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EPE - Binnen een straal van nauwelijks 

honderd meter schitteren drie cultuur- 

historische pareltjes op landgoed Tongeren: 

een wildkerende wal, de leemkuil en drie vrij 

forse grafheuvels dicht bij elkaar. Alle drie 

hebben een eigen geschiedenis. Alle drie 

hebben ook een eigen verhaal. Het moet alleen 

nog verteld en uitgelegd worden.  

Natuurbeheerders doen dat steeds meer en steeds 

vaker. Ze moeten wel. Natuur en 

cultuurhistorische elementen moeten beleefd 

worden, is de boodschap van een afsluitend 

symposium op landgoed Tongeren. 

 

Het is geen toeval dat Tongeren verzamelplaats 

is van een select gezelschap van terreinbeheerders, beleidsmakers en deskundigen op gebied van 

natuur, cultuur en historie. Het landgoed is druk bezig nieuwe geldbronnen aan te boren, zichzelf te 

profileren en nieuwe wegen in te slaan met behoud van het oude en traditionele karakter.  

Dat gebeurt om te overleven en het landgoed in stand te houden, zeker nu subsidies en bijdragen van 

overheden opdrogen. Accentuering van cultuur-historische bijzonderheden kan daarbij helpen. 

 

 

Tongeren liftte mee met een provinciaal project voor herstel van achttien waardevolle natuur- en 

landschapselementen. De wal, de leemkuil en de drie grafheuvels zijn daar voorbeelden van. Ook de 

gemeente Epe herstelde oude wallen, kielspitten, berkensingels en bezandingsgreppels. 

Alleen voor de aardigheid en historisch besef zijn de achttien projecten her en der in Gelderland niet 

aangepakt. Er kleeft nadrukkelijk ook een financieel en economisch belang aan. Natuurorganisaties en 

terreinbeheerders hebben te maken gekregen met bezuinigingen en moeten meer moeite doen de 

eindjes aan elkaar te knopen en de zorg voor natuur en landschap te garanderen.  

 

 

Met het symposium, de presentatie van verschillende brochures en boeken is een eind gekomen aan 

het herstelproject van achttien cultuurhistorische elementen in Gelderland.  

 

Een overzicht van de projecten en meer informatie is te vinden op de site van stichting Probos in 

Wageningen: www.probos.nl  

Bron: http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/11814355/Symposium-besluit-herstelproject.ece  

De symposiumgangers beleven een grafheuvel.  
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