
 

 

NIEUWSBRIEF NR. 12 
 

Nieuwsbrief nr. 12 – april 2014 

Algemene Leden Vergadering 

op 10 april 
De algemene vergadering wordt gehouden in 

het Marishuis in Heumen op 10 april om 19:30 

uur. 

 

Agenda: 

1. Opening en mededelingen 

2. Afspraken ALV 25 november 2013 

3. Werkplannen 2014 

- Coördinatieteam 

- Werkgroep ROOD 

- Werkgroep GROEN 

- Werkgroep IMMATERIEEL 

- Werkgroep ARCHEOLOGIE 

4. Open Monumenten Dag 

5. Tentoonstelling 

6. Financiën 

- Aanvraag “vonkjes” 

- RABO Coöperatiefonds 

- Andere fondsen 

7. Notariële oprichtingen en uitbreiding 

bestuur 

8. Rondvraag en sluiting 

 

- Vertegenwoordiging werkgroepen 

- OMD Comité 5de werkgroep? 

- Molenaars 6de werkgroep? 

 

Toelichtingen bij deze agenda staan in deze 

nieuwsbrief. 

 

Afspraken algemene vergadering 25 november 

2013 

1. Vertegenwoordiger voor de adviesgroep 

zoeken voor de sectoren Gilden en Wijk-

/Dorpsraden (Theo Noy) 

2. Overeenkomst van Samenwerking publiceren 

op de website (Loes Weber) 

3. Informatie vrijwilligerspolis op website 

(Petra Thijssen) 

4. Overleg met Lage Hof over organisatie OMD 

2014 (Ben Boersema) 

5. Overleg met organisatoren Heumense Dag 

m.b.t. OMD 2014 (Harrie Joosten) 

6. Overleg met Lage Hof over 

boerderijententoonstelling najaar 2014 (Ben 

Boersema) 

7. Lezing door Rene van Hoften over het veer 

Nederasselt – Grave i.s.m. het Graafs 

Museum (Harrie Joosten) 

8. Oprichting vereniging Erfgoedplatform 

Gemeente Heumen: afspraak met De Mul 

Zegger (Ben Boersema) 

9. Logo Erfgoedplatform gebruiken voor 

website (Loes Weber/Harrie Joosten) 

10. Archeologische begeleiding 

Kuilseweg/Bosweg overleggen met 

regioarcheoloog (Katja Zee) 

11. Vogelvriendelijk snoeionderhoud maasheggen 

bespreken in werkgroep GROEN (Anneke 

Meijsen) 

12. De ‘dikke eik van Heumen’ ontbreekt in de 

lijst van monumentale bomen. Bespreken in 

werkgroep GROEN (Anneke Meijsen) 

13. Veel oude voetpaden zijn verdwenen of aan 

het openbaar gebruik onttrokken. Mogelijke 

acties bespreken in werkgroep GROEN 

(Anneke Meijsen) 

 

Werkplannen 2014  

Coordinatieteam 

Met toelichting door Ben Boersema 

i. Notariële oprichting 

ii. Subsidieaanvraag Rabo Coöperatiefonds 

en andere landelijke fondsen 

iii. Canon van Heumen 

iv. Tentoonstelling “Tussen Maas en Waal, 

Ontwikkeling Landbouw en Boerderijen 

vanaf de late Middeleeuwen” 

v. Avond met spreker 



  

 

2 

 

vi. Lesbrief Heumens erfgoed voor de 

basisscholen 

vii.  Excursie 

viii. Open Monumenten Dag, 14 september, 

“Op Reis” 

ix.  Lezing door Rene van Hoften over het 

veer Nederasselt - Grave. 

 

Werkgroep ROOD 

i. De tentoonstelling “Tussen Maas en Waal. 

Ontwikkeling landbouw en boerderijen 

vanaf de Late Middeleeuwen” 

ii. Registratie van Karakteristieke panden in 

de gemeente Heumen (vervolg) 

iii. Advisering aan particulieren bij behoud 

van monumenten. 

Vragen worden beantwoord door Ben Boersema 

 

Werkgroep GROEN 

i. Hoogstam (fruit)boomgaarden 

ii. Maasheggen 

iii. Kasteel Heumen 

iv. Bloemrijke akkerranden 

v. Bijdragen aan tentoonstelling “Tussen 

Maas en Waal. Ontwikkeling landbouw en 

boerderijen vanaf de late Middeleeuwen” 

vi. Bijdragen aan Open Monumenten Dag 

(OMD) 

Vragen worden beantwoord door Anneke 

Meijsen 

 

Werkgroep Immaterieel 

Met toelichting door Liesbeth Arts 

i. Naamsverandering: werkgroep “Woord en 

Beeld” 

ii. Het inventariseren, verzamelen van 

publicaties en evenementen die in Woord 

en/of  Beeld zijn vastgelegd over 

Overasselt en kerkdorpen. Deze data 

toegankelijk maken op websites 

iii. Het verzamelen van dialecten en het 

verzamelen van verhalen over de tweede 

wereldoorlog door het interviewen van 

ouderen. Geluidsopnamen, foto´s en 

boeken een plaats geven en vertonen in 

museum de Lage Hof 

iv. Uitbreiding van het werkgebied 

Overasselt met Heumen, Nederasselt en 

Malden. Voor Heumen en Malden wordt 

samengewerkt met Heemkunde Malden.   

