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Komende activiteiten



Zondag 26 juni 2016. Wandeltocht door Kleve.
Zondag 11 september 2016. Open Monumentendag.

Zondag 26 juni rondleiding
door historische tuinen in Kleef

Trefpunt: 12.00 uur Museum Kurhaus Kleve, Tiergartenstraße 41, 47533 Kleve.

1

Nieuwsbrief 62 juni

2016

Dit jaar organiseren de heemkundekring De Duffelt en Monument en Landschap een rondleiding door de
historische tuinen in Kleef.
Johan Maurits van Nassau-Siegen heeft in zijn periode de stad Kleef en haar omgeving in een weergaloos
parklandschap laten aanleggen. Zo ontstond een historisch toonaangevend geheel, dat van Berlijn tot
Versailles veelvoudig als inspiratie heeft gediend.
In zijn ontwerp voor het "Neue Tierpark" liet Jacob van Campen, als centraal punt de Sterreberg
aanleggen. Van hier uit verliepen 12 lanen, die op bijzondere uitzichtpunten in de omgeving gericht
waren.
De rondleiding door de Kleefse historische tuinen wordt gedaan door twee deskundige gidsen (een
Nederlandse en een Duitse gids). De Nederlandse sporen zullen hierbij ruim aandacht krijgen op deze
toer.
DATUM: Zondag 26 juni 2016
Trefpunt: 12.00 uur Museum Kurhaus Kleve,
Tiergartenstraße 41, 47533 Kleve. De wandeling
duurt ongeveer 1,5 uur. Aanmelding deelname
per e-mail: info@duffelt.de
KOSTEN: De deelname kosten zijn € 3,- voor
leden of donateurs en voor niet leden € 5.-.
Meer informatie zie www.duffelt.de of
www.monumentenlandschap.nl

Voorjaarsbijeenkomst 6 april 2016 druk bezocht
Ruim 70 geïnteresseerden waren ondanks de verkiezingsavond van het Oekraïne-referendum aanwezig in
Antiquariaat Supplement in Beek, alwaar na de ontvangst met koffie, thee en koekjes een zeer informatieve en bij
tijd en wijle humoristische lezing werd verzorgd door Ferdinand van Hemmen.

In zijn presentatie behandelde Ferdinand het
leven in het gebied aan beide zijden van de rivier
de Waal vanaf de IJzertijd via de Romeinen,
Merovingen, Karolingen naar de Middeleeuwen
en het heden. Het rivierengebied is die gehele
periode onafgebroken bewoond geweest. Tot en
met de 15e eeuw stelde men het zonder dijken.
Wel had men handigheidjes bedacht om het
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water her en der om te leiden en zo toch redelijk
droog te kunnen wonen. Het water zorgde voor
vruchtbare grond. Een goed voorbeeld hiervan is
de Romeinse Drusus-dam en de Karolingische
ingreep in de loop van de IJssel.
Er zijn aanwijzingen voor dat de rivier als iets
heiligs werd gezien. De Merovingen “offerden”
kostbaarheden aan het water. Bij het project
‘Ruimte voor de rivier’ in Lent zijn hiervan
voorbeelden in de bodem aangetroffen. Sint
Werenfridus zou tegen de stroom van de rivier
opgedreven zijn.
In scherpe rivierbochten ontstonden vaak
overloopkommen, de zogenaamde ‘crevassen’.
Hiervan zijn in de Ooijpolder nu nog
voorbeelden te zien (de kolk in Wercheren) en in
Lent (de later gedempte Grift). Vanaf de
vijftiende eeuw ging men langzaam het land
indijken, eerst d.m.v. zogenaamde ‘wendes’,
later door middel van ringdijkjes. Daardoor
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ontstonden
er
juist
meer
en
meer
overstromingen. De Waal ‘raakte op drift’,
resulterend in een eeuwenlang gevecht tegen het
water. Dit duurde tot de jaren 1930, toen er na de
aanleg van de Querdamm en het Hollands-Duits
Gemaal een einde kwam aan de watersnoden.

Na afloop van de lezing werd er nog geruime
tijd nagepraat en rondgekeken in het
antiquariaat, onder het genot van een drankje.
(PC)

Kerkje Persingen in de steigers
Inmiddels heeft iedereen gezien dat het kerkje compleet in de steigers staat. Dat roept vragen op. Temeer omdat
het bestuur van het kerkje sinds jaar en dag een kwaliteitszetel gereserveerd heeft voor een bestuurslid van
Monument en Landschap. Tot het vertrek van Govert Janssen naar Amsterdam werd die kwaliteitszetel door hem
ingenomen. Wij willen Govert bij deze daarvoor nogmaals dank zeggen.
Sinds ruim een jaar zit de schrijver van dit stukje, Wiel Tonies namens Monument en Landschap in het bestuur.

op de werf. In volle glorie worden die
teruggeplaatst.

