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P.C. Hooftstraat 12 NIEUWSBRIEF 66 
6573 CE Beek-Berg en Dal Jaargang 17, nummer 2 
Email: secretaris@monumentenlandschap.nl April 2017 
Website: www.monumentenlandschap.nl  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komende activiteiten 
 Zaterdag 1 april 2017. Wandeling langs grenspalen. 

 Woensdag 19 april 2017. Uitreiking erfgoedprijzen Monument en 

Landschap Berg en Dal 2017. 

 Zondag 25 juni 2017. Fiets- of wandeltocht samen met de Duffelt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uitreiking Erfgoedprijzen Monument en Landschap  

Berg en Dal 
 

De prijsuitreiking van de tweejaarlijkse Erfgoedprijzen vindt plaats op 

woensdag 19 april a.s. in Dorpshuis Kerstendal, Kerstendalseweg 17,  

6571 BM Berg en Dal. 

 

Het programma van de avond ziet er als volgt uit: 

19.30 Inloop 

20.00 Opening door Toon de Jong, voorzitter Stg. Monument en Landschap 

Berg en Dal 

-Inleiding gemeentelijk erfgoedbeleid  

door Erik Weijers, wethouder gemeente Berg en Dal 

-Groesbeeks dialect is erfgoed door Theo Giesbers  

-Van niks tot hoas niks door Wilma Giesbers 

-Millingse liedjes door Tonnie en Wil Hol  

21.00 Pauze 

-Presentatie van alle genomineerden en uitreiking van de Erfgoedprijs 2017  

door Marieke Mastboom, voorzitter van de jury     

-Millingse liedjes door Tonnie en Wil Hol 

22.00 uur sluiting  

mailto:secretaris@monumentenlandschap.nl
http://www.monumentenlandschap.nl/
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Elke twee jaar reikt Stichting Monument en Landschap in de gemeente Berg en 

Dal de Erfgoedprijzen (voorheen ‘Monumentenprijzen’) uit aan eigenaren van 

(potentiële) monumenten, organisaties die zich bezig houden met 

landschapsbeheer en/of personen die zich op andere wijze bijzonder 

verdienstelijk hebben gemaakt voor behoud van het gemeentelijk erfgoed. Dit 

jaar zullen de Erfgoedprijzen worden uitgereikt op woensdag 19 april 2017 om 

20.00 uur in Dorpshuis Kerstendal te Berg en Dal 

 

Uit een grote hoeveelheid voordrachten heeft een deskundige jury in drie 

categorieën de volgende objecten/projecten genomineerd: 

 

Categorie A ‘Restauratie, herbestemming en nieuwbouw’ 
 

 
1. Boerderij ‘Dijkhoeve’, Steenheuvelsestraat 3 Leuth 

 

 
2. NH kerkje, Zalmstraat 8 Millingen 
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3. open kapschuur op terrein waterkerskwekerij De Klispoel (Ubbergen) 

 

 
4. Wibeco Vastgoed BV/Herbestemming van diverse panden in de gemeente 

Berg en Dal 

 

 
5. Zorgcomplex ‘Kloostertuin’/voormalig Klooster Mariëndaal met kapel 

(Groesbeek) 
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Categorie B ‘Levend houden van het verleden’ 
 

 
1. Antiquariaat/informatiepunt/culturele evenementenlocatie in 

Rijksmonument voormalig onderstation Nijmeegse Electriciteitswerken 

(Beek) 

 

 
2. Film ‘Op Zien Milligs’ (Millingen) 

 

 
3. Stichting ‘Groesbeek Airborne Vrienden’ (Groesbeek) 

 



- 5 - 

 
4. Film ‘Het is mooi geweest’ (Beek) 

 

 
5. Website www.groetenuitbergendal.nl (Berg en Dal)  

 

Categorie C ‘Cultuurlandschap en ruimtelijk beleid’ 
1. Project terugbrengen riviertje De Groesbeek/revitalisatie Park Mariëndaal 

(Groesbeek) 

 

