
Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
“We zijn nu druk bezig met het laatste onderdeel,
het bouwen van een informatiecentrum/ schaapskooi
bij de boerenschans. Met wat geluk kan dit onderdeel
eind 2023 geopend worden. We hebben dan een
uniek ensemble van met elkaar verbonden projecten.
We zoeken daarbij samenwerking met andere
organisaties. We zijn bijvoorbeeld in gesprek met het
IVN Geysteren-Venray om hen huisvesting te bieden
in de schaapskooi. Het IVN heeft daarbij ook plannen
om ter plaatse een educatieve klimaattuin aan te
leggen. We zorgen middels wandelroutes voorzien
van QR-codes voor informatie over alles wat er in
de omgeving te zien is. Daarbij proberen we ook
het pad langs de Loobeek het gehele jaar door zo
bij te houden dat het begaanbaar is, een struinpad.
Ons doel is dan meerdere activiteiten op allerlei
gebied aan te bieden, zodat het geheel een
belevings- en doe-wereld wordt. Er kunnen allerlei
activiteiten worden gestart op sportief, cultureel,
educatief en natuurlijk vooral ook recreatief gebied.
Wij zijn dan ook met onze vrijwilligers van plan dit
aan te pakken en nodigen iedereen uit zich te melden
om mee te doen. Dat kan met eigen ideeën of
plannen, maar misschien wil iemand graag
meedenken en meewerken of ook gewoon erbij zijn
en meedoen als belangstellende of vrijwilliger.
Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat er
optredens op toneel, dans, theater en muziekgebied
plaatsvinden. Het zou toch geweldig zijn om een van
onze koren in de avonduren in deze omgeving te
horen zingen!”
Belangstelling? Stuur dan een e-mail naar
info@loobeek-merselo.nl of bel met Harrie Swinkels,
bestuurslid activiteiten, telefoon 06 2721 1400.

Hierop is de bijzondere vorm van de schans goed
te zien. Belangrijker is echter dat onze projecten de
mensen gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten
en een praatje te maken en wellicht ook verder een
bijdrage te leveren aan het leefbaar maken en
houden van onze regio. We zijn nu op de eerste
en derde zondag van de maand geopend van
10.00-13.00 uur. De boerenschans is doorlopend
geopend.“

Behalve de volmolen is ook de boerenschans een bij-
zonder project. De schans, een vestingwerk, is 
gebouwd naar voorbeeld van de afbeelding van de 
schans van Leunen op een militaire stafkaart uit de 
Franse tijd (ca 1802-1804).

Waarom moeten mensen komen kijken?
“We kunnen ze bijzondere dingen laten zien. Voor
zover bekend staat het enige werkende volwerktuig
van West-Europa in Merselo! We leggen de mensen
uit wat ‘vollen’ is en laten ze een unieke film uit eind 
vorige eeuw zien, waarop het volproces door een 
Roemeense molenaar inzichtelijk wordt gemaakt.
De bouwtekeningen voor het werktuig zijn ook uit
Roemenië afkomstig. 

De Stichting Loobeek is in het Loobeekdal druk bezig 
met de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen 
waarmee in het gebied historie en de natuurwaarden 
terugkomen. Het doel is hier een historische poort te 
creëren naar recreatief Limburg.
Met behulp van partners en vrijwilligers bouwt de stich-
ting drie historische bouwwerken: de Weverslose 
schans, de Weverslose volmolen en de Weverslose 
schaapskooi met infocentrum. Onze redactie legde 
secretaris Pieter Weerts enkele vragen voor.

Boerenschans open voor publiek. De Weverslose boe-
renschans is op zondag 18 september, tussen de buien 
door, feestelijk geopend door wethouder Wim de 
Schryver en Hans Teunissen, huidig burgemeester van 
Gennep en oud-voorzitter van de stichting Loobeek. 
Met het gereedkomen van de schans zet deze stichting 
weer een stap in de realisatie van een educatief-
recreatief activiteitencentrum in het Merselose buiten-
gebied. De boerenschans is deels ingericht met een 
eenvoudige uitkijktoren en een bijenstand. Aan de 
schans hebben vele vrijwilligers maanden gewerkt. 
De boerenschans is een van de initiatieven die in het 
Loobeekdal door de stichting worden ontwikkeld. 


