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Komende activiteiten

o

De Voorjaarsbfieenkomst is op maandag 10 maart 2003 in De Waard van Kekerdom. 0nze Stichting zal dan de

tweejaadiike Monumentenprijzen ukreiken, waaroRder de Ton Glsbers Monumentenprijs voor de beste

o
o

restauratie,
De Stenenbergdag op zondag 1 juni.
De jaarlijkse fietstocht door de Duffelt, georganiseerd door de Heemkundekring De Duffelt, wordt dit
1gar

gehouden op zondag 6 juli.

O

o

De Open Monumentendagen op 13 en

ï4

september 2003 hebben als thema Landelijke Bouwkunsh

ln de Najaarsbijeenkomst 2003 zullen wij het boek over de monumenten in Ubbergen feestelijk presenteren.

De Vooriaarsbijeenkomst op maandag 10 maert a.s. om 20.00 uur in De Waard van Kekerdom,
Weverstraat 9 4 ín Kekerdom
Uiueiking Monumentenprijzen

a-r

2OO1

-2002

[n maan is het weer zover, dan worden voor de achtste keer de rweejaarlijkse monumenrenprijzen van de
Sdclxing tot Behoud vanMonument en Landsehap in de Gemeente Ubbergen uitgereikt. §iod" d.r. priizen
in 1988 voor het eerst werden uitgereikt zijn mlloze panden en bijbehorendè tandsàhapselementen doór de
verschillendejury's bekeken en beoordeeld. Ook dir jaao- weer heeft een door het srichiingsbesuur benoemde
jury maar liefst 52 monumentale panden en landschapselemenren onder de loep gerro-.i om re beoordelen
of dae Yoor eerl aanmoedigingspnjs, voor een eervo[à onderrheiding of zelfs
d. Ton Gijsbers
"Jraandachr
MonumentenPrt: q aanmerking konden komen. Dit jaar heeft de jury specifiek
g.róho.rk o **
landschaos- en ruinelemenren in de gemeente U-bbergen.
Ton Gijsbers Monunentenprijs

Gjsbers l4onumentenprijs is in het jaar 20@
ingesteld en vemoemd naar Ton Gijsbers, oud voorzitter en

eigenaren die actief en met respect voor de historie met
hun bezit omgaa*. Niettemin heeft de Stíchtíng voor de
winnaars toch een aardige geste in petto.

medeoprichter van de StichtinE. Deze priis zal worden
uitgereikt aan een van de prijswinnaars in de categorie
Eervolle 0nderseheiriing díe naar het oordeel van de jury

Een van de prijswinnaars in de categorie eervolle

onder-

xheidingen zal de Ton Gijsbers Monumentenprijs

p,logen

De Ton

op een bijzondere wijze een bijdrage heeft geleverd aan de
instandhouding van een voor de Gemeente Ubbergen

ontvangen.

waardevol monumentaal pand of andschapselement.

De prijzen zullen rrsorden uitgereikt op maandag 10 maafr

Nominatíes

vanaf 20.00 uur in Wildemixafe De Waard van Kekerdonr
aan de Weverstraat te Kekerdom. Wij nodigen iedereen van

I

Van de 52 door de tury beoordeelde ójecten zijn er
uiteindelijk 17 genomineerd in twee categorieèn: de
aanmoedigingsprijzen en de eervolle cndtrscheidingen.

harte uít om deze avond onze gast te zij*. lrrognnm op
pa7.2)

Met deze priizen zij_n geen grote getdbedragen gemoeid.
Men moet ze nen afs een shmuÍans en belonÍno voor

Biigevoegd vindt u twee consumptiebonnen
die u op deze avond kunt gebruiken
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De avond begint om 20-00 uur en is als volgt

