
1 

 

1. Opening en Mededelingen 

Leo Ewals, voorzitter, heet de aanwezigen1 welkom en bedankt agrarisch museum de 

Lage Hof die gastheer is voor deze bijeenkomst. 

 

Er zijn enkele verhinderingen: St. Georgius Gilde, Mathieu Houben, Anneke Meijssen en 

Loes Weber. 

 

Het wijkplatform Jachthuis Malden heeft besloten geen lid te worden. Het bestuur van 

het Erfgoedplatform is welkom bij de bijeenkomsten van het Wijkplatform om 

erfgoedonderwerpen te bespreken. 

 

Op 27 mei ontvangt het Erfgoedplatform en de gemeente Heumen een delegatie van 

Schouwen-Duiveland. Deze Zeeuwse gemeente wil graag kennismaken met Heumen om te 

leren van onze ervaringen in verband met het op te richten Erfgoedplatform. 

 

De aanvraag tot toekenning van de ANBI status is in behandeling bij de Belastingdienst. 

Een besluit is eerder uitgesteld omdat op de website nog diverse gegevens ontbraken. 

 

2. Afspraken ALV van 26 november 2014 

Zie Nieuwsbrief nr. 15. Geen actiestappen geformuleerd. 

De jaarverslagen van het bestuur en de Werkgroepen op 26 november goedgekeurd door 

de ALV. 

en balans 

 

3. Financieel jaarverslag  

Zie Nieuwsbrief nr. 16. 

Petra Thijssen, penningmeester, licht de jaarrekening en balans toe.  Het jaar 2014 is 

afgesloten met een positief saldo van €3.446,36, daarin begrepen een bedrag van 

€1.500 van het Rabo Cooperatiefonds dat is bestemd voor het project ‘Canon van 

Heumen’. Het eigen vermogen bedraagt €3.635,36. 

 

4. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaande uit Katja Zee en Frans Wildenborg doet verslag van haar 

bevindingen. De boekhouding is in orde bevonden. De vergadering besluit bij acclamatie 

het jaarverslag en de balans goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. 

 

                                                 
1 13 personen. Vertegenwoordigers van: Werkgroep Historie Worsum, Marishuis, Heemkunde Malden, 

Wijkplatform Hoogenhof, De Lage Hof, Heumen in Beeld, Werkgroep ROOD, Werkgroep GROEN, 

Werkgroep OMD, Werkgroep WOORD en BEELD, Werkgroep ARCHEOLOGIE 
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5. Instellen nieuwe kascommissie 

Katja Zee is bereid aan te blijven als lid van de kascommissie. Jos Gerrits verklaart lid 

van de kascommissie te willen worden. Dit tweetal wordt bij acclamatie door de 

vergadering benoemd. 

 

6. Begroting 2015 

De begroting 2015 wordt aan de aanwezigen uitgedeeld en toegelicht door de 

penningmeester. 

 

 

Inkomsten  Uitgaven  

Subsidie Gemeente Heumen 

incl. bijdrage OMD 

€   500,-- Secretariaat €    150,-- 

Bijdrage Rabo Coop. Fonds 

Canon van Heumen 

1.500,-- Porto 50,-- 

  Open Monumenten Dag 1.121,-- 

  Website 30,-- 

  Representatie 100,-- 

  Vergaderingen 100,-- 

  Notaris (eenmalig) 285,-- 

  Kamer van Koophandel 

(eenmalig) 

 55,-- 

  Lezing 50,-- 

  Excursie   50,-- 

  Contributie Cooperatie Erfgoed 

Gelderland 

150,-- 

  Reservering Canon van Heumen 2.000,-- 

  Reservering publicatiefonds   500,-- 

  Onvoorzien 359,-- 

 € 5.000,--  €5.000,-- 
 

 

Sinds dit jaar ontvangt het Erfgoedplatform €3.500 van de gemeente. We mogen er van 

uit gaan dat dit bedrag jaarlijks zal worden verstrekt. De afzonderlijke subsidie voor de 

OMD is hiermee komen te vervallen. 

