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door Hans Peeters

DE HORST – Een romantische kikker-
poel die een beetje van jezelf is.
Een eigen zandpad, een beekje,
een golvend veld met bloeiende
dop- en struikheide. Je hoeft er al-
leen maar de portemonnee voor te
trekken.

Niet wakker liggen over het be-
heer. Voor het onderhoud teke-
nen bereidwillige boeren, en dat
tien jaar lang.
Voor wie altijd al een stukje na-
tuur heeft willen ‘bezitten’, is de
landschapsveiling die vandaag in
Groesbeek wordt gehouden een
aanrader. Het landschapsfonds
Via Natura heeft burgemeester
Paul Wilbers van Ubbergen op-

dracht gegeven zes postzegelland-
schappen die rond het Groesbeek-
se kerkdorp De Horst liggen, te
veilen.
De natuurgebiedjes blijven na de
veiling eigendom van plaatselijke
agrariërs. De opbrengst van de vei-
ling stelt boeren wél in staat de
lapjes landschap voor de duur van
tien jaar te beheren en aaneen te
smeden tot een grote groene scha-
kel.
Via Natura organiseerde in 2007
de eerste landschapsveiling ter
wereld. Destijds werden perceel-
tjes natuur in de Ooijpolder ter
adoptie aangeboden. Het werd
een doorslaand succes. De veiling
bracht ruim 124.000 euro op. Met
dat geld werd onder meer een fau-
natunnel voor dassen en otters on-

der de Leuthse Kapitteldijk gegra-
ven. Ook het bijzondere kunst-
werk OPEN bij de Thornse molen
kon dankzij de landschapsbeurs
aangelegd worden. Dankzij de vei-
ling kun je tegenwoordig ook
over steeds meer boerenlandpa-
den in de polder struinen. Het
idee van Via Natura heeft inmid-
dels landelijk navolging gekregen
met de website landschapsvei-
ling.nl.
De landschapsveiling is volgens

BEEK/DEN HAAG – De plannen voor
een nieuwe inrichting van het Wy-
lerbergmeer bij Beek moeten wor-
den aangepast. De gemeente Ub-
bergen moet de parkeermogelijkhe-
den op nu nog landelijk gebied be-
perken.

Dat oordeelt de Raad van State in
een zaak tussen beheerder RGV,
de Vereniging Gelderse Natuur
en Milieufederatie (GNMF) en de
de gemeente Ubbergen.
De gemeente Ubbergen stelde vo-
rig jaar een nieuw bestemmings-

plan vast voor het gebied. De oos-
telijke oever van de recreatieplas
krijgt daarin het stempel ‘natuur’
in plaats van ‘recreatie’.
Aan de overzijde van de plas,
rond het strand, worden de moge-
lijkheden voor recreatie juist uit-
gebreid. Zo opent het nieuwe
plan deuren voor sport- en speel-
toestellen rond het meer, zoals
een minigolfbaan.
Een eindje verder dan het meer
zelf mag een groepsaccommoda-
tie om te overnachten worden ge-
bouwd, zoals trekkershutten of

een plek voor schoolkampen.
GNMF vocht die uitbreiding van
recreatie rond de plas aan. De na-
tuurvereniging werd daarbij ge-
steund door tientallen omwonen-
den van het gebied.
Volgens GNMF maakt het plan
parkeren mogelijk op veel meer
plekken dan de bedoeling is. De
Raad van State geeft de natuur-
club daarin gelijk. Ook al is dat
niet het doel van de gemeente,
het plan moet zo aangepast wor-
den dat die extra parkeerplaatsen
uitgesloten zijn.

door Bianca Govers

NIJMEGEN – Een man met oranje
laarsen aan buigt zich langzaam
voor over. Het lijkt net een echt
mens, maar dat is bedrog. Het is
I’m not your identity crisis. Dit kunst-
werk, gemaakt door Milan van We-
zel, staat momenteel bij Galerie
Bart in het Nijmeegse Honigcom-
plex.

Het werk maakt deel uit van Nieu-
we Oogst, de expositie bij Bart
waar ieder jaar net afgestudeerde
kunstenaars een kans krijgen om
hun werk te presenteren. In het
verleden was Levi van Veluw (hij
exposeerde inmiddels al in bin-
nen- en buitenland) ook al eens
van de partij. „We zijn er een jaar
of acht geleden mee begonnen.
Toen was het nog vrij uniek in Ne-
derland. Inmiddels doen veel
meer galeries het”, zegt Simone
Kol, curator bij Galerie Bart.
De afgelopen tijd bekeek ze met
haar collega’s werken van meer
dan tweeduizend jonge kunste-
naars uit het gehele land. Negen
selecteerden ze vervolgens voor
Nieuwe Oogst. Naast Van Wezel
zijn dat Frederique Jonker, Stella
de Kort, Jannemarein Renout, In-
grid Davids, Sjoerd Tegelaers, Sas-
kia Blokzijl, Thomas van Rijs en
Dewi Hoppe. Ze komen van ver-
schillende kunstacademies. Zoals
ArtEZ in Arnhem, Gerrit Rietveld
Academie in Amsterdam, maar
ook de Hogeschool voor de Kun-
sten in Utrecht. Kol: „We bekij-

