond plaats in het kleine N.H.-kerkje, gelegen aan de Rijksstraatweg te Ubbergen. Daar hield op 31

januari jt. Prof. Dr. N.J.M. Nelissen, sinds 1991 hoogleraar bestuurskunde aan de Faculteit der

Managementwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) en bekend om zijn studies

over historische en hedendaagse architectuur en stedenbouw, een lezing onder de titel
" MonLtmentenland ín b ew e ging " .

l9/0 lokale nonanentenzlrg begint

ln het begin van zijn uiteenzetting gaf de

heer Nelissen een kort ovenicht yan wat er

sinds 1970 met het verschijnen van het

rapport t'lonunent en sanenlering door de

overheid aan monumentenbeleid gevoerd is.

Duidelijk is dat toentertijd monumentenzorg

en -behoud vooral een zaak van de

landelijke overheid was, en dat op lager,

dat wil zeggen op provinciaal oí

gemeentelijk niveau nauwelijks oÍ weinig

aandacht was yoor ontwikkeling yan een

eigen zienswijze, laat staan beleid, dat

gericht was op de eigen monumentale

omgeving.

De uitroeping van het Nationaal

}lonumentenjaar in l9i5 bracht daarin

echter voor goed verandering. Vanaf die tijd

werden aan provincies en gemeenten

expliciet een grotere en een meer op eigen

omgeving toegesneden rol toegekend in de

r0rg voor en het behoud van monumentaal

erfgoed.

líonanentenzorg in Abbergen

BewuÍ van de bijzondere culturele waarde,

die de gemeente Ubbergen vertegenwoordigt

met haar groot aantal monumentale panden

in een aÍwisselende landschappelijke

omgeving van hooggelegen stuwwal en

laaggelegen polderland, namen de heren

Ton Gijsbers en Piet de Leeuw (inmiddels

oud-voonitter resp. oud-vice-voonitter) het

initiatief tot oprichting van de Stichting tot

Behoud yan Monument en Landschap, die

de gemeente Ubbergen in deze voor haar

nieuwe taken zou bijstaan en adviseren.

6rote inrentarisaties

ln de jaren nà 1975 verschenen er van de

Rijksdienst voor de l,lonumentenzorg Íudies

als llonunent en binnenstad en líonunent

en landeliik gebied waarin voor het eerst

in Nederland per monumentaal district een

algehele inventarisatie werd gemaakt van

wat er aan cultuurhiÍorische waarden als

geologie, morfologie, archeologie en

historische bebouwing, zoals boerderijen en
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industrieel erfgoed, aanwezig was.

Deze cultuurhistorische waarden moesten

dan steeds als uitgangspunt genomen

worden bij toekomstige plannen van de

overheid ter verbetering en versterking van

de ruimtelijke kwaliteit in heel Nederland.

lleuelijke kaden

De wettelijke kaders voor verbetering van

de kwaliteit en identiteit van de ruimtelijke

omgeving in l,lederland werden vaÍgelegd

in o.a.:

- de YijÍde nota Ruimtelijke Ordening.

Hierin wordt een beeld geschetst van de

veranderingen waarmee l{ederland onder

druk van gr0te inÍrastructurele projecten

als lIoge Snelheidslijn (H5L), Beruwelijn

en aanleg van V|l,lEX-locaties

geconÍronteerd wordt. Aan de ontstane

tendens tot verstedelijking zullen

duidelijke grenzen moeten worden

geÍeld door ruime groene contouren in

de nog vrije, onbebouwde ruimtelijke

omgeving aan te brengen.

- de Woningwet van 1992, en de

wijziging daarvan in juli 2001, kennen

een belangrijke rol toe aan de

gemeentelijke welstandcommisies bij de

vergunningverlening, doch zij bieden

andezijds gemeenten de mogelijkheid

c.q. vrijheid bepaalde monumenten yan

welstandsvergunning uit te sluiten. Een

uitbreiding van de categorie

vergunningvrije monumenten kan dus

een uitholling yan het bestaande

welstandsregime betekenen.

- de nota Belvédère, in 1999

gepresenteerd, beoog op rijksniveau

een integraal cultuurhistorisch beleid te

ontwikkelen voor het landschap, de

archeologie en de monumentenzorg.

Iegelijkertijd zal hiermee de onderlinge

samenhang tussen genoemde elementen

bevorderd moeten worden. Het verleden

dient daarbij geen hinderpaal, maar

juist een startpunt zijn, gericht op

behoud voor de toekomst in de juiste

omgeving.

- dankzij het Yerdrag van Malta I 992, in

1998 door de Tweede hmer

geratificeerd, wordt de archeologische

factor syÍematisch in de ruimtelijke

planontnikkeling en vormgeving yan een

grondgebied ingepast.

tigen beleid genunten

Concreet hebben de plannen en

beleidsvoornemens van h* rijk in de

afgelopen 25 jaar geleid tot de

Actualisering van het líonumentenregister

(At'l R), het l'Íonumenteninventarisatieprojecq

waarbij 11.000 monumenten oí ensembles

yan monumenten als stads- en dorps-

gezichten als beschermenswaard zijn

aangewezen en het l'lonumenten §electie

Projea (l'l5P), waarbij thans landelijk

54.000 panden uit de periode I850-1940

als rijksmonument zijn geselecteerd.

ln de onlangs door staatssecretaris Rick van

der Ploeg uitgebrachte Decemberbrief

(december 2001) worden gemeenten

geÍimuleerd om, met gebruikmaking van

de geïnventariseerde, maar niet

geselecteerde panden een autonoom

gemeentelijk monumentenbeleid te

ontwikkelen. lliertoe worden de bestaande

subsidieregelingen, dat wíl zeggen de

regeling yoor restauratie en die voor

onderhoud in elkaar geschoven.

