Nieuwsbrief 13 – april 2022

ERFGOEDPLATFORM
GEMEENTE HEUMEN
Nieuw in Nederasselt
Bij het Kroonwerk Coehoorn zijn in samenwerking met de gemeente Heumen veel nieuwe zaken tot
stand gekomen.
Aan het Schansstraatje is een nieuw zitje
geplaatst met een informatiebord over
het Kroonwerk Coehoorn.
Het informatiebord verwijst met een QRcode naar de wandelroute De linie van
prins Maurits.

Onder leiding van Jef Gielen hebben in februari 2022
verschillende vlechtploegen de hagen tussen het
Schanssstraatje en de Maas gevlochten zodat de
contouren van het kroonwerk nog beter zichtbaar zijn.
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Bij de ingang van het nieuwe Hertog van
Parmapad – bij de Veerstraat – is het zitje
geplaatst dat eerder bij het Schansstraatje
stond.

Foto’s: Frans Wildenborg

Stormschade Joannusmolen Heumen
TOEN KWAM EUNICE LANGS!
Vrijdagavond 18 februari jl. kregen we van een oplettende
passant een telefonische melding dat de wieken van de
Joannusmolen in Heumen een vreemde stand hadden.
Zaterdagmorgen vroeg hebben we de molen geïnspecteerd (zie
foto). Het gevlucht was licht in ‘de vreugd’ komen te staan
doordat bij de staart aan de rechterzijde de lange-schoor was
afgebroken en een deel van de staart in zijn val had
meegenomen, waardoor de kap een lichte draai had gemaakt en
de wieken strak in de ketting en het bovenwiel volledig klem op
de pal was komen te staan. Gelukkig hebben de
stormvoorzieningen zoals wij die altijd aanbrengen als we naar
huis gaan, hun werk goed gedaan
Foto: Nico van den Broek

In de loop van de ochtend hebben we de molen gestabiliseerd en het gevlucht weer in een rechte
stand gezet, mede met het oog op een tweede storm die zaterdag nog zou passeren. Het terrein
werd i.v.m. eventuele nog vallende voorwerpen afgezet met rood-wit lint en het toegangshek
gesloten.
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Schade: gebroken staartbalk; gebroken en gescheurde lange-schoor; op de foto is te zien dat het
bovenste deel van de staartbalk met de korte-schoren nog redelijk intact is. De staart was al langer
slecht, maar we konden nog wel draaien met de molen als het niet te hard waaide. Een nieuwe
staartbalk, korte-schoren en korte-spruit lagen al klaar maar het wachten was op goed weer om
e.e.a. er weer aan te hangen! Inmiddels (26 maart jl.) is de molen weer helemaal hersteld en hebben
we opnieuw met een gunstige wind met de molen kunnen draaien.
Nico van den Broek, molenaar

Wat te doen tegen beverschade
De bever is terug in de gemeente Heumen. En niet alleen
hier. Bevers hebben het kennelijk goed in Nederland want
ze trekken in relatief grote aantallen door waterrijke
gebieden. Vanuit de natuurhistorie zijn we daar natuurlijk
blij mee. Maar de opmars van de bever heeft ook een
keerzijde. De dieren vreten zich ongans aan bomen. De
tientallen jaren oude bakenbomen zijn kansloos tegen de
tanden van de bevers. Het begint met een gat in de bast en
langzaamaan kruipen zij rond de boom en als de bast weg is,
beginnen zij aan de houterige kern. Grootste bedreiging is de laag vlak onder de bast waar de
voedselstromen van de boom liggen. Is die eenmaal verstoord, dan is de boom eigenlijk reddeloos.
En daarmee staan we dan voor een dilemma. We willen én de bomen beschermen én de bevers in de
buurt houden. Maldenaar Chris Hägele van de werkgroep Groen Erfgoed is in overleg met de
natuurbeschermers van Animo uit Mook/Molenhoek om hiervoor een echte oplossing te vinden.
Vooralsnog lijkt de bast omwikkelen met kippengaas een oplossing te bieden. Dat moet dan wel wat
stevige gaas zijn want anders vreten de bevers er zomaar doorheen.
Bij de sluis in Grave (kilometerpaal 175) staan vijf bomen die zodanig door bevers zijn aangevreten
dat zij als verloren moeten worden beschouwd. Zes andere populieren zijn deels opgepeuzeld. Die
bomen hebben nog een (kleine) overlevingskans.

