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Geachte dames en heren,   
 
Uit perspublicaties, enz. maken wij op dat de consolidatie van de kasteel ‘De Nijenbeek’ aanstaande is.  
Nadat jarenlang behoud van de woontoren een onmogelijke opgave leek en het verval steeds verder toenam, 
mag  - afgaande op informatie van provinciezijde - nu worden geconcludeerd dat de plannen tot herstel vrij 
vaste vorm hebben aangenomen.  
  
Het zal U ongetwijfeld bekend zijn dat herstel van De Nijenbeek door Heemschut steeds is bepleit uit het 
oogpunt van het behoud van Nederlands erfgoed. (In 1995 werd zelfs een indringend artikel met foto’s over 
het verval van het kasteel in ons lijfblad HEEMSCHUT gepubliceerd.) Per slot gaat het hier om een van de 
weinige nog aanwezige historische woontorens in ons land. Wij willen U als gemeentebestuurders van Voorst 
dan ook onze  waardering overbrengen voor de onder leiding van uw burgemeester ondernomen inspanningen 
om een uitzichtloze situatie toch nog ten goede te doen keren.  
 
Ook de voortdurende inspanningen van de Werkgroep ‘Red de Nijenbeek’ moeten in dit verband  worden 
genoemd. Door gerichte (ludieke) acties, lesbrieven en informatie ter plaatse, maar ook door het verzamelen 
van meer dan  1000 handtekeningen onder de burgerij van Voorst als steunbetuiging voor het behoud van de 
ruïne, is het de Werkgroep gelukt sterke maatschappelijke betrokkenheid onder de inwoners van uw gemeente 
op te roepen. Een prachtig voorbeeld van wat mensen mét elkaar tot stand kunnen brengen!  
 
Vanuit deze achtergrond gezien zou het dan ook als zeer betreurenswaardig en inconsequent worden ervaren 
als ‘De Nijenbeek’, na de dringend noodzakelijke consolidatie, afgesloten wordt voor het publiek. Bovendien is 
dit in tegenspraak met wat door uw gemeenteraad is bepaald in de motie uit het jaar 2013 die als strekking had  
de toegankelijkheid en een publieke functie van het gebouw na herstel vast te leggen. Een en ander in 
samenhang met de goedkeuring van het bestemmingsplan ter zake voor de revitalisering van Landgoed ‘De 
Pol’. 
 
Heemschut pleit er daarom voor om bij het komende herstel van de woontoren die bouwkundige 
voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn om de toegankelijkheid voor het publiek nu en in de toekomst te 
waarborgen. Ook in het verleden was de donjon immers voor bezoekers toegankelijk en kon men het 
landschap ter plekke van boven uit de toren ervaren. Een aantal keren per jaar (bijv. 1 dag per maand en op 
monumentendagen) zal deze mogelijkheid in stand moeten worden gehouden, resp. in ere hersteld, zoals ook 
de Werkgroep steeds heeft bepleit.  
 
Dit zal zeker niet leiden tot een onaanvaardbare belasting van  het landschap, zoals nu als tegenargument m.b.t 
de openstelling naar voren wordt gebracht.  
 
In de verwachting dat U met ons pleidooi tot het treffen van bouwkundige maatregelen in het kader van de 
openstelling van ‘De Nijenbeek’ wilt instemmen,  
verblijft namens Heemschut-Gelderland, met vriendelijke groet,  
 
drs. Geertruud Dorhout, secretaris 


