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VESTING Eerste 23.500 euro van benodigd miljoen zijn binnen

‘Rooyse Schans geschikt
voor theater en sport’
door Matthijs Hoex
VENRAY – De stichting De Rooyse
Schans wil het onderhoud van de
boerenvesting en de volmolen financieren met onder meer theater
en sport. Op de wallen kunnen tribunes worden geplaatst, waar voorstellingen kunnen worden gehouden zoals klassiek op locatie.
Dat vertelden de initiatiefnemers van de middeleeuwse aarden
vesting gisteren tijdens een presentatie ter ere van de eerste gift aan
de stichting.
Het project Rooyse Schans omvat de herbouw van de aarden vesting en een volmolen, waarin vroeger vilt werd gemaakt van wol. De
stichting ontving 23.500 euro van
de Heide Maatschappij. Dat geld
dient als opstapje voor het project
Rooyse Schans en Volmolen, dat

verder nog niets heeft. In totaal is
een miljoen euro nodig,. „Nu gaat
de voorbereidingsfase in”, verklaart
voorzitter Jacques Lamers.
In augustus overlegt de stichting
met het waterschap en de gemeente Venray. Beide partijen hebben
voorstellen gedaan om op materiële wijze een bijdrage te leveren
aan het project. Venray zou de
grond aankopen en beschikbaar
stellen voor de volmolen en de boerenschans, die in het verleden bij
Leunen lag, maar bij de turfwinning is verwijderd. Als onderdeel
van het plan Loobeek zou er een
vijfhoekige aarden vesting moeten
komen van drie à vier meter hoog.
In de middeleeuwen gebruikten
boeren de schans als vluchtoord als
er plunderaars of vijandige legers
kwamen, legt bestuurslid en historicus Kees Swinkels uit.

Zoals in vroegere tijden wordt
de schans langs de Overloonseweg
omgeven door moerasgronden.
Het plan is om daar een knuppelbrug over te bouwen, zodat bezoekers van het gebied er overheen
kunnen wandelen. Op de aarden
wallen komen meidoornstruiken.
Deze gewassen werden geplant om
indringers te weren. De stichting
wil de struiken al in 2012 op een andere plek aanplanten, zodat ze volgroeid zijn wanneer in 2014 de wallen zijn opgeworpen, zo redeneert
voorzitter Lamers.
Behalve een historisch bouwwerk realiseren, beogen de initiatiefnemers ook de natuur te dienen
met het bouwwerk van zand. Het
zou geschikt zijn als nestplaats
voor de grijze grootoorvleermuis,
de grote modderkruiper en de ijsvogel.

