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Peter de Cock

Peter de Cock werd in 1751 gevangen gehouden in de kelders van
het Roermondse stadhuis. De stank aldaar verdreef zelfs zijn
pleitbezorgers. Door de eeuwen heen is hij een schelm gebleven
die zijn stad op een Tijl Uilenspiegel-achtige wijze bekijkt.

Requiem voor Ruimte
Zodra de Gamma en de Praxis aan de boorden van de A73
hun nieuwe vestigingen openen, kunnen we een soort
requiem voor het bedrijventerrein Broekhin schrijven.
Nieuwe, grote hallen moeten vele doe-het-zelvers lokken die
bereid om zijn om de vingers en andere lichaamsdelen aan
de nodige risico’s te onderwerpen. Een dikke minuut A4tjes met gebruiksaanwijzingen vergaren en je kunt meteen
badkamers aanleggen, bent een volleerd tegelzetter, metselaar en als toetje van het leesgenot ben je dezelfde middag
ook nog een excellente elektricien. Geen wonder, dat er een
televisieprogramma bestaat: ‘Help, mijn man is klusser.’
Een van de redenen om Broekhin aan te leggen, was het
fenomeen zichtlocatie. Dat heroïneshot is uitgewerkt. Kijk,
de tijd van de ‘landdoortrekkers’, die naast aandacht voor de
kont van het paard, onbezwaard van het ongerepte landschap konden genieten is voorbij, al lang voorbij. We hebben
nu ongetelde ‘landdoortrekkers’, het grote asfalt achterna,
honderden semi-industriële kanswijken achterlatend in dit
land. Immers, de nieuwe vestigingen van de in de aanhef
genoemde bedrijven liggen hooguit 250 meter luchtlijn van
‘Broekhin’ vandaan. Ze zijn niet de enige die verslaafd zijn
aan de asfaltdampen van BAM, Heijmans en consorten.
Toch zit Nederland vast!
Ineens is Peter Elverding, oud-topman van het voormalige
staatsbedrijf DSM in beeld. In zijn laatste jaar als bestuursvoorzitter zakte het aandeel door zijn hoeven en dat is
uiterst beroerd als je daar een halve vrachtwagen van hebt.
Tja, hoe vertel ik het mijn geliefden. Als de nood het hoogst
is, is de redding nabij! Elverding wordt door het kabinet
gevraagd, uitsluitend op basis van zijn grote kennis, om
samen met anderen die aan hetzelfde criterium voldoen, de
regering te adviseren over grote infrastructurele werken.
Nederland zit vast. Dat klopt! De helft aan de hypotheek;
een groot gedeelte in detentie; het merendeel aan hem of
haar die elkaar ééns uitermate lief hadden, dan pas komt
de ﬁle. Geloof maar niet dat Peter c.s. dat advies hebben
afgegeven voor een familiedinerbon van Friet Antje op het
Munsterplein, a raison van € 7,50.

Inmiddels is het rapport, met als opdracht: Hoe snel kunnen we asfalteren?, aangeboden aan de ‘Colgateboy’ van het
CDA, Camiel Eurlings, Mirlitophil(e), (zo hit de carnavalsvereiniging van Vallekeberg). Hij produceerde na het vluchtig
doorlezen een grijns, die leek op een maagdelijke spitsstrook
die vijf jaar geleden was aangelegd! Nu zou je denken dat
pas met Pinksteren de Heilige Geest over bewindslieden en
de rest van de mensheid neder daalt! Nee, Camiel had al
eerder ‘une idée ﬁne’! Eerst asfalteren, daarna pas kijken
wat de gevolgen voor het milieu zijn, zoals ﬁjnstof etc. Een
bijzondere kijk op het rentmeesterschap inzake Gods schepping. Bestaat de Wet op de Lintbebouwing nog?
Als we nu eens afspreken dat we alleen nog maar doorgaande wegen aanleggen die van A naar B gaan. Hooguit om de
20 km. een afslag en geen zichtlocaties meer alvorens alle
bedrijventerreinen zijn gerevitaliseerd of een andere bestemming hebben gekregen. Als waardevolle gebouwen met
de grond gelijk gemaakt kunnen worden, kunnen ‘waardeloze’ hallen dat ook. Negen jaar tijdwinst en honderden kanslokaties extra. Ik zie af van de bon voor een familiediner.
Wie is mijn gast aan tafel? Joop van den Ende. Een moedig
man. Hij heeft afstand genomen van de onroerend goedbranche. Ik verwacht niet dat hij in een H&M-outﬁt zal
komen. Om kwade geesten voor te zijn: in een Hennes en
Mauritspak. Hij heeft via de tv veel ‘bagger’ over de wereld
gestort, maar op theatergebied bijzondere dingen gedaan.
Dus pas ik de wet van de communicerende vaten toe.
Ik zet hem een ﬁlebestendig maal voor: een Provençaalse
stoofschotel. Daar moet je een dag van tevoren mee beginnen, vanwege de marinade. Op de dag van het smullen moet
de schotel ongeveer drie uur smoren. Dat is pas onthaasten.
Een Château Pontent Teysier Saint Emillion Grand Cru
2002 - die is nu op dronk, wat stevige kazen, gewaagd qua
combinatie erbij, en niets staat een gesprek in de weg dat de
waan van de dag overschrijdt.
Uw onbaatzuchtige dienaar,
PdC
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Nog steeds te koop

