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  Nieuwsbrief 63 
 
 

P.C. Hooftstraat 12 
6573 CE Beek-Berg en Dal Jaargang 16, nummer 3 
Email: secretaris@monumentenlandschap.nl Augustus 2016 

 

Komende activiteiten 
 Zaterdag 10 september en Zondag 11 september 2016. Open Monumentendagen. 
 

 

Open Monumentenweekend 10 en 11 september 2016 
“Iconen en Symbolen” 

 

 
 

Zaterdag 10 september: de Cenakelkerk, Pastoor Rabouplein 3, Heilig Landstichting. 
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Rond het thema Iconen en Symbolen wordt u ook dit jaar een afwisselend programma aangeboden. In 

tegenstelling tot andere jaren hebben we dit jaar ook de zaterdag ingepland in en om de Cenakelkerk, 

Pastoor Rabouplein 3, Heilig Landstichting. (Foto Cenakelkerk Hylke Roodenburg) 

 

Programma zaterdag 10 september 

13.30-14.00 Rondleiding Cenakelkerk.     

14.00-14.30 Optreden Byzantijns Koor Nijmegen. 

14.30- 15.00 Rondleiding kerk 

15.00-15.30 Optreden Byzantijns Koor Nijmegen 

15.30-16.00 Rondleiding begraafplaats 

 

Een bijzonder concert in een bijzondere kerk, waar  symbolen en iconen volop aanwezig zijn en waar de 

prachtige byzantijnse gezangen volledig aansluiten bij de sfeer die deze kerk uitstraalt. Het koor wordt 

gedirigeerd door de uit Sint Petersburg afkomstige Svetlana van Wielink 

Vrijwilligers zullen een rondleiding verzorgen in de kerk en op de begraafplaats, die ook een 

rijksmonumentale status heeft. Tussen de bedrijven door is er gelegenheid om koffie/thee etc. te 

gebruiken in de Taborkapel. 

Wij kunnen u dit bezoek van harte aanbevelen. 

 

Zondag 11 september: het kerkje van Persingen 
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Rondom het kerkje van Persingen wordt een 

uitgebreid programma van activiteiten 

georganiseerd op deze gecombineerde Open 

Monumentendag / Landschapsparade.  

De landschapsparade is een initiatief van 

div. organisaties die op het gebied van landschap 

en natuur actief zijn. Het is een initiatief dat van 

harte door de Gemeente Berg en Dal wordt 

ondersteund. Ons aandeel daarin is o.m. een 

concert op het in 1861 gebouwde Lindsenorgel 

door Cor van Wageningen evt. aangevuld met 

nog een tweetal musici. Na afloop kunt u een 

uiteenzetting beluisteren over geschiedenis en 

renovatie van het kerkje. 

 

Programma zondag 11 september 

10.30 uur ‘Ooijpolder Cultuurparade: tocht per zonnetrein met gids. Vooraf inschrijven via 

www.landschapsparade.nl. Startpunt: kerkje van Persingen. 

10.30 uur ‘Rondje Pontje’ avontuurlijke kasteelwandeltocht voor jonge gezinnen o.l.v. een IVN‐gids.  

10.30‐17.00 rondleidingen in Hollandsch‐Duitsch Gemaal 

10.30‐17.00  presentaties in Thornsche Molen 

15.00‐16.00 Kerkje van Persingen: concert door Cor van Wageningen op het Lindsenorgel 

10.30‐15.00 Kerkje van Persingen: expositie 

13.00 uur Opening Landschapsparade op paradeterrein in Persingen 

14.00 uur Presentatie schutterijen op paradeterrein 

 

Paradeterrein gehele dag: 

Informatiestand Open Monumentendag/Stichting Monument en Landschap met draaimolentje. 

Boerenterras met eten en drinken - Kinderactiviteiten 

Er komt nog veel publiciteit over het programma van deze dag. 

Het is dus zaak om de lokale publicaties in de gaten te houden of om onze website te raadplegen. 

Wij wensen u mooie dagen toe! 
 

 

Nieuw beleid binnen gemeente Berg en Dal. 
Er gloort hoop voor het monumentenbeleid binnen de gemeente Berg en Dal. Dat is de conclusie die we 

mogen trekken uit twee besluiten die de gemeenteraad op 14 juli jl. nam. 

