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Kort verslag Heemschut activiteiten 2022 in Rivierenland 

Gezamenlijk erfgoed 

Het doel is meer historische en archeologische verenigingen te laten kennismaken met en betrekken 

bij het werk van Heemschut. Samenwerking met de Vereniging voor Behoud van het Lingelandschap 

(VBL) heeft voor drie projecten goede resultaten opgeleverd. Het betrof de projecten Erichem, de 

Langendijk in Acquoy en deelname aan een werkgroep van de VBL die zich bezig houdt met het 

Landschapsontwikkelingsplan voor de gemeente West- Betuwe. Heemschut is nu samen met andere 

partijen stakeholder van diverse projecten uit het uitvoeringsprogramma van de Gemeente West 

Betuwe. Er is voorts een excursie georganiseerd met de VBL naar het Archeologisch Centrum 

Rivierenland. 

Erfgoedbeleid gemeenten West Betuwe, Culemborg, Zaltbommel en Buren 

Hierin wordt de samenwerking gezocht met verschillende historische verenigingen. Op het gebied 

van de archeologie is de samenwerking tot stand gebracht. 

Zoetendaal, Gemeente Buren 

Een pand aan het Zoetendaal krijgt een nieuwe eigenaar. Het blijkt dat in het pand een 

middeleeuwse muur is verdwenen om een keukenuitbreiding mogelijk te maken. Op een andere 

muur in hetzelfde pand blijkt nog een 18e eeuwse muurschildering aanwezig die ook bedreigd wordt. 

Samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), ODR en provincie. 

Desondanks besluit het college van B&W van de gemeente Buren geen aangifte te doen. Opzet valt 

moeilijk te bewijzen. De vorige eigenaar lijkt er dus mee weg te komen. Dit project is hiermee 

afgesloten. 

Heuffterrein Vuren 

Eigenaar Klop Beheer, Waterschap Rivierenland, de Provincie Gelderland en de Gemeente West 

Betuwe hebben besloten hun samenwerking voor de herinrichting van het Heuff terrein te 

bekrachtigen. De partijen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. De 

gemeente draagt bij aan de herontwikkeling van het terrein. Het waterschap gaat in de uiterwaarden 

natuurcompensatie realiseren. Ontwikkelaar Klop gaat een aantal betaalbare huizen langs de dijk 

realiseren. Normaal mag er in de uiterwaarden niet gebouwd worden maar hier mag 

geëxperimenteerd worden met aangepast bouwen (EMAB). Mede dankzij Heemschut blijven de 

ovens en de schoorsteen van het oude steenovencomplex staan. De ovens worden niet 

gerestaureerd, dat is te ingrijpend. Bovendien wonen er inmiddels vleermuizen in en dus worden de 

ovens aan het verval overgelaten. Het lot van de fabrieksschoorsteen is nog steeds onzeker. Er is 

toegezegd dat deze als landmark blijft. De conditie is slecht en er wordt tot op heden nog niets aan 

gedaan.  

Heemschut heeft voldoende voorbeelden aangedragen van terreinen met een steenfabriek waar wel 

met passend behoud van woningen en schoorsteen het oorspronkelijke terrein intact gebleven is. Wij 

zien verder geen mogelijkheden maar blijven als adviseur bereikbaar. 

Asperen Voorstraat Stadswal 

Zie artikel blad Heemschut mei 2021. De huidige situatie is dat de voorhuizen opgeknapt zijn en 

verkocht. Uit beide huizen was het historische interieur al gesloopt! De prachtige schuren van een 

der laatste stadsboerderijen van Nederland zijn volledig gesloopt en daar heeft nog steeds geen 
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herbouw plaatsgevonden. Er is een schuur met 6 wooneenheden gepland. Tot op heden is die niet 

gerealiseerd.  

Heemschut wil dat Asperen een beschermd stadsgezicht krijgt en dat andere authentieke panden 

een monumentenstatus krijgen. 

Zaltbommel 

In Zaltbommel is het project Buitenstad een langdurige en moeilijke kwestie gebleken. De Buitenstad 

zou gerealiseerd moeten worden op de plek waar tot nu toe een historische scheepswerf ligt. De 

scheepswerf is uniek omdat het een ensemble is. Heemschut heeft contact gehad met alle instanties 

die maar enigszins betrokken waren en heeft verschillende malen ingesproken bij de voorbereiding 

van de wijziging van het bestemmingsplan. Het behouden en beschermen van de cultuurhistorische 

waarde van de scheepswerf is helaas niet gelukt. De aanbeveling van Heemschut om de scheepswerf 

aan te wijzen als gemeentelijk monument is niet opgevolgd. Kleine stukjes van de scheepswerf 

worden in de nieuwbouw verwerkt, maar zijn slechts vrijblijvende summiere verwijzingen naar wat er 

ooit was. Ook het historische, beschermde stadsgezicht van Zaltbommel wordt aangetast. Door de 

Vereniging Vestingstad Zaltbommel is begin 2022 beroep ingesteld bij de Raad van State. Heemschut 

heeft ervan afgezien eveneens beroep in te stellen. 

Langendijk Acquoy 

Deze tuimeldijk loopt van het dorp Acquoy naar de Meerdijk via Fort Asperen. De dijk is zo 

ontworpen dat bij hoge waterstanden overstromingen toegelaten kunnen worden. Hij maakt deel uit 

van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die sinds kort Unesco Werelderfgoed is. Sinds 2017 heeft deze 

dijk wegens dreigende asfaltering van het zandwegdek de nodige aandacht van Heemschut en de 

Vereniging tot behoud van het Lingelandschap. Toen kon echter niet voorkomen worden dat een 

deel van deze dijk door de Gemeente West Betuwe is geasfalteerd, voornamelijk ter hoogte van Fort 

Asperen. In 2022 dreigde ook de rest van deze dijk van verharding te worden voorzien. Door 

krachten te bundelen met verschillende organisaties waaronder eerdergenoemde vereniging is er 

uiteindelijk gekozen voor een wegdek van halfverharding. 

Erichem 

Tussen Buren en Erichem wil de gemeente Buren een landgoed realiseren. De grootte zal twee keer 

de landelijke norm voor landgoederen worden. De open landbouwgronden tussen beide plaatsen zijn 

bijzonder, omdat ze al sinds de ijzer- en bronstijd onbewoond zijn en als landbouwgrond in gebruik. 

Op deze grond zijn sporen van kromakkers te vinden. Deze kromakkers ontstaan door een bepaalde 

manier van ploegen van het land en zijn zeldzaam. Samen met de VBL heeft Heemschut gesprekken 

met de gemeente en de projectontwikkelaar gevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat de bouwplannen 

zijn aangepast wat betreft de beplanting en het uiterlijk van de bebouwing. Contact met de 

regioarcheoloog heeft geleid tot de uitvoering van een gedegen archeologisch onderzoek. 

 


