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Kievitshofdam weer in beeld in het Heumense landschap 

 

 

De Kievitshofdam heeft een nieuwe start gemaakt in 
het Heumense Landschap. Cultuurhistorie en natuur 
hebben weer een nieuwe balans gekregen op dit 
kleine stukje grond met zo veel geschiedenis. Dankzij 
de openstelling als struinroute en de opname in het 
wandelknooppuntennetwerk Rijk van Nijmegen Zuid 
is de dam en omgeving van dichtbij te bekijken door 
de wandelaar.  

 

Tijdens de eerste landschapsconferentie van de 
Gemeente Heumen in 2014 ontstond een 
samenwerkingsverband tussen Bongers Landschap, 
Agrarische Natuurvereniging De Ploegdriever en de 
werkgroep Groen van het Erfgoedplatform met als 
inzet het stimuleren van bloemrijke akkerranden in 
combinatie met boerenlandpaden. Eén van de 
voorbeeldgebieden is de zogenaamde Kievitshofdijk 
of -dam in de droge maasstrang ten noorden van 
Overasselt en Heumen. De Kievitshofdam is een 
onopvallende verhoging die dwars op de oude 
maasbedding ligt. De dam heeft gediend als grens 
tussen de oude gemeenten Heumen en Overasselt 
en tussen de bijbehorende poldergebieden. Ook 
heeft de Kievitshofdam gediend als verbindingsroute 
tussen Overasselt enerzijds en het Worsumse Broek 
en de Joannusmolen anderzijds. Een 
cultuurhistorisch belangwekkend 
landschapselement dus.  
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De Kievitshofdam was tot voor kort een voor publiek ontoegankelijk dijklichaam met een ruige 
vegetatie en een onderbroken bomenlaan en sleedoornheg. De ideeën binnen het 
samenwerkingsverband over de ontwikkeling van de Kievitshofdam naar een landschapselement met 
herkenbare beplantingsstructuur en bloemrijke vegetatie kregen meer vorm in de loop van het 
voorjaar van 2016. De Gemeente Heumen en het Dorpsplatform Overasselt steunde deze ideeën in 
dit vroege stadium. Met deze steun kon het Erfgoedplatform verkennende gesprekken starten met 
de betrokken landeigenaren. Samen maken zij het mogelijk dat de Kievitshofdam weer een 
verbindend element is tussen Overasselt en Het Vennengebied.  

In het najaar van 2016 was de definitieve wandelverbinding bekend en vormden de terreinen van 
twee private grondeigenaren, Staatsbosbeheer en de Gemeente Heumen het tracé. Met hulp van de 
Heumense jeugd van basisschool St. Joris vond de aftrap plaats tijdens boomfeestdag op 22 maart 
2017 met de aanplant van nieuwe laanbomen. Snel daarna volgde opschoonwerkzaamheden en de 
aanplant van nieuwe heggen. Om de bloemrijke vegetatie een impuls te geven is er gebiedseigen 
plantenzaad aangebracht en is in het groeiseizoen het gras wel drie keer gemaaid en afgevoerd met 
ondersteuning van de Landschapsbrigade: het vrijwilligersteam van het Erfgoedplatform dat in de 
gemeente ook actief is met onder andere onderhoud van hoogstam boomgaarden.  