Allereerst ging de Raad niet akkoord met twee 

bezuinigingen op budgetten voor het 

monumenten- en landschapsbeleid. Hierdoor 

werd de realisering van o.a. een tiental 

kleinschalige erfgoedprojecten voor de komende 

jaren veilig gesteld.  

Bovendien keurde de Raad het nieuwe 

bestemmingplan van het voormalige 

gemeentehuis in Beek niet goed. Daardoor 

ontstond de mogelijkheid om op korte termijn 

dit gemeentelijk monument meer verantwoord in 

te laten passen in het bijzondere karakter van de 

Rijksstraatweg en het Kastanjedal. 

Beide besluiten zijn duidelijke aanwijzingen dat 

bij de Raad het bewustzijn groeit dat natuur, 

monumenten en landschap economisch van 

waarde zijn. En dat ze niet alleen een prachtige 

leefomgeving vormen voor de inwoners van 

onze gemeente, maar ook een substantiële bron 

van inkomsten zijn voor zowel de agrarische als 

de recreatieve-toeristische sector. 

De vraag is of we inderdaad te maken hebben 

met een historische trendbreuk in het denken van 

de Raad over monument en erfgoed. In het 

nabije verleden zijn we bij de gemeente immers 

vaak gestuit op weinig begrip voor actief 

monumentenbeleid. De sloop van het Zoma-

gebouw en het ineffectieve gemeentelijk beleid 

rond de uitkijktoren op de Sterrenberg zijn twee 

stille getuigen daarvan.  

http://www.landschapsparade.nl/
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Ook de recentelijke aantasting  van de kern van 

Beek door de nieuwbouw van de Plus-

supermarkt doet pijn. Het past niet om een 

dorpskern met een ensemble van wasboerderijen 

geleidelijk te transformeren tot een gebied met 

de uitstraling van een industrieterrein. Dat had 

anders gekund en anders gemoeten. De Stichting 

tot Behoud van Monument en Landschap heeft 

bezwaar gemaakt tegen dit  bestemmingsplan. 

De ingediende zienswijze werd echter 

afgewezen. We hebben ons daar bij neer moeten 

leggen.  
 

 
Foto van de Waterstraat uit de jaren 80. De 

wasboerderijen zijn gesloopt. Hier bevindt zich 

nu het appartementencomplex Akenshof en het 

parkeerterrein van de supermarkt. 
 

We hebben inmiddels het College van B&W 

dringend verzocht om in de toekomst zowel 

landschappelijke als monumentale aspecten 

steeds van begin af aan te betrekken bij de   

ontwikkeling  van nieuwe R.O.-plannen. 

We hebben goede hoop dat dit verzoek 

ingewilligd zal worden: allereerst omdat de 

gemeente dit voornemen zelf al heeft verwoord 

in de inleiding tot het nieuwe Landschap 

Ontwikkeling Plan (LOP).  Bovendien stelt de 

nieuwe Omgevingswet dit binnenkort verplicht. 

Het op korte termijn vinden van een passende 

bestemming voor het fraaie, monumentwaardige 

en nu leegstaande voormalig  politiebureau in 

Groesbeek valt overigens volgens ons onder 

deze verplichting…  

Inmiddels zijn er goede contacten ontwikkeld 

met Wethouder Erik Weijers die 

verantwoordelijk is voor monument en erfgoed. 

Het ‘Erfgoedberaad’, een netwerk van 

organisaties die zich in de gemeente met 

monumenten, erfgoed en heemkunde bezig 

houden, spreekt regelmatig met de wethouder en 

heeft aan het begin van de zomer een plan 

gepresenteerd waarin een twaalftal kleinschalige 

erfgoed-projecten zijn uitgewerkt. Het 

benodigde budget was eerder al door een sterke 

lobby van enkele politici in  de Raad 

vrijgemaakt. De wethouder heeft inmiddels 

toestemming gegeven om een tiental projecten 

uit te voeren. Je mag hieruit concluderen dat een 

uniek samenwerkingsverband aan het ontstaan is 

tussen gemeente en lokale vrijwilligers en 

deskundigen. Dat geeft hoop. 

