
Verslag	  eerste	  bijeenkomst	  belangengroep	  Archeologie	  en	  Heemkunde	  
	  
Datum:	  20	  augustus	  2013	  van	  19.00	  tot	  20.30	  uur	  
	  
	  
Aanwezig:	  	   Keesjan	  van	  den	  Herik,	  Marcel	  Tabbers,	  Riny	  van	  Deursen	  en	  Marjan	  Gooren	  (allen	  vanuit	  Projectbureau	  

Ooijen-‐Wanssum),	  Arnold	  Jacobs,	  Arie	  Snellen,	  Rob	  Bloemen,	  Wiel	  Jenniskens	  en	  Rob	  van	  der	  Heijden	  
Afwezig:	   Xavier	  van	  Dijk	  	  
	  
	  
Opening	  
Marcel	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  tijdens	  de	  eerste	  bijeenkomst	  van	  de	  belangengroep	  Heemkunde	  en	  Archeologie.	  
	  
Voorstelrondje	  
Alle	  aanwezigen	  stellen	  zichzelf	  kort	  voor.	  
Ron	  Bloemen:	  archeologische	  vereniging	  Limburg,	  regiovertegenwoordiger	  Venray	  I	  Archeologische	  werkgroep	  Venray	  
Rob	  van	  der	  Heijden:	  werkgroep	  Kasteelruïne	  Blitterswijck,	  Stichting	  Venray	  Monumentaal	  en	  Stichting	  Kruisen	  en	  Kapellen	  in	  de	  
gemeente	  Meerlo-‐Wanssum	  
Arnold	  Jacobs:	  Heemkundevereniging	  Meerlo-‐Wanssum	  en	  Stichting	  Kruisen	  en	  Kapellen	  in	  de	  gemeente	  Meerlo-‐Wanssum	  
Arie	  Snellen:	  voorzitter	  Heemkundevereniging	  Meerlo-‐Wanssum	  en	  bestuurslid	  van	  LGOG	  Kring	  ter	  Horst	  
Wiel	  Jenniskens:	  werkgroep	  Broekhuizen-‐Broekhuizenvorst,	  LGOG	  Limburg,	  LGOG	  Horst,	  LGOG	  sectie	  monumenten	  
Keesjan	  van	  den	  Herik:	  omgevingsmanager	  Ooijen-‐Wanssum	  
Riny	  van	  Deursen:	  assisent	  omgevingsmanager	  Ooijen-‐Wanssum	  
Marcel	  Tabbers:	  communicatiemedewerker	  Ooijen-‐Wanssum	  
Marjan	  Gooren:	  projectsecretaris	  Ooijen-‐Wanssum	  
	  
Wel	  aangemeld	  maar	  vanavond	  niet	  aanwezig	  is	  Xavier	  van	  Dijk	  vanuit	  Archeologie	  Horst	  aan	  de	  Maas.	  
	  
Presentatie	  Gebiedsontwikkeling	  Ooijen-‐Wanssum	  door	  Riny	  
Riny	  houdt	  een	  korte	  presentatie	  over	  de	  Gebiedsontwikkeling	  Ooijen-‐Wanssum.	  	  	  
	  
Presentatie	  belangengroepen	  /	  klankbordgroep	  door	  Marcel	  
Marcel	  houdt	  een	  korte	  presentatie	  over	  de	  opzet,	  samenstelling	  en	  werking	  van	  de	  belangengroepen	  en	  de	  klankbordgroep.	  
De	  vergadering	  geeft	  aan	  dat	  met	  de	  huidige	  samenstelling	  een	  voldoende	  dekking	  van	  het	  gebied	  is	  gerealiseerd.	  Eventuele	  
belangstellenden	  kunnen	  zich	  altijd	  nog	  aanmelden	  bij	  het	  PB.	  Door	  de	  vergadering	  wordt	  besloten	  dat	  Arie	  Snellen	  wordt	  
afgevaardigd	  in	  de	  klankbordgroep.	  	  
	  
