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Postbus 34 NIEUWSBRIEF 73 
6573 ZG Beek-Berg en Dal Jaargang 19, nummer 1 
Email: secretaris@monumentenlandschap.nl Maart 2019 
Website: www.monumentenlandschap.nl  

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

Komende activiteiten 

 Dinsdag 23 april 2019. Lezing over de rivierverdediging in de Betuwe 

door John Mulder.  

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

Dinsdag 23 april 2019 om 20.00 uur lezing 

‘De verdedigingslinie van Prins Maurits van Oranje’ 

 
 

Op 23 april 2019 om 20.00 uur vindt de voorjaarsbijeenkomst plaats in het 

Supplement, van Randwijckweg 2 in Beek. 

Spreker is John Mulder. 

 

mailto:secretaris@monumentenlandschap.nl
http://www.monumentenlandschap.nl/
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De Waal en de andere Rijntakken speelden in de Tachtigjarige Oorlog een 

beslissende rol in de strijd voor de Nederlandse vrijheid. Prins Maurits wist de 

rivieren optimaal te benutten voor de landsverdediging. Hoe heeft die geduchte 

Mauritslinie eruit gezien in onze contreien, tussen Nijmegen en Kleef? Waar 

diende ze voor? Wat vinden we er nog van terug langs de rivier? Markantste 

onderdeel van de Mauritslinie was de eindeloze rij wachttorens of redoutes. Aan 

de hand van oude kaarten zal John Mulder laten zien waar ze precies stonden. 

Tevens zal hij uitleg geven over de bouw van de torens. Alles draait om het 

strategisch gebruik van een door een rivier gedomineerd landschap in de 

verdediging tegen een machtige vijand. Wat is de historische betekenis daarvan 

geweest? 

De historische avond is een initiatief van Stichting Monument en Landschap dat 

tweemaal per jaar een openbare bijeenkomst houdt. Afgelopen najaar stond de 

expositie ‘Ik, Maria van Gelre’ in Museum Het Valkhof centraal, in april zijn 

het de verdedigingswerken van prins Maurits. 

De lezing voor donateurs van de stichting is ook gratis toegankelijk voor andere 

belangstellenden. 

 

Hergebruik kerken actueel bij Stichting Monument en Landschap 

BEEK – Nog meer dan voorheen gaat Stichting Monument en Landschap in 

Beek zich richten op monumentaal kerkelijk erfgoed en het toekomstige gebruik 

ervan. Dat is, zegt de onlangs nieuw aangetreden voorzitter Mathé Prick, 

hoogst actueel nu de Bartholomeuskerk in Beek te koop staat. Met dit thema 

laat de stichting de komende tijd alle kerken in de gemeente Berg en Dal de 

revue passeren. 

 

Voorzitter Prick, voormalig 

neuroloog bij het CWZ-ziekenhuis 

in Nijmegen, heeft een brede 

interesse voor monumenten. Zo is 

hij onder meer een kwart eeuw 

vrijwilliger bij de Stevenskerk. Hij 

ziet het als taak van de stichting om 

burgers van alle kernen in de 

vergrote gemeente Berg en Dal 

bewust te maken van het belang van 

monumenten en landschap. 

“Project kerken is nieuw, waar we 
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met nieuwe energie aan gaan werken. Noem het de nieuwe uitdaging. Alle 

kernen hebben immers hun eigen identiteit, ze laten zich onderling niet 

vergelijken. Groesbeek is weer heel anders dan Millingen aan de Rijn.” 

De Bartholomeuskerk en haar toekomst bijt het spits af in de berichtgeving op 

de website van Monument en Landschap. Een leidraad daarbij is de recente 

publicatie ‘Zich inzetten voor religieus erfgoed loont’ van vier experts, onder 

wie Nijmeegse prof. dr. Nico Nelissen. Het is een vervolg op de studie ‘Geloof 

in de Toekomst’ uit 2008, waarin Nelissen en collega-deskundigen hun licht 

laten schijnen over leegkomende religieuze gebouwen. De studie is gedaan in 

het Jaar van het Religieus Erfgoed.  

Prick zegt dat de stichting geen politieke motieven heeft in haar aanpak. ‘We 

bekijken een project op inhoudelijke gronden: wat is de waarde van een 

monument of landschap. Hoe verhoudt het zich met zijn omgeving? Dat doen 

we met de ontwikkeling van het gemeentehuis in Beek, dat doen we met de 

gedeeltelijke demping van het Wylerbergmeer. De stichting is niet bij voorbaat 

tegen nieuwbouw, zoals soms wordt gedacht. Natuurlijk mag er nieuw worden 

gebouwd, zolang dat maar passend is in de omgeving.” 