Optreden Vocaal Ensemble "Ademnoot" o.l.v Jan Sinke
Opening door GovertJansen, voorzitter Stichting tot behoud van monumenr en landschap
Lezing met dia's door l-iesbeth Vogelerarrg, landschapsarchirecr en lid van de jury:
"Omgaan met tuinen van monumenten"
Optreden "Ademnoot"
Pu;r,e
Prijsuitreiking door Ron '§7illems, voorzifter van de jury
Optreden "Ademnoot'
Sluiting door Govert Jansen
De ontdzhking aan een Romeinse utaterleidíng uoor Níjmegen?
Lezing gehouden door Prof.Dr B.Th. Brus tijdens de Najaarsb'rjeenkom$ 2002 op 18 november j.l. in Hotel 't Spijker.

p9 hegr B,rus begon zijn inleiding met de uitspraak dat het Kerstendal, anders dan bijvoorbeeld het
Filoeofendal t y,rcEl gewoon dal is, dat wil zeggen geen dd dat door de nazuur of door klimarologirhe
omstandigheden is ontstaan, maar door mensenhand gemaakt. (De naam Kerstendal is waarsch4nlilk
erymologts€h af te leiiíen van het werlewoord 'kersenen', dar betekenr tot "chrisen maken). A[ wandelend en
rondkijkend op het terrein van de Meerwijk l«vam Brus op de gedachte, dat het Kerstendal kunstmatig moet
zijn aangeleed alsmede ook het nabij gelegen Louisedal.
Een vondst van bovennationaal belang?
Spzurend'en onderzoeke*d in dat góied drong de vraag
zich bij hem op wat de reden dan kon zijn geweest voor een
kunstmatíge aanÍeg van watergangen. Allengs werd bi1 hem
het idee sterker, dat de aangelegde watergangen of geulen
wellicht naar het Rorneinse lege*arnp dat o*rstreels de
eerste eeuw na Chr. op het Kopse plateau was opgeslagen,
zouden kunnen leiden. Als dat zo is, hebben wij te maken
met een vondst van bovennationaal belang.
Zo orÉdekte hii, dat er varl het Kerstendal een watergang

vond hij op de juiste hoogte een darn bij de Leennkuil. A{
deze vondsten vormer) onloochenbare aanwijzingen voor
de veronderstelling dat er een doelbewuste route is
gekozen voor een waterleíding.
Het tracé liep verder van de Kwakkenberg rechtdoor naar

de Broerdijk. Het Hengstdal werd in de Romeinse tijd door
een dijk die 9 m hoog was, overbrugd. Het is altijd een
raadsel geweest waarom die enorme dijk is aangelegd. De
Broerdijk volgend, komt men op de hoogste plaats van de
oude castra" d.w.z yan de legerplaats, alwaar de

liep van de vijver (of het meertje) van de Meerwijk via
Sionshof (aan de Scheidingsweg) naar de Haterse vennen.
De vijver moest zijns inziens ook kunstmatig zijn aangdEd.

waterleidingen zich vertakten over het oppervlak van de
Iegerplaats.

Omdat de Romeinen geen middelen hadden om water uit
de grond te pompen, konden zij alleen via de zwaartekracht

ondezoek aan de orde. Soms is de geulhoger dan de diik.
Hoe kan dat? Zo'n stuk dijk zal zijn geërodeerd. Het
kanaaltje bij de Leemkuil is ca 1,5 m dieper geweest en is

water transporteren. VervoÍgens ging Brus hoogtemetingen
in dit gebied uitvoeren: van de Meerwijtselaan naar de
ingang van de Heilig LandSichtíng om het tracé van de
waterloop langs de natuurlijke hoogtelijn te kunnen volgen.

Na de pauze k§,amen de meer technixhe aspecten van zijn

later gedeehelijk dichtgeslibd. Het Louisedal is 4 m diep,
zoveel graaflrerk kost 1 000 manjaar uerft.