ken puur naar het werk, en niet
van welke academie iemand
komt. Dat maakt niet uit. Het aan-
tal genomineerden is ook weer ie-
der jaar anders. In 2013 waren er
nog werken van twaalf afgestu-
deerden te zien. En nu zijn het er
negen, kunstenaars die volgens
ons bepalend zijn voor de kunst
van de toekomst.”
Dit jaar bestaat de expositie voor-
al uit olieverfschilderijen en teke-
ningen. Zo tekende De Kort met
inkt alles wat ze bezit: van bed,
wasmachine tot aan kandelaar.
Op een doek van 180 bij 160 centi-
meter schilderde Jonker het laat-
ste avondmaal. Renout werkte als
enige met foto’s. De verschillende
platen heeft ze gemaakt met be-
hulp van een scanner.
De tentoonstelling is tot en met
zondag 19 oktober nog te zien in
de Honigfabriek. Daarna reist
Nieuwe Oogst naar Amsterdam,
waar Bart ook een vestiging heeft.
„Voor de kunstenaars is het een
mooie kans om in het westen van
het land ook hun werken te kun-
nen laten zien”, vertelt Kol. Al is
de Nijmeegse expo voor velen al
meer dan geslaagd. Veel werken
zijn er namelijk tijdens het ope-
ningsweekend verkocht. De ma-
kers wisten niet wat ze meemaak-
ten. Zo trots waren ze.”

Galerie Bart is donderdag en vrijdag
geopend tussen 12.00 en 18.00 uur.
In het weekeinde kunnen bezoekers
er tussen 12.00 en 17.00 uur terecht.
Info: galeriebartnijmegen.nl

door Jaap Bak

NIJMEGEN – Literatuur ontmoet mu-
ziek. Dat is het thema van het ko-
mende Wintertuinfestival in Nij-
megen. Want poëzie kan ook ge-
zongen worden en teksten lezen
het best als ze muzikaal klinken
en swingen. Ritme en muzikali-
teit mogen nooit ontbreken in
een goede tekst.
Daarom wordt de editie 2014 van
het literaire festival, van 27 tot en
met 30 november, in het nieuwe
poppodium Doornroosje gehou-
den. Het festival vindt overigens
niet alleen in Doornroosje plaats,
maar ook op de Radboud Univer-
siteit, waar bijvoorbeeld college
wordt gegeven door Spinvis, in
het pand van het literair produc-
tiehuis aan de Beethovenstraat en
in het voormalig Honigcomplex.
De ‘grote avond’ met de gerenom-
meerde namen is echter in het
nieuwe Doornroosje. Met als

hoofdgasten Arthur Japin, Ilja Leo-
nard Pfeijffer, Bert Wagendorp,
Jaap Robben, Hanneke Hendrix,
Broeder Dieleman, Els Moors,
Jürg Halter en Marc van der Holst.
„Een bewuste keuze”, zegt Lisan-
ne Boomkamp van Wintertuin.
Een aantal jaren was De Linden-
berg het vaste podium. „We von-
den dat het tijd werd voor een fris-
se wind. Het is voor ons, maar
ook voor Roosje even uitproberen
of het ook werkt in het nieuwe
pand. We gebruiken alle ruimten
gelijktijdig. Het is niet echt een lo-
catie waar je het publiek kunt la-
ten zitten. Dat geeft niet, want
dan is het ook minder statisch.”
Naast deze nieuwe locatie heeft
Wintertuin ook twee nieuwe acti-
viteiten ontwikkeld: het Literair
Agentschap en de maandelijkse
talkshow De Autoloze Zondag.
Het Literair Agentschap begeleidt
een viertal jonge veelbelovende
schrijvers op hun weg in de be-

roepspraktijk. Zij krijgen artistie-
ke ondersteuning, redactionele be-
geleiding en optredens tijdens li-
teraire evenementen.
De vier, Elske van Lonkhuyzen,
Johan Roos, Marjolein Visser en
Gerjon Gijsbers, worden op vrij-
dag 28 november gepresenteerd
tijdens de Avond van de Grote Be-
loften in het pand van Winter-
tuin aan de Beethovenstraat.
De vier houden op deze avond
hun chapbook ten doop. Een pro-
fessioneel visitekaartje waarbij de
auteur zijn schrijverskwaliteiten
toont. Een nieuw fenomeen on-
der schrijvers en te vergelijken
met de ep bij musici.
Wintertuin presenteert ook een
nieuwe maandelijkse literaire talk-
show, De Autoloze Zondag. De
eerste editie daarvan vindt op zon-
dag 30 november plaats in Brebl,
het nieuwe podium in het voor-
malige Honigcomplex.
De auteurs Jaap Robben en Han-
neke Hendrix treden tijdens de
talkshow op als presentatoren.
Zij ontvangen Niña Weijers en
Wout Waanders als gasten. De
muzikale ondersteuning op deze
eerste De Autoloze Zondag wordt
verzorgd door de miniband Claus-
trofonie.

