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Bond Heemschut
op de bres voor
Ovaal van Arcen

BRIEF ‘MFA tast karakteristieke entree aan’

door Harry Lucker

AMSTERDAM/ARCEN – Bond Heem-
schut is ‘zeer bezorgd’ over de
bouwplannen voor de Multifunc-
tionele Accommodatie Arcen
(MFA) bij het Ovaal, aan de zuid-
rand van het dorp. De landelijke
vereniging zet zich in voor de be-
scherming van cultuurmonumen-
ten. In een brief aan het college van
B en W van Arcen en Velden ver-
zoekt de vereniging ‘dringend om
de MFA niet op deze locatie te bou-
wen.’ Bond Heemschut biedt de ge-
meente aan, gebruik te maken van
zijn expertise of bemiddeling bij
het zoeken naar een nieuwe loca-
tie.

Heemschut doet het in de vorm
van een verzoek omdat de inspraak-
termijn voor het bouwplan inmid-
dels is verlopen. In de brief schrijft
de vereniging: ‘de bouwlocatie ten
zuiden van het dorp achten wij
één van de mooiste van Arcen en
uniek in zijn beleving- en verschij-
ningsvorm. Tevens vormt het ge-
bied een mooie en een oorspronke-
lijke natuurlijke gerangschikte en-
tree naar dit fraaie Limburgse

dorp.’ „De vereniging reageert op
een verzoek van een inwoner. Zo
werken wij. Verontruste burgers
kunnen bij ons melding maken
wanneer zij denken dat cultureel
erfgoed wordt bedreigd. Een tech-
nisch onderzoek moet duidelijk ma-
ken of dat inderdaad het geval is”,
zo legt Chris Versteeg van Bond
Heemschut uit.

Het resultaat van dat onderzoek
is duidelijk. ‘Wij menen dat dit ge-
bied een zo hoge cultuurhisto-
rische- en landschappelijke waarde
heeft dat nieuwbouw aldaar deze
waarden onherstelbaar zal aantas-
ten......Wij betreuren de keuze van
deze plek waardoor de karakteristie-
ke entree van dit mooie Limburgse
dorp verloren zal gaan. Wij vrezen
dat dit een schrijnend voorbeeld
zal worden van ruimtelijke orde-
ning en dat er geen ruimte is om
voldoende bescherming te bieden
aan de omliggende kwaliteit’, zo
schrijft de vereniging in haar brief.

De brief was gisteren nog niet be-
kend bij de gemeente Arcen en Vel-
den. De gemeenteraad stemde al
twee keer in met de bouw van de
MFA bij het Ovaal.


