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ERFGOEDPLATFORM
GEMEENTE HEUMEN
Accordeons De Muse uitgespeeld

Foto: Diebe-Media, Molenhoek

Het Maldense accordeonmuseum De Muse heeft de deuren gesloten. Ook het muziekcafé is ter ziele.
Exploitant Henk Kuik zag geen kans meer om zonder steun zowel het museum als het café langer te
exploiteren. Daarmee verliest Malden een uniek stukje muziekgeschiedenis. Museum en café waren
ondergebracht in de voormalige lagere school, ‘rood’ erfgoed, aan het Kerkplein. Natuurlijk heeft het
Erfgoedplatform contact opgenomen met De Muse, want het museum was immers een van onze
leden. Het moet voor Henk Kuik een heel zware beslissing geweest zijn om zo’n uniek project te
beëindigen. De Muse is decennia lang een begrip geweest in onze gemeente. Een van de drie
bijzondere musea in onze gemeente verdwijnt nu. Bovendien valt hiermee een markante
ontmoetingsplek in het hart van Malden weg.

ALV 4 november a.s.
Dit voorjaar hebben we de Algemene ledenvergadering (ALV) van het Erfgoedplatform moeten
afgelasten vanwege de coronasituatie. We hebben nu een nieuwe datum vastgesteld, 4 november
a.s. Het is een belangrijke vergadering, omdat Harrie Joosten zijn voorzitterschap neerlegt, zijn
opvolger zal worden benoemd alsook twee nieuwe bestuursleden. Ook wordt het St. Antonius Abt
Gilde van Overasselt lid van het Erfgoedplatform. Aan de orde komen natuurlijk ook de gebruikelijke
verenigingszaken, zoals financiën en de plannen van de werkgroepen voor het volgend jaar.
Mocht de ALV van 4 november a.s. door nieuwe coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden,
zullen we u daarvan tijdig op de hoogte brengen.
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Weg met prikkeldraad, leve de heg
Op 1 oktober jl. is het onderzoeksrapport van Jef Gielen en Sjoerd Aertssen naar de historische
heggen en wallen in de gemeenten Heumen en Wijchen gepresenteerd in De Zon in Overasselt. Dit
onderzoek toont aan dat met pragmatisch vlechtbeheer de heggen een leeftijd kunnen bereiken van
enkele honderden jaren.
Het verslag is het resultaat van een zeer omvangrijk onderzoek dat is uitgevoerd met steun van
studenten van de RU Groningen. De deels herontdekte en deels bekende, historische
landschapselementen bevatten nog de sporen van de authentieke beheermethodes die bewoners
vroeger gebruikten om hun erf te beschermen en om hakhout te kunnen oogsten. Generaties lang
werden de heggen en wallen onderhouden op een pragmatische en doelgerichte manier.
Dat heggen en wallen in het huidige cultuurlandschap een beduidende rol spelen in de beleving van
het landschap en een belangrijke functie hebben voor de ecologische waarden is de laatste decennia
meerdere malen onderkend. Heggen en wallen zijn onderdeel van ons Nederlandse materiële
erfgoed. Ook is het heggenvlechten als beheermethode onderdeel van het immaterieel erfgoed.
Onze cultuurlandschappen worden ernstig bedreigd door veranderende infrastructuur, verdere
intensivering van de landbouw en uitbreiding van dorpen en steden. Door onkunde of gebrek aan
historische kennis komt in veel gevallen het cultuurlandschap nog verder onder druk te staan.
Nieuwe heggen en wallen als bijdrage aan het mondiale klimaatbeleid en behoud van biodiversiteit
zijn hard nodig.

Als vlechtwerk de tijd krijgt, gaat het er zo uitzien. Deze beuken zijn in Overasselt gevlochten.
Foto: Jef Gielen
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In 2013 is gestart met een pilot project waarbij de jonge heggen op diverse manieren zo beheerd zijn
dat ze in vorm, hoogte en dichtheid die verschillende relicten benaderen. De resultaten bewijzen dat
met deze oude technieken onze nationale heggen en wallen kunnen bijdragen aan het behoud,
bescherming en herstel van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het agrarisch
landschap. . Bovendien kunnen ze prikkeldraad (deels) overbodig maken!
De resultaten van het onderzoek met conclusies en aanbevelingen worden in 2021 gepubliceerd in
een cahier in de Erfgoedreeks.

