
 

 

NIEUWSBRIEF NR. 11 
 

Nieuwsbrief nr. 11 – december 2013 

1 

Erfgoedplatform Gemeente Heumen 
 

Verslag Vergadering Erfgoedplatform 

Gemeente Heumen op 25 november 

2013 
 
1. Opening en mededelingen 

Ben Boersema heet iedereen welkom.  

De 14 aanwezigen stellen zichzelf  voor. Zij 

vertegenwoordigen de volgende 

erfgoedinstellingen: St. Heemkunde Malden, 

Wijkplatform Hoogenhof, Dorpsplatform 

Overasselt, Heumen in Beeld, Bos en Kuil, 

Natuurvereniging Kadans, Werkgroep Open 

Monumententen Dagen (OMD), Werkgroep 

Historie Worsum, Ateliermuseum Jac Maris, 

werkgroep GROEN, werkgroep ROOD, 

werkgroep IMMATERIEEL Erfgoed en de 

werkgroep ARCHEOLOGIE. 

Afzeggingen: Henk Kuik van Museum De Muse. 

Voor uitgebreide informatie over de agenda van 

deze vergadering wordt tevens verwezen 

naar Nieuwsbrief 10. 

 

2. Verslag en Afspraken algemene 

vergadering 4 februari 2013 

Ben Boersema verwijst naar het Verslag 

algemene vergadering van 4 februari 2013 op 

website www.erfgoedheumen.nl onder rubriek 

Nieuws. 

Vervolgens worden aan de orde gesteld de 

afspraken, zoals ze staan in Nieuwsbrief 

Erfgoedplatform Gemeente Heumen - nr. 10 van 

november 2013, pag. 1: 

- Zoek vertegenwoordiger van de Gilden en de 

Wijk- en dorpsraden voor het 

Coördinatieteam. Theo Noy zal deze vraag 

aan de orde blijven stellen en de knoop voor 

de volgende vergadering doorhakken. 

- Eindversie maken van Overeenkomst voor 

Samenwerking (Coördinatieteam) Ben 

Boersema heeft dat gedaan en leest de 

wijzigingen voor zoals ze zijn aangeven in 

het verslag van de Vergadering van 4 

februari 2013, punt 3. Concept Reglement. 

De vergadering gaat akkoord, ook al is 

eigenlijk deze actie overbodig nu de situatie 

eventueel gaat veranderen door het 

oprichten van een vereniging; zie punt 12. 

- Wel zal de Overeenkomst van Samenwerking 

nog gepubliceerd worden op de website 

(Loes Weber) totdat er een nieuwe situatie 

ontstaat. 

- Bezoeken aan aangesloten instellingen en 

ondertekening van de Overeenkomst van 

Samenwerking (Ben Boersema, Harrie 

Joosten) hebben niet officieel 

plaatsgevonden vanwege andere activiteiten 

die voorrang hadden. Wel zijn er informele 

contacten geweest, zoals tijdens de Open 

Monumenten-/Erfgoeddag. Nu is de situatie 

veranderd, zie punt 12. 

- Inventarisatie erfgoed kern Malden en 

buitengebied (Werkgroepen ROOD en 

GROEN) komt terug onder punt 4 van deze 

agenda (Verslag door de werkgroepen). 

- Suggesties bemensing Werkgroep 

ARCHEOLOGIE komen terug onder punt 4 

van deze agenda (Verslag door de 

werkgroepen). 

- Suggesties bemensing Werkgroep 

IMMATERIEEL ERFGOED komt terug onder 

punt 4 van deze agenda (Verslag door de 

werkgroepen). 

- Voor 1 maart subsidieverzoek indienen bij 

gemeente voor de OMD/erfgoeddag 2013 

(Initiatiefgroep OMD/Erfgoeddag). Dit 
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komt terug onder punt 6 van deze agenda 

(Open Monumenten Dag). 

- Presentatie instellingen op informatiemarkt 

op 15 september op de OMD/Erfgoeddag 

komt terug onder punt 6 van deze agenda 

(Open Monumenten Dag). 

