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ERFGOEDPLATFORM      
GEMEENTE HEUMEN 
 
Het nieuwe jaar 2021 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2021. Het bestuur van het Erfgoedplatform wenst u en de uwen een 

heel goed en vooral gezond nieuwjaar. De coronaperikelen zijn helaas nog niet voorbij, maar 

desondanks proberen we er ook dit jaar het beste van te maken. In ieder geval zullen we u zo goed 

mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van bescherming van ons erfgoed. 
 
Subsidie Erfgoedplatform 
blijft! 
 
Na veelvuldig overleg met de gemeente heeft penningmeester Petra Thijssen een prachtige brief van 

de gemeente ontvangen waaruit blijkt dat onze subsidie in stand blijft. Dat betekent dat we op de 

huidige weg voort kunnen gaan. Voorzichtigheid op financieel terrein blijft geboden want ondanks de 

steun van de gemeente zijn we geen rijke vereniging. Het is wel een hele geruststelling dat voor de 

komende jaren het ongewisse van tafel is.  

Het Erfgoedplatform is zeer verheugd dat wij samen met de gemeente onze geplande activiteiten en 

projecten verder kunnen gaan uitwerken. Op die manier kunnen we in goede relatie met elkaar ons 

cultureel-historisch erfgoed nu en in de toekomst blijven bewaken. 

 

Molens voorlopig nog van 
gemeente 
 

De voorgenomen verkoop van twee van de drie gemeentelijke molens is op de lange baan 

geschoven. Wat betreft de Maasmolen in Nederasselt is het wachten op de ontwikkelingen rond het 

ecodorp. In de eerste ideeënschets was sprake van het ophogen van de molen om onder/naast de 

molen horeca mogelijk te maken. Molenbouwer Coppes uit Bergharen, de mogelijke koper, is in 

afwachting van verdere stappen van de gemeente, maar voorlopig ligt het daar dus stil. 
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In Heumen zijn de onderhandelingen over de overdracht van de Joannusmolen aan de huidige 

molenaar stil komen te liggen omdat beide partijen het niet eens kunnen worden over de staat  

van onderhoud waarin de molen van eigenaar kan/moet wisselen.  

 

Rond molen Zeldenrust in Overasselt heerst serene rust. Die molen blijft eigendom van de  

gemeente. 

 
RK kerk te Heumen 
 

Voor het dorp Heumen is 22 november 2020 een bijzondere dag geweest. Die zondag werd in de 

Georgiuskerk de laatste viering gehouden. Gezien de coronamaatregelen van de regering mocht er 

maar een zeer beperkt aantal parochianen in de kerk aanwezig zijn. Dankzij de moderne media was 

de hele viering digitaal voor de andere parochianen en belangstellenden te volgen. 

Voorafgaand aan deze laatste dienst heeft de Werkgroep Inventaris lijsten gemaakt met de 

bezittingen van de kerk en de waardevolle zaken van anderen die zich in de kerk bevinden. Het 

Erfgoedplatform hoopt dat het religieus erfgoed een bestemming krijgt waarbij ook de Heumense 

parochianen een goed gevoel hebben dat het op de juiste plek is terecht gekomen. 

 

Leo Ewals & Piet Wermenbol 
Kunst in de Georgiuskerk van Heumen 
56 p., € 8,50 
 
Te koop bij:  
Ilona Wijnakker, Dorpstraat 34, Heumen,  
tel. 06-39713950  
en 
The Read Shop, winkelcentrum Malden 
Lucy van Langen, Drogisterij en Kado, Overasselt 
 

Ook te bestellen via de website van het Erfgoedplatform: 

http://erfgoedheumen.nl/bestel.php 

 

Ondanks het buiten gebruik stellen van de kerk kunnen de parochianen toch in het eigen dorp ter 

kerke gaan. De protestantse kerk biedt hen onderdak. Inmiddels heeft er al een eerste katholieke 

viering plaatsgevonden in deze historische kerk die tegenover de ‘oude’ Roomse kerk staat.  
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Het verhaal van de RK kerk is nog niet af. Er is een Werkgroep Mariakapel in het leven geroepen die 

een aantal voorstellen heeft gedaan om een mooie kapel/devotiecentrum te laten bestaan rondom 

of aan de kerk te Heumen. Deze voorstellen zijn door de groep met toelichting voorgelegd aan het 

bestuur van de Twaalf Apostelen parochie die de plannen en ideeën gaat bespreken met het bisdom. 

De Werkgroep hoopt hierop positieve reacties te ontvangen, zodat ze verder kunnen gaan met het 

uitwerken van de plannen. 

 

Open Monumentendag 2021 
De vooruitzichten voor de Open Monumentendag zou je goed 

kunnen noemen. Het is nog wel erg vroeg om definitief iets 

zinnigs hierover te kunnen zeggen. Nu het vaccineren 

aanstaande is mag je hopen dat in september 2021 de situatie 

dusdanig is verbeterd dat we weer erop uit kunnen om de 

bijzondere bouwwerken, locaties, voorwerpen en andere zaken 

in de gemeente Heumen te bewonderen. Een paar heikele 

punten over aansprakelijkheid e.d. moeten nog met de 

gemeente worden besproken.  

