Stichting Kasteelruïne Blejenbeek
Bestuursverslag 2016
1.Op 21 mei 2016 is de consolidatie van de ruïne feestelijk ‘ingewijd’ door de
gouverneur van Limburg, de heer Theo Bovens. De consolidatie is in 2011 serieus
begonnen. Het heeft dus vijf jaar geduurd: eerst de toren, toen de voorgevel en tenslotte
de achterkant (noordzijde), met de Ridderzaal en de tuinaanleg, binnenplaats en
grachten. Totaal is in gebouw, terrein en gracht in die jaren € 1,1 miljoen geïnvesteerd,
om dit erfgoed, verwoest in februari 1945, voor het nageslacht te bewaren.
2.Het meest spectaculair in het laatste half jaar was de plaatsing van het skelet van
roestkleurige cortenstaal dat de overgebleven muren stabiliseert, en een waterdicht
plafond vormt die inwatering en vorstschade voorkomt aan de keldergewelven onder de
Ridderzaal. Tevens werd de vroegere trap naar de eerste verdieping van buiten af,
geheel verwoest tijdens het bombardement, vervangen door een stalen trap. Hierdoor is
ontstaan een doorloop vanaf de oude natuurstenen trap in de toren naar de Ridderzaal,
voorts naar boven naar de verdieping boven de Ridderzaal, met uitzicht naar alle
kanten, en weer naar beneden naar buiten in de voormalige slotgracht.
Voorts is nog in de laatste maanden het terrein binnen de buitengracht opgeknapt, de
oude paden hersteld, zijn er bomen geplant, en schanskorven aangebracht rond het
oude voorplein tegen de wal aan, die de vroegere bebouwing (bouwhuis) weergeeft. Het
oude toegangspad naar de voordeur, bestaande uit Maaskeien, is evenzo hersteld.
Naar de vroegere tuin en boomgaard (westzijde) werden de twee poeren van de
voormalige poort teruggezet.
Tot slot is de buitengracht, die vol modder was gelopen, met name aan de noordzijde
uitgebaggerd. Aan de westzijde is de verbinding van de buitengracht met de Eckeltse
Beek hersteld, ter bevordering van de doorstroming van de gracht.
3.Na afsluiting van deze consolidatie werkzaamheden en de oplevering, blijven er nog
projecten over van kleinere schaal (water- en stroomtoevoer, plaatsing wc’s, herstel
theehuis en orangerie, versterking van de toegangspoort tot het terrein, toevoer water
vanaf Eckeltse Beek)) . Deze zullen in de komende jaren, zo er fondsen beschikbaar
komen, worden uitgevoerd.
In 2106 is na mei de nadruk komen te liggen op het wegwerken van het tekort van enige
tienduizenden euro’s. Daarvoor zijn acties gevoerd, die er voor zorgden dat in 2017
weer activiteiten kunnen worden ontplooid.
4.Wezenlijk is de versterkte samenwerking met de Stichting het Limburgs Landschap.
Per 1 januari 2017 neemt deze het beheer en de exploitatie van het terrein over
praktische samenwerking met het nabijgelegen Paviljoen Bleijenbeek, het clubhuis van
de golfbaan.
Daardoor is gegarandeerd dat een plan kan worden gemaakt voor de toegankelijkheid
van het complex voor bezoekers, en voor evenementen. Streven is tevens ruimere dan
de huidige openstelling - zo gauw dit mogelijk is - op zondagen in het seizoen, mits
vrijwilligers dit kunnen begeleiden.
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