- Bijeenkomst beleggen van de Initiatiefgroep 

OMD/Erfgoeddag (Harrie Joosten) komt 

terug onder punt 6 van deze agenda (Open 

Monumenten Dag) 

- Gilde Salvator Mundi Nederasselt zal 

benaderd worden door Jan Geurts. Bij 

gelegenheid van de OMD is contact gelegd. 

- Organiseren excursie naar Graefenthal 

(Coördinatieteam). Zie hiervoor het Verslag 

van de excursie op 7 juni  2013, waaraan 30 

personen deelnamen onder de bezielende 

leiding van Jan Willemsen, op onze 

onvolprezen website www.erfgoedheumen.nl 

onder rubriek Nieuws, compleet met foto’s. 

 

 
Van links naar rechts: Jos Gerrits, Liesbeth Arts, Leo Ewals, Gerrit Kesseler, Piet van Casteren, Jan Paul Bevoort, 
Frans Wildenborg, Katja Zee, Petra Thijssen 

 

 

3. Financieel Verslag 

Het financieel verslag wordt uiteengezet door 

Petra/ penningmeester. Er wordt een 

onderverdeling gemaakt in de inkomsten en 

uitgaven die gemaakt zijn voor de Open  

Monumentendag 2013 en het Erfgoedplatform 

Gemeente Heumen. Er is zo zuinig mogelijk 

gehandeld en we hebben nog een deel over van 

de bijdrage die het erfgoedplatform toegezegd 

heeft voor OMD 2013. Van de toegezegde 

honderd euro is tachtig over en dit wordt 

gereserveerd voor OMD 2014. Indien wij OMD 

2014 organiseren zullen de kosten van 

bijvoorbeeld aanschaf vlaggen, vlaggenstokken 

badges enz. wegvallen, dat is een eenmalige 

investering geweest voor dit jaar. 

 

OMD 2013 

Inkomsten  

OMD subsidie gemeente €  760,-- 

Vonkje gemeente -   500,-- 

Bijdrage Erfgoedplatform GH -   100,-- 

Verkoop boekjes OMD -   159,-- 

Totaal inkomsten €  1.519,-- 

  

Uitgaven  

Huur marktkramen €   157,-- 

Drukkosten -    576,-- 

Promotiemateriaal -    315,-- 

Ontwerp huisstijl  -    121,-- 

Huur huifkar en tractoren -    200,-- 

Overige kosten  -      70,-- 

Totaal uitgaven €  1.439,--  

    

 

De OMD 2013 wordt afgesloten met een 

positief saldo van €  80,--. Dit bedrag wordt 

gereserveerd voor de organisatie van de OMD 

2014. 

 

 

Financieel overzicht Erfgoedplatform 

gemeente Heumen 

 

Inkomsten  

Startsubsidie gemeente €  1.500,-- 

Siscursussen vrijw. 161,-- 

Verkoop bulletins 32,-- 

Totaal inkomsten €  1.693,-- 
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Uitgaven  

Drukwerk 28,89 

Vervoerskosten tentoonstelling 40,-- 

Drukwerk tentoonstelling 83,93 

Jaarcontract domeinnaam 16,98 

Zaalhuur 4 febr. 2013 31,-- 

Portokosten Raap rapport 11,44 

Ontwerp logo huisstijl 121,-- 

Totaal uitgaven €    333,24 

 

Saldo per 25 november 2013   €  1.359,76 

Voor de vrijwilligers biedt de gemeente een 

WA verzekering, de vrijwilligerspolis, aan. De 

korte samenvatting daarvan zal op de website 

geplaatst worden omdat verschillende leden van 

het Erfgoedplatform daar belangstelling voor 

hebben (actie Petra). 

 

Voor de organisatie van de OMD werd een 

“Vonkje” bij de gemeente aangevraagd en 

ontvangen. “Vonkjes” kunnen het hele jaar door 

worden aangevraagd. Het project moet 

vernieuwend zijn en éénmalig. Het maximum 

bedrag is € 500.  

