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

Komende activiteiten 

 Woensdag 21 november 2018. Lezing over het leven en de betekenis 

van Maria van Gelre door drs. Marja Begheyn.  

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

Woensdag 21 november 2018 om 20.00 uur 

Lezing over de tentoonstelling ‘Ik, Maria van Gelre’ 
 

 
 

Op 21 november 2018 om 20.00 

uur vindt de najaarsbijeenkomst 

plaats in het Supplement, van 

Randwijckweg 2 in Beek. 

Spreekster is Drs. Marja Begheyn-

Huisman, medewerkster van 

Museum het Valkhof in Nijmegen. 

In dit museum loopt tot 6 januari 

2019 de tentoonstelling ‘Ik, Maria 

van Gelre’. Marja Begheyn zal 

spreken over deze tentoonstelling. 

De tentoonstelling probeert ons te 

informeren over de tijd en de 

geschiedenis van Maria van Gelre. 

Aanleiding was de vondst van een 

oud gebedenboek van Maria in de 

Staatsbibliotheek van Berlijn. Dit 

gebedenboek wordt momenteel 

gerestaureerd. Normaal kun je van 

zo’n boek maar één pagina 

bekijken. Bij de restauratie worden 

de verschillende bladen uit elkaar 

gehaald, er worden nu tweemaal 

twaalf pagina’s getoond, 

halverwege de periode van de 

tentoonstelling (tweede helft 

november) worden de afbeeldingen 

gewisseld, om schade door 

blootstelling aan het daglicht te 

voorkomen. 

mailto:secretaris@monumentenlandschap.nl
http://www.monumentenlandschap.nl/
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In memoriam majestueuze bomen Bisonbaai      door Ton Thus 

een landschappelijke schoonheid is niet meer 
 

Aan de Bisonbaai op de hoge rug aan de noordzijde stond een samenhangende 

groep populieren op lijn onder erg gunstige groeiomstandigheden qua vocht, 

zuurstof en mineralenrijkdom, een monumentale wasdom te bereiken. De 

laatste zeer zware voorjaarsstorm in 2018, gaf alle bomen met een respectabele 

leeftijd van plus minus zeventig jaar een uitmuntend  diploma qua sterkte en 

uithoudingsvermogen! Op naar de honderdvijftig jaar die Canadese populieren 

met gemak halen, mits ze met rust worden gelaten, op goede grond staan en niet 

voor ''kaprijp'' worden uitgemaakt omdat men er klompen of pulp van wil 

maken! Deze zware bomenrand met sterk gegroefde schors en markant silhouet, 

bepaalde samen met het watervlak en oevers het beeldimago van de Bisonbaai. 

Bij wind en storm kwamen mensen luisteren naar het gebulder in de 

boomkruinen. Voor Nederlandse begrippen een landschappelijk unicum, 

recreatief, qua landschappelijke beeldkwaliteit en ouderdom, in samenhang een 

absolute schoonheid. Ook genen-technisch beschouwd vormden deze 

uitzonderlijk zware exemplaren een rijkdom. 

Voor de recreërende bezoeker vormden de populieren geen probleem gezien de 

grote afstand tot aan de oeverlijn. Genoeg ruimte voor mens, dier en boom.  Ook 

in een door Staatsbosbeheer gevraagd rapport, opgesteld door een extern 

boomtechnisch bureau, zijn de bomen in het geheel als gezond beschreven.  

 

Populieren als urgent veiligheidsrisico, dus kappen 

In een communicatietraject met omwonenden en belangstellenden, is 

Staatbosbeheer het productietechnische traject ingeslagen. Men heeft de zware 

exemplaren met chirurgische precisie er tussenuit laten halen ten behoeve van 

pulp, dus verkoop. Als hoofdreden voerde men veiligheid aan ten aanzien van 

deze door weer en wind afgeharde reuzen. Er waren klachten gekomen over 

afvallende takken. Ook de reden ''kaprijp'' werd standaard als makkelijk 

argument aangevoerd. Naar buiten werd onterecht gecommuniceerd dat alle 

aanwezigen voor kap waren. 

De Stichting Monument en Landschap stelt het als doel om bijzondere  

elementen, landschappelijk en cultuurhistorisch van aard, in gezamenlijkheid 

met goede argumenten en beschrijvingen te beschouwen, zeker als het om zulke 

ingrijpende ingrepen handelt qua beeld, gebruik en cultuurhistorie. 

Staatbosbeheer als grote organisatie in den lande met zware projecten, moet ook 
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oog hebben voor kleine cultuurhistorische en landschappelijke opgaven en 

derhalve zich realiseren dat cultuurhistorisch en landschappelijk bijzonder 

aansprekende juwelen behouden moeten blijven.

Des te meer, nu bleek hoeveel 

mensen en organisaties aan deze 

samenhangende schoonheid 

gehecht waren.  Nederland is 

maatschappelijk, organisatorisch 

ingedeeld als poldermodel. 

