
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 21 november 2019 
 
 
 
Aanwezig 
Voorzitter   De heer Gabriëls 

Secretaris/adviseurs Mevrouw Jongeling, de heren Lemmens en Truyen 
Commissieleden De heren Bukkems, Ellens, Filott, Lammeretz, Lemmen, Verhaag 

en Zincken 
Toehoorder De heer Kremers 
 
1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur in de B&W-kamer. Hij verwelkomt de 

heer Jan Lemmen. Deze is door het college van B&W benoemd als opvolger van de heer 
Vossen namens de Stadsgidsen. De commissie wenst de heer Vossen veel sterkte. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen verslag en actielijst van 26 september 2019 

Op bladzijde 1 wordt bij punt 4 opgemerkt dat de paardenmarkt een recht is uit de 15e 
eeuw, niet uit de 16e eeuw. 
Op bladzijde 2, punt 5c vult de heer Verhaag aan dat er ook een fototentoonstelling over 
Nederlands Indië was. 
Het verslag en actielijst worden voorts, onder dankzegging aan de secretaris, vastgesteld.  
 

4. Presentatie Jaarverslag Erfgoedcluster 
Gemeentearchivaris Jac Lemmens presenteert trots het conceptjaarverslag 2018 van 
archief, archeologie en monumenten. Exemplaren worden ter vergadering uitgereikt. Het 

verslag is later verschenen dan gewenst. Dit hangt onder meer samen met de vele 
activiteiten dit jaar vanwege 75 jaar bevrijding. 
Het is een fraaie uitgave geworden met veel foto’s. In 2018 was er veel media-aandacht, 
die veelal samenhangt met het Van Hornejaar. De steeds hechter wordende samenwerking 

tussen de erfgoeddisciplines werpt vruchten af en is een echte meerwaarde. Het 
voorliggende exemplaar is de conceptversie. De definitieve versie komt eind volgende 
week online. 
De commissie neemt met waardering kennis van het conceptjaarverslag. 
 
5. Mededelingen organisaties 
a. Molenstichting Weerterland 

De heer Zincken vertelt dat de Molenstichting Weerterland en de stichting St. Anna Keent 
goede afspraken hebben vastgelegd over onder andere verantwoordelijkheden. De 
gemeente ontvangt hiervan een afschrift. 
De heer Lemmen merkt op dat hij de zaklamptocht in de Nacht van de nacht gevaarlijk 
vindt. De molenstichting heeft een veiligheidsfunctionaris. 
b. Peel, Maas & Kempen 

De heer Bukkems meldt dat er op het moment geen activiteiten zijn, maar binnenkort 

start het onderzoek in de schootsvelden van het kasteel op de Biest. 
c. Heemkundecomité Stramproy 
De heer Verhaag doet verslag van diverse activiteiten. Op 30 oktober hebben 47 
schoolkinderen een erfgoedwandeling door Stramproy gemaakt. De goed geslaagde 
activiteit was georganiseerd via cultuurcoach Johannie van Tuel. 
Het molenmagazijn bij de St. Jansmolen heeft een nieuw dak gekregen met isolatie. In het 

volgend voorjaar worden het voegwerk en schilderwerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden 
komen ten laste van de gemeente Weert. 
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d. Aldenborgh  
De heer Lammeretz kondigt aan dat er op 30 november een dagexcursie naar Jülich en 
Schloss Merode wordt georganiseerd. Het winterprogramma volgt nog. Desgevraagd 
vertelt hij dat de kring Weert van het LGOG een van de grootste van Limburg is met 
tussen de 300 en 400 leden. Er is een goede samenwerking met de Vrienden van de 

Aldenborgh. 
e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap 
De heer Filott brengt de droeve mededeling dat de penningmeester van het LGOG, de heer 
Imkamp, onlangs onverwacht is overleden. 
Een excursie naar Moresnet in voorjaar 2020 wordt voorbereid. 
f. Stadsgidsen 
De heer Lemmen meldt dat de Stadsgidsen erg druk zijn geweest met het herzien en 

uitgeven van folders. De fietstocht tijdens de Open Monumentendag is goed bevallen. 
Overwogen wordt deze standaard in het pakket op te nemen. De Stadsgidsen hebben een 
bijdrage geleverd aan het ‘Gluren bij de buren’ van de Aldenborgh over industrialisatie. Er 
wordt gewerkt aan een nieuwe themawandeling ‘Weert groeit’. Het streven is hier een 
klankbeeld bij te maken, zoals ook voor de Van Hornewandeling. Uit de gegevens van 

Thieu Coppen wordt in samenwerking met de Stichting Martinus Monument een herziene 

versie voorbereid van een rondwandeling door de St. Martinuskerk. De heer Bukkems 
adviseert daarbij ook aan andere talen te denken. Daarbij kan het VWO wellicht worden 
ingeschakeld. 
 