 

4. Verslag door de werkgroepen 

 

Werkgroep GROEN (Anneke Meijsen) 

Afgelopen periode heeft de werkgroep een lijst 

van ruim 50 historische en waardevolle 

groenobjecten (naast de al aangeleverde 

bomen) en landschapselementen aangedragen 

voor de Cultuurhistorische Waardenkaart van 

de Gemeente Heumen. Zoals haagstructuren, 

lanen, scheidingswallen, wielen etc. Waar 

meerdere groene en rode elementen bij elkaar 

liggen zijn grotere eenheden dwz. ensembles en 

beschermde landschappen aangemeld samen 

met de werkgroep Rood. 

De inzet van beide werkgroepen was niet alleen 

waardevolle input voor een aantal hoofdstukken 

van het uiteindelijke rapport, maar heeft ook 

tot een kostenbesparing voor de gemeente 

geleid. Raap heeft o.i. een uitstekend, heel 

compleet rapport gemaakt met zeer bruikbare 

aanbevelingen. Zodra dit in de Raad is geweest 

komt alles waarschijnlijk ook digitaal 

beschikbaar. 

Daarnaast hebben we de stand bemenst op de 

Open Monumentendag en materiaal daarvoor 

aangeleverd. Binnenkort bespreken we de 

activiteiten voor 2014. 

Naar aanleiding van Anneke’s verhaal meldt 

Theo, dat hij de ‘dikke eik van Heumen’ nog 

miste in het overzicht en dat er hier en daar 

oude paden zijn afgesloten. En vraagt Gerrit 

aandacht voor het op een verkeerd tijdstip 

snoeien van de Maasheggen. Dit gaat mee naar 

de werkgroep Groen (actie Anneke). 

 

 
Op de voorgrond: Theo Noy en Ben Boersema 
Rechts: Katja Zee, Loes Weber, Anneke Meijsen 

 

Werkgroep ROOD (Petra Thijssen) 

Petra geeft aan dat inmiddels de inventarisatie 

afgerond is  met betrekking tot de kernen en 

de buiten gebieden. Ruim 400 panden zijn 

geïnventariseerd door de werkgroep. De 

gegevens zijn tezamen met de werkgroep groen 

ingediend bij de gemeente. Van daaruit zijn de 

gegevens gezonden naar bureau RAAP. 

Inmiddels hebben wij het concept rapport 

mogen bestuderen en kunnen voorzien van onze 

opmerkingen. Wij wachten nu op verdere 

reactie. 

Inmiddels zal de werkgroep ROOD binnenkort 

weer bijeen komen om ons meer te verdiepen in 

de historie van de panden. 

 

Werkgroep IMMATERIEEL Erfgoed (Liesbeth 

Arts) 

In maart 2013 namen Liesbeth Arts en haar 

broer Piet van Casteren deel aan een cursus 

Oral History van Maas en Waal Cultuurexpress. 

Leren interviewen van ooggetuigen van 

historische gebeurtenissen waarbij de 

belevingen zeker zo belangrijk zijn als de 

feiten. Er komt een bundel uit met het thema 
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Leven met Water. Hierin worden o.a. 3 verhalen 

opgenomen van mensen uit Overasselt die de 

Watersnood 1925 1926 aan den lijve hebben 

ondervonden. Deze verhalen worden 

gearchiveerd inclusief geluid en transcript bij 

het Gelders Archief en worden mettertijd ook 

geplaatst op www.cultuurexpress.nl en 

www.erfgoedheumen.nl. De werkgroep is nog i.o. 

en klein. Een eerste brainstormbijeenkomst is 

op 4 dec. 2013. Werving binnen de gehele 

gemeente is nog nodig. Plannen zijn werkgroep 

verbreden, samenwerken met de Lage Hof, 

doelstelling bepalen en speerpunten vastleggen. 

 

Werkgroep ARCHEOLOGIE (Katja Zee) 

De werkgroep is onlangs opgericht en bestaat 

uit 11 personen. Voorzittter Katja Zee doet 

verslag.  

Op korte termijn zal de vitrine met 

archeologische vondsten in het Gemeentehuis 

gereorganiseerd worden. Er wordt gewerkt aan 

een lesbrief voor scholieren. Tevens wil de 

werkgroep aandacht schenken aan 

bodemvondsten die horen bij de Operatie 

Market Garden die in 2014 70 jaar geleden 

plaats vond. 