0nderzoek door de RrlksdÍenst voor Àudhetdkundig
Een kunstnatig díjkje precies op de juíste
bodenondezoek
Bij de Landstkfrting stuitte hrj op een dal. Een waterleiding Naar aanleiding van Brus'speunrerk heeft de Rijksdienst
zou via een dam dit dal moeten oversteken. En
voor 0udheidkundig bodemondezoek (R0B) sleuven
-<en gloríeus moment tijdens zijn speurtocht- vond
gegraven om te ondezoeken of er sporen van een
sporen van een dij§e en verderop in het bos nog zo'n
waterleidingstelsel in dit gebied terug te vinden zijn. Er zijn
die ook nog op I6e eeuwse kaarten terug te zien is.
restanten gevonden van crematiegrayen uit de ijzertijd (een

plaaE

inderdaad

hij
dijk
Voorts

2
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paar honderd jaar voor Chr.), maar geen restanten
van een
aquaduct; evenmin potscherven of munten die enige
aanwijzing voor datering konden leveren. In het Louisedal
bleken hrj de geul de wanden steil naar beneden
te gaan
tot op 4 m diep, wat mogelljkerwijs een bekisting
kaÀ zqn
geweest voor een waterfeídrng. De loop van
een mog.iqk.
waterleiding is gevonden, de waterleiding zetf niet.
Alleen in

BOEK ,N,TONUMENTEN

IN

Dorchester in Engeland is een vergelijkbaar systeem
gevonden. Ondanks alle ongewisheden die
nog bestaan,
wist Prof. Brus een zeer interessante uiAetting te geven
over dit buitengewoon belangwekkende onderwerp.
14{ kunnen spreken van een zeer geslaagde
avond met een

grote opkomst van circa 60 man.

UBBERGEN

In het najaar zd het boek MonttT*!* in-(r-bberymverschijnen.
Hierin worden de bouwkundige
rrl(}Elrm€Eten en waardevolle landschappeJiike
elemen..* io".Iaag en 't hoog
a.
ubbergen beschreven en in hun ."ttoothittorísche context_geplaaïst.
H.t
boek""*
wordt
rijk geÍllustreerd
e*zal ruFm 30o brldz@n mllen- Ëlet iseen initihtÈf
*n",ra
van
Monurnenr
en
Landsch'p en wotdt geschreven door de .oltourhirtoricus
dr. MarJwingens, die lid is van het
stichtingsbesnrur-

g;."r.

"." sïËnffi.r,

r

Het boek zal openen met een historisch-geografische

inleding, waama de behandeting u"n.". Z50-monumenten
volgt. Elk monument wordt niet alleen beschreven, maar
tevens ín zij+omgeving geplaatS en voozien vafl een
beknopt historisch ovezicht. De monumenten worden per
buurtschap of straat gegroepeerd waarvan de

nedezettingsgeschiedenis kort wordt uiteengezet. Ook
monumenten van jurgere bot*d<unst (lnterbellum en
Wederopbouw) en industriële architectuur worden
meegenomen.
ln afuonderlijke kaders zullen de verschillende bouwstijlen
bij een hiervoor kenmerkend monument kort worden
besproken. Enkele bekende architecten zullen eveneens
in
een kader worden getypeerd brj een van hun bouwwerken.

gefotografeerd.Van sommige monumenten zal tevens
een
historische afbeetding worden opgenomen.
Het boek nordt in de eerste plaats gemaakt voor de
inwoners van de gemeente Ubbergen. Daarom wordt het
zo
toegankelflk mogelfik geschreven, wordt nodeloos jargon
vermeden en wordt noodzakelijk jargon uitgelegd in een
begrippenlijst, en is de cultuurhí$orixhe component even
belangrijk als de meer technische, architectuuihistorische.
Bovendien worden de monumentenbeschrijvíngen zo
gegroepeerd dat er logische routes langs kunnen worden
gevo{gd, met de auto, de fiets of te voet. Die routes zullen

op een bijgevoegde kaart van de gemeente Ubbergen
worden aangegeven.

