
Betreft: 
 
Openstelling ‘De Nijenbeek’,  gemeente Voorst 
 
Leden van de Gemeenteraad van Voorst  
 
 
Beek-Ubbergen, 17 maart 2016 
 
Geachte Leden van de Gemeenteraad,   
 
Zoals U bekend, heeft BOND HEEMSCHUT, de oudste erfgoedvereniging in 
Nederland, uw pogingen om het behoud van Kasteel De Nijenbeek in de 
gemeente Voorst veilig te stellen steeds met raad en daad gesteund. 
 
Door de vasthoudendheid van het College van B&W en de Gemeenteraad 
van Voorst, daartoe financieel in staat gesteld door de provincie Gelderland, 
is het nu anno 2016 – na meer dan zestig jaar – zover dat ‘De Nijenbeek’ als 
geconsolideerde ruïne een nieuwe toekomst tegemoet kan gaan.  
 
U als Raad heeft echter in de aanloop tot deze consolidatie steeds 
uitgesproken – recent nog in 2014, ondersteund door Heemschut-Gelderland 
dat uw opvatting deelt – dat herstel van ‘De Nijenbeek’ dient samen te gaan 
met de waarborg tot ruime toegankelijkheid van het bouwwerk, bij voorkeur 
t.b.v. de inwoners van uw gemeente – met name de schooljeugd.  
 
Ook ‘Werkgroep De Nijenbeek’ heeft hiervoor constant geijverd. Wij mogen in 
deze verwijzen naar de handtekeningenactie van de Werkgroep en naar hun 
eerdere oproep aan de bevolking van uw gemeente om pal te staan voor het 
behoud van de ruïne. Met als resultaat dat in 2005 meer dan 1000 inwoners 
spontaan hun steun betuigden aan dit streven! 
 
Dat de toegankelijkheid van ‘De Nijenbeek’ nu dreigt te worden beperkt tot 
openstelling slechts vier maal per jaar, dit vanwege de vrees voor een te grote 
belasting van de natuur ter plekke, lijkt op zijn minst arbitrair – gezien ook de 
stellingname van enkele bekende biologen, die een duidelijk andere opvatting  
hanteren, nl. dat deze vrees ongegrond is! 
  
Wij verzoeken U dan ook met klem het convenant tot openstelling van ‘De 
Nijenbeek’ zodanig te (laten) herzien dat een verruimde openstelling wordt 
gewaarborgd. Hoe en op welke wijze is een zaak die dient te worden 
afgewogen door ter zake (onbevooroordeelde) deskundigen. 
 
Per slot verdient het verkrijgen en het behouden van voldoende draagvlak 
voor ons culturele erfgoed onder de bevolking van uw gemeente – zoals de 
afgelopen jaren op bewonderenswaardige wijze gedemonstreerd – NIET te 
worden ‘beloond’ met een onverkwikkelijke regeling die op onvoldoende 
instemming, ja zelfs afwijzing binnen de gemeenschap van Voorst kan 
rekenen!  
 



Tot het geven van nadere uitleg van dit schrijven, zo nodig, gaarne bereid,  
 
tekenen namens het bestuur van Heemschut-Gelderland,  
met vriendelijke groet,  
 
Ton Gijsbers, wnd. voorzitter                         Geertruud Dorhout, secretaris 
 
 
Afschrift aan College van B&W, gemeente Voorst 