6. Mededelingen gemeente 
De voorzitter doet zelf diverse mededelingen.  
 Hij meldt dat op 7 november 2019 de gemeentebegroting is vastgesteld. Daarin is een 

structurele subsidie van € 8.000,- opgenomen voor onderhoud van de Paterskerk. Ook 
voor het archief is een structureel bedrag beschikbaar gesteld. Tevens is het budget 
Typisch Weert (voor de komende 3 jaar steeds € 70.000,-) weer vastgesteld. Daaruit 
kunnen projecten van onder andere de commissie Cultuurhistorie worden betaald, 
zoals de vervanging van de gedateerde bruine ANWB-borden. 

 De aanbesteding van de bouwkundige werkzaamheden aan het gemeentemuseum is 
gunstig uitgevallen. Mevrouw Van der Lugt is aangetrokken als curator. De 

aanbesteding van de herinrichting volgt komend voorjaar. Het thema ‘Identiteit en 
zingeving’ is goed ontvangen door de raad. 

 Aanstaande zaterdag is er een dwaallichtjestocht door Kempen~Broek met 

moerasverhalen. 
 De planning is dat de houthandel eind 2019 vertrekt vanaf de voorburcht van het 

kasteel aan de Biest. Deze gronden moeten gesaneerd worden. Volgende week wordt 

al gestart met archeologisch onderzoek in de schootsvelden rondom het kasteel. Dit 
betreft booronderzoek en proefsleuven. Dit wordt nu gefinancierd uit het budget 
Typisch Weert. Mocht er vervolg nodig zijn, dan kan een beroep worden gedaan op 
provinciale gelden. Aanhakend bij het onderwerp geeft de heer Lemmen de vraag van 
de Stadsgidsen door of het ruiterstandbeeld zodanig kan worden geplaatst dat het 
door de poort zichtbaar is vanaf de Biest. 

 Het grensmonument van de Geuzendijk komt niet terug op de oorspronkelijke plaats 

in verband met de naastgelegen etalage. Belangrijk bij de nieuwe locatie is dat je om 
het beeld heen moet kunnen lopen. Er is al instemming van de Stadsgidsen met een 
locatie rechts naast de draaideur aan de Muntpromenade. Ook de eigenaar staat 
achter deze locatie. De nieuwe sokkel is al voorbereid. 

 
a. Archeologie 
De heer Truyen doet verslag van: 

i. De Nationale Archeologiedagen in het weekend van 12 en 13 oktober j.l. Deze derde 
editie (https://archeoroutelimburg.nl/nl) werd op zaterdag 12 oktober geopend door 
wethouder Gabriëls en gedeputeerde Burlet. De Archeoroute Weert werd bij de 
Keltische Schans op Molenakker geopend. Deze Archeoroute wordt uitgereikt (zie 
bijlage). De fietsroute voert vooralsnog langs 6 speerpunten, waar met een app 
verhalen uit de geschiedenis van Weert worden verteld. De aandacht voor 

erfgoededucatie blijkt flink gegroeid: 
- leerlingen van het primair- en voortgezet onderwijs (BS Aan de Bron, Philips van 

Horne SG en College) bezochten presentaties in de raadzaal en in het stadspark, 

https://archeoroutelimburg.nl/nl


3 

 

op het IKL-Laar werd voor de groepen 7 en 8 een presentatie gegeven. Op die 
manier maakten 250 leerlingen kennis met erfgoededucatie in de leefomgeving; 

- de stadsgidsen verzorgden op zondag 13 oktober een archeologiewandeling door 
de binnenstad; 

- de Aldenborgh heeft tijdens de Archeologiedagen informatie gegeven over het 

gebruik van de app. 
De heer Truyen doet een voorstel voor nieuwe archeologische speerpunten in deze route, 
welke in 2020 kunnen worden uitgevoerd. 

- naar aanleiding hiervan vraagt de voorzitter aandacht voor communicatie over en 
publieksbereik voor de archeologische speerpunten.  

- de heer Verhaag tipt deze speerpunten op te laten nemen in geocache-routes 
(schattenjacht). 

 
ii. Een update van de uitgevoerde, resp. lopende archeologische onderzoeken:  

- Kampershoek/Sebastiaankapelstraat, de opgraving is uitgevoerd door het 
opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUhbs). O.a. is een 
voorloper van de Plucksackhof, daterend uit de 12e/13e eeuw, aangetroffen. 

Daarnaast bewoningsgeschiedenis daterend uit de IJzertijd en Volle Middeleeuwen; 

- bij de archeologische begeleiding van de aanleg van floodlight aan de voet van de 
St. Martinustoren, uitgevoerd door RAAP, zijn naast begravingssporen ook resten 
aangetroffen van (zeer waarschijnlijk) de traptorens van de Karolingische 
voorganger van deze kerk. De sporen worden nader onderzocht. 

