
Kort verslag oprichtingsbijeenkomst Erfgoedplatform gemeente Heumen 

 

Datum: 4 november 2010 van 20.00 – 22.00 uur 

Plaats:  Verenigingsgebouw Overasselt 

Uitgenodigd: 20 verenigingen/instellingen  

Aanwezig:   19 personen; zie bijlage 1: presentielijst 4 november 2010  

Afwezig/verhinderd: 6 personen; zie bijlage 1: presentielijst 4 november 2010  

 

Na de opening van de bijeenkomst stellen de initiatiefnemers Ben Boersema en Harrie Joosten 

zich voor, gevolgd door het voorstellen door de vertegenwoordigers van de 

verenigingen/instellingen. 

Harrie Joosten geeft toelichting bij het initiatief.  Als mogelijk voorbeeld van een geslaagd 

samenwerkingsverband doet Ben Boersema verslag van een bezoek aan Arnold de Kock van 

het Erfgoed Maas & Waal. 

De initiatiefnemers benadrukken dat zij streven naar een platform, waarbij de 

erfgoedinstellingen verklaren met elkaar te zullen samenwerken met inachtneming van ieders 

eigen identiteit en werkwijze. 

 

In de discussie, die volgt, worden onder meer (en zeker niet volledig) de volgende 

opmerkingen gemaakt: 

 

- Is de monumentenlijst compleet? Is er een goed overzicht en staan daar alleen 

gebouwen op en geen groen erfgoed? Welke acties moeten we ondernemen om ook 

het groen erfgoed te inventariseren. (Anneke Meijssen, Dorpsplatform Overasselt) 

George Derks (Monumentencommissie) antwoordt: 17 monumenten staan op de 

voorlopige lijst; er is nu een tijdelijke stop en er zijn nog potentiële kandidaten. De 

lijst is bij hem persoonlijk in te zien. 

Harrie Joosten vult aan: In 2006 is er ook een inventarisatie gemaakt met alles wat op 

archeologie betrekking heeft, maar niets over groen
1
. 

- Een inventarisatie van alle erfgoedmonumenten kan een van de doelen zijn, als je je 

verenigt in een platform om zo één gezicht te vormen naar de overheid toe. Bovendien 

kun je dan makkelijker je kennis bij andere leden van het platform halen. (Freek 

Hagemeijer, Bos en Kuil) 

-  De verhouding met Historische Vereniging Tweestromenland is overlappend en dus 

ingewikkeld. De heer Gerard Rooijakkers (Overasselt) is lid van het bestuur. (Michel 

Geerts, Agrarische Museum) 

- Het beleid van de gemeente ten opzichte van de molens laat na. We moeten niet met 

alle erfgoedinstellingen samen beleid willen maken, maar eerder in secties, zoals 

musea en monumenten bij elkaar en groen erfgoed ook als afzonderlijke club. (George 

Derks, Monumentencommissie) 

- Ook de gemeende Epe heeft een erfgoedplatform met een eigen website
2
. Waarom zijn 

de kerken niet uitgenodigd. (Jacques Pouwels, Heemkunde Malden) 

Antwoord: die zijn indirect benaderd en vertegenwoordigd door de gemeentelijke 

monumentencommissie. Gerard Rooijakkers (Historische Werkgroep Overasselt) is 

eveneens uitgenodigd. 

- Starten met bekendheid geven aan wat er al is, bijvoorbeeld door een digitale 

nieuwsbrief, daarna pas afspreken welk onderzoek we gaan doen. (Marijke Strijk, 

Marishuis) 
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- Virtueel beginnen met een summiere website en laten zien wat we als gemeenschap al 

hebben op het gebied van het erfgoed. (Jacques Pouwels, Heemkunde Malden) 

Van wie is het materiaal dat gebiedsoverschrijdend is? Welke subsidiepotjes zijn er ? 

Iedereen die spullen heeft betreffende het erfgoed van de gemeente Heumen, levert die 

in en we zetten zo een grote verzameling op met hulp van Gerard Rooijakkers. Vooral 

materiaal betreffende het ‘kasteel van Heumen’ is belangrijk, omdat de gemeente dat 

‘boven de grond’ wil krijgen. (Theo Noy, Heumen in Beeld) 

- Hoe wordt onze verhouding ten opzichte van het cultureel netwerk van het Rijk van 

Nijmegen? (Janett Klaare, Dorpsplatform Overasselt) 

- Wat wil elke stichting zelf afzonderlijk? Wat verwacht het platform van elke 

stichting? Welke voordelen zijn er als gevolg van een gezamenlijk platform? (Petra 

Thijssen, Heemkunde Malden) 

- We moeten dichter bij huis blijven en eerst inventariseren wat er in de gemeente 

Heumen zelf is. Dan kan alleen gebeuren door samen te werken: eerst ‘wij’ dan pas 

‘zij’. (Piet Arts, Agrarisch Museum) 

- De gemeente heeft tot nu toe niet veel gedaan met betrekking tot het groene erfgoed, 

De ruilverkaveling in bepaalde gebieden heeft daar ook een rol in gespeeld. (Henk van 

den Heuvel, Kadans) 

- We moeten niet alles op een kaart willen zetten. Er moet een onderverdeling komen 

tussen musea en monumenten aan de ene kant en landschap aan de andere kant. 

(Marijke Strijk, Marishuis) 

Antwoord: toeristen komen niet alleen naar één museum kijken, maar vinden het 

gehele landschap in de omgeving aantrekkelijk en willen daar dus ook alles van weten. 

We moeten het gehele erfgoed in de gemeente Heumen als ‘één groot pakket beleving’ 

aanbieden en daarvoor moeten we met zijn allen in één platform samenwerken. (Ben 

Boersema) 

 

Afspraken:  

- We hebben als eerste doelstelling van het platform dat we elkaar leren kennen en aan 

de gemeente en andere belangstellenden tonen hoe breed het cultureel erfgoed in de 

gemeente Heumen al gedragen wordt. 

- Daarom komt er een verslag van deze bijeenkomst met alle e-mail en www adressen
3
. 

Er wordt tevens gewerkt aan het opzetten van een website. Suggesties om daar 

deskundigheid over in te winnen zijn: mevr. Loes Weber, en de website ‘Heumen in 

Beeld’ waar Jos Gerritsen verantwoordelijk voor is. 

- Voorlopig zullen de twee initiatiefnemers de kar verder blijven trekken en zijn Freek 

Hagemeijer en Theo Noy  op afroep bereid mee te denken. 

- Volgende plenaire bijeenkomst van het “Erfgoedplatform gemeente Heumen in 

oprichting” zal plaats vinden in maart 2011, na Carnaval. 

 

 

Malden, 16 november 2010 

Ben Boersema. 
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