Namens de werkgroepen ARCHEOLOGIE en HEERLIJKHEDEN OVERASSELT, heeft het bestuur een brief
gestuurd naar het College van B en W en de leden van de Gemeenteraad en haar Commissies. Onder
de titel Zorgen over ons cultureel erfgoed, wordt aandacht gevraagd voor drie locaties in Overasselt
waar het archeologisch erfgoed in gevaar is. Met de brief is een opdracht van de Algemene
Ledenvergadering van 31 oktober uitgevoerd.
De betreffende locaties zijn Garstkampsestraat 2A, Valkstraat 19A en Valkstraat 16.
In de schuur op Garstkampsestraat 2A was voorheen het
Agrarisch Museum gevestigd. Er zijn woningbouwplannen in
ontwikkeling voor deze locatie. Het is zorgelijk dat door
sommigen losjes wordt gesproken over mogelijke sloop van De
Garstkamp. In een rapport van 2015 door het Gelders
Genootschap en NIBAG worden drie scenario’s voor
herbestemming aangegeven. Op basis van de hoge waarde van
de schuur is sloop geen optie. In de brief wordt verder
verwezen naar andere rapporten waarin het gebied rond het
voormalige NH kerkje en boerderij De Poel een zeer hoge archeologische waarde wordt toegekend.
Het betreffende gebied was in de Middeleeuwen het historische hart van Overasselt met de
kerspelkerk, boerderij De Poel van de priorij St. Walrick en mogelijk Het Huijs te Overasselt.
Op Valkstaat 19A is een agrarische schuur in aanbouw. De bouwvergunning is
verleend voor een schuur voor stalling en opslag. De bouwvergunning stond de
bouw van gierkelders niet toe. Desondanks zijn deze kelders wel aangelegd. In
het gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde is beperkt
archeologisch onderzoek uitgevoerd afgestemd op de bouw van een agrarische
schuur zonder kelders. Door de illegale bouw is het rivierduin ter plekke tot een
diepte van ca. 3 meter afgegraven en is het archeologisch bodemarchief voor
altijd vernietigd.

Op Valkstraat 16, aan de rand van de bebouwde kom van Overasselt, is een huis
afgebroken. Op dezelfde plek is t.b.v. nieuwbouw het hele perceel uitgegraven.
Het gebied is beschreven als een Archeologisch en bouwhistorisch kansrijke
locatie (hoogste kwalificatie). Voor zover bekend heeft geen archeologisch
onderzoek plaatsgevonden.

Het Erfgoedplatform spreekt haar zorg uit over de genoemde ruimtelijke ontwikkelingen en roept de
gemeente op zorgzaam om te gaan met het cultuurhistorisch erfgoed.

