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Begraaf- en Gedenkpark
Heilig Land Stichting
Mr. Suyslaan 4
6564 BV Heilig Landstichting
tel. 024 3823113
info@heiliglandstichting.com

Presentatie bomenboekje:
Op 26 mei om 12.00 uur nodigen wij u van harte uit in de Piet Gerritszaal bij de presentatie van het
bomenboekje. Het boekje bevat een wandelroute en een beschrijving bijna 50 bijzondere bomen die op de
begraafplaats voor komen.
Voor u zal een Nijmeegs ensemble spelen bestaande uit Guido Jansen - viool, Hugo Doesburg - cello,
Pauline Schenck - klavecimbel en Lidia van der Vegt - hobo.
Zij zullen stukken spelen van J.S. Bach, G.P. Teleman, Collanzi en Gliere.
Aansluitend bent u in de gelegenheid de bomenroute te bewandelen onder begeleiding van een
bomenexpert. Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 5,00.

Restauratie statie 6 en 7:
In 1915 werden op palmzondag 14 eenvoudige gedenkstenen geplaatst op het terrein van de Heilig Land
Stichting. Deze ‘Via Dolorosa’ is wat betreft afstand, ligging en oriëntatie een weergave van Christus’
lijdensweg door Jeruzalem. In de volgende jaren hebben de staties verder gestalte gekregen door
bouwsels en figuratieve voorstellingen. De zesde statie ‘Veronica droogt Christus gelaat’ en de zevende
statie ‘Christus valt voor de tweede keer’ werden toen gerealiseerd in de vorm van twee tegeltableaus
naar een ontwerp van Piet Gerrits en uitgevoerd door ‘De Porceleyne Fles’ in Delft. Nadat de tegels ruim
een halve eeuw bloot hadden gestaan aan de elementen werd besloten de tableaus te verwijderen. In
totaal ging het hierbij om bijna 1700 tegels.

De Kunradersteen lijkt op mergelkrijtgesteente,
maar de steen is veel harder, omdat hij
compacter is en geen klei bevat. Daarnaast
heeft de Kunradersteen een bijzondere
eigenschap. Hoe langer hij wordt blootgesteld
aan de buitenlucht, hoe harder hij wordt. Na
dertig jaar is de steen dus een stuk harder dan
bij plaatsing. Die eigenschap maakt dat de steen
prima te hergebruiken is. Al jaren lang hebben
we een vaste leverancier van deze steensoort,
veelal stenen afkomstig van schuren en
boederijen die werden afgebroken daar de steen
niet meer gewonnen werd. Maar eind vorig jaar
werd een bijzonder initiatief gerealiseerd.
Dankzij het werk van een gespecialiseerde
restaurateur HN Projects uit Den Haag zullen
de tegeltableaus eind deze zomer op de
begraafplaats kunnen worden teruggeplaatst.
De staties zijn van een kwalitatief hoog vakmanschap dat heden ten dage bijna niet meer
te vinden is. Veel werk is al verzet. Zo is
alleen al van de tegels van de zesde statie
ruim 600 kg zetmortel verwijderd. Door deze
schoonzaagoperatie is de oorspronkelijke
fabrieksnummering weer zichtbaar gemaakt.
Daarnaast moest een aantal tegels van de
zesde statie ontdaan worden van voegspecie,
die bij een vroegere reparatiebehandeling was
aangebracht om breuklijnen in de voegen en
tegels te vullen. Nadat alle tegels na een tijdrovende puzzelactie op hun oorspronkelijke
positie waren gebracht, zijn van de twee
tableaus rastertekeningen gemaakt met
nummering om alle beschadigingen en
herstellingen in beeld te kunnen brengen.
Reeds 350 tegels zijn verlijmd, waarvan vele
meervoudig en gecompliceerd gebroken
waren. Op dit moment is de eerste fase van
de restauratie van de zesde statie grotendeels
uitgevoerd en van de zevende statie is de
eerste restauratiefase voor een derde deel
voltooid. De 6e statie zal 10 meter naar
achteren geplaatst worden ten opzichte van
de oorspronkelijke plek, langs het pad dat van
de Olijfhof naar het museum loopt. de 7e statie
zal op de originele plek, in de wand van de
stadspoort, worden terug geplaatst.

Kunrader steengroeve geopend!
Al onze tuingraven, grafheuvels en andere
muurtjes zijn en worden gemaakt van
Kunradersteen. Het is een harde geelgrijze
kalksteen uit de Krijtperiode.Deze steensoort,
komend uit Zuid Limburg, is eeuwenlang
gebruikt voor de bouw van boerderijen,
kastelen, kloosters en kerken.

Sinds december vorig jaar kent Nederland
echter weer een bouwsteengroeve;
“de Kunradersteengroeve” De harde kalksteen
wordt gewonnen in het Limburgse Voerendaal.
Deze groeve werd begin jaren zeventig van de
vorige eeuw gesloten. Verschillende redenen
lagen daaraan ten grondslag. De laatste jaren
was er echter meer vraag naar de steen dan
aanbod. Dit feit deed bij Marc Vervuurt, eigenaar
van de groeve, het idee ontstaan de groeve te
heropenen en te exploiteren. Gesteund door het
verzoek van de Rijksdienst voor cultureel
erfgoed en aanbevelingsbrieven van
verschillende restauratiesteenhouwers begon
Marc Vervuurt de ingewikkelde procedure om in
Voerendaal weer te kunnen ontgronden. Na vele
onderzoeken was het in december 2012 dan
zover. Hij kon van start gaan. Dit voorjaar zal er
een wandelroute afgepaald zijn en is geopend
voor belangstellenden. Er wordt een profiel vrij
gemaakt, zodat de steen goed zichtbaar is voor
bezoekers.De steen is erg fossielrijk vooral in de
bovenste laag zijn veel haaientanden en
schelpen te vinden. De groeve zal zo worden
ingericht, dat er een kalkrijke rotsbiotoop
ontstaat waar ruimte is voor flora en fauna.
En onze begraafplaats is voor lange tijd weer
verzekerd van voldoende aanvoer van onze
traditionele Kunradersteen!

