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WERKBEZOEK B & W AAN HET ERFGOEDPLATFORM DINSDAG 2 JULI 2019 
 
Verslag: Harrie Joosten 
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Inleiding 
Het werkbezoek van B & W en enkele ambtenaren1 aan het Erfgoedplatform speelde zich af in Overasselt. 
Het gezelschap kwam bijeen om 12 uur in de Oude Kerk aan de Valkstraat voor een broodjeslunch met een 
inleiding door de voorzitter Harrie Joosten met als titel ‘Partners in Erfgoed’. Hierna stapten de deelnemers 
op de fiets voor een tocht langs historisch interessante plekken in Over- en Nederasselt. 
 
‘Partners in Erfgoed’ 
De Gemeente en het Erfgoedplatform met zijn 9 leden en 10 werkgroepen werken op tal van terreinen 
samen aan behoud, versterking en beleving van de cultuurhistorie. De titel ‘Partners in Erfgoed’ geeft aan 
dat beide organisaties elkaar nodig hebben. Voorbeelden van samenwerking zijn talrijk: Open 
Monumentendag, Oogstfestival De Elshof, Monumentencommissie, Hoogstambrigade, het Kievitshofdijkje, 
karakteristieke panden, vitrines met archeologische vondsten in het gemeentehuis, Historische 
wandelroutes, behoud van de molens e.a.. De erfgoedreeks met uitgaven over Heumens erfgoed met de 
recente publicatie van de Canon van Heumen is een ander voorbeeld. In samenwerking met de 
basisscholen ontstaan projecten op het gebied van de erfgoededucatie. 
 
Historische Heggen 

In de Tempelstraat geeft Jef Gielen van de Werkgroep GROEN tekst en 
uitleg bij een historische heg met vlechtsporen. Dit voorbeeld maakt 
deel uit van een lopend onderzoek naar restanten van historische 
heggen in Heumen en Wijchen. Het onderzoek wordt gefinancierd door 
de Provincie Gelderland en de genoemde gemeenten. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Burgemeester M Mittendorff, wethouders L Bosland, F Eetgerink en M Schoenaker, ambtenaren W Elemans,  

R Joosten en I Verploegen 



Molen Zeldenrust 
 
Bij de molen Zeldenrust geven Nico van den 
Broek en Frans Wildenborg van de Werkgroep 
MOLENS uitleg over de molen, zijn geschiedenis, 
de Klankbordgroep Zeldenrust, de 
samenwerking met agrarisch museum De Lage 
Hof en plannen voor graanveldjes bij de molen. 
 
 
 

 
Dijkdoorbraak 31 december 1925 

Op 31 december 1925 brak de Maasdijk ter hoogte van 
boerderij Het Rot. Liesbeth Arts en Annie van Leuken van 
de Werkgroep WOORD & BEELD vertellen ter plekke over 
de dramatische gevolgen voor de inwoners van Overasselt, 
Nederasselt, Balgoij, Wijchen en verderop gelegen dorpen 
in het land van Maas en Waal. In 2025 is het 100 jaar 
geleden dat dit drama zich voltrok. Plannen voor het 
oprichten van een gedenkteken op de rampplek zijn in 
voorbereiding. Burgemeester en Wethouders willen 
hieraan meewerken. 
 

 
Kroonwerk Coehoorn 
 

 
  Tini Martens met zicht op de struweelhaag 

 
   Bezoekerspunt Kroonwerk Coehoorn 

 
De gemeente heeft vergevorderde plannen om het kroonwerk gefaseerd op te knappen en voor bezoekers 
interessant te maken. De eerste fase begint in 2019/2020. De meidoornhagen krijgen een stevige 
onderhoudsbeurt. Ook zal de heggenstructuur worden uitgebreid met nieuwe aanplant. De plannen 
worden besproken in een klankbordgroep o.l.v. ambtenaar R Joosten, met vertegenwoordigers van de 
dorpsraad van Nederasselt, Natuurvereniging Kadans, de werkgroep GROEN van het Erfgoedplatform en 
een vertegenwoordiger van de Vereniging Menno van Coehoorn. 
 