Graag wil ik u iets vertellen over het verloop van
de verbouwing.
Welnu: De restauratie loopt perfect. U moet het
beschouwen als een grote onderhoudsbeurt. Al
het noodzakelijk herstel wordt aangepakt. Wat
goed is, daar blijven we af. Alleen heel slechte
stenen worden vervangen. Alleen daar waar
nodig komt andere mortel. Je kunt het geen
voegen noemen, want vroeger werd er niet
gevoegd. Belangrijk is samenstelling van de
mortel. De kleurstelling mag niet afwijken van
de mortel die vervangen wordt. De stenen die
vervangen worden moeten een goede kopie zijn
van de profielen en stenen die er reeds zaten.
Namens het bestuur ben ik lid van de
bouwcommissie. Elke drie weken vindt er
bouwvergadering plaats. Zeer gewetensvol en
met respect voor het verleden wordt er gestaag
doorgewerkt. We zitten op schema. Voor de
bouwvak is het klaar. De haan en de toren liggen
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We blijven ook binnen de begroting van ruim
200.000 Euro. Aannemer de Witt is de
hoofdaannemer. Eigenlijk is er alleen maar lof
voor alle partijen. De kerk kan er weer een
halve eeuw tegen. Onze bouwmeester Pieter
Kamps die namens de Stichting Kerkje van
Persingen onze belangen vertegenwoordigt doet
het fantastisch. Pieter is emeritus architect. Aan
alles merk ik dat hij het vak in de vingers heeft.
Onder zijn vleugels voelen wij ons veilig.
Ondertussen lopen de kunstexposities door in de
weekenden. Dat vergt kunst en vliegwerk. Soms
blijft gedurende de week als een exposant twee
weken geboekt heeft de kunst gedurende de
werkweek ‘logeren’. Dat is niet eenvoudig, maar
de communicatie tussen de zachte en harde
sector is voorbeeldig. Kortom: alle lof voor alle
betrokkenen.
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Vroege plannen voor een Waterleiding voor Berg en Dal, Beek en Ubbergen
Oud-districtshoofd van de WBD (Waterleiding Berg en Dal) Harry Barmentloo heeft onze Stichting wederom zeer
interessante informatie verschaft, ditmaal over een niet uitgevoerd plan voor aanleg van een drinkwaterleiding
voor Berg en Dal, Beek en Ubbergen uit 1911-1914. De gegevens en tekeningen behorende bij het plan staan ook
uitgebreid in het boek ‘Een eeuw mooi Nederland’ door Loet van Sluis (hoofdstuk 3). In het Regionaal Archief
Nijmegen bevindt zich onder inventarisnummer 919 eveneens een dossier over dit plan.

Tot ver in de negentiende eeuw was het in de
grote steden en op het platteland gebruikelijk dat
er regenwater werd opgevangen in open bassins
en bakken (onder andere bij kerken). Dit water
werd gebruikt als drinkwater en als grondstof in
bijvoorbeeld bakkerijen, waardoor besmettelijke
ziektes zich snel konden verspreiden en moeilijk
te bestrijden waren in met name overbevolkte en
verkrotte binnensteden. Ook was er voortdurend
watertekort.

hoogdrukwaterleidingstation in het Elzendal in
Beek, waar de in onbruik geraakte molenvijvers
lagen. Zuiver drinkwater werd voor het slagen
van het villaproject Mooi Nederland heel
belangrijk geacht. Het hotelbedrijf in Berg en
Dal en Beek en de wasserij-industrie in
Ubbergen en Beek zou zeker gaan profiteren van
een ondergrondse waterleiding met constante
waterhoeveelheden en –kwaliteit. Voor de
bewoners van het dorp Berg en Dal, die
voortdurend met watertekort kampten en waar in
veel villatuinen waterputten gegraven waren,
was het eveneens een uitkomst.

