Klein wonder

A. A. E. M. GIJSBERS

Nieuwe toekomst voor
kasteelruïne Batenburg
Herstel op het nippertje van start
Jarenlang werd erin monumentenkringen in een grote kring omheen gelopen: de ruïne
van kasteel Batenburg gold als verloren. Wat nog restte van de imposante, uit de 15de
eeuw daterende rondburcht in het gelijknamige stadje aan de Maas verviel meer en
meer tot een bouwval. Indrukwekkend dat zeker, maar het geheel bood een weinig
verheffende aanblik.
Dit tot grote bezorgdheid van bijvoorbeeld
oud-directeur van de Stichting Vrienden
der Geldersche Kasteelen, de heer D. J. C.
Buurman. Nog in het Jaarboek 1965-1975
van de Stichting, sinds 1953 eigenaar van
de ruïne, sprak hij de hoop uit dat het aanbrengen van enkele noodvoorzieningen
medio 1970, de inleiding zou vormen 'tot
een betere toekomst voor dit in alle opzichten heel belangrijke kasteelcomplex'.
Een hoop die door de Provinciale Commissie in Gelderland werd gedeeld. Gealarmeerd door het steeds verder voortschrijdende verval van wat één van de
meest indrukwekkende kastelen in Gelderland moet zijn geweest - vooral als de
grachten rond de ruïne waren toegevroren
kon men zien hoeveel van het muurwerk
bijna dagelijks omlaag viel -, trok Heemschut op geregelde tijden flink aan de bel.
Ogenschijnlijk zonder veel resultaat, al
maakten haar pleidooien bij o.a. de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het
gemeentebestuur van Wijchen wel indruk.
Zoals achteraf zou blijken. Want nadat hernieuwde pogingen om tot consolidatie en
een bescheiden restauratie van de ruïne te
komen nogmaals schipbreuk hadden geleden wegens het ontbreken van voldoende financiële middelen bij de overheid, sloeg uiteindelijk de toenmalige burgemeester van Wijchen, nu commissaris
van de koningin in Overijssel, mr. J.A.M.
Hendrikx, alarm. Hij deed een dringende,
laatste oproep tot het behoud van kasteel
Batenburg.

Mislukken
Dat was in 1984 bij de presentatie van een
consolidatieplan door gemeente en eigenaar in het kader van de werkverruimende
maatregelen van de regering. Omdat de
zogenaamde terugploegregeling uiteindelijk onvoldoende armslag bood om de financiering van het project rond te krijgen,
leed ook deze poging schipbreuk. Sindsdien leek alles wat in het belang van kasteel Batenburg te berde werd gebracht bij
voorbaat tot mislukken gedoemd. Ook de
door ons gedane suggestie het herstel van
de ruïne te bepleiten in het kader van de
recreatieve ontwikkeling van de Maasoevers. Het daartoe opgestelde plan van de
provincies Limburg, Noord-Brabant en
Gelderland bood ons inziens perspectieven. Wat een stad als Nijmegen inmiddels is gelukt met zijn ambitieuze Waalkade-plan moet ook haalbaar blijken voor
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een project waarin recreatie, monumentenzorg en stadsvernieuwing elkaar de
hand reiken, was de achterliggende gedachte. Waarbij de component stadsvernieuwing enige uitleg behoeft.

Positief effect
Met het gemeentebestuur van Wijchen is
Heemschut-Gelderland van mening dat het
opknappen van de ruïne een positief effect
zal hebben op het sinds de jaren zeventig
knap gerestaureerde stadje Batenburg,
een beschermd stadsgezicht. Consolidatie, respectievelijk restauratie zal de relatie tussen burcht en stad, die er aantoonbaar vanuit het verleden steeds is geweest, nieuwe inhoud kunnen geven. Een
standpunt dat wij ook aan het provinciaal
bestuur van Gelderland hebben meegedeeld.
Is hiermee het verhaal van Batenburg
uitputtend verteld en kan het boek tot behoud van de kasteelruïne definitief worden gesloten? Met andere woorden: 'Zitten
we met zijn allen te wachten tot de laatste
restanten binnenkort in de gracht vallen',
zo vroeg ik mezelf medio november 1987
af, bij het verschijnen van het Gelderlandnummer van Heemschut.
De ruïne van kasteel Batenburg.