 

Werkgroep ARCHEOLOGIE1 

i. Herinrichting vitrines archeologische 

vondsten in het gemeentehuis 

ii. Bijdrage aan de herdenking van 70 jaar 

Market Garden met een collectie 

vondsten uit WOII 

iii. Documenteren van het archeologisch 

onderzoek van 1980 van het kasteel 

Heumen. 

Vragen worden beantwoord door Katja Zee 

 

Werkgroep OMD 

Met toelichting door Harrie Joosten 

Het organiseren van de Open Monumenten Dag 

op 14 september. 

 

Open Monumenten Dag 2014 

Het OMD is begonnen met het organiseren van 

de OMD op zondag 14 september. Een groot 

deel van het programma sluit aan bij het 

landelijk thema “Op Reis”. Daarnaast krijgen de 

molens, musea en andere monumenten aandacht. 

In elk van de vier dorpen is een lokaal comité 

actief. 

Vragen worden beantwoord door Harrie 

Joosten 

 

Tentoonstelling 

De tentoonstelling “Tussen Maas en Waal. 

Ontwikkeling landbouw en boerderijen vanaf de 

Late Middeleeuwen” is ontwikkeld door het 

“Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden”. 

Deze tentoonstelling wordt door het 

Erfgoedplatform2 uitgebreid met panelen en 

voorwerpen van onze boerderijen en is straks 

te zien in agrarisch museum De Lage Hof. 

Vragen worden beantwoord door Ben Boersema. 

 

Financiën 

De financiële armslag van het Erfgoedplatform 

is uiterst beperkt. We moeten werken met de 

eenmalige startsubsidie van de gemeente en 

een jaarlijks aan te vragen subsidie voor de 

OMD. Voor extra activiteiten zijn extra 

subsidies nodig. Op het initiatievenbudget van 

de gemeente wordt dit jaar een beroep gedaan 

door het aanvragen van enkele “Vonkjes”. 

                                                 
1 Onder voorbehoud 
2 Ben Boersema, Petra Thijssen, Annemarie Punt, 

Anneke Meijsen 
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Vragen worden beantwoord door Petra 

Thijssen. 

 

 

Notariële oprichtingen en uitbreiding bestuur 

De notariële oprichting is in voorbereiding. Het 

Coördinatieteam stelt de ledenvergadering voor 

de verenigingsvorm te kiezen. In de 

najaarsvergadering worden de statuten 

voorgelegd waarna tot oprichting kan worden 

overgegaan. Met de nieuwe formele status 

wordt het mogelijk om bij landelijke 

cultuurfondsen subsidies aan te vragen voor 

onze projecten. 

Het coördinatieteam streeft naar uitbreiding 

van vier naar vijf of zes personen. Om een 

goede communicatie tussen team en 

werkgroepen te bevorderen, zal elk teamlid als 

contactpersoon voor een of meer werkgroepen 

optreden. 

Vragen worden beantwoord door Ben Boersema. 

 

_____________________________ 

 

Lezing door landschapshistoricus 

Ferdinand van Hemmen 
“Een maalstroom die het verleden verbindt 

met de toekomst. Kansen voor de schat aan 

cultuurhistorie van de Gemeente Heumen” 

 

Op 10 april houdt landschapshistoricus 

Ferdinand van Hemmen voor het 

Erfgoedplatform een presentatie over kansen 

om erfgoed duurzaam te behouden. Het is 

natuurlijk al heel mooi dat de Gemeente 

Heumen bezig is haar erfgoed, ook het 

immateriële, in kaart te brengen en dat stappen 

worden gezet om planologische bescherming te 

geven aan de plaatselijke cultuurhistorie.  

