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Opening
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de vierde bijeenkomst van de belangengroep Archeologie en Heemkunde. Jeroen
de Jong stelt zichzelf kort voor; hij is als landschapsarchitect sinds maart 2014 bij het project betrokken.
Verslag vergadering 17 februari 2014
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Openstaande acties naar aanleiding van de vorige vergadering:

Toesturen presentatie archeologie: actie Rene

Check datum/jaartal plaatsing damwanden haven Wanssum: actie Riny
Van Rene Isarin is informatie ontvangen m.b.t. de put nabij de haven in Wanssum; deze wordt gedeeld met de vergadering. De put
blijft ongemoeid door de gebiedsontwikkeling.
Marcel meldt dat er op zaterdag 12 april een excursie in het kader van het archeologisch veldonderzoek in de HWG Wanssum staat
gepland.
MilieuEffectRapportage (MER)
De MER is een belangrijke toets waarin het plan op haalbaarheid wordt beoordeeld o.b.v. de milieu-effecten. In de toets zijn 6
hoofdthema’s te onderscheiden: rivierkunde, water en bodem, natuur, cultuurhistorie, landschap en leefomgeving. Door Keesjan
wordt een korte toelichting gegeven op de resultaten zoals deze tot nu toe bekend zijn. Op 10 april 2014 wordt door het
onderzoekersbureau een eerste rapportage verzorgd aan het Projectbureau. Op basis van de toetsresultaten rivierkunde heeft
inmiddels wel een aanpassing van het ontwerp van de hoogwatergeul Ooijen plaatsgehad. In deze geul worden op 1 of 2 plekken
drempels aangebracht om het negatieve effect op de grondwaterstand te niet te doen. Deze aanpassing heeft een nadelig effect
op de hoogwaterbestrijding; het aantal cm waterstanddaling zal met deze ingreep iets lager zijn. Dit heeft weer effect op de
beschikbare economisch ontwikkelruimte in het gebied waar zuinig en zorgvuldig mee omgegaan zal moeten worden. Afgesproken
wordt dat indien er voor de onderdelen cultuurhistorie en archeologie belangrijke punten naar voren komen in de MER-rapportage
de vergadering hierover tussentijds middels een korte memo wordt geïnformeerd. Actie: Marcel
Ruimtelijk Kwaliteitskader Ooijen-Wanssum (RKK)
De vergadering heeft de concept versie van het tweede deel van het Ruimtelijk Kwaliteitskader toegestuurd gekregen. Dit is een
vervolg op deel 1 “de leidende kwaliteitsprincipes”. De leidende principes vormen de basis voor de verdere uitwerking van de
thema’s. Deze kwaliteitsprincipes zijn reeds vastgesteld door de stuurgroep.
Door Jeroen wordt een toelichting verzorgd over de onderwerpen die in deel 2 van het RKK aan bod komen. Het RKK is een
instrument om richtlijnen kenbaar te maken van het ruimtelijk aspect en het ruimtelijk functioneren van het gebied. De
systematiek die hierbij wordt gevolgd is een verbijzondering/uitwerking van algemeen (visie) naar heel specifiek hetgeen leidt tot
een reeks vormgevingseisen. In het RKK worden principes en richtlijnen beschreven die waar mogelijk worden toepast bij de
ontwerpen. Het RKK is onderdeel van de documenten waarmee de aannemer uiteindelijk aan de slag gaat bij de uitvoering van het
project.
Bij het onderdeel wegen en paden wordt gesproken over o.m. de aanwezigheid van populieren in de voorden van de dwarswegen
in de Oude Maasarm. Deze populieren zullen in de loop van de tijd uit het landschap verdwijnen. Desgevraagd wordt door de
vergadering de voorkeur uitgesproken om deze populieren in de realisatiefase van het project al weg te halen om zo de belijning
van de geul te accentueren. Een tweede argument hierbij is het gegeven dat populieren oorspronkelijk niet in dit landschap
voorkwamen.
Q-team adviezen
Keesjan licht dit agendapunt kort toe. Het Q-team is een onafhankelijk adviesorgaan. Het team brengt gevraagd en ongevraagd
advies uit aan het projectbureau. Op basis van het Ruimtelijk Kwaliteitskader wordt de ruimtelijke kwaliteit in de gaten gehouden
tot het moment van uitvoering. Op verzoek van de belangengroepen zijn de adviezen van het Q-team alvast in concept aan de
vergadering toegestuurd. De concept-adviezen worden kort doorgesproken. Naar aanleiding van een advies inzake grondbalans
informeert Rob van der Heijden hoe weerdverlaging zich verhoudt met het behoud van het bestaande cultuurlandschap. Hierop
geeft Keesjan aan dat op plekken waar weerdverlaging aan de orde is de vegetatie en het landgebruik zal veranderen; er is niet
voorzien in het herplanten van bijvoorbeeld maasheggen.

Planning uitwerking issues
In de maand mei staan werkateliers gepland voor de uitwerking van een aantal ontwerpissues. Deze belangengroep is niet direct
betrokken bij de nadere uitwerking van een issue. De ingediende KES-eisen vanuit de belangengroep worden uiteraard wel
meegenomen bij de verdere uitwerking. Desgevraagd wordt vanuit het PB aangegeven dat bij archeologische onderzoeken voor
archeologische begeleiding wordt gezorgd.
Mededelingen vanuit het Projectbureau

Documentaire Marijn Poels
Door Marijn Poels wordt de komende maanden een documentaire over de gebiedsontwikkeling gemaakt. De documentaire
gaat in beeld brengen hoe het projectbureau te werk gaat bij de uitwerking van een aantal vraagstukken in de vorm van
werkateliers en hoe de omgeving hierbij betrokken wordt.

Social media
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is sinds kort ook te volgen via Twitter, Google+ en Facebook.

Excursie
Idee is om eind juni voor de belangengroepen een excursie te organiseren naar Lent waar momenteel een
gebiedsontwikkeling in uitvoering is. Nadere info volgt nog.
Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering
Er wordt nu geen datum gepland voor een volgende vergadering. Zodra de resultaten van de ontwerpissues en de
ontwerpoplossingen bekend zijn wordt een voorstel voor een nieuwe datum rondgestuurd; naar verwachting zal dit na de
zomervakantie zijn.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.