Het leek er wel op. Maar soms gebeuren
er toch nog kleine wonderen. Zelfs in Wijchen. In dit geval lazen twee wethouders
en hun staf onze noodkreet in bedoeld interview: mevrouw A. C. J. Kattenberg-Zijlstra en haar collega, de heer A. C. Gerritz.
Tijdens langdurig overleg bedachten zij
een nieuwe strategie tot het verkrijgen van
subsidie voor het eventuele herstel van de
kasteelruïne. Daarvoor werd dankbaar gebruik gemaakt van alle tot nu toe aangedragen - maar te licht bevonden - varianten.
Als eerste stap diende het gemeentebestuur van Wijchen augustus 1988 een aanvraag in bij het Europees Sociaal Fonds
(ESF) te Brussel om gelden te willen reserveren voor een scholingsproject in de
bouw, waarin opgenomen het intussen bijgestelde consolidatieplan voor de ruïne.
Uitgangspunt voor een dergelijke aan!
vraag is het verbeteren van de werkgelegenheid en het bevorderen van de beroepsmobiliteit van de werknemers. Populair gezegd komt een dergelijk verzoek er
op neer dat een aantal daartoe geselecteerde werkloze bouwvakarbeiders omgeschoold kan worden tot volwaardige
restauratiekrachten. Praktische ervaring
doen ze daarbij op bij het herstellen van
de kasteelruïne.
Waarmee het mes van twee kanten
snijdt. Enerzijds worden mensen naar een
nieuw, door henzelf gekozen beroep gebracht. Een en ander in overleg met en
financieel gesteund door een Gewestelijk
Arbeidsbureau. In het belang van de bestrijding van de werkeloosheid en de
daarmee parallel verlopende herscholing
is dat een uitermate goede zaak, zeker in
de regio's Nijmegen en Arnhem met hun
ver boven het landsgemiddelde uitkomende werkeloosheid. Van de andere
kant wordt met dit plan de laatste kans
geboden daadwerkelijk iets te doen voor
het behoud van kasteel Batenburg.

Ingewikkeld
Het Wijchense gemeentebestuur heeft niet
de eenvoudigste weg gekozen. De procedures zijn ingewikkeld; verschillende instanties moesten hun regelgeving ten behoeve van dit bijzondere - zeg maar gerust
unieke - project op elkaar afstellen. Maar
dat is gebeurd. En na jaren van mislukking
,op mislukking lijkt er nu écht zicht te komen op het herstel van de Batenburgse
ruïne.
Naast het Europees Sociaal Fonds dat al
een principetoezegging heeft gedaan participeert financieel in het project het Gewestelijk Arbeidsbureau Nijmegen e.o.
Hetzelfde doen het Provinciaal SociaalEconomisch Ontwikkelingsfonds met het
oog op het speerpuntenbeleid 'Kastelen' in
het toeristisch-recreatief actieplan van
Gelderland, Monumentzorg, het Provinciaal Monumentenfonds, de Stichting
Vrienden der Geldersche Kasteelen en de
gemeente Wijchen zelf. Die voteert uit het
eigen werkgelegenheidsfonds, de stadsen dorpsvernieuwingsgelden, en het
Fonds Historische Stadskerk Batenburg in
totaal ƒ 400.000,-.
Met de inmiddels toegezegde
ƒ 1.600.000,- voor de restauratie - dit bedrag staat los van de scholingscomponent

waarvoor circa ƒ 1.200.000-beschikbaar
komt, voor een deel dus via het ESF-fonds,
kan een begin worden gemaakt met het
herstel van de kasteelruïne.
Een daartoe strekkend plan is door het
architectenbureau ir. T. van Hoogevestte
Amersfoort op tafel gelegd bij het Wijchense gemeentebestuur en de Stichting
Vrienden der Geldersche Kasteelen. Geschat wordt dat er in totaal twee jaar met
de eerste aanzet van de consolidatie voornamelijk de ringmuur op zich - gemoeid is.
Maar dan moet er wel rap worden begonnen met het karwei, aldus een van de
voorwaarden die het ESF in Brussel heeft
gesteld. Aan het doorzettingsvermogen
van al degenen die bij het ambitieuze project zijn betrokken behoeft echter nauwelijks te worden getwijfeld. (En anders is
Heemschut er nog, hoor ik ze op het Kasteel-raadhuis in Wijchen al mompelen!)
Het zou inderdaad van zin voor de historie getuigen wanneer 200 jaar nadat kasteel Batenburg ten onder ging - de avond
van 26 oktober 1794 staken Franse soldaten de burcht in brand - het herstel van de
restanten een feit zou kunnen zijn. In vijf
jaar tijd moet heel wat mogelijk zijn, waarvan gaarne acte.
De eerste stappen heeft de gemeenteraad van Wijchen intussen gezet: op 21
maart jongstleden gaf hij het groene licht
voor wat betreft het Wijchense aandeel.
Voor de consolidatiewerkzaamheden hebben zich al meer dan twintig langdurige
werkloze, maar geïnteresseerde jongeren
aangemeld bij het Arbeidsbureau in Nijmegen.
•

Gelderse
Monumentenraad en
Molencommissie
bedreigd met
opheffing

Interieur van de kerk van Janum (foto Winfried Walta).