Prachtig dat het formeel gezien allemaal netjes 

wordt geregeld. Maar erfgoed kan in potentie 

zoveel méér losmaken in een gemeenschap. Het 

is namelijk van ons allemaal, we hebben er op de 

een of andere manier allemaal wat mee, omdat 

het ons raakt via een herinnering, de verhalen 

of een gezond eigenbelang. Ferdinand laat zien 

welke kansen er zijn om erfgoed echt 

productief te maken, door het in te zetten om 

saamhorigheidsgevoel binnen een gemeenschap 

te bevorderen, het unieke karakter van de 

woonomgeving te versterken, nieuwe 

economische dragers te ontwikkelen en om 

vanuit een identiteitsbesef te kijken naar een 

dynamische toekomst. Zo kan een maalstroom 

ontstaan die een hele gemeenschap meeneemt 

in het verbinden van het verleden met de 

toekomst. Belangrijk bij dit alles is het vinden 

van de juiste principes om de kansen die 

ontwikkeling biedt voor erfgoed te kunnen 

verzilveren. Ferdinand licht zijn betoog toe aan 

de hand van ervaringen met leerzame projecten 

elders en zoomt in op enkele voorbeelden in en 

rond Gemeente Heumen.  

  

Wie zich al wil verdiepen in het gedachtegoed 

van de lezing, zie de volgende stukken: 

 
- Dijk als as van ontwikkeling. Economische kansen 

voor het cultuurlandschap in de Gemeente 

Lingewaard.   http://www.lingewaard.nl/wonen/lan

dschap_41361/item/dijk-als-as-van-ontwikkeling-

2008_22729.html#titel22729 

- Zie ook de website van de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed:  

http://www.cultureelerfgoed.nl/handreikingerfgo

edenruimte/praktijkvoorbeelden/dijkzone-

lingewaard 

- Rapport Sleutel van het verleden, sleutel tot de 

toekomst. De roemrijke cultuurhistorie van de 

Rijnstrangen als drijvende kracht voor 

economische vernieuwing. Een evaluatie van 

kwaliteiten en 

kansen.    http://www.gelderland.nl/Documenten/

Themas/Cultuurhistorie/Behoud%20cultuurhistor

ie/Cultuurhistorie_Rijnstrangen21nov11.pdf 

 

 

Onderhoud Maasheggen 
Op de ledenvergadering in november heeft 

Gerrit Kesseler gevraagd naar het snoeibeleid 

van de Maasheggen. Hij vroeg zich af of er wel 

op het juiste moment wordt gesnoeid, zodat er 

voldoende voedsel voor de vogels overblijft. 

Van de gemeente hebben we de volgende 

toelichting gekregen: 

“Momenteel  worden de hagen en struweelhagen 

in het najaar geknipt, 1x per jaar, vanaf 

september-december. Dat is de meest gunstige 

periode, ivm. broedseizoen. Knip- scheerheggen 

zouden 2x per jaar geknipt moeten worden, dat 

is het beste voor de haag. Er is dan minder 

snoeiafval per keer en er hoeft minder rigoreus 
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gesnoeid te worden. Wenselijke periode is 

augustus, direct na broedseizoen en november.  

  

Er is nu vanwege financiën en een acceptabel 

resultaat gekozen om het één keer per jaar uit 

te voeren. De juiste inzet van machines geeft 

een mooi knipresultaat.  

  

Wat betreft de vruchten geeft Jef Gielen 

(heggenbeheerder uit Heumen) aan dat er nog 

voldoende vruchten in een geknipte heg zitten. 

Zeker als de heg jaarlijks wat hoger geknipt 

wordt, ca 5 cm boven voorgaand jaar. Een 

struweelheg biedt veel meer vruchten, maar 

laat in het voorjaar ook veel vruchtafval zien. 

Qua natuurwaarde is een geknipte heg, door 

zijn dichtheid, heel waardevol.” 

 

Als werkgroep Groen lijkt ons dit een prima 

aanpak en toelichting. Wel zou het voor een wat 

levendiger beeld nog wel aardig zijn als er, 

zoals op sommige andere plekken (o.a. Land van 

Cuijk), eens in de 100 meter een overstaander 

staat. 

Tekst: Anneke Meijsen 

  

 

Historische paden keren terug? 

Het bestand aan verharde en onverharde wegen 

wordt momenteel door de gemeente 

geactualiseerd. In de vorige eeuw zijn veel 

veldpaden en kerkenpaden verdwenen of 

afgesloten. De gemeente wil graag informatie 

over de historische paden ontvangen. Sommige 

paden kunnen misschien weer hersteld worden. 

Beschikt u over nuttige informatie, meldt dit 

dan bij Mevr. R. Koeneman (T 024-3588300;  

E RKoeneman@heumen.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon: 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het 

Erfgoedplatform Gemeente Heumen 

 

Website www.erfgoedheumen.nl  

 

Correspondentie: 

Harrie Joosten 

T 024-6221644 

E harrie.f.p.joosten@freeler.nl 

 

Ben Boersema 

T 024-3580672 

E b.r.c.a.boersema@hetnet.nl  

 

Petra Thijssen 

T 024-3582893 

E fhthijssen@hetnet.nl  

 

Anneke Meijsen 

T 024-3656147 

E ameijsen@planet.nl  

 

Loes Weber, webmaster 

E loes.weber@gmail.com  


