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ERFGOEDPLATFORM
GEMEENTE HEUMEN
Nieuw cahier en nieuwe
wandeling
Frank Oerlemans

Reconstructie van een linie
De circumvallatielinie van Maurits rond de stad Grave in 1602
van Heumen, Overasselt en Nederasselt tot Balgoij/Keent
Erfgoedplatform Gemeente Heumen, Erfgoedreeks dl. 7,
2021, 86 p., geïllustreerd, ISBN 978-90-825728-7-2, € 17.50

Te koop bij Lucy van Langen, Drogisterij en Kado, in Overasselt en de
ReadShop in Malden. Of te bestellen via de website:
www.erfgoedheumen.nl/erfgoedreeks.php
De auteur Frank Oerlemans heeft met behulp van een kaart van de linie uit 1602, een dagboek uit die
tijd en moderne hulpmiddelen als satellietopnamen en het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN)
een deel van de linie weer op kunnen sporen. In de linie zijn 12 van de 27 sporen van redoutes (en
een hoornwerk) teruggevonden. Ook heeft hij twee schansen buiten de linie kunnen traceren.

De werkgroep Heerlijkheden Overasselt van het Erfgoedplatform heeft
in de circumvallatielinie uit 1602 inspiratie gevonden voor het
samenstellen van een rondwandeling: De linie van Prins Maurits.
De wandeling loopt door het gebied waar vroeger de linie in de dorpen
Nederasselt, Overasselt en Heumen heeft gelegen. Tijdens de tocht is
er gelegenheid om stil te staan bij kenmerken in het huidige landschap
die nog verwijzen naar de vroegere militaire inrichting. Daarnaast is er
ook volop ruimte om aandacht te geven aan de oude woonkernen en
de mooiste stukken natuur uit de drie dorpen.
De route is in totaal ongeveer 25 km lang, maar kan ook in drie of vier
delen als rondwandeling gelopen worden.
Deze folder ligt op diverse publieksplekken in de gemeente Heumen.
Zie ook: www.erfgoedheumen.nl
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Open Monumentendagen 2021
Vorig jaar hebben we door de coronamaatregelen niet deelgenomen aan de Open Monumentendagen (OMD). Dit jaar hebben we de draad voorzichtig weer opgepakt.
Op zaterdag 11 september jl. heeft Frank Oerlemans in
Ons Huis in Nederasselt het eerste exemplaar van zijn
boek Reconstructie van een linie aangeboden aan
wethouder René Waas van de gemeente Heumen.
Ook werd hem de folder van de wandelroute De linie
van prins Maurits overhandigd.
Frank Oerlemans gaf een toelichting bij zijn boek en
Hans van Lanen presenteerde de wandelroute.

Foto: Jan Paul Bevoort
Het boek en de wandeling zijn op zondag 12 september jl. gepresenteerd in Overasselt (Veldschuur)
en Heumen (Terp). In Malden was een fietstocht uitgezet langs een tiental te bezoeken/bezichtigen
erfgoedprojecten en -plekken.
Op beide dagen waren de drie molens in de gemeente – Maasmolen (Nederasselt), Zeldenrust
(Overasselt) en Joannusmolen (Heumen) – geopend voor publiek. En in samenwerking met het OMDcomité van Grave waren er drie veerponten in de vaart: tussen Grave en Nederasselt, Gassel en
Overasselt, en Grave en Gassel.

Oude gemeentehuis Overasselt
De plek van het oude gemeentehuis van Overasselt – bij de
kruising van de Rotsestraat en de Schoonenburgseweg – is nu goed
gemarkeerd. Wij wisten natuurlijk wel waar het stond, maar de
leibomen die ervoor stonden waren bijna niet te herkennen als
zodanig. Een beetje snoeiwerk doet wonderen en samen met een
informatiebord lijkt het nu weer heel wat.
Hoe dan ook een lekker plekje om tijdens een lange fiets- of
wandeltocht even uit te blazen, net even buiten de naastgelegen
doorgaande weg.

Foto: Jan Paul Bevoort
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Beeldbank Erfgoed Heumen
Het bestuur van het Erfgoedplatform heeft in het voorjaar van dit jaar besloten om te gaan werken
met een beeldbank voor het lokale erfgoed. In deze beeldbank kunnen afbeeldingen (foto’s, prenten,
tekeningen, kaarten e.d.) worden bewaard en beschikbaar gesteld voor geïnteresseerden. Via een
vaste structuur met trefwoorden wordt de gebruiker geholpen om vlot toegang te krijgen tot de
zaken waarvoor hij belangstelling heeft.
De beeldbank kent een gemeentebrede opzet, maar wordt gevuld door werkgroepen per dorp. De
beeldbank Erfgoed Heumen heeft zich aangesloten bij de beeldbank van Erfgoed Gelderland en
maakt gebruik van het programma Memorix Maior. Dit programma zorgt ervoor dat beelden en
aanvullende informatie volgens een vast protocol worden ingebracht zodat de data
gebruikersvriendelijk kunnen worden aangeboden. Het bevat verder waarborgen voor het correct
handelen conform de regelgeving van privacy en intellectuele eigendom (copyright). Een ander
voordeel van de aansluiting bij Erfgoed Gelderland is dat de databank van Heumen deel uitmaakt van
een grotere gegevensverzameling.

