
Werkgroep Groen Erfgoed en Projectgroep 
Kasteel en Motte maken deel uit van het 
Erfgoedplatform Gemeente Heumen.
>> www.erfgoedheumen.nl
>> info@erfgoedheumen.nl

Werkgroep Groen Erfgoed
• Ronald Janssen, vz. 
• Jan Paul Bevoort
• Cees Elsten
• Jef Gielen 
• Harrie Joosten
• Anneke Meijsen 
>> info@groenerfgoedheumen.nl

Projectgroep Kasteel en Motte
• Jan Paul Bevoort 
• Hans Dingemanse
• Jef Gielen
• Harrie Joosten
• Tini Martens 

De wal van 1778

De Kolk, Heumen

Bloemrijke bermen en akkerranden
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Groen Erfgoed 

Werkgroep Groen Erfgoed bestaat sinds 2011 
en heeft zes leden. Allen zijn al jaren actief in 
het groen en in het erfgoed, als vrijwilliger of als 
professional. 

Groen erfgoed, wat is dat?
Groen erfgoed is al het historisch waardevolle 
groen: van historische tuinen tot oude parken, 
van groenaanleg op oude begraafplaatsen tot 
kloostertuinen, van grafheuvels tot terpen, van 
lanen tot houtwallen en dammen, maar ook 
boerenlandpaden, kerkpaden, een heemtuin 
of het groen op verdedigingswerken. Het is 
geen natuurlijk gevormd landschap, maar juist 
cultuurlandschap: door mensen bedacht en 
aangelegd.

Levend erfgoed
Groen erfgoed vraagt om een bijzondere aanpak 
omdat het levend erfgoed is, dat maakt het 
uniek. Het groeit uit zichzelf door en stelt daarom 
andere eisen aan onderhoud, restauratie en 
herbestemming dan in geval van historische 
gebouwen of archeologische monumenten.

Doel
De werkgroep richt zich op onderzoek en 
bescherming van groen erfgoed binnen de 
gemeente Heumen. We werken aan bekendheid 
door middel van tentoonstellingen, publicaties, 
lezingen, wandelingen, demonstraties e.d.

Activiteiten

Cultuurhistorische waardenkaart
Wij zijn in 2011 begonnen met het inventariseren 
van beeldbepalende bomen voor en met 
de gemeente en alle historische groene 
elementen in het landschap. Deze zijn intussen 
gedocumenteerd op de Cultuurhistorische 
waardenkaart van de gemeente: zie www.
heumen.nl (zoek op ‘waardenkaart’).

Kasteel Heumen
In 2016 is in de Erfgoedreeks van het 
Erfgoedplatform de publicatie Het verdwenen 
kasteel Heumen en zijn bewoners verschenen.

Canon van Heumen
Bijdragen over ons ‘Groen van Toen’ in De 
Canon van de gemeente Heumen die in 2018 is 
verschenen.

Kroonwerk Coehoorn
Dit verdedigingswerk in de uiterwaard van 
Nederasselt tegenover de stad Grave wordt 
door de gemeente onder handen genomen. De 
werkgroep adviseert m.b.t. groene markering.

Landschapsontwikkelingsplan
Momenteel houden wij ons o.a. bezig met een 
aantal groenprojecten die vallen onder het 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de 
gemeente Heumen.
• Kasteel Heumen en Motte Maldenburg: 

zichtbaar maken van de contouren.
• Hoogstamboomgaarden (fruit en noten): 

herstel, onderhoud en aanplant van 
hoogstamfruit en walnoten.

• Heggen en wallen: blijvend goed 
onderhoud, herstel, aanleg en onderzoek.

• Dassencompensatiegebied Sluisweg:  
o.m. insectenhotel i.s.m. leerlingen 
basisschool.

• Bloemrijke akkerranden en 
boerenlandpaden: bloemrijke omzomingen 
van het oude agrarische cultuurlandschap 
herstellen of paden opnieuw begaanbaar 
maken/aanleggen (o.a. Kievietshofdam).

Verdere activiteiten
• Deelname aan de Open 

Monumentendagen met oude 
gereedschappen, foto’s e.d. 

• Regelmatig overleg met de gemeente over 
het behoud van het groene erfgoed.

Toekomstplannen
• Het uitzetten van wandelingen  

langs Groen Erfgoed.
• Knotbomen.
• Griendcultuur.

Hoogstamfruit in gemeentelijke boomgaard Elshof 
foto: Ronald Jansen


