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Komende activiteiten




Woensdag 6 april 2016 om 20.00 uur in Antiquariaat Supplement, Van Randwijckweg 2, 6573 EJ
Beek gemeente Berg en Dal. Voorjaarbijeenkomst door Ferdinand van Hemmen.
Zondag 26 juni 2016. Wandeltocht door Kleve.
Zondag 11 september 2016. Open Monumentendag.

Het verhaal over 1000 jaar leven met de Waal
in de schaduw van de stuwwal
door Ferdinand van Hemmen
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Sporen van een pijnlijk leerproces
Het verhaal over 1000 jaar leven met de Waal in de schaduw van de stuwwal
Het landschap van de Ooijpolder en het
tegenovergelegen Betuwse Lent is als een
spannend geschiedboek. Het vertelt nog
verbluffend veel over oplossingen die de mens
door de eeuwen heen bedacht om te overleven
bij de Waal. Landschapshistoricus Ferdinand
van Hemmen legt het allemaal haarfijn uit aan
de hand van een beeldpresentatie op woensdag 6
april 2016 op de voorjaarsbijeenkomst van de
Stichting Monument en Landschap in de
gemeente Berg en Dal. Ferdinand neemt ons
mee in het verhaal over een mislukt avontuur,
over de stapsgewijze aanleg van dijken door de
dorpen, de sluiting van de dijkringen, de
ruimtelijke revolutie die het gevolg was, de
almaar grimmiger wordende strijd tegen het
Waalwater en de impact hiervan op de
omstandigheden van het wonen. Vanuit zijn
historische beschouwing geeft hij ook een

doorkijkje naar een toekomst die wordt uitdaagt
door
zorgwekkende
klimaatverandering.
Centraal staat daarbij de vraag: Wat kunnen we
leren van 1.000 jaar dynamisch leven bij de
Waal?

De overstroming van 1809. Gezicht van Nijmegen op
Persingen.

Stichting tot behoud van Monument en Landschap Berg en Dal nodigt donateurs en andere
geïnteresseerden uit voor haar jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst op woensdag 6 april 2016 om 20.00 uur in
Antiquariaat Supplement, Van Randwijckweg 2, 6573 EJ Beek. De entree is gratis.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom, koffie en thee worden u aangeboden. Om 20.00 uur start het officiële
programma. In de pauze en na afloop is er gelegenheid tot rondkijken in het antiquariaat en het
aanschaffen van boeken onder het genot van een drankje. De avond eindigt rond 22.30 uur.

Even voorstellen … Onze voorzitter Toon de Jong
Ruim een jaar geleden vroeg Ton Gijsbers mij of
ik interesse had om Govert Janssen op te volgen
als voorzitter van de Stichting tot behoud van
Monument en Landschap. Omdat de stichting in
de voormalige gemeente Ubbergen een zeer
goede naam heeft en altijd veel invloed heeft
gehad
op
het
sterke
gemeentelijk
monumentenbeleid, voelde ik mij zeer vereerd
met het verzoek van Ton. Ik vroeg enige
bedenktijd en nadat ik enkele gesprekken met
mijn goede vriend Govert had gevoerd besloot ik
om ja te zeggen. Ton Gijsbers stelde mij
vervolgens voor aan het stichtingsbestuur dat
mij per 1 januari 2015 benoemde tot voorzitter.
Inmiddels is er een jaar voorbij gegaan. Het wordt dus hoog tijd om mij zelf voor te stellen en om aan te
geven wat mijn ideeën zijn omtrent de doelstellingen van de stichting.
Persoonlijk
Ik ben geboren in 1954 in Breda en heb mijn
jeugd doorgebracht in Ulvenhout, een mooi dorp
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ten zuiden van Breda. Ik volgde de opleiding
gymnasium-bèta op het kleinseminarie van het
Bisdom Breda. Ik heb er de nadagen van het
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Rijke Roomsche Leven mee mogen maken en
genoot van de Grieks-Romeinse cultuur die werd
doordrenkt
met
het
Joods-ChristelijkeHumanistische gedachtegoed. Ik was een drietal
jaren
voorzitter
van
de
historische
studievereniging van de school die voor zo’n 50
leerlingen vele geschiedkundige excursies
organiseerde. Jaarlijkse hoogtepunten waren de
meerdaagse
excursies
naar
Maastricht,
Brugge/Gent en Diest/Averbode. Geheel
georganiseerd voor en door leerlingen van 15, 16
en 17 jaar die op de fiets door het Vlaamse en
Limburgse platteland togen. De kiem voor mijn
belangstelling voor geschiedenis is toen gelegd.
Na het gymnasium ging ik Biologie studeren aan
uiteraard de Katholieke Universiteit in
Nijmegen. Ik studeerde af als aquatisch ecoloog
bij Prof. Cees den Hartog, die destijds in Bergen-Dal woonde, op een schitterende locatie aan
de Zevenheuvelenweg.
Nog vóór ik was afgestudeerd werd ik docent op
het Pius XII-College in Beek, waarvan de
toenmalige Ubbergense wethouder Albert van
Dorst eigenaar-directeur was.
Vanwege deze betrekking verhuisde ik naar
Beek. Ik ben er nooit meer weggegaan . Ook niet
toen ik later docent en conrector werd op het
Sint-Oelbertgymnasium in
het Brabantse
Oosterhout. Daar verzorg ik al vele jaren de
inhoudelijke begeleiding van de kunstreizen naar
Rome/Napels en Griekenland.
Ook buiten mijn werk probeer ik mij in te zetten
voor het versterken van natuur, monument en
landschap. Ik was bijvoorbeeld voorzitter van
Stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek en
van De Ploegdriever, een vereniging voor
landschapsbeheer. Met enkele mensen uit de
politiek en het Beekse verenigingsleven richtte
ik de lokale politieke partij “Ubbergen Anders”
waardoor ik de mogelijkheid kreeg om als
wethouder vorm te geven aan het gemeentelijk
monumenten- en landschapsbeleid. Ik ben
overigens nog steeds actief als voorzitter van
deze politieke partij die inmiddels is omgedoopt
tot “Voor Berg en Dal”..
Ik vind het belangrijk dat het historisch besef
rond vrijheid en veiligheid geborgd wordt in
onze dorpsgemeenschap en dat dat besef wordt
doorgegeven aan onze toekomstige generaties.
Vandaar dat ik sinds een aantal jaren voorzitter
ben van de Stichting Reünie Paratroopers, die in
3