De beeldbank van Erfgoed Heumen is direct bereikbaar via:
https://www.collectiegelderland.nl/organisaties/erfgoedplatform-heumen, maar je kunt er ook
gemakkelijk komen via een eigen button op de homepage van www.erfgoedheumen.nl
Inmiddels zijn er werkgroepen actief in Overasselt en Heumen, die hun eerste bestanden hebben
ingebracht. Zie ook bericht in de laatste nieuwsbrief van Erfgoed Gelderland:
https://erfgoedgelderland.nl/netwerk-collectiegelderland-blijft-groeien/
Wil je een bijdrage leveren aan de opbouw en verdere ontwikkeling van de beeldbank, neem dan
contact op met Hans van Lanen (tempelsehof@gmail.com, tel. 06-30955127) of Jacques Leverdingen
(jacques.leverdingen@gmail.com, tel. 06-12063208).
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Faro Magazine
Ieder mens heeft recht op cultureel erfgoed. Dat is het uitgangspunt van het Verdrag van Faro.
Maar hoe brengen we dit in de praktijk en hoe zorgen we ervoor dat iedereen dat recht ook kan
uitoefenen en kan meedelen in de waarde van erfgoed? Sinds 2005 biedt het Europese Verdrag van
Faro onder de titel De Waarde van Cultureel Erfgoed voor de Samenleving kaders om hiermee aan de
slag te gaan. Het afgelopen jaar onderzocht de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) wat het
verdrag in Nederland kan betekenen. Door gesprekken met instellingen, erfgoedprofessionals en
vrijwilligers in binnen- en buitenland ontstond er een beeld van de praktijk van het verdrag. In het
Faro Magazine leest u de ervaringen, initiatieven en experimenten van mensen uit het veld. Zo wordt
concreet welke kansen en mogelijkheden er zijn en wat ervoor nodig is. Het informatieve magazine
kan worden gedownload of besteld via:
https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/magazines/2021/01/01/
faro-magazine/Faro_magazine_sept_2021.pdf

Agenda
3 oktober 2021

Appeloogstfeest boomgaard Elshof
Plaats: Boomgaard Elshof, ’t Laantje, Malden
Tijd: 11-14 uur

28 oktober 2021

Symposium Vuurvogel
Het unieke schoolgebouw Vuurvogel I in Malden staat op de nominatie
plaats te maken voor woningbouw. Buurtbewoners hebben zich in een
petitie tegen de sloop van de school gekeerd. Het Erfgoedplatform
organiseert een bijeenkomst over de erfgoedwaarde van de Vuurvogel,
met sprekers van o.a. de Bond Heemschut Gelderland en het
Cuypersgenootschap. Meer informatie over het programma volgt.
Plaats: Vuurvogel, Veldsingel 2, Malden
Tijd: 20.00 uur

10 november 2021

Algemene ledenvergadering (ALV) Erfgoedplatform Gemeente Heumen
Na afloop van de vergadering is er een openbaar gedeelte met toelichtingen
op het nieuwe cahier Reconstructie van een linie, de wandelroute De linie van
Prins Maurits, de onlangs gestarte Beeldbank Erfgoed Heumen en een
vertelling.
Plaats: Kanaalzicht, Dorpstraat 5, Heumen
Tijd: 20.30 uur

Weet u …
▪
▪

dat onze publicaties 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/
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Publicaties Erfgoedplatform
Cahier 1:
Cahier 2:
Cahier 3:
Cahier 4:
Cahier 5:
Cahier 6:
Cahier 7:

Het veer van Grave naar Nederasselt (€ 15,00)
Het verdwenen kasteel Heumen en zijn bewoners (€ 15,00)
De Canon van de gemeente Heumen (€ 15,00)
De Heumense molens (€ 17,50)
Kroonwerk Coehoorn (€ 20,00)
Kloostergoederen in Overasselt (€ 17,50)
Reconstructie van een linie (€ 17,50)

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

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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Vrienden van het Erfgoedplatform
Wanneer u gewend bent om jaarlijks een gift te doen aan het Erfgoedplatform Gemeente
Heumen of u overweegt om dat te gaan doen, dan is het volgende voor u belangrijk om te
weten. De vereniging Erfgoedplatform Gemeente Heumen is als culturele instelling
opgenomen in het ANBI-register van de Belastingdienst. De fiscus heeft voor dit type
instellingen een bijzondere faciliteit in de giftenaftrek gecreëerd.
Het in aftrek te nemen bedrag in de aangifte inkomstenbelasting mag met 25% van de
schenking worden verhoogd. Bedraagt het bedrag van de gift bijvoorbeeld € 100 dan mag
€ 125 in aftrek worden genomen.
Wanneer er een schenkingsovereenkomst wordt opgemaakt waarin is vastgelegd dat u
jaarlijks gedurende een periode van tenminste 5 jaar een vast bedrag zult overmaken, dan
geldt nog een extra faciliteit. U hoeft dan geen rekening te houden met de 1%-drempel en
kunt het bedrag van de schenking (+25%!) volledig in aftrek nemen. Voor zo’n schenkingsovereenkomst hoeft u niet naar de notaris. Voor een modelovereenkomst en ook voor
eventuele aanvullende vragen kunt u terecht bij: info@erfgoedheumen.nl
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