Organisaties zoals bijvoorbeeld Het 

Gelders Genootschap, Monument 

en Landschap e.a. kunnen samen 

met Staatsbosbeheer in 

netwerkverband kwaliteiten 

beoordelen, ontwikkelen en 

behouden. Dit  model van goed 

overleg en inzicht heeft 

onvoldoende gewerkt. De gevoerde 

snelheid van product technisch 

handelen zonder esthetisch en 

cultuurhistorisch overleg, vormt 'n 

kritiek overlegpunt, raakt een 

zenuw in deze streek. 

 
Het Rijk van Nijmegen heeft vele 

landschappelijke kwaliteiten en 

hoogtepunten, de Bisonbaai is, of 

beter gezegd was er één van. 

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

AFSCHEID 

Helaas hebben we in de afgelopen periode afscheid moeten nemen van 4 

bestuursleden.  

Toon de Jong heeft de voorzittershamer na 3 jaar moeten neerleggen wegens 

een te drukke agenda. Pieternel Coenen, Annemiek Lukassen en Hans Giesbertz 

hebben eveneens afscheid genomen van ons bestuur. Ieder om zijn of haar 

persoonlijke redenen. Alle drie hebben zij zich gedurende zo’n 10 jaar met hart 

en ziel ingezet voor Monument en Landschap. 

Pieternel als onze ‘huis-auteur’, Annemiek als penningmeester en webmaster 

en Hans als vormgever van onze Nieuwsbrief. 

We kunnen wel stellen dat zij lange tijd een groot stempel hebben gezet op het 

realiseren van de doelstelling van onze Stichting zoals deze 10 jaar geleden al 

werd geformuleerd:  "het bevorderen van het behoud van monumenten van 
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geschiedenis en kunst en van landschap voor zover het van positieve betekenis 

is voor monumenten dan wel om zijn inrichting en gebruik geschiedkundige of 

karakteristieke waarde heeft”. 

Mede dankzij hun inzet is er beslist een aantal monumentale panden en 

landschappelijke elementen in voorheen de gemeente Ubbergen bewaard 

gebleven of met respect voor het verleden aangepast aan de moderne tijd.  

Ook de organisatie en uitvoering van de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals 

de voor- en najaarsbijeenkomsten, de Open Monumentendagen, fietstochten en 

wandelingen, het uitgeven van de Nieuwsbrief, het onderhouden van de website 

en het schrijven van talrijke artikelen over plaatselijke onderwerpen waren bij 

hen in goede handen. 

 

Om dit afscheid op gepaste wijze te markeren zijn we met het hele bestuur – 

inmiddels weer voltallig met 3 nieuwe leden (zie elders in deze Nieuwsbrief) – 

op bezoek geweest in het Openluchtmuseum in Arnhem. 

Ton Wagemakers, oud directeur, vertelde een mooi verhaal over de 

ontwikkeling van het museum en de uitdagingen die hij daar bij tegenkwam. 

Vervolgens gaf hij een rondleiding met uitleg over de monumentale kwaliteiten 

van de afzonderlijke gebouwen en de keuzes die bij herbouw en restauraties 

gemaakt worden. Een mooi voorbeeld van behoud en beheer van monumenten! 

De dag werd afgesloten met een gezellig samen zijn met diner in de 

Musschenberg waar de oud- bestuursleden met veel dank en waardering werden 

‘uitgezwaaid’. 

 
Op de foto zien we van l.n.r. Annemiek Lukassen, Toon de Jong, Hans Giesbertz 

en Fred Tittse, deze overhandigde het cadeau. Helaas kon Pieternel Coenen 

niet aanwezig zijn.  
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Even voorstellen: 

 
Mathé Prick 

 
Gerhard Boot 

 
Bert Boelens 

 

Sinds kort ben ik, Mathé Prick, in functie als voorzitter van de Stichting 

Monument en Landschap Gemeente Berg en Dal. Ik woon in Nijmegen, ben 

72 jaar oud, en was in mijn werkzaam leven ruim 30 jaar neuroloog in het 

CWZ in Nijmegen. Al jaren ben ik actief als vrijwilliger in de St Stevenskerk, 

in Museum het Valkhof, en sinds enkele jaren ook in de Valkhofkapel. 

De Gemeente Berg en Dal ken ik goed, vooral ook vanwege het betoverende 

landschap met al zijn variëteiten. Onze familie komt regelmatig in Kekerdom, 

waar mijn ouders indertijd bij de kerk een buitenhuis gekocht hebben. 

 

Gerhard Boot: al jarenlang gedreven door passie voor erfgoed in het 

bijzonder het landschappelijk aspect ervan, mocht ik me aansluiten bij het 

bestuur van Monument en Landschap nadat ik me sinds 2011 aan de 

Rijksstraatweg kon vestigen. Opgeleid in Wageningen als land en 

watermanager ben ik in het dagelijks leven zelfstandig actief als 

(geo)hydroloog. Met name de problemen rond verduurzaming binnen het 

landschap houden me bezig. Dat doe ik ook als commissielid van D66 in de 

raad van Berg en Dal, als initiatiefnemer van energiecoöperatie Hoog en Laag 

en aanzwengelaar van buurtinitiatieven. Ik ben graag aanspreekbaar voor 

iedereen met ideeën over de fysieke leefomgeving. 