Met die bril op kijkt de stichting ook naar de ontwikkeling van leegstaande en 

leegkomende kerken. Prick: “Neem de Bartholomeuskerk. Ook wie niet gelooft 

zal beamen, dat dit een bijzonder object is dat de moeite van het bewaren waard 

is.” De stichting biedt burgers de mogelijkheid ideeën in te dienen en suggesties 

aan te dragen voor onderwerpen of thema’s die ze de moeite waard vinden. “We 

zijn immers een organisatie die door donateurs in leven wordt gehouden. We 

helpen bij het op poten zetten van hun en onze projecten en het verkrijgen van 

eventuele subsidies. Onze site is voor iedereen een kennisbank, gevuld met 

dossiers.”     
 

 

 

 

De volledige tekst van Prof. Dr. 

Nico Nelissen en zijn partners is te 

lezen op de website 

www.monumentenlandschap.nl 

 

http://www.monumentenlandschap.nl/
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Pleidooi van wetenschappers voor Nationaal Fonds 

‘Zich inzetten voor het religieus erfgoed loont!’ 
Door Henk Verhagen 

De Grote Bartholomeuskerk in Beek staat te koop. In de Kleine 

Bartholomeuskerk, aan de overkant worden vanaf juli geen protestantse 

erediensten meer gehouden. Het is een gevolg van terugloop van kerkgangers 

en vrijwilligers die door de jaren steeds pijnlijker voelbaar is geworden. De 

vraag rijst: wat gaat er met deze en andere kerken -zoals in De Horst- 

gebeuren? Stichting Monument en Landschap legt de komende tijd alle kerken 

in de gemeente Berg en Dal onder de loep. 

Net zoals vergrijzing van de bevolking een ontwikkeling is die zich tientallen 

jaren geleden heeft ingezet, is de toenemende ontkerkelijking ook al geruime 

tijd aan de gang. Intussen zijn de gevolgen in tal van steden en dorpen 

waarneembaar. Kerken waar gelovigen zich honderden jaren lang verzamelden 

voor gebed, trouw en rouw verloren hun ziel en zaligheid. Ze werden nu eens 

als woningen of cultuurpaleis, dan weer als bibliotheek of galerie ingericht. Of 

in een enkel geval, aan de slopershamer blootgesteld. 

2008 ging de boeken in als Jaar van het Religieus Erfgoed. Wetenschappers en 

theologen legden hun zielenroerselen over de historie en het lot van de kerken 

vast in de studie ‘Geloof in de Toekomst!’. Ze vreesden dat in Nederland elke 
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week twee kerken en andere religieuze gebouwen zoals kloosters of kapellen 

aan de eredienst onttrokken zouden worden. 

In dat jaar 2008 stonden er 3676 kerkgebouwen op de rijksmonumentenlijst 

waarvan 479 in de provincie Gelderland. In de huidige gemeente Berg en Dal 

staan er al meer dan dertig. Het totale aantal religieuze gebouwen in Nederland 

werd toen geschat op 9855. Het betrof niet alleen kerken, tempels, synagogen 

en moskeeën maar ook kapellen, wegkapellen, kloosters, abdijen, stiften en 

gebouwen voor catechisatie. Protestantse kerkgenootschappen hebben ongeveer 

4200 gebouwen zoals de Kleine Bartholomeuskerk in gebruik. Bij de Rooms-

Katholieken gaat het om ruim 1700 kerken. 

‘Geloof in de Toekomst!’ is, licht opsteller Prof. Dr. Nico Nelissen uit Nijmegen 

toe, beter bekend geworden onder de naam ‘Strategisch Plan voor het Religieus 

Erfgoed’. Het is een 192 pagina’s lijvig document waarmee de samenstellers de 

noodklok luidden. “Het is vijf voor twaalf op de kerkklok en volgens sommigen 

zelfs al vijf over twaalf. Het uitstellen van gerichte maatregelen zal ertoe leiden 

dat nog meer verloren gaat, dan nu al wordt aangenomen. Dat zou echt zonde 

zijn.” 

Nelissen en zijn collega’s constateren dat er sinds 2008 één kerkgebouw per 

week aan de eredienst is onttrokken; dat is de helft van wat zij destijds 

voorzagen. “Er zijn prachtige voorbeelden van de wijze waarop kerken en 

kloosters nieuw leven is ingeblazen door er een nevenbestemming aan te 

geven”, aldus Nelissen. Dat is volgens hem mede mogelijk geworden door dat 

de eigenaren zich ‘minder krampachtig’ zijn gaan opstellen.  

‘Zich inzetten voor het religieus erfgoed loont’, heet het vervolg op het 

Strategisch Plan. Nelissen schreef het in december 2018, samen met Mr. Wim 

Eggenkamp, Prof. Dr. Eduard Kimman en Drs. Ab Welgraven. Ondanks de 

positieve ontwikkelingen die ze al zien, hebben ze nog een aantal zorgpunten. 

