Aan het College van B & W Valkenswaard
Onderwerp: Vragen art. 41 inzake Bodemonderzoek West-Parallel (N69)
Datum: 1 maart 2019

Geachte college,
Onze burgemeester heeft op 20 februari 2019 ingestemd met het Projectplan OCE N69 Grenscorridor
(962229/962237). Hierdoor kan de firma Boskalis op korte termijn in de zogenaamde
opsporingsgebieden langs de N69 / West-Parallel een onderzoek starten naar achtergebleven
explosieven en munitie van de Tweede Wereldoorlog. Deze activiteiten worden begin april 2019
gevolgd door een archeologisch onderzoek.
Het is reëel te veronderstellen, dat er ook andere materialen uit de Tweede Wereldoorlog worden
gevonden. Voor zover wij weten zijn dit soort voorwerpen in het verleden bij graafwerkzaamheden
ook gevonden, maar toen soms afgevoerd als oud ijzer of anderszins naar het Nationaal Archief of
ander archief, zodat de verbinding met de N69 / Valkenswaard is verloren.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vraagt steeds meer aandacht vraagt voor “Archeologie en
de Tweede Wereldoorlog”. Deze rijksdienst heeft daartoe onder dezelfde naam een rapportage
uitgebracht.
Wij willen voorkomen dat gevonden voorwerpen van de Tweede Wereldoorlog Valkenswaard
verlaten. Bij een normaal archeologisch onderzoek is de kans groot dat die voorwerpen worden
ondergebracht in een landelijk museum en veelal belanden in een opslagruimte daarvan. Daardoor
raakt een deel van onze geschiedenis voor het grote publiek uit het zicht.
We weten dat er zeer veel kennis aanwezig is bij de heer R. Bogaars uit Aalst-Waalre. De heer
Bogaars is een amateur met een professioneel randje, die al zijn vrije tijd steekt in het verzamelen en
documenteren van informatie over de bevrijding van Valkenswaard en Aalst-Waalre, maar vooral ook
over de bevrijders als individueel persoon. Hij heeft daarover o.a. het boek “De weg naar
Valkenswaard, en de mannen die erom vochten” uitgebracht. Zijn steun bij het onderzoek kan leiden
tot het verkrijgen van meer informatie van de bevrijders, waaronder hen die liggen begraven op het
Valkenswaard War Cemetery 40-45.
Natuurlijk zijn er ook andere mensen die zich in Valkenswaard met dit onderwerp bezig houden.
Maar geen van hen doet dat in omvang en met de kennis die de heer Bogaars bezit. Daarnaast is de
man ook één van de grote drijvende krachten achter de bevrijdingsfeesten die wij dit jaar in
Valkenswaard gaan vieren en beleven.
Naar aanleiding van het vorenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college:
1. Wilt u de heer R. Bogaars aanbevelen bij de archeologen die het onderzoek op
Valkenswaards grondgebied rond de N69 gaan uitvoeren en daarbij verzoeken om de heer
Bogaars ook actief te laten deelnemen aan het onderzoek?

2. Wilt u er alles aan doen om archeologisch materiaal afkomstig van de Tweede Wereldoorlog
dat eventueel wordt gevonden te behouden voor Valkenswaard, waardoor het grote publiek
dit op gezette tijden kan aanschouwen?
3. Indien het u lukt om materialen voor ons dorp te bewaren, wilt u dat in de hal van ons
gemeentehuis in een soort van vitrine ook tonen voor het publiek?
Gezien de korte tijdsspanne tot begin april verzoeken wij het college om deze brief met spoed te
behandelen.
Voorts merk ik op dat de heer Bogaars een toestemmingsverklaring heeft ondertekend voor het
gebruik van zijn naam. Deze getekende verklaring is eerder aan de griffier toegezonden.
Met vriendelijke groeten,
Namens Samen voor Valkenswaard,

Fred Emmerik