Voor het project ‘Canon van Heumen’ is €2.000 beschikbaar. Hiervan is €1.500 afkomstig 

van het Rabo Cooperatiefonds en €500 uit eigen middelen. 

Met het oog op toekomstige uitgaven voor te publiceren boeken wordt een 

Publicatiefonds ingesteld. Hiervoor wordt €500 gereserveerd. 

Gezien de ruimte in de begroting en het beschikbare vermogen is er enige financiële 

armslag. De Werkgroep WOORD en BEELD geeft aan behoefte te hebben aan een 

filmcamera. 

De begroting 2015 wordt bij acclamatie door de vergadering aangenomen. 
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7. Huishoudelijk Reglement 

Zie Nieuwsbrief nr. 16 en opmerkingen Mathieu Houben (toegezonden). 

Leo Ewals, voorzitter, memoreert dat enkele opmerkingen van Mathieu Houben 

betrekking hebben op de statuten. Bespreking van deze punten wordt verschoven naar 

de toekomst wanneer de noodzaak van wijziging van de statuten is gebleken. Op dit 

moment kan de vereniging prima functioneren met de huidige statuten. Onnodige 

notariskosten worden zo uitgespaard. 

De tekst van het Huishoudelijk Reglement (HR) en de opmerkingen van Mathieu Houben 

worden besproken. 

De belangrijkste wijzigingen is de volgende: 

Als bij opening van de vergadering het vereiste quorum2 voor besluiten van 2/3 

van de stemgerechtigden3 niet aanwezig is, kan de voorzitter de vergadering 

sluiten en vervolgens heropenen, waarna besluitvorming mogelijk is. 

Het gewijzigde HR wordt bij acclamatie goedgekeurd en zal op de website worden 

gepubliceerd (Harrie Joosten). 

 

8. Voortgang werkplannen 

BESTUUR  (Leo Ewals) 
Sinds de vorige ALV heeft het bestuur de notariële oprichting afgehandeld. Het heeft 

vergaderd met de gemeente en contacten met andere instanties (zusterorganisatie 

Schouwen-Duivenland) . 

De stand van zaken rond de Canon van Heumen. Leo Ewals en Ben Boersema geven samen 

de nodige informatie. Het Canonteam is inmiddels versterkt met de heer Mathieu 

Houben.    

Er wordt gewerkt op drie gebieden: school, website en publicatie. Met de school De 

Komeet is een begin gemaakt met de opzet van drie lesprojecten: Romeins, christendom 

en Tweede Wereldoorlog. We beogen de opzet van een interactieve website. We willen 

komen tot een boek over de Canon.  De beschikbare middelen zijn beperkt: de Rabo  

heeft 1500 euro gedoneerd. Het boek zou met de formule print-on-demand gepubliceerd 

kunnen worden, dan zijn de opstartkosten beperkt. Contact is er ook met de heer Frans 

Geurts, directeur van Condor, die een musical wil maken gelieerd aan erfgoedthema's. 

Katja Zee wil daar wel meer gegevens over om eventueel een bijdrage te leveren. De 

leden worden uitgenodigd om na te denken over bijdragen aan de Canon. Leo Ewals zegt 

toe voor de zomervakantie een eerste opzet op papier te zetten, zodat er een concreet 

uitgangspunt is voor discussie.  

 

ROOD (Ben Boersema) 
1. Wij adviseren de gemeente Heumen met betrekking tot hun erfgoedbeleid op het 

gebied van monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden en ensembles. 

 

                                                 
2 Inclusief volmachten 
3 Stemgerechtigd zijn leden-instellingen en de werkgroepen 



4 

 

Toelichting:  

- Toen we de laatste 2 jaren de lijsten met karakteristieke en beeldbepalende panden 

en ensembles aan de gemeente aanboden voor plaatsing op de Cultuurhistorische 

Waardenkaart was er enige tijdsdruk. We willen dit jaar onze lijsten nog eens 

kritisch bekijken, met name ook de zogenaamde wederopbouw-/Terlingen-woningen. 