Beek de dodenherdenking op 4 mei en de
herdenking van Market Garden op 17 september
organiseert.
Doelstellingen
De Stichting tot Behoud Monument en
Landschap staat voor een aantal uitdagingen,
waaraan ik graag wil meewerken. Hieronder
volgt een summier overzicht van doelen die we
met onze stichting kunnen bereiken
Allereerst is het belangrijk dat we binnen het
nieuwe gemeentebestuur van Berg en Dal de
hernieuwde
belangstelling
voor
monumentenbeleid ondersteunen en versterken.
We willen graag constructief met het
gemeentebestuur samenwerken. Ons streven
daarbij is dat bij het ontwikkelen van nieuwe
RO-plannen de belangen van monument en
landschap van begin af aan serieus meetellen.
Dit is overigens bij de landelijke overheid
uitgangspunt van beleid en in wetgeving
inmiddels vastgelegd per 1 januari 2018.
Verder kunnen we bij de bevolking de liefde
voor
monumenten
verder
ontwikkelen.
Bijvoorbeeld
door
aan
de
Open
Monumentendagen nieuw elan te geven,
mogelijk in combinatie met de nieuwe
Landschapsdagen. Of door frequent interessante
publicaties, wandelingen en rondleidingen te
blijven organiseren.
Tenslotte zijn we inmiddels gestart met een
hernieuwde samenwerking met andere erfgoedorganisaties. Er wordt gewerkt aan een aantal
erfgoed-projecten in de kernen van onze
gemeente. In het verleden is onze stichting sterk
genoeg geweest om de doelen te bereiken zonder
veel gemeentelijke en provinciale subsidies.
Voor de verwezenlijking van de nieuwere
plannen verwacht ik dat er meer externe
financiering nodig zal zijn dan we tot nu toe
gewend waren. En dat is een nieuwe uitdaging.
Ik ben ervan overtuigd dat wij veel problemen
bij het ontwikkelen van nieuwe plannen kunnen
oplossen. Binnen onze gelederen hebben we
immers heel veel expertise in huis. We hebben
wijdvertakte netwerken. En we hebben de passie
die nodig is om het onmogelijke mogelijk te
maken.
Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee in korte
tijd vele van onze doelstellingen zullen kunnen
realiseren. En ik zal daar graag aan meewerken.
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Wederopbouwarchitectuur deel 13
Na een “tussenstop” in de twee vorige nieuwsbrieven, waarin een overzicht van de administratieve praktijk in de
wederopbouwtijd en van enkele vernieuwende (maar onuitgevoerde) projecten, keren we nu terug naar de “route”
langs voorbeelden van wederopbouwarchitectuur in de (vm) gemeente Ubbergen.

Wercheren (midden) op een kaart uit 1820.

gehuchten met hoger gelegen bebouwing over
(Persingen, Scherpenhuizen en Wercheren).
Op 22 en 23 september 1944 verschansten zich
enkele honderden Duitse militairen achter de
Ooijsche Dijk (nu Kerkdijk) in Wercheren.
Terwijl de bevolking zich her en der schuil hield
(onder andere in het kerkje van Persingen),
werden er bij het beschieten van een Duitse
afweerstelling door de geallieerden in totaal
zeker elf boerderijen in de driehoek Leutsche
Straat (nu Werchensestraat) /Ooijsche Dijk (nu
Kerkdijk)/Thorenschestraat verwoest.

