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ERFGOEDPLATFORM      
GEMEENTE HEUMEN  
 
‘Heumens Landschap Werkt’ 
 

De snoeiploeg, de hoogstam fruit snoeiers, hebben hun eigen (volle) agenda die vanaf januari 2023  

weer gaat beginnen met het snoeien van de ook al weer zes boomgaarden (van wisselende 

grootte, 5 tot 80 bomen). Zij zullen hiermee de eerste maanden van het jaar bezig zijn. , mocht je 

geïnteresseerd zijn in het hoogstam-snoeien maar nog geen ervaring hebben, dan kun je je daar 

voor aanmelden.  

 

Op het terrein ‘Heumen Noord’ is er volop werk aan de 

winkel. Er kunnen verschillende heggen gevlochten 

worden (misschien ook nog op andere locaties). 

Ervaring is niet vereist. Iedereen is welkom om mee te 

helpen op een van de onderstaande data.  

 

Op twee  locaties krijgen deze winter knotbomen 

onderhoud, in Nederasselt én op het terrein ‘Heumen 

Noord’. Op beide locaties wordt uitgebreid ingegaan op 

het hoe en waarom van het knotten van bomen. Er 

staan hoofdzakelijk wilgen maar ook diverse andere soorten als eik, es, populier en linde. Ook 

hiervoor vinden jullie hieronder data. 

  

Mocht je geïnteresseerd zijn om aan deze activiteiten deel te nemen (zie agenda hieronder), meld 

je dan aan bij: 

 

Jef Gielen Landschapsbeheer  

De Hosterd 38 

6582 CB Heumen  

tel. 024-3450676 / 06-41699711 

www.jefgielen.nl 

 

Datum Activiteit Locatie 

6 en 7 januari 2023 Heggen  vlechten Heumen Noord 

18 januari 2023 Knotten wilgen Nederasselt 

21 januari 2023 Knotten diverse bomen Heumen Noord 

3 en 4 februari 2023 Heggen vlechten en knotten Heumen Noord 

15 februari 2023 Heggen vlechten Nader te bepalen 

 

  

http://www.jefgielen.nl/
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‘Vertel Eens’ in Overasselt 
 

Op de ‘Vertel Eens’-ochtend in Overasselt van 28 oktober 2022 was het thema: Het Rijke Roomsche 
Leven in de vorige eeuw. Door de verwachte drukte (tachtig aanwezigen!) was uitgeweken naar de 
grote zaal van het Verenigingsgebouw. Het team van beeldbank Overasselt had een prachtige 
PowerPoint in elkaar gezet waarin het Roomsche leven goed tot uitdrukking kwam. In die jaren 
speelde de Katholieke Kerk in de gemeenschap van Overasselt een allesbepalende en controlerende 
rol. In bijna alle verenigingen hadden de pastoors een vinger in de pap als geestelijke adviseur of zelfs 
als animator van de vereniging. Er kwamen veel mooie oude foto ś voorbij van kerken, processies, 
pastoors, paters, zusters en zelfs één aartsbisschop uit Overasselt. De bijdrage van een ad hoc koor 
zorgde met een religieuze tekst op de melodie van ‘Het Dorp’ voor een muzikaal hoogtepunt. De 
bijeenkomst is op 6 december 2022 herhaald voor de leden van de KBO (belangenorganisatie voor 
senioren Overasselt/Nederasselt), in het museum De Lage Hof. Ook daar was sprake van een grote 
opkomst en waardering.  

De ervaringen in Overasselt worden binnenkort gedeeld met de overige beeldbankgroepjes in de 
gemeente. Mogelijk is de aanpak ook voor de overige dorpen aantrekkelijk en haalbaar. 

 
Koortsboom 
 

De Markiezeneik op landgoed Amelisweerd bij Utrecht is met een 

recordaantal van bijna 37.000 stemmen verkozen tot Boom van het Jaar 

2022. De ruim 200 jaar oude boom staat symbool voor het protest tegen 

de verbreding van de snelweg A27. 

 

In de provincie Gelderland werd afgelopen jaar de overbekende 

Koortsboom bij St. Walrick genomineerd. Met 1.374 stemmen eindigde 

de Koortsboom op een eervolle tweede plaats. 

 

 

 

 

 

De nieuwe Omgevingswet 
 

Deze wet zou – na eerder uitstel – per 1 januari 2023 in werking treden, maar opnieuw blijkt uitstel 

noodzakelijk. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu vastgesteld op 1 juli 2023.    

 

Inmiddels heeft de gemeenteraad van Heumen in zijn vergadering van 6 oktober 2022 het 

gemeentelijke Koersdocument Omgevingsvisie vastgesteld. In onze vorige nieuwsbrief zijn daaruit 

enkele bemoedigende passages geciteerd.  
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Aanschaf drone 
 

Binnen enkele werkgroepen van het Erfgoedplatform is de afgelopen periode ervaring opgedaan met 

de inzet van drones. Op onze Beeldbank bijvoorbeeld staat al een flink aantal fraaie drone-foto’s van 

gebouwen. Wanneer met virtual reality technieken oude historie in het huidige landschap wordt 

teruggebracht, blijkt het gebruik van drone-beelden waardevol zoals bijvoorbeeld bij de filmpjes op 

onze website bij de Linie van Maurits. Verder heeft met name onze werkgroep Archeologie al een 

paar keer ontdekkingen gedaan waarbij drone-opnamen samen met andere data (zoals de Algemene 

Hoogtekaart Nederland) ondersteunend zijn geweest. Gelet op de ontwikkelingen bij andere 

erfgoedverenigingen mogen we ook bij onze werkgroepen Groen en Rood een groeiende 

gebruiksbehoefte verwachten. 