- Verder willen we het resultaat, mede van onze acties, de Cultuurhistorische 

Waardenkaart zelf, volgen en beoordelen op publieksvriendelijkheid. 

- Eventueel een begin maken met het verder verzamelen van verhalen en historische 

informatie bij de geselecteerde panden, zodat deze informatie later aan de 

Cultuurhistorische Waardenkaart toegevoegd kan worden. 

- Tot slot willen we, niet onbelangrijk, als werkgroep optreden als 

“Monumentencommissie”, aangezien deze niet meer bestaat. Via de betreffende 

ambtenaar van de gemeente Heumen kunnen dan vragen gesteld worden aan het 

bestuur van het Erfgoedplatform, dat daarna onze werkgroep inschakelt. De 

werkgroep stelt voor dat het bestuur bij de gemeente kenbaar maakt dat de leden 

van de Werkgroep ROOD beschikbaar zijn voor de Monumentencommissie (Leo 

Ewals). Hier doet zich de vraag voor of voor de Werkgroep GROEN hetzelfde moet 

gelden. 

 

2. Wij werken verder aan de registratie van karakteristieke en beeldbepalende panden 

en ensembles in de gemeente Heumen ten behoeve van de Cultuurhistorische 

Waardenkaart die door de gemeente Heumen wordt opgesteld. 

 

Toelichting: zie voorgaande punt. 

 

3. Wij willen hulp gaan bieden bij het behoud van monumenten, karakteristieke en 

beeldbepalende panden en ensembles met name aan particulieren, en hen algemene 

richtlijnen geven voor het beheer en behoud van hun cultuurhistorisch bezit. 

Bovendien willen wij ook specifiek mensen de helpende hand bieden, eventueel ook 

bij het opsporen van geld. Hierbij maken wij gebruik  van onze eigen netwerken, 

zoals het Gelders Genootschap. 

 

Toelichting:  

- Voorbeelden hiervan zijn onder meer de herbestemming van de schuur van De 

Garstkamp. 

- Verder eventueel advies aan particulieren die uit eigen beweging niet naar de 

gemeente stappen. Voorbeelden hiervan zijn een pand aan de Merenstraat van 

Gradje Willems, het pand Vogelzang 3 (waarvan de bewoners al geadviseerd zijn, 

maar ook boerderij De Heegt. 

 

Bij deze activiteiten zullen we aan eigen nieuwsgaring moeten doen, maar ook goed 

moeten luisteren naar wat er rondzingt in de kerkdorpen mbt. verbouwing van 

monumentale en karakteristieke panden. 

 

4. Wij willen meewerken aan het project: Canon van de gemeente Heumen. 
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Toelichting:  

- Wij willen meewerken aan het opzetten van proeflessen voor de basisschool De 

Komeet, die ook bruikbaar zijn voor de andere basisscholen in de gemeente Heumen. 

De eerste drie thema’s zijn: de slag op de Mookerhei, St. Walrick kapel en 

koortsboom en de Romeinse tijd. De Komeet is onderdeel van de Stichting Kondor. 

De navolgende scholen horen hier bij: de Regenboog (Malden), St. Joris school 

(Heumen), de Zillverberg (Overasselt) en de Tandem (Nederasselt).  

- Wij gaan werken aan een verlanglijstje van monumentale en karakteristieke panden 

en hun historische achtergrond, waarvan we hopen dat ze op de website van de 

Canon van de gemeente Heumen passen en ook terechtkomen en ook later in het 

boekje met de Canon. 

- Aan het project Canon wordt gewerkt door Ben Boersema, Leo Ewals en Mathieu 

Houben. 

- De projectgroep komt deze zomer met een voorstel voor de samenstelling van de 

Canon 

 

Kort samengevat zullen onze werkzaamheden in 2015 bestaan uit: controleren van de 

bestaande lijsten, volgen van en bijdragen aan de vervolmaking van de 

Cultuurhistorische Waardenkaart, oprichten van een nieuwe Monumentencommissie, 

publieke advisering geven en bijdragen aan erfgoedlessen voor het basisonderwijs. 