Niettemin worden binnenkort de eerste voorzichtige stappen gezet om na het afschalen van de 

huidige strikte regels iets op de rails te kunnen zetten. We houden u op de hoogte! 

 

Molenbiotoop Joannusmolen in 
het geding 
 

Rondom historische windmolens heerst een speciaal regime 

aangaande bouwhoogtes. In een cirkel van 400 meter rond 

een molen mag niet hoger dan x meter worden gebouwd of 

groen blijven groeien. Die x meter is afhankelijk van het 

formaat van de wieken en de ashoogte. Het is een heel oud 

recht dat niet speciaal lokaal werd vastgelegd, maar door de 

centrale overheid.  

Tegenwoordig noemen we dat de molenbiotoop, vroeger was 

dat het windrecht van een molen dat gerespecteerd diende 

te worden. Het was een bijna net zo sterk recht als het veel 

bekendere, en moeilijk op te heffen recht van overpad. 
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BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, 
RECREATIECENTRUM HEUMENS BOS 
GEMEENTE HEUMEN 
Ontwerp 02 - 11 – 2020 
 
Ter inzage vanaf 16 -11 -2020 
 
NL.IMRO.0252.BUbpHeumensbos-OW01 
 
1.1 Aanleiding en doel 
De aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan zijn de ontwikkelingen van het 
Recreatiecentrum Heumens Bos in de gemeente Heumen. Het recreatiecentrum ligt aan de 
Vosseneindseweg 46 in Heumen. 

 

 

In de loop der jaren is de molenbiotoop van de Joannusmolen steeds meer aangetast door 

bebouwing en begroeiing op het aangrenzende terrein van Recreatiecentrum Heumens Bos. 

Modernisering van het recreatiecentrum heeft nu geleid tot een nieuw ontwerp-bestemmingsplan 

omdat op een naastgelegen weiland een nieuw entreegebouw zou moeten komen. Aanleiding voor 

de werkgroep Molens en het Erfgoedplatform een ‘Zienswijze’ in te dienen bij B&W van de gemeente 

Heumen om in het ontwerp-bestemmingsplan betere bescherming van de molenbiotoop te 

bepleiten. Overigens is ook aandacht voor de archeologie daar van belang. 

 

Zeikmeidepaadje Overasselt  

weer zichtbaar 

 
Vanuit de werkgroep Heerlijkheden Overasselt is het initiatief 
gekomen om de oude veldnamen te laten herleven door bordjes 
met deze namen te plaatsen. De bordjes staan langs de 
wandelroutes van de Heerlijkheden Overasselt. Plekken met 
interessante namen waarover iets valt te vertellen zijn gekozen 
om aandacht te geven. Samen met twee medewerkers van de 
buitendienst van de gemeente zijn de eerste 11 bordjes met de 
veldnamen geplaatst. Op de website van het erfgoedplatform is 
toelichtende informatie opgenomen en kaartmateriaal met de 
exacte locatie.  
 
Momenteel zijn de volgende namen te vinden: Den Ouden Dijk, 
De Waaij, Charisius Kampke, Pieken Halve Vrouwen, Kortbossen, 
De Schenskens, Heegtse Meer, De Klef, Mierland, Loksheuvelse 
Bouwveld en Egelsmortel.  Mierland, Loksheuvelse Bouwveld 
en Egelsmortel. 
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De gemeente is erin geslaagd om ook de provincie bij de financiering een bijdrage te laten leveren. 

Daardoor is ruimte ontstaan voor een volgende serie van 12 veldnamen, die de komende maand in 

Overasselt geplaatst gaan worden. Ook hiervoor geldt dat er steeds een leuk verhaal bij te vertellen 

is. Zoals bij het Zeikmeidenpaadje: een klein (zeikmeide = mier) paadje, dat in vroeger tijden de 

verbinding tussen het Duisterstraatje en het oude NH kerkje vormde. Udens Ford verwijst naar een 

onderdeel van de verdedigingslinie rondom Grave ten tijde van het beleg in 1602. 

 

Andere namen uit de tweede serie, waarvan de toelichting weer op de website te vinden zal zijn: 

Bullenbos , Kalen Dijk, Erpewaay, Cloodyens, De Meier, Steenovenkamp, Het Ondiepe,  Mevrouws 

wei, De Zes Morgen, Hekkepust en De Mars. 

 

De gemeente vindt het een mooi project en is bereid een verdere uitbreiding van het project binnen 

de gemeente samen met de provincie te ondersteunen. Goed nieuws voor de Heemkundewandeling 

in Malden Noord waar dit soort oude veldnamen heel goed bij zouden passen. 
 

 

Publicaties Erfgoedplatform 
 

 

Boek 1:  Achter het front (€ 20,00) 

 

Cahier 1: Het veer van Grave naar Nederasselt (uitverkocht) 

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) 

 

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

 

Te bestellen via de website van het Erfgoedplatform: 

http://www.erfgoedheumen.nl/bestel.php 

 

  

http://www.erfgoedheumen.nl/bestel.php
http://www.erfgoedheumen.nl/bestel.php
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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.  

 

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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