Heggen vlechten in Heumen en
Nederasselt
Nadat in de jaren 2018 tot 2020 een uitgebreid onderzoek is gedaan naar de aanwezige historische
heggen en wallen in de gemeenten Wijchen en Heumen is de belangstelling voor het heggenvlechten
weer gestegen binnen de regio. Een van de bevindingen van dat onderzoek is dat er in het verleden
beheermethoden gebruikt zijn die zeer duurzaam zijn en die afwijken van wat wij de laatste jaren
‘heggenvlechten’ genoemd hebben, maar eigenlijk ‘heggenleggen’ zou moeten heten: met deze
traditionele methodes kunnen heggen veedicht gemaakt worden.
In februari en maart jl. zijn er vier cursussen heggenvlechten gegeven, twee georganiseerd door de
opleiding Ecologische hoveniers en twee openbare cursussen, gratis voor inwoners van de gemeente
Heumen. Met de in totaal 56 deelnemers aan de twee openbare cursussen zijn op het dassencompensatie terrein Heumen-Noord en op het Kroonwerk Coehoorn o.l.v. Jef Gielen heggen
gevlochten.
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Jef Gielen tijdens de introductie heggenvlechten op het terrein Heumen-Noord
laat zien wat het effect van ‘leggen’ is.
De heg op de Coehoorn had in de winter van 2021 al een eerste vlechtbeurt gehad door de vrijwillige
vlechters van Heumens Landschap Werkt (praktische uitvoering van werkgroep Groen Erfgoed van
het Erfgoedplatform Gemeente Heumen), maart dit jaar is de hele heg vervolmaakt zodat hij niet
meer doordringbaar is door de koeien die hier in de nazomer weer grazen.
Langs het nieuwe struinpad tussen het Schansstraatje en de Maas in Nederasselt heeft de gemeente
Heumen een nieuwe heg laten planten. Ook deze heg zal in de komende jaren gevlochten worden,
tot dat moment is er een raamwerk van gevlochten wilgentenen opgezet om er voor te zorgen dat
het vee de nog jonge heg niet kan vertrappen.
Jef Gielen en de werkgroep Groen Erfgoed willen het heggenvlechten in de vorm van een grotere
bijeenkomst jaarlijks herhalen, bij voorkeur in de herfst. Als u op de hoogte wilt blijven van het werk
van Heumens Landschap Werkt dan volstaat een email naar info@heggen.nl.

ALV voorjaar 2022
Op woensdag 11 mei 2022 vindt de Algemene ledenraadsvergadering (ALV) van het Erfgoedplatform
Gemeente Heumen plaats. In deze voorjaars-ALV komt onder meer de financiële stand van zaken aan
de orde en ook doen het bestuur en de werkgroepen verslag van hun werkzaamheden in het
afgelopen jaar.
De ALV wordt gehouden in Kanaalzicht in Heumen en begint om 19.30 uur.
Aansluitend rond 20.30 uur verzorgt Jacques Leverdingen een presentatie van onze nieuwe
Beeldbank Erfgoed Heumen, zie ook:
http://www.erfgoedheumen.nl/mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1648
481915335%7D%20asc
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OMD 10 en 11 september 2022
Tijdens de Open Monumentendagen (OMD) worden er verschillende activiteiten georganiseerd in de
gemeente Heumen. Inmiddels zijn onze lokale comités al verschillende keren bij elkaar gekomen om
ideeën uit te wisselen. Er wordt gedacht aan openstelling van kerken, festiviteiten rondom de molens
en wellicht, met mooi weer, aan een wandeling langs vele bezienswaardigheden, zodat u kennis kunt
maken met de prachtige historische gebouwen die onze gemeente rijk is.
We stellen zowel panden centraal die op een duurzame manier beheerd worden of gerestaureerd
zijn, maar ook monumenten die voor een duurzaam doel gebruikt worden. Wij leggen momenteel
contacten met verschillende monument-eigenaren die zich in het verleden met duurzaamheid voor
hun pand hebben beziggehouden.
Bekijk in dat weekend de monumenten die werken met duurzame energie als wind en water. En
natuurlijk zijn er ook weer een paar bijzondere monumenten vlak voor of na verbouwing te zien.
Tijdens deze dagen kunt u veel opsteken over het thema: duurzaamheid.
Maar ook andere monumenten zullen de deuren openzetten om u weer te ontvangen. De nadruk
komt echter te liggen op de beleving. Ieder monument heeft immers een verhaal.

Agenda
11 mei 2022

Algemene Ledenraadsvergadering (ALV)
Erfgoedplatform Gemeente Heumen
Plaats: Kanaalzicht Heumen
Tijd: 19.30 uur

10 en 11 september 2022

Open Monumentendagen
Plaats: Gemeente Heumen

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/

•
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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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