Bestuursverslag 2017 Stichting Behoud Kasteelruïne Bleijenbeek (SBRK)
Na de oplevering van de consolidatie van het ruïnecomplex in mei 2016
was 2017 een rustig jaar.
Het beheer en de exploitatie van het terrein kwam in handen van de Stichting Het
Limburgs Landschap. SBRK zet zich voortaan in voor het realiseren van een aantal
specifieke, kleine projecten.
1. Met Libelnet werd de website van de SBRK vernieuwd. Einde 2017 werd nog
gezocht naar een web-manager.
2. In de Ridderzaal werd op ware grootte een foto geplaatst, op glas, van de haard
die daar vroeger had gezeten, precies op die plaats.
3. In oktober kwamen, voor het eerst sinds het bestaan van leidingwater en van
elektrische stroom, deze nutsvoorzieningen aan wal op Kasteel Bleijenbeek aan de
binnenkant van de buitengracht, en wel aan de zuidzijde.
4. Onderzoek werd gedaan naar de toegangsdam naar de poort van het terrein.
Vroeger liep de buitengracht daar onderdoor, via een duiker.
Van die duiker is in de huidige dam, tijdelijk gerestaureerd na 1945, niet een restant
terug te vinden.
5. Met het Waterschap Midden-Limburg werd overlegd over het herstel vanwege het
WML van de instroming in de buitengracht vanuit de Eckeltse Beek. De bestaande
toevoer via een zij-beek zou worden opgeschoond.
6 . Aan de westzijde van het terrein met uitzicht op de toegang van de ruïne werd in
september een mooie, driepersoons gietijzeren zitbank geplaatst. Deze was een gift
van de nakomelingen van de laatste particuliere kasteelheer van Bleijenbeek, de
heer Rudolf Jurgens te Berg en Dal (1875-1954). Dit werd aangegeven door een
messing-schildje.
In november is de bank, na het forceren van de poort, gestolen. Triest. Helaas was
op dat moment door de Stichting het Limburgs Landschap (SLL) de slagboom van
SLL nog niet geplaatst aan het begin van de toegangsdam. Dit gebeurde snel
daarna.
7. Er werden plannen gesmeed voor verdere projecten:
a. aanbrengen sedum bovenop de afbrokkelende muren van de ruïne, ter afdekking
en bescherming. Onder de sedum zal Trisoplast worden aangebracht als
beschermlaag.
b. plaatsen houten zitbanken voor de bezoekers aan de noordzijde.
c. herstel toegangsdam en duiker.
d. aanbrengen stevige poort om onwelkome gasten te weren.
e. plaatsen toiletten voor vrijwilligers en bezoekers, incl. septic tank.
f. vrijwilligersruimte (misschien na herstel in het voormalige Treibhaus).
g. herstel theehuisje NW zijde.
h. opsporen bronzen klok die vroeger in kasteeltoren hing (Tegelen).
i. verbetering bewegwijzering op en rond het terrein.

De samenstelling van het bestuur veranderde eind 2017.
Mevrouw Regina Eijkenboom en de heer Edu de Loë, vanaf 2009 lid van het bestuur,
kondigden aan te willen terugtreden. In 2018 zijn drie nieuwe bestuursleden bereid
gevonden toe treden, alle drie uit Afferden zelf.
In 2018 worden deze plannen verder uitgewerkt.
Daarbij is SBRK afhankelijk van de vraag of zij voor deze projecten fondsen kan
aanwerven.
Ter zake werden in 2017 reed enige stappen gezet.
Het bestuur van de SBRK,
Bleijenbeek, 13.11.18

Jaarverslag over 2018 en 2019
Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek
Zoals ook over 2017 werd opgemerkt, 2018 en 2019 waren helaas rustige jaren.
1. Medio 2019 liep het sub-erfpachtsrecht af dat SKRB sinds 2014 gehad had. In
2014 had SKRB immers, met instemming van de 'blote eigenaar', te weten a.s.r.
Vastgoed te Utrecht, de erfpacht dat het sinds 2009 gehad had - overgedragen aan
de Stichting Limburgs Landschap te Lomm. Vervolgens had SLL aan SKRB een suberfpacht gegeven voor vijf jaar. In die periode is de consolidatie opgeleverd, is het
beheer en onderhoud opgedragen aan SLL en bleven nog een beperkt aantal
projecten over waarvoor SKRB zich nog wilde inzetten.
De samenwerking met SLL was uitstekend. Namens SLL woonde de heer René
Gerats de bestuursvergaderingen bij.
2. Van de negen verdere activiteiten die het Jaarverslag 2017 vermeldde zijn
inmiddels de volgende afgerond:
2) plaatsen houten zitbanken aan de noordzijde
9) verbetering bewegwijzering op en rond het terrein.
De andere zeven verkeren in verschillende fasen van voorbereiding, inclusief de
fondsenwerving daarvoor.
Helaas is punt 8), opsporen bronzen klok uit de vroegere kasteeltoren voorlopig
afgerond.
De klokken op de daken van de voormalige Trappistenabdij in Tegelen bleken geen
van allen de gezochte klok. De klok is wel tijdig uit de toren verwijderd, en naar
Baambrugge gebracht als alarmklok in1944. Daarna is het spoor bijster.
Het betreft een klok met opschrift 'Gerrit Bakker Rotterdam, Ao 1798'.
3. In voorbereiding kwamen in de twee verslagjaren de overgebleven zes projecten
1)aanbrengen van sedum op de afbrokkelende ruine-muren
3) herstel toegangsdam over de gracht, met duiker
4) aanbrengen van stevige poort bij ingang terrein
5) plaatsen toiletten voor vrijwilligers en bezoekers
6) inrichting van een vrijwilligersruimte

7) herstel achthoekig theehuisje NW-zijde.
Wat betreft 3, 4, 5en 6 zijn plannen gemaakt en begrotingen opgesteld.
Uitvoering hopelijk in 2020.
1) is in handen van SLL. Er worden fondsen gezocht voor dit project.
3. De samenstelling van het bestuur wijzigde zich in 2018.
Tot het bestuur traden toe:
mevrouw Loes Linssen te Afferden (als penningmeester)
de heer Harrie Beijk te Afferden
de heer Nic Salden te Afferden.
Mevrouw Ans van Druten (ambtelijk secretaris) en de heren Erik Jurgens (voorzitter)
en Wout Hermans, bestuurslid, bleven in functie.
4. Er traden scheuren op in de muur van de geconsolideerde toren. Via
scheurmeters wordt dit gecontroleerd.
De Monumentenwacht inspecteerde in 2018 de ruïne. Twijfels ontstonden over de
verankering van de trekstangen in de toren.
5. Met het Waterschap Limburg vond overleg plaats over de mogelijke doorwatering
van de gracht vanuit de Eckeltse Beek, zoals eeuwenlang het geval was.
Aanwezigheid van een beverdam aan de westzijde van de het terrein maakt dit
moeilijker, omdat er te weinig verval is.
Aldus valt het Jaarverslag over 2018 en 2019 sober uit. Na alle inspanningen die tot
de oplevering van de geconsolideerde ruïne in 2016 was kennelijk een rustpauze
nodig.
Het beeld van 2020 wordt anders.
EJ, Afferden, maart 2020