 

De Open Monumenten Dagen (OMD) tenslotte 

staan dit jaar in onze gemeente ook in het teken 

van samenwerking, want deze worden 

tegelijkertijd met de Landschapsparade op 10 en 

11 september georganiseerd. Onze Stichting 

heeft een interessant programma samengesteld, 

waarin o.a. de Cenakelkerk in de Heilige 

Landstichting en het kerkje (plus kasteel) van 

Persingen speciale aandacht krijgen. Elders in 

deze Nieuwsbrief kunt u meer informatie 

daarover vinden.  

 

Toon de Jong (voorzitter) 

 

 

Monument en Landschap ondersteunt Burgerinitiatief verfraaiing omgeving 

voormalig gemeentehuis Ubbergen. 
Onder het motto “Voor hetzelfde geld kan het beter” is er aan de gemeente Berg en Dal een 

burgerinitiatief voorgelegd, dat opgestart is door enkele omwonenden van het vm Ubbergse 

gemeentehuis aan de Rijksstraatweg in Beek, een gemeentelijk monument. Heel veel personen en 

organisaties hebben het burgerinitiatief ondertekend. 
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Het gemeentehuis rond 1930. Foto RAN. 

 

Ons bestuurslid Ton Thus had al jaren geleden 

een visie ontwikkeld voor een waterpark aan de 

overzijde van het gemeentehuis. 

Medebestuurslid Pieternel Coenen zocht de 

geschiedenis van pand en omgeving uit. Mede 

op basis daarvan ontwierp architect Koen 

Geraedts van het Nijmeegse Atelier 

Herbestemming een totaalplan voor het hele 

gebied rond het gemeentehuis.  

In het plan van Koen Geraedts wordt rekening 

gehouden met de landschappelijke en historische 

structuur (Kastanjedal, Villa Westerbeek, de 

vroegere watermolen en het uit 1867 daterende 

gemeentehuis zelf). Latere aanbouwen van het 

gemeentehuis (uit de jaren 70 en 90) zullen in 

het plan verdwijnen. Om de afbraak van de 

kantooruitbouwen achter en opzij van het pand 

te compenseren heeft de architect de nieuwbouw 

van twee huizen opgenomen aan de westzijde 

van het pand.  

 
De weg van Beek naar Nijmegen in 1914. Links 

hotel de Oorsprong en rechts het gemeentehuis. 

Foto RAN. 

Vanaf de weg zal één van deze twee vrijstaande 

huizen zichtbaar zijn, maar het ‘lint’ van 

vrijstaande panden aan de Rijksstraatweg wordt 

hersteld. 

Ook de samenhang met Villa Westerbeek, kort 

na het gemeentehuis gebouwd in 1868 door en 

voor burgemeester Frans Dommer van 

Poldersveldt, zal visueel hersteld worden. Het 

oorspronkelijke witgepleisterde villagebouw 

komt geheel vrij in het groen te liggen. 

De gemeenteraad van Berg en Dal heeft tijdens 

haar laatste vergadering voor de zomer in 

meerderheid besloten om de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging van het voormalig 

gemeentehuis aan te houden. Niet alleen het in 

het burgerinitiatief voorgestelde omgevingsplan, 

maar ook de parkeersituatie rond het oude 

gemeentehuis en de voorgenomen wijziging van 

de bestemming in ‘gemengd’ zullen in het najaar 

opnieuw worden bekeken en mogelijk nader 

onderzocht. Dit betekent dat aan de voorwaarden 

voor verkoop van het voormalige gemeentehuis 

(aan een Nijmeegse projectontwikkelaar) niet is 

voldaan en dat de gemeente vooralsnog eigenaar 

blijft. 

 
Foto uit 1938 vanaf Villa Westerbeek naar het 

gemeentehuis en de Verbindingsweg. Foto RAN. 

 

Dit gegeven biedt een unieke kans voor de 

gemeente om nu eens niet te kiezen voor 

verdergaande verstening van een historisch 

waardevolle plek in Beek, maar in overleg met 

omwonenden en deskundigen te komen tot een 

opwaardering voor de toekomst. 
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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 

 

          Weekend 10 en 11 september 2016 
 

Overige locaties Open Monumentendagen 
Huis Wylerberg Beek 

St. Laurentiuskerk Kekerdom 

Windkorenmolen Kekerdom 

 

Voor een volledig programma zie: 

www.monumentenlandschap.nl  

 

Inschrijven zie: www.landschapsparade.nl 
 

 

http://www.monumentenlandschap.nl/
http://www.landschapsparade.nl/