Presentatie	  Kwaliteitsdocument	  door	  Keesjan	  
Het	  voorliggende	  document	  is	  deel	  1	  van	  het	  Kwaliteitskader	  Ooijen-‐Wanssum.	  Dit	  is	  als	  richtinggevend	  document	  vastgesteld	  
door	  de	  stuurgroep.	  Keesjan	  houdt	  een	  korte	  toelichting	  over	  het	  kwaliteitskader	  en	  de	  leidende	  principes.	  Inmiddels	  is	  er	  ook	  een	  
Q-‐team	  geformeerd;	  dit	  team	  bestaande	  uit	  een	  landschapsarchitect,	  een	  architect	  en	  een	  landschapsecoloog	  	  Dit	  Q	  team	  krijgt	  
een	  belangrijke	  rol	  in	  het	  meedenken	  over	  en	  borgen	  van	  de	  kwaliteit	  in	  het	  project.	  Ter	  vergadering	  wordt	  een	  eerste	  uitwerking	  
van	  de	  ontwerpprincipes	  uitgereikt.	  
	  
Tijdens	  de	  bespreking	  komen	  vanuit	  de	  vergadering	  onderstaande	  punten	  aan	  de	  orde:	  
• Hoe	  wordt	  omgegaan	  met	  de	  kloostermuur	  Blitterswijck	  in	  relatie	  tot	  	  het	  kwaliteitskader?	  Door	  Keesjan	  wordt	  aangegeven	  

dat	  deze	  muur	  haaks	  staat	  op	  de	  uitstroomopening	  en	  daarmee	  conflicteert	  met	  een	  andere	  doelstelling	  nl.	  het	  behalen	  van	  
een	  waterstanddaling	  van	  35	  cm.	  Als	  oplossingsrichting	  ligt	  nu	  voor	  een	  bres	  in	  de	  muur	  te	  maken	  zo	  groot	  als	  nodig	  voor	  de	  
gebiedsontwikkeling	  en	  de	  rest	  van	  de	  muur	  zoveel	  als	  mogelijk	  in	  tact	  te	  houden.	  Afspraak:	  het	  PB	  geeft	  aan	  de	  vergadering	  
een	  indicatie	  van	  de	  grootte	  van	  de	  bres	  door.	  Actie:	  PB	  

• Aandacht	  wordt	  gevraagd	  voor	  de	  archeologie	  en	  begeleiding	  van	  onderzoeken.	  
• De	  grond	  in	  Wanssum	  nabij	  de	  boerderij	  van	  Martens	  richting	  de	  Maas	  heeft	  mogelijk	  archeologische	  waarde.	  	  
• Keesjan	  geeft	  aan	  dat	  op	  basis	  van	  de	  genese	  en	  geschiedenis	  van	  het	  gebied	  een	  verwachtingenkaart	  voor	  archeologische	  

vondsten	  is	  opgesteld.	  Aanpak	  voor	  dit	  project	  is	  om	  vanuit	  de	  ontstaanswijze	  van	  het	  gebied	  gericht	  onderzoek	  te	  doen.	  
Afspraak:	  voor	  de	  volgende	  vergadering	  wordt	  Martin	  Dijkema	  en/of	  Rene	  Isarin	  uitgenodigd	  om	  hierover	  een	  presentatie	  te	  
verzorgen.	  Indien	  mogelijk	  wordt	  de	  kaart	  voorafgaand	  aan	  de	  vergadering	  rondgestuurd.	  Actie:	  PB	  	  

• Bij	  de	  gemeenten	  Horst	  aan	  de	  Maas	  en	  Venray	  zal	  worden	  nagevraagd	  of	  er	  kaarten	  beschikbaar	  zijn	  van	  cultuurhistorische	  
waarden	  /	  archeologische	  waarden	  in	  dit	  gebied.	  Actie:	  PB	  

• Het	  kapelletje	  nabij	  de	  boerderij	  Ghielen	  is	  een	  historisch	  object.	  Behoud	  op	  de	  plek	  heeft	  de	  voorkeur,	  verplaatsing	  hoeft	  
geen	  probleem	  te	  zijn,	  daar	  is	  ervaring	  	  mee	  maarbij	  een	  eventuele	  verplaatsing	  wordt	  aandacht	  gevraagd	  te	  kijken	  naar	  een	  
locatie	  nabij	  de	  boerderij,	  zoveel	  mogelijk	  de	  huidige	  stijl	  te	  behouden	  en	  nieuwe	  bomen	  rondom	  het	  kapelletje	  aan	  te	  
planten.	  	  