Ook de Ubbergse naruuneservaten, die tevens de resten

van oude cultuurlandxhappe* vormen, worden
gekarakteriseerd. Het boek eindigt met een literatuurlijst,
een verkÍarende [[st van vaktermen en een regíster. Alle
monumenten kntgen een foto; ook verschillende goed
bewaard gebleven nedezettingen zullen worden

0e donateurs uan onze sfrcltÈngtzulten in fu getegenherd
worden gesteld het boek bij voorintekenng tegen een
gereduceerde pr{s te bestelten. Het boek zalfeesteÍfk
worden gepraenteerd tijdens de Najaarsbijenkons in
novemben

Sterrenbergdag op zondag I juni a.s.
De Stenenberg, vanouds een vertrouwd en markant
element van het dorp Beek, met zijn prachtige uitiichtpunt,
uitspanning
met ut'tzíciÈtore* envíandPaden, unrd in fóruaÍi 2001
van de ene op de andere dag afgesloten met een groot,
ontsíerend
hel«verk' Dit tot groot ongenoegen van vele Bekenaren, getuige
de ruim 60 protestbriàr.n-ai. de gemeente naar aanleiding
daar-van ontvíng.

Ook de Stichting heeft zich tegen deze gang van zaken gekeerd
en zich bij de gemeente als belanghebbende gemeld, met het
vezoek oíP er voor te zorg'en dat het hekrerk, dat naa-onze
mening illegad ís, verwijderd zou rcrden. De gemeente heeft
de zaak onderzocht en is totie conclusie gekomen dat
het het(ilerkln ieder gevalten dele illegaal zou zijn. Zij heeft de
eigenaar aangeschreven om het hekwerk te venrríjderen,
waarbíj hem een dwJngsorn ín het voo"ruÍtzícht is gesteld.
(uavolg
op pag.
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Deze

de

Àtríeuwsbrief

ís een uitgave van

Srcnnne tot behoud van

MONUMENTEI'I I-ANDSCHAP

gemeente

in de

UBBERGEN.

realisering van een burgenvoning ter plaatse van het restaurant van De sterrenberg,
Naar aanleidinglan dit beslurt ontstond er een discussie tussen de gemeente en de
eigenaar, die heeft geleid tot het openzetten van de hekken in juni 2002. Verder

Nève-trenger

Hans Fun

Verschijnlvier keer per jaar.
Donateurs ontvangen het blad gratis,
aanbe,rolen nninimale donatie
per jaar.

€ 1 5,00

BankekaÍng 1 051 .1 1 .56Ztnv Stióting
Monument en Landschap, Pompweg 7,
Ubbergen.
De

Stthting heeft ten doel

"het bevorderen uan het behoud yan nont]nenten van gexhiedenis en kunst
en uan landschq voor zat* hefran gositi*e
betekenis is voor ÍnaÍtunenten

dae $el

on zfu hridt@ at géruk
of karakteristíeke waarde

gexhiedkundige

ML"

SecÍetariaar. mw Dr Rtvl- Neve-Sprerger
PC Hnoftctrret 12
6

ingediend.
De gemeenteraad van Ubbergen besluit op 1 3 december 2001 geen medewerking te
verlenen aan het vezmk tot heziening van het bestemmingsplan ten behoefÍe van de

Redactie
Regina

De bedoeling van de eigenaar is om op de laatste toegankelijke plateau van De
Stenenberg een woning te plaatsen, waan/oor het bestemmingsplan garijzigd zou
moeten worden. Daartoe had de e§enaar een vezoek bij het gemeentebestuur