Redrergingen roor Abbergen

0p het einde van deze interessante ayond

vond nog een discussie plaats waarbij o.a.

de vraag aan de orde kwam of

bovengenoemde plannen van de regering

echt nieuwe kansen bieden yoor onze

omgeving, oí daaréntegen juist een

bedreiging zijn. Men denke hierbij aan de

jongste plannen van het lïinisterie van

llerkeer en Waterstaat om o.m. de

Ooijpolder ah zgn. retentiebekken in te
richten (zie onze NieuwsbrieÍ nr. l, juni

2001). ln dit verband werd ook opgemerkt,

dat het rivierengebied Oost-Gelderland niet

in het landschapsplan is meegenomen.

i,liemand kan in de toekomst kijken, maar

de spreker benadrukte de noodzaak yoor

gerneente en organisaties als onze Stichting

0m steeds alert te blijven en om tijdig aan

de bel te trekken bij provincie en rijk, als

er geyaar dreigt voor ons fraaie landschap.

lloor wie geÍnteresseud is in de laatste

publkatie ran proí, 0r l{ko l,lelissen:

0og yoor Architectuar in furopa

een 'petit tour' door de guchiedenis,

iliinegen 2001.

rBN 90-90t5043-9

0pl7íebruari2002isArnolddeBruijnineenziekenhuisinNijmegen0Yerleden.Hl1n,'@
was de Yerpersoonliiking van de lieÍde Yoor het ondenoek van onze streek. Zijn Ansichtkaarten- en íotocollectie is

ongeëYenaard. Wie herinnert zich niet zijn rubriek in de Rozet "Herkent U het nog"? ïalloze stukjes heeít hij
geschreYen aan de hand van zijn collectie over de historie yan Beek, Ubbergen en Berg en Dal. Een groot kenner van
onze lokale historie is heengegaan. Wij zullen hem node misen.
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Open Monumentendag 2002

0p zondag I 5 september zal de open Monumentendag 2002 in de Gemeente Ubbergen, net zoals vorig jaar, georganiseerd

worden met de Gemeenten Millingen a/d Rijn en Rijnwaarden in Nederland en de Gemeenten Kleve en Kranenburg in Duitsland.

llet nationale thema is: llandel.

Een onderdeel van handeldrijven is bij ons, wonend in de grensstreek, natuurlijk ook het smokkelen geweest'

Dit wordt dan ook het thema in de Gemeente Ubbergen. Sinds de grenzen open zijn is smokkelen een uitgestorven "beroep" en

een echte smokkelaar bestaat hier niet meer. 0m dit te laten herleven heb ik naar aanleiding van het bovenstaande dan ook een

Yraag.

Zijn er mensen die verhalen weten oyer smokkelaars en smokkelen oÍ zijn er mensen die misschien zelÍ gesmokkeld hebbenl Laat

het mij weten. De informatie wordt discreet behandeld!

Zijn er mensen die kunnen vertellen uit de tijd dat ze verlieíd waren op een Duitse jongen of een Duits meisje en dus stiekem de

grens over moesten om hun gelieÍde te bereiken? Laat het me víeten. Ook deze informatie wordt discreet behandeld.

l'let de inÍormatie kunnen we het verleden wellicht laten herleven!

Joke l'leulenveld

Kon. Julianalaan 94

ó57ó Aï 0oij

teL 024 óó3 2075

e-mail: hf.meulenveld @ chello.nl

Colofon
Deze JVieuusbrief is een uitgave van

de Stcnrtuc tot behoud van
MONUMENT EN LANDSCHNP iN dC
gemeente UgerRceN.
Hi! verschijnt drie à vier keer per jaar.

Donateurs ontvangen het blad gratis,

aanbevolen minimale donatie € 15,00

per iaar.
Bankrekening l05l.l 1.562 tnv Stichting

l'lonument en LandschaP, PomPweg 7,

Ubbergen.

Redactie: Regina Nève en Hans tun

De Stichting heeít 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 ziin inrichting en gebruik

geschiedkundige of karakteristieke waarde

heeít

Secretariaat mw Dr R.l'|. Nève-§prenger

P.C Hooftstraat 12

ó5i3 CE Beek-Ubbergen,

tel. 024-ó84 3158

Agenda:

o Zaterdag 23 maart a.s. 14.00 uur herplaatsing van de grenspaal in het l(eteldal, Beek,

zie pag. I en 2 van deze t'lieuwsbrief

. Maandag 3 juni a.s. zal ProÍ. Asselbergs, directeur van de RijksdienÍ voor de

Monumentenzorg om 20.00 uur een voordracht houden over de zorg van de ftijksdienst

voor de monumenten in Gelderland en in het bijzonder in de gemeente Ubbergen. Voor

biizonderheden zie de volgende NieuwsbrieÍ.

o Zondag 7 juli a.s. de jaarlijkse Íietstocht door de DuÍÍelt, in samenwerking met

heemkundekring De Dufíelt. Yoor het programma zie de volgende }lieuwsbrieÍ.

o Zondag l5 september a.s. de jaarlijkse 0pen Monumentendag. Bijzonderheden volgen.

ls u geïnteresseerd in onze Nieuwsbrief en wilt u deze voortaan 00k

ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat oÍ een donatie

storten 0p onze rekening, zie het ColoÍon.
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