 

Het bestuur van het Erfgoedplatform heeft daarom besloten om voor collectief gebruik een drone 

aan te schaffen. Het idee is om het beheer en gebruik van de drone (na een korte maatwerktraining) 

bij een klein ‘pilotengroepje’ neer te leggen. Als je belangstelling hebt om deel te nemen aan dit 

‘pilotengroepje’, stuur dan even een bericht aan: info@erfgoedheumen.nl.   

 
Algemene ledenvergadering (ALV) 
 

Op de ALV van 9 november 2022 zijn o.m. de volgende onderwerpen aan de orde geweest. 

− De honderdjarige herdenking van de watersnoodramp van 1925/1926 in het Maas-Waal gebied 

is in voorbereiding; ook wordt in overleg met de gemeente Heumen onderzocht of een 

herdenkingsmonument kan worden opgericht.  

− Door de gemeente Heumen is een extern instituut ingeschakeld om de toekomstige bestemming 

van de voormalige school Vuurvogel 1 in Malden te onderzoeken: het rapport wordt voorjaar 

2023 verwacht;  

− Er zijn nu voor onze Beeldbank werkgroepen actief in Heumen, Overasselt en Nederasselt. In 

2023 sluit een werkgroep in Malden zich hierbij aan. 

− Voor de activiteiten op de Open Monumentendag 2023 worden vrijwilligers gevraagd in de 

dorpen Heumen en Nederasselt: graag aanmelden via info@erfgoedheumen.nl.     

 

Agenda 
 
Zaterdag 13 mei en   Nationale Molendag 
zondag 14 mei 2023 Deelname: Joannusmolen (Heumen), Zeldenrust (Overasselt) en 

Maasmolen (Nederasselt) 
 
Zaterdag 9 september en  Open Monumentendag 
zondag 10 september 2023 Thema: Levend Erfgoed (nadere info volgt) 
 

mailto:info@erfgoedheumen.nl
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Publicaties Erfgoedplatform 
 
Cahier 1:  Het veer van Grave naar Nederasselt (€ 15,00) 

Cahier 2:   Het verdwenen kasteel Heumen en zijn bewoners (€ 15,00) 

Cahier 3:   De Canon van de gemeente Heumen (€ 15,00) 

Cahier 4:   De Heumense molens (€ 17,50) 

Cahier 5:   Kroonwerk Coehoorn (€ 20,00) 

Cahier 6:  Kloostergoederen in Overasselt (€ 17,50) 

Cahier 7:  Reconstructie van een linie (€ 17,50) 

Cahier 8:   Geschiedenis van protestants bezit en bestuur in Overasselt (€ 20,00)  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek 1:   Achter het front (€ 20,00) 

 

Katern 1:  Kunst in de Georgiuskerk van Heumen (€ 8,50) 

 

Te bestellen via:  http://erfgoedheumen.nl/bestel.php       

 

 

Weet u …  
 
• dat onze publicaties te bestellen zijn op onze website https://erfgoedheumen.nl/bestel.php.   

en ook te leen zijn bij de Openbare bibliotheken van Malden en Overasselt  

• dat ook veel informatie te raadplegen is op:  

Verhaal van Gelderland: https://erfgoedgelderland.nl/project/verhaal-van-gelderland/ 

Verhaal tussen Maas en Waal: https://www.verhaaltussenmaasenwaal.nl/wat-is-een-canon/ 

https://erfgoedheumen.nl/bestel.php
https://erfgoedgelderland.nl/project/verhaal-van-gelderland/
https://www.verhaaltussenmaasenwaal.nl/wat-is-een-canon/
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Colofon 

De nieuwsbrief, uitgegeven door het Erfgoedplatform Gemeente Heumen, verschijnt minimaal 4x per 

jaar en is bestemd voor iedereen die zich op een of andere wijze verbonden voelt met het Heumens 

erfgoed of daarin is geïnteresseerd.  

Nieuwsitems kunnen worden gestuurd naar: info@erfgoedheumen.nl 

Samenstelling en redactie: Jan Paul Bevoort en Frans Wildenborg. 

Het abonnement is gratis. Meld u aan op: info@erfgoedheumen.nl 

Een donatie om ons te ondersteunen wordt zeer op prijs gesteld.  U kunt een bijdrage overmaken op 

bankrekening: NL 26 INGB 0007574961 t.n.v. Erfgoedplatform Gemeente Heumen. 

 

 

Het Erfgoedplatform is een ANBI-instelling zodat uw donatie  

aftrekbaar is van de belasting.  

 
Omdat sprake is van een zogenoemde culturele instelling geldt voor 
donaties die in de vorm van een periodieke gift worden gedaan een 
extra fiscale aftrekmogelijkheid. Voor nadere informatie: neem contact 
met ons op via: info@erfgoedheumen.nl 
 

 

Als u geen prijs (meer) stelt op toezending van deze nieuwsbrief, meldt u zich dan af door een e-mail 

te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl 
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