 

Ik ben Bert Boelens, oud docent natuurkunde en onlangs toegetreden tot het 

bestuur van Monument en Landschap. Ik woon al vele jaren in de gemeente 

Berg en Dal en wilde mijn interesse voor o.a. woning en landschap wat meer 

inhoud geven. Dit kan uitstekend bij Monument en Landschap en het overleg 

met de andere leden een aantal keren per jaar geeft veel extra informatie over 

het wel en wee van de tegenwoordige grote gemeente Berg en Dal met zijn 

vele deelgemeenten, een geweldige natuur met vele facetten en mooie oude en 

nieuwe gebouwen. Ik hoop dat ik een nuttige bijdrage kan leveren voor een 

goed woonklimaat, goede besluiten en een mooie omgeving.   
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Landschapselementen (afl. 7)                                                  door Jan van Eck 

 

GEVELSTEEN ‘CIRCUL van de OOIJ’             

 

 
 

Een sprekende gevelsteen siert het monumentje aan de Ooijsebandijk, op de 

splitsing met de Persingensestraat. (op de kaart staat nog een inmiddels 

verdwenen kolk), afkomstig van het voormalig dijkmagazijn op die plek. Het 

waterschap ‘Circul van de Ooij’ is ingesteld bij Landbrief (ook wel Dijkbrief 

genoemd) van 1580. Het gebied ligt in een ring van dijken: Ooijsebandijk, Ka- 
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en Mosterddijk & (huidige) Kerkdijk. Afgewaterd wordt er via twee sluizen in 

de bandijk en drie in de Kadijk. Destijds is het gebied verdeeld in vier districten, 

behorend tot: Schependom van Nijmegen, Rijk van Nijmegen, Ooij en 

Persingen. Volgens het Kadaster heeft het een oppervlakte van 1325 bunder, 36 

roede, 9 el.  Het telt 480 inwoners, verdeeld over 82 huizen, bewoond door 86 

huisgezinnen. (Van der Aa 1898). In 1942 wordt de polder van Erlecom en die 

van Beek toegevoegd aan het Circul van de Ooij. Na een aantal fusies nadien 

valt het gebied thans onder het waterschap Rivierenland. Het dijkmagazijn had 

twee verdiepingen. De bovenste diende om gereedschap en materialen op te 

slaan nodig voor dijkonderhoud en dijkherstel. De benedenverdieping is voor 

 

 
 

de poldermedewerkers, daar staat 

onder meer een kacheltje. In de 

1960ger jaren wordt het 

magazijntje gesloopt. Gert Verriet, 

één van de toenmalige 

poldermedewerkers weet uit de 

puinhoop de gevelsteen te redden 

en brengt deze met de kruiwagen in 

veiligheid naar het verderop 

gelegen Hollands-Duits gemaal.  

Als in de tachtiger jaren ter plaatse 

een monument wordt opgericht - 

herinnerend aan het voormalige 

‘Circul van de Ooij’ - krijgt de steen 

met de desbetreffende naam weer 

een prominente plek in de gevel 

hiervan. Een fraai 

landschapselement dat een 

herinnering vormt  aan de 

eeuwenlange geschiedenis die er 

achter schuil gaat.  
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Overweldigende belangstelling op de Open Monumentendagen 

voor De Refter 

 

Natuurlijk speelde het mooie weer een rol, maar dat honderden belangstellenden 

zich meldden om kennis te nemen van de geschiedenis van De Refter, verraste 

de organisatoren zeer. Er waren aanvankelijk 2 rondleidingen gepland, maar het 

werden er uiteindelijk 7. En iedereen was buitengewoon te spreken over het 

programma. Zo gaf een fraaie beeldpresentatie de geschiedenis weer van de 

komst van de Franse nonnen en het begin van het Frans Pensionaat Notre Dame 

des Anges in 1903. De onderwijsvorm die uiteindelijk uitmondde in de huidige 

havo Notre Dame. Ook kwam de geschiedenis van de woon-werkgemeenschap 

De Refter in beeld. Bijzonder is altijd weer de wandeling door de tuin, het 

bronnenbos en het nonnenkerkhofje.  

 

 
Het Nonnenkerkhofje 

 

 

Foto rechts: Marjolein 

Schneemann, de echtgenote van de 

voormalige burgemeester van 

Ubbergen, zat destijds op deze 

school en had nog het uniform 

bewaard, dat voor deze 

gelegenheid geshowd werd door 

Lotte van Benthum uit Beek. 
 

(foto Erik van ’t Hullenaar) 
 