Een mooi landschap is
de verantwoordelijkheid
van ons allen
Tiny Wigman, Via Natura

Het Wintertuinfestival staat dit jaar in het
teken van muziek. Daarom wordt de ‘grote
avond’ in Doornroosje gehouden.

Zes natuurpareltjes in Groesbeek ter

“

� Stella de Kort tekende alles wat ze bezit. Haar schilderij is momenteel te
zien in Galerie Bart in Nijmegen. foto Galerie Bart

RGV mag minder parkeerplekken
aanleggen bij Wylerbergmeer

‘Kunstenaars van de
toekomst’ exposeren
nu al bij Galerie Bart

Literair festival
dit jaar in Roosje
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NIJMEGEN – Een uitverkocht huis,
op de eerste dag van de opening.
Toine Tax, direteur van Doorn-
roosje moet een gelukkig man
zijn.
In het Nieuwscafé van De Gelder-
lander in DroomVillaLUX aan de
Oranjesingel vertelt hij vanmid-
dag, vanaf vijf uur, over de toe-
komst van de poptempel in het
nieuwe onderkomen bij het sta-
tion. Waar liggen de kansen?
In deze openbare lezerstafel van
De Gelderlander met redacteur
Rob Jaspers als interviewer is ook
een debat over de vermeende
overlast door kamerbewoners. Al
maandenlang woedt er in Nijme-
gen een discussie over de overlast.
Het platform Kamerbreed vindt
dat in sommige wijken het aantal
kamers te groot is geworden.
Buurtbewoners hebben last van
die kamerbewoners, die vaak een
geheel eigen ‘levensritme’ heb-
ben. De voorzitter van Kamer-
breed, Ralf Nieuwenhuijsen, en
Akku- bestuurder Eva Stienissen
bespreken de ‘pijnpunten’, maar
zoeken ook naar oplossingen.
Sinds kort heeft Nijmegen ook
weer een ‘eigen’ Kamerlid, de
VVD’er Hayke Veldman. Na een
lange ‘loopbaan’ in de Nijmeegse
politiek stapte hij deze zomer
over naar Den Haag. Als politicus
ziet hij de Kamer als de ‘cham-
pions league’. Rob Jaspers praat
met hem over zijn eerste ervarin-
gen.
Vincent Cantrijn spreekt een co-
lumn uit.
Het Nieuwscafé, een initiatief van
De Gelderlander en het roc, is van
17.00 tot 18.00 uur. Vrij entree.

Tiny Wigman van Via Natura
niet louter bedoeld om zoveel mo-
gelijk geld op te halen. „We wil-
len de mensen uit de streek duide-
lijk maken dat een mooi land-
schap de verantwoordelijkheid is
van ons allen. Je moet er iets voor
doen. Iedereen geniet van de na-
tuur, maar het landschap moet
wél beheerd worden.”
En dat beheer kost sloten geld. De
terugtredende overheid strooit te-
genwoordig niet meer zo scheutig
met subsidies om natuur in stand
te houden.
Wigman: „Dankzij de veiling kun-
nen wij zelf uitmaken wat er
moet gebeuren om onze streek
aantrekkelijker maken en te hou-
den. We zijn niet gebonden aan al-
lerlei subsidieregeltjes.”

Wigman benadrukt dat iedereen
aan de veiling mee kan doen. „Je
kunt bieden op een struik van 10
euro maar ook op een halve hecta-
re landschap van 8.000 euro.”
Steeds meer wandelaars en fiet-
sers ontdekken de verstilde
pracht van het platteland rond De
Horst. Er gaan zes natuurpareltjes
onder de veilinghamer: van de
schrale graslanden van Spoorgat
tot de natuurgebiedjes Kaalbroek
en Hulschbroek, ’t Slumke en het
nabij de Duitse grens gelegen
Schildbroek. Ter veiling komt ook
een bedrijfslandschap: een akker
die zich prima leent voor natuur-
ontwikkeling.
Zes lapjes landschap worden in
Groesbeek ter veiling aangebo-
den.

