Persbericht
Open Monumentendagen Rijnwaarden
12/13 september 2009
Op de grens in Rijnwaarden
Het landelijke thema voor de Nationale Open Monumentendagen 2009 is “Op de kaart”. Dat heeft
de werkgroep Open Monumentendagen weer aan het denken gezet. Als ieder jaar bestaat de
werkgroep weer uit leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Lobith, Heemkundekring
Rijnwaarden en gemeente Rijnwaarden. En gezamenlijk kwamen wij tot de volgende conclusie.
Kijkend naar de kaart in onze regio loopt er een grote, dikke streep door het gebied: de landsgrens.
Deze grens met de Bondsrepubliek Duitsland is voor ons het plaatselijke thema geworden. En we
gaan daar invulling aangeven op een bijzondere locatie. Opnieuw dit keer niet in een vaste locatie,
maar in het gebied. De boerderij van Jos en Ans Lamers aan de Ossenwaard nummer 4 wordt de
centrale locatie van ons evenement “Op de grens”. Wat is er allemaal te beleven?
Ten eerste is er een tentoonstelling van historisch kaartmateriaal van onze gemeente in het
algemeen, maar natuurlijk ook van de Ossenwaard en de Houberg. Wist u dat ook aan de Duitse
zijde van de Oude Rijn (over de brug bij de Hut) nog een stuk Nederlands grondgebied ligt, dus
alleen bereikbaar vanuit Duitsland? Het woongebied nabij de voormalige papierfabriek wordt in het
Duits Hauberg genoemd, wij in Nederland schrijven de Houberg, maar 1 letter verschil! U kunt op
zoek naar de grenspalen 663 en 664, die hebt u vast nog nooit van dichtbij gezien !
’s Ochtends om 11.00 uur is er de officiële opening van de Open Monumentendagen en de
tentoonstelling. U kunt er allemaal bij zijn als de burgemeester van Rijnwaarden, Mark Slinkman, de
Open Monumentendagen inluidt. Hij doet dat in aanwezigheid en mogelijk met muzikale
ondersteuning van de Leo-Harmonie uit Lobith-Tolkamer. Aansluitend om 11.30 uur is de eerste
rondwandeling.
Verder kunt u op pad (ca. 2 kilometer) door het gebied met een aantal mensen dat zijn roots in de
Ossenwaard en de Houberg heeft. Alfons Sloot uit Herwen bijvoorbeeld trok met vee bij een
doorwaadbare plaats onder hachelijke omstandigheden ter hoogte van de Houberg over de Oude
Rijn en vertelt onder andere daarover. Frans Janssen uit Lobith maakt de bezoekers deelgenoot van
zijn avonturen toen hij voor de steenfabriek werkte nabij de Houberg. “De ratten liepen me over de
jas. Één klap op de grond en je hoorde plons-plons-plons van de ratten die het ruime sop kozen.”
Hij loopt samen met zijn broer, de bekende historicus Ben Janssen uit Zevenaar. Of laat u
meevoeren met de verhalen van Manfred Straatmann uit Elten die op de Houberg zwom,
kwajongensstreken uithaalde en ook niet schuwde om met “handel” aan het kleitransport-treintje
te hangen. Geboren en getogen in de Ossenwaard begeleidt gastheer Jos Lamers ook een
rondwandeling. Hij kent het gebied natuurlijk op z’n duimpje. De rondleidingen vinden op beide
Open Monumentendagen plaats.
Op zaterdag en zondag zijn er 4 rondwandelingen, namelijk om 11.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur.
Op zondag zijn er rondwandelingen om 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Tijdens de wandelingen
steken we ter hoogte van de Houberg de Oude Rijn over. Dat kan door de medewerking van
Wezendonk Pannerden BV die voor een loopbrug daar heeft gezorgd. Normaalgesproken is dit
terrein dus niet toegankelijk. Het is ruig gebied waar we lopen, dus goed schoeisel is zeer aan te
bevelen !

Volgens sommige bronnen zou zo ongeveer hier ook de plek zijn, waar Lodewijk XIV de Rijn is
overgestoken in 1672 op weg naar Holland. Het verhaal gaat, dat hem deze plek zou zijn
aangewezen door een plaatselijk bekende boer. Of het waar is……… wie zal het zeggen…… en of het
historisch de juiste plek is…… we weten het niet…… Maar wij besteden er toch aandacht aan en
proberen de tijd van toen in beeld te brengen.
In verband met beperkte parkeergelegenheid is het verstandig op de fiets naar de
tentoonstellingslocatie te komen ! En het is nog gezond ook !

Resumé (t.b.v. agenda’s bijvoorbeeld)
Wat:
Waar:
Wanneer:

Open Monumentendagen Rijnwaarden
Boerderij familie Jos Lamers tussen Eltenseweg 5 en 7, Lobith
12 en 13 september 2009

Tentoonstelling (za 11-17 uur, zo 12-17 uur)
Opening tentoonstelling met Leo-Harmonie uit Lobith-Tolkamer
Begeleide rondwandelingen (zaterdag 11.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur/zondag 12.30, 13.30,
14.30 en 15.30 uur)
Attentie:
U bereikt het adres Ossenwaard 4 in Herwen vanaf de Eltenseweg tussen Lobith en Elten tussen
de huisnummers 5 en 7