 
Voormalig gemeentehuis op Schoonenburg 
Ooit was Schoonenburg het dorpshart van Overasselt. Dat was het gevolg van de Reformatie toen de 
katholieke kerk aan de Valkstraat overging naar de protestanten. Het duurde een tijd, maar toen werd aan  
de Rotsestraat een waterstaatskerk gebouwd. Daar kwam ook een kerkhof, pastorie, winkels en cafés. De 
secretarie bevond zich in het café Het Borrebos. Hier vergaderde ook de gemeenteraad. De combinatie van 
alcohol en politiek in hetzelfde pand werd bij wet verboden. Dat maakte de bouw van een gemeentehuis 

Nico van den Broek in gesprek met 
wethouder Maarten Schoenaker 

Annie van Leuken aan het woord 

Zeldenrust 
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noodzakelijk. Dat werd in 19?? weer opgeheven en gesloopt, maar de lindebomen die voor het 
gemeentehuis stonden staan er nog steeds. Dit groene erfgoed wordt door de gemeente onderhouden. 
 

Het verhaal over de geschiedenis van het gemeentehuis wordt verteld door 
Hans van Lanen van de Werkgroep Heerlijkheden Overasselt. Eén van de 
historische wandelingen die door de werkgroep, met steun van de 
gemeente, is ontwikkeld voert de wandelaar langs deze bijzonder plek.  

 
Griendteelt in het Broek 
Tot halverwege de 20ste eeuw kende Overasselt griendteelt. De wilgentenen stonden in het Broek aan de 
Gaasseltse dam. Op de hoek met de Schoonenburgseweg stond de wisseschuur waar de wissen werden 
verzameld en bewerkt door de griendwerkers. De firma Van Wagenberg maakte hiervan fruitmanden die 
voor de export van fruit werden gebruikt. 
De werkgroep GROEN werkt aan plannen om op kleine schaal opnieuw wilgentenen te telen. Dit project 
staat in de samenwerkingsagenda van gemeente en Erfgoedplatform voor de komende jaren. Aan het 
projectvoorstel wordt gewerkt. 
 
De Sleeburg en zijn gracht 
Door tijdgebrek moest het bezoek aan De Sleeburg vervallen. Aan de Sleeburgseweg hadden de ridders 
Pieck van Sleeburg tijdens de middeleeuwen een versterkte boerderij. De gebouwen zijn allemaal verloren 
gegaan. Wat resteert is een gracht rondom een eiland waarop nog funderingen van een bouwwerk in de 
grond zitten. Het omgrachte eiland staat op de gemeentelijke 
monumentenlijst maar is nooit verder onderzocht. Deze historische plek is 
omgeven met talloze vragen die voor de geschiedenis van Overasselt 
belangrijk zijn. De werkgroep ARCHEOLOGIE studeert op 
onderzoeksmogelijkheden om meer te weten te komen over deze 
mysterieuze plek. 
  
Agrarische schuur De Garstkamp 

De Garstkamp was voorheen de 
locatie van het agrarisch museum. De karakteristieke schuur staat 
op de nominatie om door de gemeente verkocht te worden. De 
toekomstige bestemming heeft veel discussie opgeleverd tussen 
het College en de Gemeenteraad en heeft nog niet tot besluiten 
geleid. Ook het Erfgoedplatform heeft zich in de discussie gemengd 
en pleit voor behoud van deze karakteristieke bouw in deze 
historische omgeving. 
 
 

 
 
Afsluitende woorden in de Oude Kerk 
De fietstocht eindigde weer bij het startpunt, de Oude Kerk. In het nagesprek kwam opnieuw de grote 
historische betekenis van de Oude Kerk en zijn omgeving ter sprake. Het is de bakermat van Overasselt. Bij 
bouwplannen in deze omgeving moet de rijke historie medebepalend zijn. Deze dringende wens geldt ook 
voor het naastgelegen terrein van bakker Derks waar in de toekomst woningbouw is gepland. 
 

Hans van Lanen 

De Garstkamp 

Jef Gielen 
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Burgemeester M Mittendorff en wethouder  
M Schoenaker 

 
Wim Cousijn over de waarde en belang van cultuurhistorie 

 
Burgemeester Mittendorff en wethouder Schoenaker spraken waarderende woorden aan het 
Erfgoedplatform voor de informatieve middag. Als antwoord op hun wens zal volgend jaar opnieuw een 
werkbezoek plaatsvinden. 
 
Nog even Worsum  
Een uitgedund gezelschap hield na het afscheid in de Oude Kerk nog een korte stop op de Worsumseweg. 
Op het rivierduin zijn bewijzen van prehistorische bewoning gevonden 

 

 
Archeologische vondst : kogelpotje 

 
Uitleg ontstaan  rivierduinlandschap van Worsum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