Het is belangrijk de gebeurtenissen te volgen 

bij de bomenkap en afplaggen van delen van het 

vennengebied. Op verzoek van de regio-

archeoloog en de AWN (landelijke amateur-

archeologen) wordt bekeken of de werkgroep 

kan bijdragen aan de verwerking (beschrijving, 

melding) van de vondsten die zijn gedaan. 

Het is de bedoeling om met de gemeente te 

communiceren over zaken die de archeologie 

betreffen. Zoals de gang van zaken in het 

vennengebied. 

 

5. Erfgoedoverleg gemeente 

De punten die afgelopen jaar tijdens het 

periodieke overleg met de gemeente zijn 

besproken staan vermeld in de Nieuwsbrief 10, 

pag. 2. Ze worden verder aangevuld door Ben 

Boersema en Harrie Joosten, die hun 

tevredenheid uitspreken over deze contacten 

met de wethouder en ambtenaren van de 

gemeente Heumen en de vertegenwoordigers 

van het Gelders Genootschap en het Gelders 

Erfgoed. 

 

6. Open Monumenten Dag: Verslag 2013 en 

plannen 2014 

Zie: Nieuwsbrief 10, pag. 2 en website 

www.erfgoedheumen.nl onder rubriek Open 

Monumenten Dag waar een samenvatting staat 

en het hele verslag gedownload kan worden. 

De OMD was een succes gezien het 

enthousiasme, de grote belangstelling en ruime 

publiciteit. De kracht van de organisatie zat 

vooral in de vier lokale comités. Het aantal 

bezoekers van de informatiemarkt in 

Overasselt viel tegen. 

Het organiseren van de OMD in 2014 met als 

thema “Op Reis” is onderwerp van gesprek met 

agrarisch museum De Lage Hof (actie Ben). 

Met de organisatoren van de Heumense Dag zal 

tijdig worden overlegd (actie Harrie). 

 

7. Erfgoedoverleg Maas en Waal: Land van 

de Heerlijkheden 

Zie: Nieuwsbrief 10, pag. 2 en website 

www.erfgoedheumen.nl  

Ben Boersema vult aan dat er een initiatief 

bestaat om tentoonstelling: “Tussen Maas en 

Waal. Ontwikkeling Landbouw en Boerderijen” 

bij ons te laten zien, eventueel in De Lage Hof 

met optie voor de maanden september en 

oktober 2014 van het Erfgoedhuis der 

Heerlijkheden te Leur. 

Samenstelling van de voorbereidingsgroep: 

Petra Thijssen namens Heemkunde Vereniging 

Malden, Ben Boersema namens het 

Erfgoedplatform en Annemarie Punt als 

deskundige. Er wordt nog overlegd met De Lage 

Hof over deelname (actie Ben). 

Model voor deze tentoonstelling is de eerder 

georganiseerde tentoonstelling in de 

bibliotheek te Malden “Cisterciënzers in het  in 

het Nederrijn-Maasgebied vanaf 1123”. De 

tentoonstelling uit Leur zal weer aangevuld 

worden met voorwerpen en verhalen uit onze 

eigen gemeente en regio. 

 

8. Maas en Waal CultuurExpress 

Korte informatie staat in de Nieuwsbrief 10, 

pag. 2 en website www.erfgoedheumen.nl onder 

rubriek Nieuws. 

Het project wordt afgesloten maar het 

initiatief krijgt een vervolg. De groep gaat 

verder als een van de werkgroepen van de 

Vereniging Tweestromenland. 
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9. Activiteitenplan 2014 

Aan de opsomming van activiteiten die staat in 

de Nieuwsbrief 10, pag. 2-3. 

wordt nog toegevoegd: een lezing door Rene van 

Hoften over de geschiedenis van het veer 

Grave-Nederasselt, waarover hij een boekje 

schrift, dat binnenkort verschijnt. De lezing 

wordt eventueel samen met het Graafs Museum 

georganiseerd (actie Harrie). 

 

10. Samenstelling bestuur 

Zoals staat in de Nieuwsbrief 10, pag. 3 zal Ben 

Boersema zich in de loop van 2014 terugtrekken 

uit het Coördinatieteam. Hoe dat er in de 

toekomst gaat uitzien zal afhangen van de 

plannen die onder punt 12 vermeld staan. 