- bij de archeologische begeleiding van de aanleg van boomplantvoorzieningen aan 
de Nieuwe Markt, uitgevoerd door RAAP, zijn sporen van de Volle Middeleeuwen 
tot de Nieuwe Tijd aangetroffen van achtererven van de Langstraat; 

- de archeologische inspectie bij de aanleg van het ondergronds leidingwerk tussen 
het Museum (Meikoel) en het Muntcomplex levert op dat eventuele archeologische 
resten verdwenen zijn bij de aanleg van eerder leidingwerk; 

- Laarveld (fase 3): de opgraving, uitgevoerd door VUhbs, is vorige week gestart. 
De eerste resultaten leveren complete erven uit de IJzertijd en Middeleeuwen op, 
inclusief diverse waterputten; 

- Bergerothweg 81 Stramproy: het bouwplan is gewijzigd. Het aanvankelijk 

geplande proefsleuvenonderzoek is vervangen door een archeologische inspectie; 
- Emmasingel 85 (voormalig woonhuis en atelier Jan Tullemans), bij de aanleg van 

de ondergrondse parkeergarage wordt een archeologische begeleiding uitgevoerd; 

- Bergerothweg 77 Stramproy: gezien de zeer hoge archeologisch waarde is de 
sloop van de stal uitgevoerd conform de richtlijnen bij sloop in archeologische 
aandachtsgebieden. Een nader onderzoek blijkt niet noodzakelijk; 

- Diesterbaan 35 (voorm. MOB-complex/toekomstig Boschwaard): de sanering is 
conform de richtlijnen bij sloop in archeologische aandachtsgebieden uitgevoerd. 
Door Aeres wordt vervolgens een inventariserend proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd; 

- Schoolstraat 3-5: aangezien de zeer hoge archeologische waarde worden de twee 
te verwijderen vloeren onder de richtlijnen voor sloop in archeologische 
aandachtsgebieden gesloopt. Daarbij is bijzondere aandacht voor eventueel 

aanwezige historische kelders; 
- bij het rioleringsvervangingsproject Keent, fase 1 (omgeving Kerkstraat-

Keulerstraat-Dal-St. Jozeflaan) is ervoor gekozen om bij de waterbergingen een 
proefsleuvenonderzoek uit te voeren; 

- op de schootsvelden en de voorhof van kasteel De Nijenborgh is een 
inventariserend archeologische booronderzoek uitgevoerd, in combinatie met een 
milieukundig onderzoek. Als eerste vervolg wordt vanaf maandag 25 november op 

de niet vervuilde delen van de schootsvelden een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd.  
 

iii. Informatie over educatieve presentaties: 
- op zondag 10 november j.l. heeft de heer Truyen bij het NMC-café een presentatie 

gegeven over de invloed van de mens op veranderingen in het landschap. De 

Keltische Schans op Molenakker heeft daarbij als voorbeeld gediend 
(https://www.nmcweert.nl/nieuws/4e-nmc-cafe-geopad/); 

- op dinsdag 3 december a.s. wordt om 20.00 uur een presentatie over de Keltische 
Schans gegeven voor de wijkraad Molenakker. 

https://www.nmcweert.nl/nieuws/4e-nmc-cafe-geopad/
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b. Erfgoedcluster 
De heer Lemmens deelt een column uit over 75 jaar bevrijding van Limburg.  
Hij meldt tevens dat Theo Schers op 11 december een lezing geeft in het kader van de 
expositie ‘Bezet en Bevrijd’.  
Het Erfgoedcluster verleent medewerking aan een symposium van COOL (Commissie 

geschiedenis van Ondernemers en Ondernemingen in Limburg van het LGOG) over de 
industriële ontwikkeling van Weert. Dit symposium is gepland op 20 maart 2020 in het 
Keenter Hart. 
 
c. Monumenten 
Mevrouw Jongeling demonstreert de Erfgoedkaart Limburg 
(https://erfgoedkaartlimburg.nl/). De kaart is een provinciaal initiatief die deels door de 

provincie en deels door de deelnemende gemeenten wordt gefinancierd. De kaart dient als 
onderlegger voor de Omgevingsvisie. Weert is een van de voorlopers die de kaart 
compleet heeft bijgewerkt met alle rijks en gemeentelijke monumenten. Dit was relatief 
eenvoudig omdat alle informatie al was gecontroleerd, aangevuld met foto’s en 
opgenomen op de monumentenpagina’s van het Erfgoedcluster 

(https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten-Weert). Dit was mogelijk dankzij de 

goede samenwerking.  
Volgend voorjaar worden de beschermde stads- en dorpsgezichten aan de Erfgoedkaart 
toegevoegd. In een later stadium volgen dan nog de archeologische en groene 
monumenten. De mogelijkheden worden onderzocht om een laag toe te voegen waar 
inwoners zelf hun verhalen en gegevens kunnen toevoegen. 
Op 1 november was de afsluiting van de Maand van de Geschiedenis. Tijdens deze 
bijeenkomst is de Erfgoedprijs 2019 uitgereikt aan Molenpoort 1-3 en verzetsman Frans 

Nies. 
 