2. Project Ketelwald (rond Groesbeek) 

 

3. Wederopbouw complexen (duplexwoningen) van Oosterpoort in o.a. Ooij, 

Leuth en Beek  
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Landschapselementen (deel 2): door Jan van Eck 

DE ERLECOMSE SLUIS 

 

 
 

In de loop van de 16e eeuw heeft de bedding van de Waal zich  zover 

noordelijker verplaatst dat er buitendijks een  moerasgebied ontstaat dat eind 

16e eeuw via aanleg van de Erlecomsedam wordt ingepolderd: de Erlecomse 

Polder. Als gevolg van dijkdoorbraken en inlagen verliest de polder weer grond. 

In 1700 beslaat deze 738 morgen. Honderd jaar later is daar maar liefst 286 

morgen van verloren gegaan. Vanaf midden 17e eeuw is er al sprake van een 

sluis in de Erlecomsedam. Aangenomen mag worden dat  dit de sluis bij 

Oortjeshekken (v/h ‘Herberg de Sluis’) betreft. In 1934 wordt buitendijks een 

spindelschuif als onderdeel van het regelwerk gebouwd. Na de dijkdoorbraak 

van 1926 wordt verder stroomopwaarts een pompgemaal gebouwd, met behulp 

waarvan water ook kan worden uitgepompt. Als in de jaren negentig van de 

vorige eeuw alle rivierdijken op Deltahoogte worden gebracht, wordt het 

pompgemaal en de sluis bij Oortjeshekken gesloopt. Sindsdien wordt het 

overtollige water  van de Polder Erlecom via een doorsteek in de Kapitteldijk 



- 7 - 

bij de Thornsche Molen afgevoerd naar Het Meer en via het Hollands-Duits 

gemaal geloosd op  de rivier de Waal. 
 

 
 

 

In 1998 is door de Stichting 

Monument en Landschap de 

spindelschuif tegenover 

Oortjeshekken samen met steun 

van het Polderdistrict ‘Groot Maas 

en Waal” teruggeplaatst. (Zie 

kleurenfoto auteur). Een 

herinnering aan driehonderd jaar 

water- en poldergeschiedenis van 

de ‘Buitenpolder Erlecom’. 

In de Raadsvergadering van 15 januari 1921 van de gemeente Ubbergen vestigt 

het Ooijse raadslid H. Verriet er de aandacht op “dat het gewenscht is dat de 

petroleumlantaarn staande aan de sluis in de nabijheid van het ‘Oortjes Hek’ 

bij donkere avonden weer geregeld brandt, want dit is met het oog op het 

publieke verkeer daar ter plaatse dringend noodig”, en… de lantaarn wordt 

weer aangestoken!  

 

Kaart: Verpondingskaart eind 18e eeuw. Coll. auteur; (Foto: Coll. Wim Ebben) 
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Wandeling langs grenspalen 
 

 
 

Op zaterdag 1 april a.s. organiseren de Stichting Heemkunde Berg en Dal, 

Heemkundevereniging De Duffelt en de Stichting tot behoud van Monument en 

Landschap in de gemeente Berg en Dal een wandeling langs de historische 

grenspalen. Deze historische grenspalen markeerden tot 1949 de grens tussen 

Nederland en Duitsland. 

 

Het programma van de dag begint met een korte presentatie om 11.00 u. 

bij café De Musschenberg, Rijksstraatweg 154 in Beek (Berg en Dal). 

De wandeling begint in groepen vanaf 11.30 u. 

Het eindpunt van de wandeling is bij Holthurnsche Hof (vh Ons Erf) 

Zevenheuvelenweg. Hier is ook nog een korte presentatie ter afsluiting. 

 

Deelname aan deze wandeling is gratis en u wordt verzocht zicht aan te melden 

via e-mail info@duffelt.de   

of telefoonnummer 024 6841410 / 06-23897077 (Wiel Tonies). 

Er wordt geadviseerd stevige schoenen aan te trekken en de deelname aan de 

wandeling is op eigen risico. 

mailto:info@duffelt.de