• Als	  aandachtspunt	  wordt	  gemeld	  dat	  er	  ergens	  tussen	  Broekhuizen	  en	  Broekhuizenvorst	  een	  verbrandplek	  van	  met	  het	  
miltvuurvirus	  besmette	  koeien	  zou	  zijn.	  Een	  dergelijke	  plek	  wordt	  gekenmerkt	  met	  beplanting	  van	  een	  solitaire	  boom.	  Zijn	  er	  
in	  het	  te	  ontwikkelen	  gebied	  ook	  solitaire	  bomen	  die	  om	  die	  reden	  zijn	  aangeplant?	  Wanneer	  dit	  het	  geval	  s	  is	  extra	  aandacht	  
geboden	  met	  een	  mogelijke	  besmetting	  van	  medewerkers	  met	  het	  mildvuurvirus.	  Dit	  virus	  blijft	  namelijk	  nog	  heel	  lang	  actief.	  	  



• Aandacht	  wordt	  gevraagd	  voor	  historische	  /	  middeleeuwse	  wegen.	  Dit	  is	  een	  bespreekpunt	  voor	  de	  volgende	  vergadering.	  
Actie:	  PB	  

• Afgesproken	  wordt	  dat	  er	  een	  overzicht	  wordt	  opgesteld	  van	  panden	  /	  bebouwing	  welke	  als	  gevolg	  van	  de	  
gebiedsontwikkeling	  moeten	  worden	  gesloopt	  om	  te	  beoordelen	  of	  er	  te	  behouden	  zaken	  zijn.	  Actie:	  PBBespreekpunt	  voor	  
de	  volgende	  vergadering:	  dijktracés	  in	  relatie	  tot	  historische	  bebouwing.	  Actie:	  PB	  

• De	  vraag	  wordt	  gesteld	  wie	  bevoegd	  gezag	  is	  en	  of	  een	  verwachtingenkaart	  van	  het	  gebied	  voorhanden	  is.	  	  
	  
Mededelingen	  vanuit	  het	  Projectbureau	  
• Door	  middel	  van	  het	  plaatsen	  van	  13	  palen	  op	  de	  kruisende	  wegen	  wordt	  de	  ligging	  en	  hoogte	  van	  de	  provinciale	  rondweg	  in	  

Wanssum	  gevisualiseerd.	  Tijdens	  een	  feestelijke	  bijeenkomst	  op	  29	  augustus	  wordt	  door	  onder	  meer	  door	  Patrick	  van	  der	  
Broeck	  en	  Jan	  Loonen	  de	  hoogste	  paal	  bij	  de	  kruising	  van	  de	  rondweg	  en	  de	  haven	  onthuld.	  	  

• Op	  4	  september	  brengt	  minister	  Schultz	  Van	  Haegen	  een	  werkbezoek	  aan	  Ooijen-‐Wanssum.	  Tijdens	  dit	  bezoek	  zal	  de	  minister	  
het	  eerste	  gebiedsinformatiebord	  voor	  Ooijen-‐Wanssum	  onthullen.	  De	  belangengroep	  is	  hiervoor	  eveneens	  uitgenodigd.	  

• De	  notulen	  en	  namen	  van	  de	  deelnemers	  aan	  de	  belangengroep	  worden	  gepubliceerd	  op	  de	  website	  Ooijen-‐Wanssum.	  
Afspraak:	  indien	  binnen	  1	  week	  na	  verzending	  van	  de	  het	  verslag	  aan	  de	  deelnemers	  hierop	  geen	  reactie	  is	  ontvangen	  wordt	  
het	  verslag	  als	  definitief	  beschouwd	  en	  gepubliceerd	  op	  de	  website.	  
	  

Vaststellen	  datum	  volgende	  vergadering	  
De	  volgende	  vergadering	  wordt	  vastgesteld	  op	  maandag	  28	  oktober	  van	  19.00	  tot	  20.30	  uur	  op	  het	  Projectbureau	  Ooijen-‐
Wanssum,	  Beatrixstraat	  9	  in	  Meerlo.	  	  
	  
Verder	  niets	  meer	  aan	  de	  orde	  zijnde	  sluit	  Marcel	  de	  vergadering.	  	  
	  
	  
	  