 

GROEN (Harrie Joosten) 
1. Hoogstamfruitboomgaarden 

Toelichting: Opgenomen in het Landschap Ontwikkelings Plan (LOP) van de 

gemeente. De inventarisatie van locaties van bestaande en aan te leggen 

boomgaarden is klaar. De volgende stap is het kiezen van aan te pakken locaties in 

2015. Projectvoorstel met begroting in te dienen bij de gemeente in september. 

 

2. Heggen en wallen 

Toelichting: De naam van dit deelplan is veranderd van ‘Maasheggen’ naar ‘Heggen en 

Wallen’.  Dit brengt de cultuurhistorische waarde beter tot uitdrukking.  Er wordt 

gewerkt aan een projectvoorstel ‘Grenswallen’. 

 

3. Groene markering kasteel Heumen 

Toelichting: Opgenomen in het Landschap Ontwikkelings Plan (LOP) van de 

gemeente. De groene markering krijgt waarschijnlijk vorm door een combinatie van 

selectief begrazen en maaien. Het kasteelcomplex is onlangs uitgezet aan de hand 

van gegevens van de opgraving van 1980. Projectvoorstel met begroting in te dienen 

bij de gemeente in september. 

 

4. Groene markering motte Malderburcht 

Toelichting: Opgenomen in het Landschap Ontwikkelings Plan (LOP) van de 

gemeente. Aanpak en uitvoering vergelijkbaar met voorgaand project. De motte 
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volgt na het kasteel. Projectvoorstel met begroting in te dienen bij de gemeente in 

september. 

 

5. Bloemrijke akkerranden en boerenwandelpaden 

Toelichting: Opgenomen in het Landschap Ontwikkelings Plan (LOP) van de 

gemeente. Dit project is een samenwerking van het Erfgoedplatform met 

landschapsarchitect Saskia Bongers en landschapsecoloog Ronald Jansen. Van de 

verschillende deelprojecten wordt nu gewerkt aan plannen voor het Dassengebied 

Sluisweg. Projectvoorstel met begroting in te dienen bij de gemeente in september. 

 

6. Groene bijdrage aan OMD 

Toelichting: De Werkgroep GROEN werkt samen met de Werkgroep OMD om het 

landgoed Grootstal op 13 september te presenteren aan het publiek. 

 

7. Groene bijdrage aan Canon 

Toelichting: De ‘groene’ onderdelen van de canon zullen worden verzorgd door de 

Werkgroep GROEN. 

 

 

WOORD en BEELD (Piet van Casteren) 
De werkgroep Woord en Beeld heeft zich het afgelopen halfjaar voornamelijk bezig 

gehouden met het opnemen en uitwerken van een drietal interviews met 

Overasseltenaren over met name hun beleving van de oorlogstijd en bevrijdingsdagen. 

De uitwerkingen zijn nu zo goed als afgerond en gereed voor publicatie. De bedoeling is 

om dat rond 4 en 5 mei te doen als de aandacht ook juist op die tijd gevestigd is. Hoe te 

publiceren is ook nog een vraag, maar wij denken aan de site van het Erfgoedplatform 

met een link daarheen vanuit een persbericht naar De Gelderlander. Daarin heeft 

overigens het interview met Truus Jansen-Saedt over haar oorlogsbelevenissen al 

eerder aandacht gekregen. 

De plannen zijn verder om met deze aanpak verder te gaan teneinde de verslagen van de 

ooggetuigen van destijds vast te leggen en te bewaren voor het nageslacht. 
 

ARCHEOLOGIE (Katja Zee) 
De leden van de werkgroep hebben een aantal lopende activiteiten: 

 

Onderzoek naar de vondsten gedaan bij de opgraving van kasteel Heumen 

Onderzoek naar de historie van het Gilde St.Antonius Abt in Overasselt en het 

verzamelen van informatie over de gildeboeken, zilveren schilden, het vaandel en meer. 

In de najaarseditie van het blad Topic heeft een interview gestaan met Jo van Lieshout 

en Harrie Joosten over hun onderzoek. Bovendien was op de nieuwjaarsbijeenkomst in 

de Lage Hof het gildezilver te bezichtigen dat bij het kerkbestuur in beheer is. 

