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Betreft: kasteel ‘de Nijenbeek’  

Het College van Burgemeester & Wethouders  en de Gemeenteraad  van Voorst 

Beek-Ubbergen, 11-02-2013 

Geachte dames en heren,   

Naar aanleiding van de recent verschenen plannen  m.b.t. de instandhouding van kasteel                  

‘de Nijenbeek’ in uw gemeente bericht ik U namens  Erfgoedvereniging Heemschut het volgende.  

Zoals U bekend is het behoud van kasteel de Nijenbeek regelmatig terug te vinden op de 

bestuursagenda van onze afdeling Gelderland. Gelukkig is medio 2013 een oplossing in zicht v.w.b. 

de consolidatie van de kasteelruïne. We zijn met U verheugd over het feit dat er na meer dan 50 jaar 

briefwisseling, afspraken, toezeggingen, niet nagekomen beloften, aanmaningen, enz. er  een plan 

van aanpak ligt.  

Dat plan van aanpak is Heemschut overigens niet toegezonden – dit ondanks eerder gedane beloften 

door de landgoedeigenaresse. Er leven bij Heemschut dan ook de nodige vragen, zoals: wanneer 

wordt er daadwerkelijk met de consolidatie begonnen? Gezien de moeizame voorgeschiedenis zult U 

begrijpen dat wij vooralsnog sceptisch staan t.o.v. de daadwerkelijke realisering van een en ander.  

Die scepsis wordt nog versterkt als op de recent geopende, officiële website van ‘de Nijenbeek’ tot 

onze verbijstering wordt gesproken in termen als: een mooie ruïne die als zodanig moet worden 

gekoesterd - of in termen van gelijke strekking - na beknopte consolidatie “ongestoord een ruïne 

moet blijven”, ontoegankelijk voor wie ook, en als monument alleen te beleven vanaf de openbare 

weg.  

Het kan volgens Heemschut absoluut niet de bedoeling zijn dat het na consolidatie onmogelijk wordt  

‘de Nijenbeek’ te bezoeken met als reden: “omdat het gebouw in een (kwetsbaar) natuurgebied ligt”. 

Wat dit punt betreft onderschrijft het bestuur van Heemschut in Gelderland de bezwaren van 

‘Werkgroep de Nijenbeek’ tegen de door Landgoed De Poll voorgestelde ‘blijvende afsluiting’ van ‘de 

Nijenbeek’.  

Niet mag nl. worden vergeten dat er veel overheidsgeld met de ontwikkeling van Landgoed De Poll 

gemoeid was en zal zijn. Op zich is dat een goede zaak omdat daarmee de rentabiliteit van het geheel 

in samenhang met de versterking van de natuur- en cultuurhistorische waarden  - lees o.a het herstel 

van ‘de Nijenbeek’ - kan worden gewaarborgd. Alleen al de restauratie van Huize De Poll vergde in dit 

verband tot dusver meerdere miljoenen, waarvan een belangrijk deel door de gemeenschap – lees 
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de belastingbetaler - werd opgebracht. Daarmee is een algemeen belang in het geding dat het 

uitsluitende belang van de eigenaar in kwestie overschrijdt. In dit licht mag worden gesteld dat bij 

het herstel van ‘de Nijenbeek’ – als project in samenhang met de ontwikkeling van het landgoed 

enkele jaren geleden door de gemeenteraad van Voorst vastgelegd - naast de overheid ook de 

samenleving een zwaar belang heeft, dat zorgvuldig dient te worden meegewogen.  

Ter verduidelijking: Als een monument wordt opgeknapt met overheidsgelden, lees gelden ter 

beschikking gesteld door de gemeenschap – in deze context zijn dat zeker ook de inwoners van de 

gemeente Voorst die enkele jaren geleden massaal te kennen gaven dat de ruïne van ‘de Nijenbeek’ 

niet verloren zou mogen gaan  maar integendeel moest worden opgeknapt - dan mag tegelijkertijd 

worden verwacht  dat dezelfde gemeenschap - lees de inwoners van deze fraaie gemeente op de 

eerste plaats maar daarnaast ook andere geïnteresseerden: natuurliefhebbers, erfgoedminnaars, 

fietsers en wandelaars –  de toegang tot dit monument niet wordt ontzegd! 

Mede vanwege bovenstaande gegeven onderschrijven wij het belang van de Werkgroep als 

gesprekspartner èn vertegenwoordiger van de Voorster gemeenschap bij de toekomstige (publieke) 

ontwikkeling. Het feit dat meer dan 1000 inwoners van de gemeente Voorst (via de Werkgroep) op 

de oproep tot behoud hun adhesie betuigden, is daarvan een eclatant bewijs.  

Het is juist daarom vanzelfsprekend dat de Werkgroep m.b.t. toekomstige ontwikkelingen rondom de 

Nijenbeek en als spreekbuis van de bevolking - gezien vanuit democratische principes - wordt 

betrokken bij de besluitvorming omtrent het herstel en de toekomstige ontwikkelingen van en 

rondom het project ‘de Nijenbeek’ in de ruimste zin! 

Concreet geformuleerd wil dit zeggen dat:  

1. “De besluitvorming m.b.t. consolidatie / restauratie van ‘de Nijenbeek’ op korte termijn in een 

concrete fase dient te komen.” 

2. “Bij deze besluitvorming opvattingen en inzichten van alle belanghebbenden worden betrokken. 

Ook die van de Werkgroep ‘de Nijenbeek’ dus.” 

3. “Over alle opvattingen en gegevens die bij de besluitvorming een rol (gaan) spelen de Werkgroep 

als belanghebbende dient te worden geïnformeerd.”  

4. “ In het kader van de publieke en educatieve functie die aan ‘de Nijenbeek’ kan worden toegekend 

- denk aan de verdieping van  het historische bewustzijn bij de bevolking en de vergroting van de 

historische kennis d.m.v. schoolprogramma’s, enz. - is het van essentieel belang dat bezoek AAN en 

IN de herstelde ‘Nijenbeek’ gewaarborgd wordt.”  

In het vertrouwen U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd v.w.b. uw overwegingen ten 

aanzien van de besluitvorming en de ontwikkelingen m.b.t. ‘de Nijenbeek’, verblijf ik namens de 

afdeling Gelderland van de Bond Heemschut, met vriendelijke groet,  

Ton Gijsbers, vice-voorzitter afdeling Gelderland 

p/a  Secretariaat Heemschut-Gelderland: Coehoornsingel 60, 7201 AD Zutphen              
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