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Opening 
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de vijfde bijeenkomst van de belangengroep Archeologie en Heemkunde.  
 
Verslag vergadering 7 april 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 
Presentatie deelverwachtingenkaart archeologie door Martijn van Putten (BAAC) 
Door Martijn wordt een presentatie verzorgd over de wijze waarop de archeologische verwachtingenkaart voor het plangebied 
Ooijen-Wanssum wordt opgesteld. Deze verwachtingenkaart wordt een onderlegger m.b.t. archeologie voor het Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP). De sheets van de presentatie zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. Ter vergadering is een documentatie-set 
met een concept-kaart uitgereikt met het verzoek aan de belangengroep om eventuele aanvullingen en wijzigingen voor 9 
september aanstaande aan Martijn door te geven (m.vanputten@baac.nl). De opleverdatum voor de 3 deel-verwachtingskaarten 
is 12 september 2014 en voor de concept-beleidsadvieskaart 1 oktober 2014. De eerder door de belangengroep aangeleverde info 
m.b.t de watermolens en de standplaats van een molen nabij ’t Kasteelke in Meerlo wordt door het Projectbureau aan Martijn 
toegestuurd.  
 
Archeologie in MER en PIP 
Door Martin Dijkema wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop archeologie wordt meegenomen in de 
MilieuEffectRapportage (MER) en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Provincie is bevoegd gezag voor het PIP. Het PIP voor 
Ooijen-Wanssum is nu in voorbereiding. Op 1 oktober aanstaande wordt de concept-beleidskaart opgeleverd door BAAC. De 
definitieve versie van deze kaart inclusief onderbouwingen is 1 december 2014 beschikbaar.  
Naast de werkzaamheden t.b.v. het opstellen van de Archeologische Verwachtingenkaart voor het gehele projectgebied, loopt het 
reguliere archeologische onderzoek gewoon door: 
In de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum heeft inmiddels karterend booronderzoek plaatsgevonden. Voor beide gebieden loopt 
nu de voorbereiding voor het waarderend onderzoek waarvan het veldonderzoek loopt tot ongeveer 1 april 2015. Uit dit 
Waarderende onderzoek volgt t.b.v. de aanbesteding van het project Ooijen-Wanssum, welke gepland staat voor voorjaar 2015, 
een kaart met statusinformatie en archeologische waarden. 
 
Den Schellaert 
Naar aanleiding van een overleg tussen het Projectbureau en de heemkundevereniging Meerlo-Wanssum en Stichting Venray 
Monumentaal heeft het Projectbureau een brief ontvangen waarin een viertal suggesties worden gedaan voor behoud van Den 
Schellaert. Door het Projectbureau is een schriftelijke reactie voorbereid welke per brief aan de afzender wordt toegestuurd.  
Ter vergadering wordt door Keesjan van den Herik kort terug gemeld wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van deze suggesties: 
Suggestie 1 “aanpassing fasering van het project waarbij, als C1000 en tankstation uit eigen overweging zouden vertrekken, en een 
oplossing aan de oostzijde financieel haalbaar zou kunnen zijn”. Reactie PB: deze suggestie valt af mede gezien van het oogpunt 
van de planning waarbij één van de afspraken voor financiering vanuit het Rijk is dat de hoogwaterbescherming uiterlijk op 1 
januari 2020 gerealiseerd moet zijn, ook dient het project duidelijkheid te verschaffen aan alle betrokkenen en geen onzekerheden 
te introduceren voor bedrijven en bewoners 
Suggestie 2 “behoud op een eiland binnen de westelijke oplossing”. Reactie PB: deze suggestie is niet haalbaar omdat daarmee de 
benodigde doorstroming wordt belemmerd. Er is een doorstroomopening nodig van zo’n 80 meter.  
Suggestie 3 “is het mogelijk om het pand (of de buitenkant) elders te herbouwen en suggestie 4 “is het mogelijk om nieuwbouw in 
het gebied in de geest van de architect te bouwen en elementen van D’n Schellaert terug te laten komen”. Reactie PB: het is 
mogelijk om een pand of delen ervan te herbouwen, zeker als er originele tekeningen zijn. Echter, een dergelijke (her)bouw valt 
buiten de projectscope. Het projectbureau zal beide suggesties wel aan de orde stellen in een overleg met de gemeente Venray en 
eventuele projectontwikkelaar. Ook zal gevraagd worden de belangengroep te betrekken bij de verdere uitwerking van deze twee 
suggesties.  
 
Door Keesjan wordt aan de vergadering gevraagd om na te denken over de uitvoering van het documenteren van het gebouw 
zowel van de binnen- als buitenkant waarbij de suggestie wordt gedaan voor het maken van bijvoorbeeld 3D-foto’s of een virtuele 
rondleiding. Door het projectbureau kan een bijdrage worden geleverd in eventuele kosten; een voorstel hiervoor kan met het 
projectbureau worden afgestemd.  
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Mededelingen vanuit het Projectbureau 

 Informatie-avonden Ooijen-Wanssum 
In september worden er twee informatieavonden georganiseerd.  

o Op 24 september in  De Zandhoek in Wanssum; tijdens deze avond wordt met name ingezoomd op de onderdelen 
die Wanssum raken.  

o Op 29 september in Het Brugeind in Meerlo. Vanuit de vergadering wordt als suggestie voor de infomarkt 
meegegeven een overzicht samen te stellen met foto’s van mogelijk te slopen panden als gevolg van de 
gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. 

 Sloop pand Eelderink 
De woning van de familie Eelderink wordt waarschijnlijk medio oktober gesloopt. De belangengroep zal zelf zorgen voor het  
documenteren van dit pand; in afstemming met het Projectbureau kan toegang tot het pand worden geregeld. Actie: BG  

 
Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 
Er wordt nu geen datum gepland voor een volgende vergadering. Een voorstel voor een nieuwe datum wordt per mail 
rondgestuurd.  
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.  
 
 
 
 
 


