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ERFGOEDPLATFORM      
GEMEENTE HEUMEN 
 
Logo                                    

Het Erfgoedplatform presenteert zich sinds kort met een nieuw logo. Het beeldmerk met de vier 

gouden kernen van de gemeente Heumen wordt omgeven door een strakke lijn van het Maas en 

Waalkanaal en de vrije vorm van de Maas. Ontwerp logo: Studio Gerton Hermers 

 
Verkoop molens  
De Joannusmolen in Heumen en 

de Maasmolen in Nederasselt 

staan op de nominatie om 

verkocht te worden.  De monu-

mentale molens zijn nu nog 

eigendom van de gemeente  

Heumen. Donderdag 27 juni jl. 

besloot de raad in te stemmen 

met het voorstel van het college 

van B&W om de molens te 

verkopen. Hieraan is een lang 

proces voorafgegaan waarbij 

molenaars en onze werkgroep 

Molens nauw waren betrokken.  

De verkoop wordt omgeven door tal van ingebouwde zekerheden die het behoud en de 

toegankelijkheid van de molens moeten garanderen. De molen Zeldenrust in Overasselt (foto) blijft 

vooralsnog in handen van de gemeente. 

 

Werkbezoek  
Op 2 juli 2019 heeft het college van B&W van de gemeente Heumen een werkbezoek gebracht aan 

het Erfgoedplatform. In het westelijk deel van de gemeente zijn op locatie enkele interessante 

locaties bezocht die aandacht vragen. Zo is Kroonwerk Coehoorn een van de plekken die om 

aandacht schreeuwt en waarvoor het Erfgoedplatform een plan heeft uitgewerkt.  
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Erfgoedprijs 
Dit jaar moet het er van komen: de Erfgoedprijs. De werkgroep Rood heeft ervoor gekozen om het 

belangwekkendste project op het gebied van behoud of herstel van erfgoed in de gemeente Heumen 

in het zonnetje te zetten. De Erfgoedprijs wordt uitgereikt tijdens de Open Monumentendag op 15 

september a.s. Zie ook: http://erfgoedheumen.nl/documenten/Erfgoedprijs%202019-

herziene%20versie.pdf 

 

Excursie Venray 

 

 
Canon van Maas en Waal 
Maas & Waal CultuurExpress is  in samenwerking met Erfgoed Gelderland  een canon van het 

Maas en Waal-gebied en het Rijk van Nijmegen aan het voorbereiden. Het Erfgoedplatform neemt 

hieraan actief deel: Ben Boersema (Malden) is een van de redacteuren, ook enkele auteurs uit onze 

gemeente zullen een bijdrage leveren.  De gemeenten in het tweestromenland dragen financieel bij 

aan de totstandkoming van de canon. In eerste instantie heeft Heumen afwijzend gereageerd op het 

subsidieverzoek. Het Erfgoedplatform heeft wethouder Schoenaker gevraagd deze beslissing te 

herzien.  

 
Beschutting 
 

 

De werkgroep Groen van het Erfgoedplatform 

heeft een forse investering gedaan in 

bescherming tegen weersinvloeden. Twee 

partytenten liggen klaar om buitenactiviteiten te 

hulp te schieten. Zoals bijvoorbeeld tijdens het 

oogstfeest in boomgaard De Elshof. Ook andere 

werkgroepen kunnen er gebruik van maken. 

Niet afgebeeld, er zijn twee zijwanden bij zodat 

werkelijk beschutting kan worden geboden.  

 
 

Het Erfgoedplatform heeft op vrijdag 21 juni jl. een 

interessant bezoek gebracht aan Venray. Allereerst werd de 

Boerenschans in Weverslo (bij Venray) bekeken, waarna het 

centrum van Venray aan de beurt was met als centraal punt 

de Petrus Bandenkerk. Tussendoor werd een broodje 

gegeten en gediscussieerd over de werkwijze van het 

Historisch Platform Venray met zo’n veertig aangesloten 

instellingen: zie www.historischplatformvenray.nl. 

 

De gerestaureerde boerenschans 

http://erfgoedheumen.nl/documenten/Erfgoedprijs%202019-herziene%20versie.pdf
http://erfgoedheumen.nl/documenten/Erfgoedprijs%202019-herziene%20versie.pdf
http://zie/
www.historischplatformvenray.nl
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Agenda 

2 september Landschapsconferentie Heumen 

15 september  Open Monumentendag, hele gemeente 

5 oktober  Oogstfestival De Elshof, Malden 

30 oktober Algemene ledenvergadering (ALV) Erfgoedplatform, Nederasselt 

 
Colofon 
© Erfgoedplatform Gemeente Heumen 

 

De nieuwsbrief, uitgegeven door het Erfgoedplatform Gemeente Heumen, verschijnt 4x per jaar en is 

bestemd voor iedereen die zich op een of andere wijze verbonden voelt met het Heumens erfgoed of 

daarin is geïnteresseerd.  

 

Nieuwsitems kunnen worden gestuurd naar: info@erfgoedheumen.nl. 

 

Samenstelling en redactie: Jan Paul Bevoort, Wilbert Kruijsen en Frans Wildenborg.  

 

Een abonnement is gratis. Meldt u aan op: info@erfgoedheumen.nl. 

 

Als u geen prijs (meer) stelt op toezending van deze nieuwsbrief, meldt u zich dan af door een e-mail 

te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl. 
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