Niets te lezen op de camping deze
zomer? Dan hebben wij wel een idee:
het jubileumboek van de Stichting
Ruimte. Donateurs van Ruimte betalen slechts 8 euro wanneer ze het
afhalen bij Boekhandel Boom in de
Neerstraat. Bent u donateur en wilt u
het boek toegestuurd krijgen? Maak
dan 14 euro over op postbanknummer
7625876 ovv Jubelboek.
Bent u geen donateur, dan kunt u het
boek voor 20 euro kopen bij Boekhandel Boom en bij Plantage Books &
More (ook in de Neerstraat). In Swalmen kunt u terecht bij SBK Kantoor in
de Hoogstraat.
In alle gevallen koopt u een lijvig boekwerk. Maar wie weet, geeft iemand het
u cadeau. Da’s ook een goed idee!
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Redactioneel
De stad Roermond kent een lange en bewogen geschiedenis. Die is vaak ook
te ‘lezen’ in de monumenten van onze stad. Oudere gebouwen bepalen al
sinds eeuwen ons stadsbeeld en stichting Ruimte wil dat ze dat ook vooral
blijven doen. We zetten ons in voor de waarden die ons stadsbeeld, onze
kaart van de stad, bepalen. We geven ook graag onze mening over ruimtelijke ontwikkelingen aangaande de stad als geheel, de planologie, de verkeerssituatie of de ontwikkelingen in de kantoren- of winkelsector. De regio rond
onze stad hebben we regelmatig bezocht en becommentarieerd waar wij dat
nodig vonden. Met Swalmen, Asselt en Boukoul is onze horizon verbreed en
geven we ook onze mening over daar gebouwde objecten.
Maar na tien jaar menselijke maakbaarheid zijn we ook tot het inzicht gekomen dat we meer moeten doen. We zijn door de grootschalige infrastructurele werken, ‘die nodig zijn om onze ecomie te doen draaien’ gaan inzien dat
andere belangrijke waarden ook in het geding kunnen zijn: aardkunde en
geologie, geomorfologie en landschap.
Wat weten wij als ‘stadsmensen’ van de duinen van Kitskensberg, de Maasmeander van de Donderberg, of de Peelhorst uit het Tertiair, over een
Hoogterras, of over het stempel dat de Roer drukte op het Leropperveld en
invloeden van de ijstijden op onze omgeving. Of van de ontwikkeling van
de cultuurlandschappen om ons heen: de Meinweg, de velden en kampen
rondom Asenray en Maasniel. (Ze worden overigens zeer helder beschreven
door Benoit Locht in onze jubileumbundel De luis in de pels.)
We weten nu dat ook deze elementen in onze niet-gebouwde omgeving
schreeuwen om bescherming; actueel is de ontwikkeling rondom de R73
waar unieke eeuwenoude aardkundige elementen zijn doorsneden en voor
eeuwig vernietigd, omdat er een weg doorheen werd gelegd die misschien
nog geen honderd jaar zal stand houden. Het Leropperveld: wie zegt dat hier
niet over twintig jaar nieuwe woningen worden gebouwd? Wij zeggen dat
er daar belangrijke aardkundige objecten liggen die verwijzen naar de oude
loop van de Roer, toen die nog niet via de huidige bedding, maar ten zuiden
van St.Odiliënberg via het Leropperveld naar onze stad liep. Zeer uniek en
zeer behoudenswaard.
Tien jaar Ruimte heeft ons het inzicht gebracht dat we meer kunnen doen
dan alleen naar onze stad te kijken. Het stedelijke en het landelijke gebied
zijn met elkaar verweven, zij het minder dan eeuwen geleden, maar toch. Er
zijn buiten onze ‘muren’ belangrijke waarden die voor ons, moderne mens,
interessant genoeg zijn om ons voor in te zetten. We zullen dan ook steeds
vaker beleidsmakers, projectontwikkelaars en ambtenaren erop wijzen dat
ze rekening moeten houden met die waarden bij het maken en uitvoeren van
nieuwe plannen.
Onze lezers en donateurs hebben al een streepje voor. Die lezen in deze
Ruimtelijk al over gevarieerde ‘buitengewone’ waarden en mogelijkheden.
De redactie