Monument van augustus:

Kerken op de Vlieterpen
Voor augustus heeft Monument van de Maand een kerkenroute uitgestippeld langs vier terpdorpjes in de gemeente Ferwerderadeel. De route leidt langs de kerken van Janum, Reitsum,
Lichtaard en Genum.
'Kerken op de Vlieterpen', heeft Monument van de Maand deze manifestatie als titel meegegeven, en zich daarmee een kleine artistieke vrijheid veroorloofd, omdat alleen de kerkterpen
van Reitsum, Lichtaard en Genum officieel als vlie(d)terpen worden aangeduid. De kerk van
Janum, weliswaar ook op een terp, is voor de gelegenheid aan dit trio toegevoegd, omdat zij er
vlakbij ligt en qua historie nauw verweven is met de andere drie.
Op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen in augustus van 13.00 tot 17.00 uur staan de deuren
van deze kerkjes gastvrij voor u open! Met een busje kunt u zich langs de kerken laten
vervoeren, die overigens maar op enkele kilometers afstand van elkaar liggen.
Over de kerken op de Vlieterpen is een boekin de Monument van de Maand-reeks geschreven
door A. J. Wijnsma. Dit boek is voor ƒ 12,50 verkrijgbaar in de desbetreffende kerken in augustus, bfj de Friese boekhandels en bij de Stichting Monument van de Maand, Postbus 805,8901
BP Leeuwarden, tel. 058-134615. Bij de Stichting Monument van de Maand is een gratis programmafolder verkrijgbaar met de activiteiten die in augustus in en rond de kerken zullen
plaatsvinden.

lenbeleid geïntegreerd hebben in
het overige monumentenbeleid.
Los van de nieuwe ontwikkelingen
vinden GS dat de beoordeling van
subsidie-aanvragen doelmatiger in
het provinciehuis zelf kan gebeuArnhem - Gedeputeerde Staten
ren.
van Gelderland overwegen de Gel- De GMR verricht veel ondersteuderse Monumentenraad (GMR) en nend werk voor gemeentebestude Gelderse Molencommissie op
ren, maar volgens GS hebben getermijn op te heffen. Dit schrijven
meenten straks nauwelijks beGS in een notitie, waarin zij het ta- hoefte meer aan ondersteuning van
kenpakket van de beide raden on- hun eigen beleid. Voorzover zij die
derwerpen aan een (theoretische) behoefte wel hebben, moeten zij
analyse.
hierin zelf voorzien. Volgens GS
GS zien vrijwel geen taken meer
zijn er voldoende ondersteunende
voor de raden, vooral omdat de
voorzieningen: de Rijksdienst voor
nieuwe Monumentenwet en de
de Monumentenzorg (RDMZ), het
nieuwe Rijksregeling Restauratie
Nationaal Restauratiefonds (NRF),
Monumenten (RRM) de verantde Nationale Contactcommissie
woordelijkheid van de provincie
Monumentenbescherming (NCM)
beperken. De Molencommissie
en het Gelders Genootschap (een
zou verder overbodig zijn omdat
welstandsorganisatie van gemeenhet rijk en de gemeenten hun mo- ten in Gelderland).

Bij de instelling van de GMR, per l
januari 1987, hebben Proviciale
Staten besloten tot een evaluatie na
twee jaar. De huidige notitie van
GS is een 'eerste aanzet' hiertoe,
met 'voorlopige uitgangspunten'.
GS laten hun uiteindelijke voorstel
aan de staten nog voorafgaan door
een uitgewerkte versie van de notitie en door een inspraakronde. De
notitie wordt op 4 oktober behandeld in de statencommissie Cultuur
en Onderwijs.
De GMR beraadt zich nog over
haar formele reactie op de notitie
van GS. Intussen heeft de raad alle
Gelderse gemeenten verzocht zich
uit te spreken over de dreigende
opheffing.

lijke behoefte aan de diensten
van de raad. De uitkomst van
zo'n praktijk-onderzoek zal
naar verwachting het bestaansrecht van de GMR wel degelijk
onderstrepen. (Resultaten van
vergelijkbare onderzoeken elders wijzen hier op.)
Bij de samenstelling van dit
nummer was er geen kans
meer om de GMR en de Molencommissie zelf aan het
woord te laten. In het oktobernummer volgt een artikel van
de Monumentenraad.

Commentaar
Het feitelijke functioneren van
de GMR is niet onderzocht,
evenmin als de daadwerke-
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Abele Reitsma