door Jaap Bak

NIJMEGEN – Het is doodstil als de
klanken van de Last Post wegster-
ven. In de verte ronkt het donkere
geluid van de Britse Spitfire. Laag
vliegt hij over. Het is klokslag
18.20 uur in Hees. Precies zeventig
jaar geleden voltrok zich hier een
drama. Een Engelse bommenwer-
per boorde zich in een woonhuis.
Zeven mensen kwamen om. Drie
bemanningsleden, vier bewoners
van Hees.
Deze donderdagmiddag wordt
voor het eerst een herdenkings-
dienst gehouden voor deze kleine
ramp in een grote oorlog. Want
nooit hebben de bewoners van
Hees geweten wat er precies is ge-
beurd. Nu is dat duidelijk dankzij
het werk van Everard Bakker die
de crash heeft onderzocht. Nu is
ook duidelijk wie de bemannings-

leden waren. De nabestaanden
uit Engeland zijn er vanmiddag
bij tijdens de herdenkingsdienst
in de Petruskerk. Want recht te-
genover die kerk stortte op 25 sep-
tember 1944 om 18.20 uur de B25
Mitchell bommenwerper neer.
Pete Dyke vertelt over zijn
oudoom Bob Munton, de naviga-

tor en bommenrichter van het
vliegtuig. Geboren in Birming-
ham werd Bob monteur, verhuis-
de naar Devon, ging bij de politie
en werd daar de eerste motorsur-
veillant. Meldde zich als vrijwilli-
ger bij de RAF en werd navigator
in een bommenwerper. Gezien
zijn lengte was het iedere keer
een hele klus om in en uit het
vliegtuig te klauteren.
Verschillende Engelse familiele-
den van de vliegtuigbemanning
zijn overgekomen. Zij worden wel-
kom geheten door burgemeester
Hubert Bruls. In ‘Nijmegen-En-
gels’ zoals Bruls zelf zegt. Tijdens
de dienst is ook de 95-jarige Riet
Las aanwezig, één van de laatste
ooggetuigen van de ramp. Zij ver-
telt met heldere stem haar ver-
haal in de overvolle kerk. Want
ruim honderd mensen zijn naar
de dienst gekomen.

Buiten de kerk legt burgemeester
Bruls namens het gemeentebe-
stuur als eerste een bloemstuk. Er
worden toespraakjes gehouden.
Bij de plechtigheid zijn nog twee
veteranen aanwezig van het Ne-
derlandse 320 Squadron dat in En-
geland is opgericht en samen met
het Engelse bommenwerpersqua-
dron vloog. De leerlingen van ba-
sisschool De Lanteerne noemen
de namen van de slachtoffers. Ce-
remoniemeester Marc de Jong, de
laatste commandant van het in-
middels opgeheven 320 Squadron,
zegt tegen de aanwezigen. „Als de
Last Post is gespeeld, moet de Spit-
fire overkomen. Ik hoop dat ie op
tijd is. Van welke kant het vlieg-
tuig komt, weet ik niet. Maar je
hoort ’m vanzelf, want hij maakt
een rotherrie.”
Hij heeft gelijk. De Spitfire maakt
een rotherrie en is precies op tijd.

Ik hoop dat ie op
tijd is. Je hoort ’m
vanzelf want een
Spitfire maakt een
rotherrie

Ook gesprek met directeur
Doornroosje over de nieu-
we start en Hayke Veldman
over zijn Kamerervaringen

Marc de Jong

Debat:
overlast
bewoners
kamers

veiling aangeboden
� De eerste Groesbeekse land-

schapsveiling start vandaag om
15.00 uur op Het Groesbeekse
Dorpsplein.

� Bieden op de veilingstukken kan
door handopsteking.

� De landschapselementen die ge-
veild worden, liggen allemaal rond-
om kerkdorp De Horst.

� De opbrengst van de veiling is be-
stemd voor het beheer van land-
schapselementen zoals poelen, ha-
gen en wandelpaden.

� Het veilinggeld wordt ook ge-
bruikt om unieke natuurgebiedjes
rond De Horst te beheren.

� Boeren en andere grondeigenaren
onderhouden de natuurgebieden
tien jaar lang tegen een vergoe-
ding.

Online-veilingkrant: vianatura.nl

�

“

� Precies op tijd vloog de historische Spitfire over de Petruskerk in Hees. Hier werd gistermiddag een drukbezochte herdenkingsbijeenkomst gehouden voor
de slachtoffers van de ramp in september 1944 met een Britse bommenwerper. foto Gerard Verschooten

� Natuurgebied ’t Slumke is een van de veilingstukken die vandaag in Groes-
beek onder de hamer komen. foto Do Visser/De Gelderlander

INVESTEREN IN NATUUR

Klokslag 18.20 uur komt de ‘Spit’

Nieuwscafé