Eén ervan is “het gebrek aan financiële middelen om het religieus erfgoed in 

stand te houden of verantwoord door te laten functioneren, c.q. her te 

bestemmen”. Ze vinden dat dit probleem niet puur afgewenteld mag worden op 

de kerk- en kloostergemeenschappen omdat de instandhouding van grote 

betekenis voor de hele maatschappij. “Het al eens eerder geopperde idee om een 

Nationaal Fonds Religieus Erfgoed in het leven te roepen, verdient nadere 

studie.” Nelissen wijst er met genoegen op dat op 10 november 2018 op 

initiatief van het Rijk de ‘Nationale Kerkenaanpak’ is ondertekend, Dat is een 

samenwerkingsverband tussen Rijk, provincies, gemeenten, kerkeigenaren en 

erfgoedorganisaties. Deze aanpak betreft de volgende programma’s: opstellen 

van kerkenvisies door gemeenten, ontwikkelen van kennis, aandacht voor 

duurzaamheid, verbeteren van de toegankelijkheid, en tot slot vergroten van het 

maatschappelijk draagvlak.  



- 6 - 

Landschapselementen (afl. 8)                                                  door Jan van Eck 

 

HORNSCHE SLUIS of THORNSCHE BOOG ? 

 

Rond 1200 worden de eerste bandijken om de Duffelt aangelegd. De huidige 

Duffeltdijk / Kapitteldijk buigt na Leuth linksaf richting Zyfflich en Wyler. Ter 

hoogte van Zyfflich wordt over de Otterlei een sluis in deze dijk gelegd: de 

Horsche Sluis. De naam is afgeleid van het laatste perceel aan Duitse zijde: de 

‘Hornt’. Op zijn beurt afgeleid van de vorm van het perceel: hoorn. Eeuwenlang 

zal de sluis – begin vorige eeuw wordt het een voetbrug – op alle kaarten met 

deze naam worden aangeduid. De Nederlandse landmeter / cartograaf heeft 

echter ooit een schrijffout gemaakt door van Hornsche Thornsche te maken. 

Doch de - nabijgelegen molen – en de brug hebben niets met elkaar gemeen.  

Thornsche Sluis moeten we zoeken bij de Thornsche Molen. Beide – sluis en 

molen – zijn tijdens WO II verwoest. De sluis is ter plaatse vervangen door een 

stuw en de molen is in 2016 herbouwd. 

 

Groene grens ´de Boog´ grenssteen 

643. Een verbinding over de 

Otterlei tussen Leuth en Zyfflich 

(Dld), bestemd voor fietsers en 

voetgangers. 

 

 
 

Afb. hiernaast: Kaarttekening uit 1681. Links boven Zyffllicher Sluis over het 

Wylermeer; links onder Hoirnse (Hornse) Sluis over de Groote Wetering 

(Otterlei). De tekening is gemaakt n.a.v. het gekanaliseerde ´Het nieuw 

gegraven meer`, waarvoor - in rood op de kaart - ook een nieuwe sluis is 

gebouwd.  

 

 

Foto: Lenie van Eck 

Kaart: Statsarchief Düsseldorf 
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Een dam in het Wylerbergmeer, een onzalig plan. 
 

Uit krantenpublicaties heeft u 

kunnen lezen dat Leisurelands, 

exploitant van o.a. het 

Wylerbergmeer, maatregelen wil 

treffen om de blauwalg te 

bestrijden. Niets mis mee 

natuurlijk, want het Wylerbergmeer 

heeft het predicaat schoon en dat 

moet zo blijven en het is een ideale 

plek voor zwemwater en 

landschappelijk verpozen. Ware het 

niet dat blauwalg, een bacterie, in 

de laatste jaren als gevolg van 

warmere zomers heftig toeslaat. 

Dat de bacterie hier goed gedijt 

komt door het beperkte 

watervolume, de geringe 

doorstroming en volle expositie op 

de zon, niet verwonderlijk voor 

mooi zwemwater.  

Echter, de manier waarop 

Leisurelands dit probleem meent op 

te lossen, door de sliblaag van de 

bodem tot de zandlaag af te graven 

en de bagger in het meer achter een 

damwand op te slaan, druist tegen 

alle principes van duurzaamheid en 

is landschappelijk-cultuurhistorisch 

onverantwoord. Bovendien ontstaat 

er achter de damwand levens-

gevaarlijk drijfzand, dat ook nog 

eens door hoge hekken 

afgeschermd moet worden!  

 

 
 

Monument en Landschap verzet 

zich tegen dit voornemen en biedt 

een aantal andere opties om het slib 

duurzaam af te voeren. Hoewel de 

voorzieningenrechter in eerste 

instantie Leisurelands toestemming 

geeft om de damwand te plaatsen, 

hebben wij de gemeente erop 

gewezen dat het strijdig is met het 

bestemmingsplan en hebben 

inmiddels een preventief verzoek 

om handhaving ingediend, omdat 

de vergunning gericht is op het 

dempen van water en het vergroten 

van land. Hoewel de eerste slag 

verloren is, is er nog een oorlog te 

winnen. Wij houden u op onze 

website op de hoogte. 
 


