Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek.
Bestuursverslag 2020/verslag van de uitgeoefende activiteiten.
De activiteiten van het bestuur van de SKRB in 2020 waren klein.
Dit niet alleen omdat vergaderen, vanwege covid-19, moeilijk was.
Maar ook omdat de activiteiten van de SKRB zijn afgenomen nadat in
2019 het sub-erfpachtrecht, verkregen van de erfpachter, Stichting
het Limburgs Landschap is beëindigd. SLL voert sindsdien het
algehele het beheer, en pleegt het onderhoud. De SKRB blijft zich
inzetten voor die delen van het consolidatieplan voor de ruïne die
nog niet zijn afgrond, te weten:
a) herstel van de toegangsdam. Deze is nu grotendeels gerealiseerd
(zie foto). Tijdens de renovatie/restauratie is de oude 17 -eeuwse
ophaalbrug “teruggevonden”, een spectaculair historisch gegeven.
Dit leverde uiteraard meer kosten maar ook een fraaier en mooier
eindresultaat.
b) aanbrengen van een definitieve poort met hekwerk aan de kop
van de toegangsdam. Er zijn inmiddels diverse ontwerpen gemaakt
en gespreken gevoerd met de RCE en andere participanten; dit om te
komen tot een zodanig ontwerp van de poort dat dit recht doet aan
zijn functie: veiligheid en voorkomen van vandalisme, maar ook recht
doen aan de recente geschiedenis van Bleijenbeek: het
bombardement door RAF in de nadagen van de Tweede Wereld
oorlog. Het is de primaire opdracht van de stichting om de ruïne
Bleijenbeek te behouden en toegankelijke te maken voor het publiek.
c) herstel van de vroegere orangerie (Treibhaus) op het terrein. De
plannen hiervoor zijn klaar en voor uitvoering vatbaar, maar zijn naar
achteren geschoven omdat op dit moment de middelen er
gewoonweg nog niet zijn.
d) herstel van het vroegere theehuisje op de noord-west punt van
het terrein. Dit plan ligt verder in de toekomst omdat enerzijds de
middelen er niet zijn, maar ook niet zijn opgenomen in recente
plannen waarvoor het bestuur poogt middelen te verzamelen.
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e) aanleggen van toiletten t.b.v. onze vrijwilligers en van de
bezoekers.
In 2020 zijn wij gevorderd voor wat betreft de toegangsdam.
Daarvoor konden we genoeg geld bijeenbrengen, hetgeen niet
eenvoudig was, zodat het herstel nog in 2020 kon beginnen. De
afronding vindt plaats ca april 2021.
Op het moment dat ik dit verslag schrijf ziet het eruit als op de foto
bij dit verslag.
Wat de uitvoering betreft van de voornemens b t/m e is het wachten
op nieuwe fondsen. Dat is niet zo eenvoudig. Het bestuur hoopt dat
we een aanvang kunnen maken met de projecten onder punten b) en
e). Dit is sterk afhankelijk van het kunnen werven van fondsen en
giften.
Voorjaar 2021 wordt bij voorbeeld aan bedrijven gevestigd binnen de
gemeente Bergen L om een bijdrage gevraagd. Bergen heeft kasteel
Well en kasteelruïne (Bleijenbeek, in Afferden) binnen zijn grenzen,
dat is niet gering.
Voor de goede orde het bestuur van de stichting bestaat louter uit
onbezoldigde vrijwilligers, slechts incidenteel worden reiskosten
vergoed.
In januari 2020 overleed ons bestuurslid Nic Salden uit Afferden.
Wij zullen hem zeer missen.
Namens het bestuur van de SKRB,
Erik Jurgens
maart 2021
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