PGNC 5 februari 1845

De Gelderlander 15 mei 1924. De oude naam
van Wercheren is “Wergen”.
De vroegere heerlijkheid Wercheren, een
leengoed van Persingen, was tot en met de 16e
eeuw middels lintbebouwing verbonden met het
dorpscentrum rond het kerkje van Persingen. Er
woonden hoofdzakelijk veeboeren die Nijmegen
als afzetgebied hadden. Door de vele
overstromingen bleven er uiteindelijk drie kleine
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De herbouw van de verwoeste boerderij van Hent
Huisman (nu: Werchensestraat 9) in 1950.
Aannemer H.J. Giesbertz staat links, rechts van hem
staat opperman Hentje Walraven. Het gehurkte
meisje met de bal is Mia Huisman. Tussen de middag
werd er gevoetbald.
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Detail uit de kadastrale kaart van Ooij (jaren 50-80). Perceel 956 is van de familie Huisman.

Een aantal boerderijen en woonhuizen in
Wercheren werd na de oorlog herbouwd, niet
altijd op dezelfde plek.
De boerderij van de familie Huisman (huidig
adres Werchensestraat 9, destijds bekend onder
het adres Persingen 31A), herbouwd in 1950, is
ondanks enkele wijzigingen uit later tijd een
fraai voorbeeld van een wederopbouwensemble.
De boerderij van Huisman kort na de voltooiing van
het woonhuis in 1950. Vooraan is nog de
noodwoning te zien, de vrijstaande schuur rechts van
het huis is nog niet gebouwd. (F39323 RAN)

Detail uit de bouwtekening voor de nieuwe boerderij
van Hent Huisman. De Dienst Bouw- en
Woningtoezicht Kring Maas en Waal heeft in de
vooren
achtergevel
enkele
wijzigingen
aangebracht. Bureau Wederopbouw Boerderijen
(architect
Willy
van
Boldrik),
1950.
Bouwvergunningen Ubbergen (RAN).
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Werchensestraat 9 te Persingen-Wercheren. De
voormalige stal is inmiddels met het woonhuis
verbonden middels een corridor.
(Wordt vervolgd PC)
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de
STICHTING tot behoud van MONUMENT EN
LANDSCHAP in de Gemeente Berg en Dal

Verzoek tot betaling

Redactie: Hans Giesbertz
Donateurs ontvangen het blad gratis, minimale
donatie € 15,00 per jaar.
Bankrekening: NL82RABO 01051.11.562
t.n.v. Stichting Monument en Landschap,
Sprongstraat 22, 6573 BP Beek-Berg en Dal.

De Stichting heeft ten doel: “het bevorderen van het
behoud en de versterking van cultuurhistorische,
landschappelijke en karakteristieke waarden in het
gebied van de gemeente Berg en Dal en dat van de
aan dit gebied grenzende gemeenten Nijmegen en
Kranenburg (Duitsland), in het bijzonder met
betrekking tot monumentale, door de stichting
monumentaal
geachte,
en
karakteristieke
bouwwerken of gedeelten daarvan, het landschap en
landschappelijke
elementen,
de
onderlinge
samenhang tussen de hiervoor bedoelde bouwwerken
en het landschap, archeologie, flora en fauna en al
datgene wat tot het cultuurhistorische erfgoed van
het werkgebied kan worden gerekend, een en ander
te verstaan in de ruimste zin.”
Secretariaat:

mw Dr R.M. Nève-Sprenger
P.C. Hooftstraat 12
6573 CE Beek,
tel. 024-684 3158
Website: www.monumentenlandschap.nl

Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw steun?
Wij vragen u als vriend om een minimaal bedrag van € 15,- over te
maken op bankrekening NL82 RABO 0105 1115 62 van de stichting.
Uw bijdrage stelt ons in de gelegenheid om onze activiteiten uit te
kunnen voeren. Een extraatje is daarbij altijd welkom. Verder willen
wij u er op wijzen dat de stichting door de belastingdienst is erkend
als culturele ANBI-instelling (een Algemeen Nut Beogende
Instelling). Uw donatie komt daardoor voor aftrek in aanmerking
(indien uw totale giften boven het drempelbedrag komen).
Geen acceptgiro
Om kosten te besparen versturen we geen acceptgiro’s, deze brengen
hoge aanmaakkosten met zich mee. Vindt u het moeilijk om een
bijdrage per bank over te maken? Het kan ook contant. Als u belt of
mailt kunnen we een afspraak maken, dan komen wij het graag halen.
Vermelding gegevens
Wilt u bij de storting uw postcode + huisnummer vermelden? Dat stelt
ons in staat uw bijdrage snel in de administratie te verwerken. De
bank vermeldt alleen de naam van de rekeninghouder, geen adres.
Zeker als de donateur niet zelf betaalt, maar ook bij veel voorkomende
namen, kost dit extra uitzoekwerk.
Alleen een digitale nieuwsbrief?
Vindt u het voldoende om alleen een digitale nieuwsbrief te ontvangen
(deze kunt u dan zelf in kleur printen), dan horen wij dat graag. Dat
scheelt ons druk- en verzendkosten.
Als er vragen zijn kunt u contact met
penningmeester@monumentenlandschap.nl
of telefonisch 024 6843756
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