NIEUWSBRIEF
Erfgoedplatform Gemeente Heumen
Presentatie over
erfgoedbeleid

gemeentelijk

Het erfgoedbeleid van de gemeente
Heumen wordt in 2012 opgesteld. Dat is
door de gemeenteraad met het College
afgesproken.
Na
de
ambtelijke
voorbereiding
zal
het
College
de
erfgoednotitie aan de gemeenteraad
voorleggen
ter
vaststelling.
De
gemeenteraad laat zich alvast informeren
over de mogelijkheden. Dat gebeurt o.a.
door middel van een presentatie in de
Raadscommissie Grondgebied op 10 oktober
door een deskundige van het Gelders
Genootschap. De presentatie door dhr. Van
den Bergh is om 20:00 uur in het
gemeentehuis.

Gerard

Rooijakkers

overleden

Deze zomer overleed Gerard Rooijakkers.
Een In Memoriam verscheen op de website.
Als eerbetoon drukken we het nogmaals af.

Aankondiging ledenvergadering
Op 24 november om 20:00 uur ontmoeten
vertegenwoordigers van de deelnemers aan
het platform elkaar weer in het
Verenigingsgebouw van Overasselt.
Noteer deze datum. De agenda voor deze
avond volgt later.

Website
De website www.erfgoedheumen.nl krijgt
langzaam vaste vorm. De aangesloten
groeperingen moeten nog leren om de
website te gebruiken voor aankondigingen
van hun activiteiten. De erfgoedagenda
wordt nog maar spaarzaam gebruikt. In de
komende maanden wordt verder gewerkt
aan de website.

Op 25 juni overleed op 81-jarige leeftijd
Gerard Rooijakkers in zijn woonplaats
Overasselt.
Rooijakkers was afkomstig uit het
Brabantse Gemert. In 1965 trad hij in
dienst van de voormalige gemeente
Overasselt als ambtenaar belast met Bouwen Woningtoezicht en Openbare Werken.
Ook na de gemeentelijke herindeling bleef
hij werkzaam bij de nieuwe gemeente
Heumen tot zijn pensionering in 1995.
Buiten zijn professionele taakvervulling
was hij actief betrokken bij de
Overasseltse gemeenschap. Hij was onder
meer lange tijd commandant van de
vrijwillige brandweer, lid van het R.K.
schoolbestuur, archivaris van de parochie,
lid van de harmonie, adviseur van museum
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‘De Garstkamp’ en lid van het koor St.
Cecilia.
Binnen zijn ambtelijke taak lag het
monumentenbeleid hem zeer na aan het
hart. Aanvankelijk betrof dat allen de
Rijksmonumenten. Later kwamen daar ook
de Gemeentelijke monumenten bij. De
uitvoering van het monumentenbeleid werd
na de samenvoeging van Overasselt en
Heumen in 1980 één van zijn belangrijkste
taken.
Vanaf zijn aantreden in de gemeente
Overasselt,
ontwikkelde
het
locale
historisch onderzoek zich geleidelijk tot
één van zijn favoriete hobby’s. Hij deed
hierbij
een
aantal
interessante
prehistorische
vondsten.
Daarnaast
realiseerde hij een bijna complete kaart
met perceelsnamen van het grondgebied
van de voormalige gemeente Overasselt.
Verschillende van deze toponiemen zijn
weer gebruikt als straatnamen. Door zijn
grote kennis van het historisch erfgoed
van deze streek werd hij gevraagd lid te
worden
van
het
bestuur
van
de
“Historische Vereniging Tweestromenland”.
In de jaren zeventig nam Rooijakkers het
initiatief tot de oprichting van de
“Historische Werkgroep Overasselt”. Door
deze werkgroep zijn onder meer een
tweetal publicaties tot stand gekomen: “De
geschiedenis
van
de
Maasdorpen
Overasselt, Nederasselt en Balgoy-Keent”
(1978) en “Een Eeuwfeest rond St.
Antonius
Abt,
een
geschiedkundig
overzicht van de R.K. parochies Overasselt
en Nederasselt” (1991). Hij was verder een
dragend lid van de “Werkgroep Historie
Worsum”. Enkele jaren na zijn pensionering
in 1995 werd Rooijakkers benoemd tot “Lid
van de Orde van Oranje Nassau” voor zijn
vele verdiensten.
Ondanks een slopende ziekte is hij
enthousiast zijn grote hobby blijven
koesteren. Hij werd dragend lid van de
Werkgroep Historie Worsum. In november
jl. nog voltooide hij zijn bijdrage aan een

Gelderse cultuurhistorische fietsroute met
2 fietsroutes in de gemeente Heumen. Met
zijn dood verliest de gemeente een
sympathieke en bescheiden inwoner die een
belangrijke rol heeft gespeeld bij het
blootleggen en veiligstellen van ons
historisch erfgoed.