7. Ingekomen stukken 
a. Verzoek Paardenmarkt 
De commissie neemt kennis van het initiatief om de paardenmarkt te verplaatsen van de 
Hoge Kei naar de Nieuwe Markt. Dit voor Weert belangrijke cultuurhistorische evenement 
verdient voortzetting. De commissie voorziet wel logistieke problemen in combinatie met 

de reguliere weekmarkt. Is het een overweging om het evenement te verplaatsen naar de 
zondag? De commissieleden zullen de roep om vrijwilligers meenemen naar hun 
achterban. 

b. Jaarverslag Stichting Martinus Monument 
De commissie neemt met waardering kennis van het jaarverslag. Wel wordt opgemerkt 
dat op de website https://www.martinusmonument.nl/ de gegevens van restauraties na 

2014 ontbreken. Dit wordt aan de stichting doorgegeven. 
 
8. Handhaving 
De lijst wordt doorgelopen. De trap op het bovenste dak van het station is afgelopen week 
verwijderd. Het aangepaste plan is nog niet ingediend. De aanschrijving over de banieren 
van Markt 9 is verzonden.  
 

9. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (10 oktober, 7 en 21 
november 2019) 

De heer Ellens licht de behandelde plannen kort toe. De adviezen staan in de betreffende 
verslagen.  
Memorabel is dat vandaag een restauratieplan voor het openluchttheater de Lichtenberg 
aan de commissie is voorgelegd. Er ontbreken nog gegevens over de verzakking van de 
kunstmatige terp waardoor de muren rond het theater zijn gescheurd. Met deze gegevens 

en in combinatie met de plannen voor een horecavoorziening aan de oostzijde van het 
theatergebouw wordt dit opnieuw geagendeerd. 
 
10. Vaststellen vergaderschema 
Het conceptvergaderschema voor 2020 wordt vastgesteld. Op verzoek nodigt de secretaris 
alle leden uit via Outlook. 

 
11. Rondvraag 
De heer Filott informeert of de winnaar van de Erfgoedprijs een plaquette op het pand 
tegemoet kan zien. De voorzitter meldt dat het pand en Frans Nies zijn opgenomen in de 

https://erfgoedkaartlimburg.nl/
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten-Weert
https://www.martinusmonument.nl/


5 

 

expositie ‘Bezet en Bevrijd’. Waarschijnlijk krijgt het pand een informatiebordje in de serie 
‘Weert in kaart’ (particulier initiatief). Gewaakt moet worden voor precedentwerking. 
De heer Lemmen vraagt naar de stand van zaken van het voormalige UWV op de hoek van 
de Emmasingel en de Maaspoort. De werkzaamheden liggen al een tijd stil. Mevrouw 
Jongeling weet dat er een wijziging op de verleende vergunning is gevraagd. De 

commerciële ruimtes op de begane grond worden woningen. 
De heer Ellens attendeert op het parelpad in Oudenbosch. Via markeringen in het 
straatwerk worden de historische parels in het centrum verbonden en de verhalen worden 
ontsloten via een website (https://parelpad.nl/).  
De heer Bukkems vraagt of er voortgang is naar aanleiding van het grondradaronderzoek 
in de Paterskerk. De resultaten zijn bekend, maar er zijn geen werkzaamheden gepland 
waarbij de ondergrond nader kan worden onderzocht. 

De heer Verhaag meldt dat op 3 december 2019 een presentatie is van aanvullend 
onderzoek naar de Bocholter Graven. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur. 

 

 
Vastgesteld in de vergadering van 19 december 2019, 
 
 
 
 
 

G. Gabriëls, voorzitter   W. Truyen, 2e secretaris  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 21 nov 2019 
 

Vergadering Actiepunt 
 

Planning Actie door 

30 april 15 1. Herijking gemeentelijke monumentenlijst o.a. 
aspergeversperring Maaseikerweg en drie 
schuilbunkers kazerneterrein t.b.v. gemeentelijke 
monumentenlijst, plus inventarisatie KMS-terrein op 

potentiële monumenten  

2019 R&E/m&a 

19 jan 17 2. Voordragen archeologische sites voor gemeentelijk 
monumentenregister 

2019 OCSW 

8 jun 17 

 

3. Voortgang waterput Markt 2e helft 

2019 

OCSW 

 

https://parelpad.nl/