573 CE Beek-Ubbe-, Een,

tef.024-684 3158

benaderdede eigenaar een aantal belanghebbenden om te komen tot een oplossing van
de problematiek. ln oktober 2002 is er door de esenaar een plan gepresenteerd, een
"stnrctuurschets Stenenberg", waarin een aantal alternatioren zijn voozien voor het
verloop van de wandelroutes alsmede een nieuw uitzichtpunt (met zicht op de kerktoren
in Beek). l-H &n dient in wezen sÍechts het doel om het plateau van De stenenberg een
woonbestemming te doen verkrijgen, waarblj het niet langer publiekelljk toegankelijk zal
íjn en waarbij de urÏspanning met uitzichttoren gedoemd zijn voorgoed te verdrrviynen. Het

zal duidelljk zljn dat de stichting zich met dezegang van zaken niet kan verenigen.
0mdat het evident is dat de uitzichttoren mogeh.lk zou moeten verdwijnen van de huidige
tocatig heeft het bestuur van de stichting gemeend om het genreentebestuur te vragen
de uitzichttoren aan te wijzen als beschermd gemeentelljk monumenl
Volgens onze gegevens is de uitzichttoren in I938 gebouwd door constructiebedrijf
G. Compani,en uit
in opdracht van deexploitatiemaatschappij "Mooi Nederland".

H(,

Deze maatschappij ontwikkelde sinds 1909 De Sterrenberg ten behoeve van toerisme en
villabouw. Voor de ontsluiting van dit gebied bekostigdezij de aanleg van de Van
Randwr.lckweg en de tramh.ln tussen Beek en Berg en Dal (het bergspoor). Cp het plateau
van De Stenenberg (destij6 aangeduidats de Groote Sterrenberg) werd eer uitziótpunt

met theehuis opgericht, waaraan de uitzichttoren in 1938 werd toegevoegd. Hoa,rrel het

theehiis op enig rnornent is vervangen door riial*bouw, ís de Ioca{íe sinds í 938 niet

ls u geihteresseerd in onze
Nieuwsbrief en wilt u deze
voffilaaÍÏ mk ontvangeÍT-, dan
kunt u zich aanmelden bij het
secretariaat of een donatie

stortm op on-ze rekenulg, zie het

wezenlijk veranderd. De toren vormt tevens een markant oriéntatiepunt vanuit de

0olipotder. De ui2idrttoren heeffsin& de bouugeenwijagingen ordergaanen vakeert,
wat de staalconstructie betreft, in uitstekende staat. De toren bestaat uit een staal- en
hotilmnstructie rran 17 meter hoogte. De toren omvat een houten onderbouw en vteí
houten platforms met gepotdekselde borstweringen, te bereiken via stalen trappen. Het
bovens'te ptatfonn heeffeen tentdak, ffiarop een vlaggenmast-m*'$rerenvlag shaf,
beschilderd in de Nederlandse driekleur.

Colofon.

Op 22 januarijl. heeft de Monumentencommissie een positieÍ advies uitgebracht aan het
gerneenteHuur tot plaatsíng van de toren op de gemeentelijke monumentenlijst. Het
stichtingsbestuur blijft de ontwikkelingen met betrekking tot De Sterrenberg kritisch

Bíj deze Nieuwsbn'ef
ontvanglu onze iaarlijkse
acceptgiro waarmee u uw
donatie kr rnt overrnaken*

vdgenenrai zo.nodigdiradernenren-orn orgewenste

ontwikkelingen tegente ga-*.r.

Onze stcHÍngzaf op zcmdagl JUn 2003, in'sanenwerkirE nret srder meer de VW, een
Sterrenbergdag organiseren, met een kleine tentoonstelling, diverse inleidingen van
mensen rfie

goedopde-lrcoEtraprrTr*@rts

van Drstenenberg

cq. MooÍ

Nederland en wandelingen in het gebied.

dorpterrsehap wilt
beëindigen, wilt u dat dan

Als u belangstelling heeft, reseryeert u dan alvast deze datum. ln de vo{gende Nieuwsbrief

berichten?-

rnea-bijzonffi en-oierhet-pqlramnra

AJs t+het
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