Verslag tweede bijeenkomst belangengroep Archeologie en Heemkunde
Datum: 28 oktober 2013 van 19.00 tot 20.30 uur

Aanwezig:

Afwezig:

Keesjan van den Herik, Marcel Tabbers, Riny van Deursen, René Isarin en Marjan Gooren (allen vanuit
Projectbureau Ooijen-Wanssum), Arnold Jacobs, Arie Snellen, Rob Bloemen, Wiel Jenniskens en Rob van der
Heijden
Xavier van Dijk

Opening
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de tweede bijeenkomst van de belangengroep Heemkunde en Archeologie. De
heer Xavier van Dijk heeft zich afgemeld als deelnemer aan de belangengroep.
Omdat Rob alleen het eerste deel van de vergadering aanwezig kan zijn vraagt hij alvast aandacht voor onderstaande punten:

Vanuit Blitterswijck wordt aandacht gevraagd voor het protestantse kerkje en dan met name het mogelijke
afwateringsysteem en het ontnemen van het zicht op het kerkje bij ophoging van de dijk.

Verzoek om bij het verwijderen van panden dit in zo vroeg mogelijk stadium te melden in de belangengroep zodat tijdig kan
worden meegedacht op vragen of het gebouw een monumentale status o.i.d. heeft.
Op een eerdere vraag van het PB m.b.t. het pand aan de Ooijenseweg 15 geeft Rob aan dat dit geen monument is maar de status
van beschermd dorpsgezicht zou hebben. Afgesproken wordt dat het PB hierover contact opneemt met Jeu Dericx, contactpersoon
Heemkunde Broekhuizen/Broekhuizenvorst. Actie: Marcel
Verslag vergadering d.d. 20 augustus 2013
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Presentatie aanpak Archeologie door René Isarin
René houdt een presentatie over aanpak en het proces van het archeologische onderzoek door het Projectbureau voor het
plangebied Ooijen-Wanssum. Deze presentatie zal aan de vergadering worden toegestuurd. Actie: René
Op basis van het uitzetten van raaien en proefputten is voor het plangebied Ooijen-Wanssum een verwachtingsmodel opgesteld.
Dit verwachtingsmodel wordt de komende maanden getoetst middels karterend onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door
bureau BAAC. Daarna worden vindplaatsen gewaardeerd met een proefsleuvenonderzoek (planning is zomer 2014). Het resultaat
van deze onderzoeken is inzicht in plaatsen waar m.b.t. archeologie rekening moet worden gehouden. Uitgangspunt is zoveel
mogelijk te graven op plekken waar o.b.v. de verwachtingswaarde vroeger geen leefgebied c.q. activiteit heeft plaatsgehad. Als
een archeologische vindplaats als behoudenswaardig is geselecteerd dan is het uitgangspunt de vindplaats in situ veilig te stellen
en te behouden.
René doet het aanbod om voor de leden van de belangengroep een veldbezoek te organiseren en ter plekke enkele raaien uit te
zetten om zo de diversiteit van de bodem te kunnen laten zien. De vergadering geeft aan hiervan graag gebruik te maken. Actie:
René
Door de vergadering worden onderstaande punten ingebracht:

Op een perceel ten oosten van het havenkanaal heeft een waterput gezeten maar de locatie hiervan is nu niet meer terug te
vinden. Arnold overhandigt René hierover een brief; René checkt dit bij de provincie. Actie: René Riny checkt bij de gemeente
wanneer de damwanden zijn geplaatst. Actie: Riny Dit perceel bevindt zich buiten het plangebied Ooijen-Wanssum.

Wiel heeft nabij de boerderij op de Zeelberg en richting Kasteel Ooijen enkele historische stenen gevonden bij
grondwerkzaamheden op ongeveer 1 meter diepte. Hij heeft de stenen meegenomen en laat deze aan de deelnemers zien.

Op de vraag of het materiaal dat vrijkomt bij het verwijderen van de kasteelmuur hergebruikt kan worden rond het
historische kasteelterrein geeft Keesjan aan dat de muur met zorg wordt afgebroken en dat de stenen voor hergebruik
beschikbaar worden gesteld; dit zal in de klanteisenspecificatie worden meegenomen. Actie: PB
Presentatie markbenadering en communicatie met omgeving door Marcel
Marcel geeft een toelichting op de stappen in het kader van de marktbenadering:
1. Opstellen vraagspecificatie door Projectbureau.
2. Plaatsen advertentie.
3. Maken van een selectie van een aantal aannemers.
4. Met de geselecteerde aannemers wordt de dialoog aangegaan.
5. Aanbieding van aannemers.
6. Keuze van de uiteindelijke aannemer die het plan gaat uitvoeren.
Een schematisch overzicht is als bijlage 1 bij het verslag gevoegd.
Op dit moment is het PB bezig met stap 1. De verkregen informatie uit de voorgaande periode wordt geïnventariseerd en
aangevuld met de info welke het PB momenteel ophaalt bij o.m. de belangengroepen. De inventarisatie van deze wensen, eisen en
afspraken wordt voorgelegd aan de belangengroepen met de toetsvraag of het overzicht compleet is en of de eisen/afspraken juist

geformuleerd zijn. De volgende stap is het door het PB uitvoeren van een integrale toets op haalbaarheid qua techniek, financiën
en tijd e.a.. De uitkomst van deze integrale toets wordt daarna teruggekoppeld aan de belangengroepen zodat duidelijk is welke
input meegaat in de uitvraag richting aannemer. Conform huidige planning moet de vraagspecificatie in voorjaar 2014 gereed zijn.
Keesjan geeft aan dat bekeken wordt om de belangengroepen danwel de klankbordgroep een rol te geven in het traject van
gunning.
Vanuit de vergadering wordt als eis meegegeven: het beschikbaar stellen van bruikbare materialen voor hergebruik in het gebied
(bijvoorbeeld de stenen van de deels te verwijderen kasteelmuur in Blitterswijck). Actie: PB om dit op te nemen in de uitvraag
richting aannemer.
Arie geeft aan een overleg te plannen met: 1) de heemkunde vereniging Broekhuizenvorst (via Jeu Dericx) en 2) Ron voor het
archeologisch deel met als doel de wensen/eisen vanuit deze belangengroep helder te formuleren in kaart te brengen. Daarin
worden ook de vragen meegenomen hoe om te gaan met mogelijke archeologische vondsten en de wijze van
informatieverstrekking (het communicatietraject). Actie: Arie
Keesjan geeft aan dat idee is mogelijke archeologische vondsten een permanente plek te geven in het plangebied.
Rondvraag
Marcel meldt dat op de website Ooijen-Wanssum een pagina “archeologie” wordt gepubliceerd. Op deze pagina worden de
beschikbare rapporten gepubliceerd. Zodra de pagina beschikbaar is wordt de belangengroep hierover geïnformeerd. Actie:
Marcel
De kaart met historische wegen wordt door Keesjan aan de vergadering toegestuurd. Actie: Keesjan
Vaststellen datum volgende vergadering
Zodra de eerste inventarisatie met KlantEisSpecificaties beschikbaar is volgt per mail een uitnodiging voor een volgende
vergadering.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.
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