 

Daarnaast heeft een aantal kortdurende activiteiten plaatsgevonden: 

Bezoek aan de tentoonstelling 'de onderkant van Nijmegen, 25 jaar archeologie in de 

oudste stad van Nederland' in de Mariënburgkapel te Nijmegen. 
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Medewerking aan de tentoonstelling 'Veelzijdige vennen' in Museumkasteel Wijchen - 

informatie en restauratie van aardewerk. 

Realisatie van het digitale 'meldpunt archeologie'. Hier kan iedereen een vondst melden 

of een vraag stellen over archeologie. 

Voor twee van onze leden is een verzoek ingediend bij de gemeente voor een individuele 

ontheffing van het detectorverbod. Dat is verleend. Zij kunnen binnenkort met 

toestemming van de eigenaar terreinen onderzoeken. De vondsten worden gemeld bij de 

regio-archeoloog. 

 

Ten slotte zijn er activiteiten die net zijn aangevangen: 

Ontwikkeling van een lespakket over de geschiedenis van de gemeente Heumen. 

Ontwikkeling van een route door de Overasseltse en Hatertse vennen waarin natuur en 

geschiedenis de thema's vormen. 

In samenhang met de komst van een snelfietsroute tussen Nijmegen en Cuijk willen we 

in samenwerking met de AWN-afdelingen van Nijmegen en Cuijk een groep vormen die 

de archeologische belangen kan behartigen. De route loopt deels over een oud Romeins 

tracé. Bij de aanleg van de route is moeten zo weinig mogelijk archeologisch waardevolle 

resten worden beschadigd. Daarnaast kunnen we een rol spelen bij het leveren van 

informatie over de Romeinse weg voor bijvoorbeeld informatieborden. 

 

OPEN MONUMENTEN DAG (Harrie Joosten) 
Rond het thema ‘Kunst en Ambacht’ wordt een programma gebouwd met activiteiten en 

monumenten in Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt. De voorbereidingen zijn in 

volle gang. De organisatie in Nederasselt dreigde weg te vallen, maar gelukkig is 

Annemarie Punt bereid gevonden de leiding te nemen.  

Er zal ruime aandacht zijn voor kunstuitingen en ambachten door lokale kunstenaars en 

ateliers. Daarnaast zullen de musea en molens meedoen. 

Het thema erfgoed krijgt aandacht bij de basisscholen. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

- De najaarsvergadering vindt plaats op 4 november, waarschijnlijk bij De Muse 

(Leo Ewals) 

- De Werkgroep ARCHEOLOGIE wil in het najaar een publieksavond in Heumen 

organiseren met het voormalige kasteel Heumen als onderwerp. 

- De vrijwillige molenaars van de Joannusmolen, de Zeldenrust en de Maasmolen 

willen nauwer met elkaar gaan samenwerken. De vorming van een Werkgroep 

MOLENS onder de paraplu van het Erfgoedplatform behoort tot de 

mogelijkheden. 

- De Werkgroep GROEN heeft meegedacht en geadviseerd m.b.t. de plannen rond 

de Dorpstraat in Heumen (Jan Paul Bevoort). De kans bestaat dat een aantal 

laanbomen worden oipgeofferd t.b.v. de verkeersveiligheid. Het ziet er naar uit 

dat 24 bomen zullen verdwijnen, maar dat er 17 terugkomen. 
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- De gemeente onderzoekt mogelijkheden van ander gebruikk en eventuele verkoop 

van de voormalige boerenschuur De Garstkamp. Suggesties voor toekomstig 

gebruik kunnen worden gemeld bij Piet van Casteren. 

- Gerrit Kesseler pleit voor veiligheidsmaatregelen bij de draaiende molens op de 

OMD. De Werkgroep OMD zal dit verder bespreken.  

 

 

 

Notulist 

 

 

 

 

H.F.P. Joosten, secr. 

Voorzitter 

 

 

 

 

L. J. I. Ewals 

 


