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PROJECT Leunse Schans wordt Rooyse Schans

Plan herbouw
schans kost
1 miljoen euro
door Eric Seuren
VENRAY – Stichting De Rooyse
Schans heeft vergevorderde plannen voor de realisatie van een
schans en volmolen in het Venrayse Loobeekdal. De plannen
kosten ruim één miljoen euro.

De Rooyse Schans is een aangepaste variant van de Leunse Schans.
Een groep Venrayse historici besloot ruim vier jaar te onderzoeken
of het historische verdedigingswerk
dat meer dan tachtig jaar geleden
werd gesloopt, hersteld kon worden. Herbouw op de Steegsepeelweg in Leunen bleek echter onmogelijk. Daarom is er na uitgebreid
overleg met de gemeente Venray,
de provincie Limburg en het Waterschap Peel en Maasvallei besloten
de schans in het Loobeekdal (aan
de andere kant van Venray) te realiseren.
Het waterschap is van plan om
het beekdal van 2012 tot en met
2014 onderhanden te nemen, zodat
er een meanderende beek en een
brede ecologische strook ontstaan.
Gelijktijdig zouden de schans en de
volmolen gebouwd kunnen worden.
Berekend is dat de bouw 1 miljoen euro gaat kosten, maar volgens Jacques Lamers, voorzitter

van De Rooyse Schans, kan er al
flink bespaard worden op de kosten door toezeggingen van zowel
waterschap als gemeente. „Als de
gemeente grond in het gebied verwerft, kunnen we die krijgen. Voor
het bouwen van de schans kan
daarnaast weer een deel van het
zand gebruikt worden dat het waterschap eigenlijk uit het gebied
gaat afvoeren.”
De stichting is momenteel in gesprek met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij om te
bekijken of die organisatie het project kan begeleiden. „We hebben
niet alle kennis zelf in huis”, aldus
Lamers. Met het waterschap wordt
daarnaast ook naar de technische
kanten van het plan gekeken. „Het
gaat om meer dan alleen een wal
en een gebouw met volmolen. We
willen de wallen zelf ook gaan gebruiken. Bijvoorbeeld voor een
vleermuizenbunker.”
De schans zoals die aan de rand
van De Peel in Leunen lag, en in
Venray nagebouwd wordt, was in
de middeleeuwen bedoeld als toevluchtsoord voor de boerenbevolking uit Leunen, Veulen en Heide
tegen rondtrekkende plunderende
bendes. De schans is in de jaren
twintig van de afgelopen eeuw als
gevolg van de Peelontginning verdwenen.