Tekst: Wim Kuijpers

Regionaal Overleg
Op 28 april en 4 oktober kwam een groot
aantal erfgoedgroepen uit het Land van
Maas en Waal bijeen in de Vlaamse Schuur
in Leur om te praten over mogelijke
samenwerking. Initiatiefnemer is Wim
Kattenberg van het Erfgoedstudiehuis
Land van Heerlijkheden in Wijchen.
Tot nu toe zijn de volgende groepen
vertegenwoordigd:
− Infocentrum Leur (Vlaamse Schuur)
− Erfgoedplatform Gemeente Heumen
− Werkgroep Historie Worsum
− Heemkundekring Leeuwen
− St. Batenburgs Erfgoed
− Heemkundekring Pagus Balgoye
− St. Historisch Besef Beuningen
− Werkgroep Bewoarsmiense
− Maasheggen Balgoy
− Erfgoedstudiehuis
− Historische Vereniging
Tweestromenland
− Museum Tweestromenland
− St. Baet en Borgh
− Museum Kasteel Wijchen
Dit samenwerkingsverband stelt zich
vooral tot doel om het gebied van Maas en
Waal toeristisch toegankelijk te maken
voor de eigen inwoners en bezoekers voor
wat betreft erfgoed en landschap. Een
kleine stuurgroep wordt geformeerd.
Het eerste project betreft de rol van de
Cisterciënzer kloosters bij de ontginning
en verdere ontwikkeling van Maas en Waal.
Een tentoonstelling is in voorbereiding.
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Fietsroutes
erfgoed

langs

Heumens

Gerard Rooijakkers en Wim Kuipers uit
Overasselt hebben een bijdrage geleverd
aan een 2-tal fietsroutes langs erfgoed in
de gemeente Heumen. Binnenkort komen de
fietsroutes uit. Meer hierover in de
volgende nieuwsbrief.

Publikaties
In Overasselt is een Romeinse grafheuvel
uit de 2de eeuw ontdekt die zonder twijfel
hoorde bij de Romeinse villa aan de
Scheiwal. Het onderzoek staat beschreven
in een rapport van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed1. Dit archeologisch
monument komt mogelijk op de lijst van
Rijksmonumenten.
Archeologisch onderzoek in Heumen-Noord
heeft interessante resultaten opgeleverd.
Er zijn 2 boerderijen uit de ijzertijd
gevonden (tussen 2500 en 2000 v.Chr.).
Verder 25 spiekers en een 10-tal
graanopslagkuilen2.
Op de lokatie van de Brede School aan de
Broeksingel heeft archeologisch onderzoek
sporen opgeleverd uit de Bronstijd,
Ijzertijd en Middeleeuwen. Het betreft
hier een grafheuvel uit de Bronstijd, 4
woonstalhuizen, 48 spiekers, een waterkuil
en 12 opslagkuilen uit de Ijzertijd3.
1

4332 Kruiwagens. Waarderend archeologisch
onderzoek van een Romeinse tumulus aan de
Schatkuiilsestraat in Overasselt (gem. Heumen).
Rapportage Archeologische Monumenten nr. 181. T.
de Groot, W. de Kort en A. Müller. Amersfoort
2009. ISBN 978 90 57799 1592
2
Archeologisch onderzoek in Heumen-Noord.
Archeologisch Diensten Centrum. H.M. van der
Velde, L. van Beurden, S. Wijns. ADC Rapport nr.
208. ISBN 90 5874 19 66
3
Opgraving Heumen-Malden-Broeksingel. Een
grafheuvel uit de Midden Bronstijd en
bewoningssporen uit de Ijzertijd en de
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