Uit de PGNC van 22 juni 1917
In 1892 richtte de stad Amsterdam een
gezondheidsdienst op die het drinkwater door
chemici (apothekers) ging laten testen. Vanaf
1900 ontstonden er overal in het land
particuliere initiatieven voor de aanleg van
drinkwaterleidingen. In 1909 kwam er in Utrecht
een Centraal Laboratorium waar onderzoek werd
verricht naar de staat van het drinkwater en de
gevolgen daarvan voor de volksgezondheid. In
1913 ging dit op in het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening (RID).
Uit de PGNC van 13 september 1917

Uit de PGNC van 13 september 1917
In 1911 gaf de gemeente Ubbergen samen met
de Maatschappij ‘Mooi Nederland’ aan het RID
opdracht om onderzoek te doen naar de
mogelijkheden
voor
aanleg
van
een
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Na enkele grondboringen door het Bureau voor
chemisch, bacteriologisch en microscopisch
onderzoek te Dordrecht werd er positief verslag
uitgebracht over de bodem- en waterkwaliteit in
het Elzendal. De daarop door ingenieur F.A. de
Jongh gemaakte tekeningen bij de ‘Ontwerpconcessie voor den aanleg en exploitatie eener
Hoogdrukwaterleiding’
toonden
een
pompstation, filterwerken en ‘prise d’eau’
(watervang) in het Elzendal en een watertoren
aan de Hogeweg. De bouwwerken hadden
kenmerken van de chaletstijl, die ook in de
villabouw in de mode was.
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Pas in 1928 werd de stichting ‘De Waterleiding
Berg en Dal’ opgericht, de eerste Gelderse
streekwaterleiding. Meer dan tien jaar na het
einde van de oorlog, in 1929, werden
uiteindelijk de eerste aansluitingen op een
drinkwaterleidingnet gerealiseerd. Het water
kwam uit reservoirs op de Kwakkenberg. In
Berg en Dal waren hiervoor een modern
vormgegeven watertoren en opjaagstation
verrezen.

Tekening voor een Hoogdrukwaterleidingstation
in het Elzendal door F. de Jongh. Collectie
Harry Barmentloo, Beek
Het geheel kon worden aangelegd voor 60.000
guldens. Er werd een commissie ingesteld die
huis aan huis alle inwoners ging bevragen. De
villabewoners van Ubbergen verenigden zich
onder leiding van jonkheer Ten Holthe van Eik
en Berg (nu Waalheuvel, Rijksstraatweg 24)
tegen de komst van de waterleiding. De
wasserijen in Beek en Ubbergen waren ook
tegen, omdat zij bang waren voor een te hoog
ijzergehalte in het water en hoge kosten
voorzagen.

Uit de PGNC van 3 september 1912
Uiteindelijk waren er in heel Berg en Dal, Beek
en Ubbergen slechts 75 adressen over die op een
eventuele
waterleiding
konden
worden
aangesloten. Niettemin was het eindadvies van
het RID aan de gemeente in 1914 positief. Op
den duur werd een waterleiding in Berg en Dal,
Beek en Ubbergen wel degelijk rendabel geacht.
Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
in de zomer van 1914 raakten de plannen echter
naar de achtergrond.
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Het opjaagstation van Waterleiding Berg en Dal aan
de Prinses Margrietlaan te Berg en Dal.
Gemeentelijk monument, gebouwd in 1929
(vermoedelijk naar ontwerp van Busselaar en
Kording). Foto P. Coenen

In het Beekse Elzendal werd in hetzelfde jaar,
1929, het zuivere bronwater alsnog benut.
Initiatiefnemers J.M. Tesser en de Ubbergse
gemeentesecretaris J.B. Gitzels kochten voor
1000 gulden een terrein van de Maatschappij
‘Mooi Nederland’ en bouwden de voormalige
molenvijvers om tot ‘Bad Beek’, met een groot
en een klein (ondiep) bassin, kleedhokjes, een
restaurant en terras. Tesser was voorzitter van de
VVV en boekhouder (vanaf 1934 directeur) van
het Gemeentelijk Gasbedrijf Ubbergen en de
Waterleiding Berg en Dal. Later werd hij ook
korte tijd directeur van de Nijmeegse
Gasfabriek. In zijn kantoor/woonhuis aan de
Rijksstraatweg 6 bevond zich een meetpunt voor
het waterpeil in de Berg en Dalse watertoren en
achter zijn huis, aan het Karrepad, een
gasmeethuisje.
Na de oorlog komt er aan de Rijksstraatweg in
Beek een nieuw waterleiding kantoor met
dienstwoning.
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de
STICHTING tot behoud van MONUMENT EN
LANDSCHAP in de Gemeente Berg en Dal
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

Bad Beek op een foto uit de Beeldbank van het RAN
Bronnen: Harry Barmentloo; Loet van Sluis, ‘Een eeuw Mooi
Nederland’, 2011; Regionaal Archief Nijmegen/archief
gemeente Ubbergen/digitaal krantenarchief/archief
Gemeentelijk Gasbedrijf Ubbergen/Fotocollectie; redengevende
beschrijving Prinses Margrietlaan 1A Berg en Dal (MAB); de
heer en mevrouw Jeuken-Tesser; Annemiek Lukassen
(PC)
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