Bezuinigingen: ware bedreiging
De gemeente Heumen zit financieel in zwaar weer. Daarom wordt met een arendsoog naar de
diverse subsidies gekeken. Het Erfgoedplatform blijft daarbij vooralsnog niet gespaard. In drie jaar
tijd dreigt de bijdrage van € 3.500,- uit de gemeentekas terug te lopen tot € 0,-. Dat heeft uiteraard
consequenties voor ons werk.
Niet alleen het Erfgoedplatform zelf, maar ook de volgende aangesloten instellingen dreigen hun
subsidies te verliezen: Buurderij De Lage Hof, Ateliermuseum Jac Maris, Heemtuin Malden,
Heemkunde Malden, Wijkraad Hoogenhof en Dorpsplatform Overasselt.
Inmiddels is een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad en B&W met de volgende slotsom: ‘Met
zijn negen ledenorganisaties en tien werkgroepen is het Erfgoedplatform een productieve organisatie
die bijdraagt aan het realiseren van gemeentelijk beleid op het gebied van cultureel erfgoed,
landschap, toerisme en recreatie. Voor de instandhouding van de structuur van het Erfgoedplatform
is de jaarlijkse subsidie onontbeerlijk. Met deze subsidie als fundament worden projecten
gerealiseerd die aansluiten bij het gemeentelijk beleid en die gefinancierd worden uit bijdragen van
regionale, provinciale en landelijke fondsen.’ In de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober a.s.
komen de bezuinigingsplannen van de gemeente aan de orde.

Verhaal tussen Maas en Waal
Onlangs is de digitale canon van het land van Maas en Waal verschenen. De invalshoeken zijn: macht,
economie en landschap. De canon is nog volop in ontwikkeling en zal gestaag met nieuwe verhalen
worden uitgebreid. Zo is een item opgenomen over Cisterciënzer monniken en Cisterciënzerinnen die
onder meer nauw verbonden zijn met Overasselt. Zie: https://www.verhaaltussenmaasenwaal.nl

H. Georgiuskerk in Heumen
Op 20 november a.s. wordt de H. Georgiuskerk onttrokken aan de eredienst. Projectontwikkelaar
Giesbers is een plan aan het ontwikkelen om woonunits in de kerk te vestigen. De parochieraad is in
overleg met diverse organisaties om een bestemming te vinden voor de kunstschatten die zich in de
kerk bevinden. Uitgangspunt daarbij is dat deze kunstschatten behouden blijven voor de lokale
gemeenschap. Het Erfgoedplatform brengt op korte termijn een katern op de markt waarin het
kerkgebouw en zijn kunstschatten worden beschreven.
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Heemkundewandeling Kop van Malden

De wandelroute die Heemkunde Malden heeft uitgezet bestrijkt de groene buffer tussen de
stedelijke gebieden Nijmegen en Malden, ook wel bekend als de Kop van Malden. Het is een oud
cultuurlandschap met een rijke geschiedenis die teruggaat tot de Kelten. Lange tijd, tot aan de jaren
tachtig van de vorige eeuw, is de Kop van Malden inzet geweest van Nijmeegse annexatieplannen en
plannen voor nieuwe ontsluitingswegen. Achteraf zijn deze niet-uitgevoerde plannen een zegen voor
het gebied gebleken. Want hierdoor bleef het zo goed als ongerept.
De wandeling kan op elk willekeurig punt worden gestart. De beschrijving neemt als startpunt het
koffiehuis Coffyn op het terrein van Intratuin. Hier is ruimte genoeg om te parkeren, maar wel
beperkt tot de openingstijden van dit tuincentrum.

4

Agenda

Nieuwsbrief 6 – oktober 2020

4 november 2020 Heumen , zaal Kanaalzicht, 20.00 uur
Algemene ledenvergadering (ALV) van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen

Publicaties
Cahier 1:
Cahier 2:
Cahier 3:
Cahier 4:
Cahier 5:

Het veer van Grave naar Nederasselt (uitverkocht)
Het verdwenen kasteel Heumen en zijn bewoners
De Canon van de gemeente Heumen
De Heumense molens
Kroonwerk Coehoorn (verschijnt eind 2020)

Boek 1:

Achter het front

Te bestellen via de website van het Erfgoedplatform:
http://www.erfgoedheumen.nl/bestel.php

Colofon
De nieuwsbrief, uitgegeven door het Erfgoedplatform Gemeente Heumen, verschijnt 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. Meldt 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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