Ben Boersema zal wel lid blijven van de 

werkgroep Rood. 

 

11. Subsidiemogelijkheden 

Deze staan vermeld in de Nieuwsbrief 10, pag. 

3 en worden verder aangevuld door Anneke 

Meijsen.  

De negende editie van de Beursvloer op 11 nov. 

j.l., georganiseerd door de Maatschappelijke 

Meerwaarde,  was heel geslaagd. Ook voor ons 

heeft deze een mooie match opgeleverd: BPR 

Visie uit Heteren heeft verschillende 

organisaties, oa. Erfgoedplatform Gemeente 

Heumen, Hospice Bethlehem en De Opstap 

audiovisueel materiaal beschikbaar gesteld. 

Met dank aan BPR kunnen wij de komende tijd 

meer aan publieksvoorlichting en eigen 

informatievoorziening gaan doen. 

Notariskantoor De Mul Zegger heeft ons een 

substantiële korting aangeboden op de kosten 

voor het opstellen van verenigingsstatuten en 

notariële oprichting. 

 

12. Notariële oprichting 

Het Coördinatieteam stelt voor over te gaan 

tot de oprichting van een vereniging vanuit de 

noodzaak om een rechtspersoon te worden. Dit 

is een voorwaarde voor vrijwel alle 

subsidieverstrekkers. De vergadering gaat 

akkoord met het ondernemen van stappen om 

een vereniging op te richten. Dit zal gebeuren 

bij de notaris van De Mul Zegger (actie 

Harrie). Vanuit de vergadering wordt 

aangegeven dat ook de ANBI-status (Algemeen 

Nut Beogende Instellingen) moet worden 

aangevraagd. Frans Wilderborg van het Jac 

Marishuis biedt aan om het coördinatieteam van 

advies te dienen. 

 

Door Bos en Kuil wordt voorgesteld om de 

bruikbaarheid van het model “penvoerder” te 

onderzoeken. Het Erfgoedplatform zou dan 

kunnen opereren als “penvoerder” onder de 

rechtspersoon van een van de aangesloten 

erfgoedinstellingen. De vergadering neemt dat 

voorstel niet over omdat de positie van het 

Erfgoedplatform dan te veel afhankelijk 

gemaakt wordt van de betreffende 

erfgoedinstelling.  

 

13. Rondvraag en sluiting 

 

Theo Noy:  

- bezoek aan het Nederlands Kampioenschap 

Heggenvlechten in Oeffelt kan inspirerend 

zijn voor het Erfgoedplatform. In het 

voorjaar van 2014 wordt het weer gehouden. 

- Gemeente actualiseert momenteel het 

bestand van wegen en paden. Dit is een 

gelegenheid om oude paden misschien weer 

terug te krijgen. Oproep: verdwenen paden 

melden bij de gemeente. 

Loes Weber:  

- de nieuwe werkgroepen IMMATERIEEL en 

ARCHEOLOGIE kunnen een eigen e-

mailadres krijgen. 

- Het nieuwe logo van het Erfgoedplatform 

kan op de website worden geplaatst (actie 

Harrie en Loes). 

Liesbeth Arts:  

De werkgroep IMMATERIEEL erfgoed 

overweegt een “vonkje” aan te vragen. 

Jan Paul van Bevoort:  

- Het is misschien mogelijk om 

opnameapparatuur te lenen bij Unique-fm. 

- Voor de snelle fietsverbinding Cuijk – 

Nijmegen wordt de Romeinse route over de 

Kuilse weg en Bosweg verhard. Is 

archeologisch onderzoek nodig? Katja Zee 

neemt dit op met de regioarcheoloog Paul 

Franzen (actie Katja). 

Gerrit Kesseler: 

Bij het snoeien van de maasheggen moet 

rekening worden gehouden met de seizoenen 
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van de vogels (broeden in het voorjaar, bessen 

in het najaar) (actie Anneke) 

 

De vergadering wordt om 22.10 uur gesloten. 

 

 

 

Lijst van acties: 

 

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 
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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  