Wordt vervolgd
Maar liefst drie artikelen in dit
nummer krijgen een tweede aﬂevering
in september. Die wilt u ook graag
lezen? Dat kan als u uw jaarbijdrage
heeft gestort. Zo niet, dan stopt
uw abonnement. Maar dat kunt u
makkelijk voorkomen. Stort nog voor
u op vakantie gaat minimaal 16 euro
(bijvoorbeeld van uw vakantiegeld) op
onze postbankrekening 7625876.
U laat de zon dan weer voor u zelf en
voor ons schijnen. Minstens tot en
met maart 2009!
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Roermond ligt aan

JACOBSPAD

Tekst en foto's Leonard Fortuin
Met dank aan Chris Roemen en Paul Poell

Sinds de Middeleeuwen lopen pelgrims naar Santiago de Compostela, in het noordwesten
van Spanje. Vroeger waren dat geestelijken, bezorgd om hun zielenheil. De moderne
pelgrims, vromven (40%) zowel als mannen (6o%), zoeken vooral de uitdaging: lichaam
en geest op de proef stellen, in weer en wind, hopend op onverwachte ontmoetingen en
unieke belevenissen tijdens een tocht van meer dan 2200 kilometer.
In 1994liet stadsarchivaris Van Bree een bewegwijzering aanbrengen langs het vermeende
'Midden-Limburgse' deel van de pelgrimsroute naar Santiago. Sindsdien ligt Roermond
dus ook aan een pelgrimsweg. Wat ziet de pelgrim als hij of zij zich vanaf de gemeentegrens Roermond naar de kathedraal begeeft, een afstand van ongeveer 20 kilometer?
Monumenten van allerlei soort, gebouwd en landschappelijk.
Deel1 van een ontdekkingsreis.

1 Na een urenlange mars langs de grens,
met links het ErachterWald en het Diergardtscher Wald en rechts fraaie voorbeelden van Nederlandse akkerbouw, komt
grenspaal 425 in zicht. Vergeefs zoekt de
pelgrim een verwelkoming door de nieuwe
gemeente Roermond. Spoedig ontdekt hij
dat hier de tijd is stil blijven staan: een
bouwvallig infobord vertelt hem dat hij
het 'Bos van de Eeuw' in de 'Gemeente
Swalmen' bereikt heeft.

2

Ook bij de N271wijst niets erop dat hij
zich in de gemeente Roermond bevindt.
Welleest hij dat het naar die stad nog
5 kilometer is, een uur gaans voor een
pelgrim. Na enig speurwerk ontdekt de
pelgrim dat hij even langs het fietspad
moet en dan de Oudeweg in. Daar, bij de
humtschap Heide, maant een levensgroot
verkeersbord hem niet sneller dan 30
km/ h te lopen.

3

De ouderdom van de Oudeweg valt
tegen, het asfalt is gaaf en de meeste huizen
zijn nieuw. Een opmerkelijk groot aantal
staat TE KOOP. In de verte steekt de toren
van Swalmen boven de huizen uit. De pelgrim, gewend aan de vrije natuur, verlangt
naar meer groen en minder baksteen.

4

Voorbij de Heierkapel, een rijksmonument, toont moeder Natuur hem een
merrie met dorstig veulen in een grazige
wei. De pelgrim haalt opgelucht adem.
Spoedig echter voert zijn weg hem weer
de bebouwde kom in, richting Centrum.

5 Dat Centrum zou de pelgrim het liefst
links laten liggen, ware het niet dat de
inwendige mens hem verleidt tot een kort
verblijf op de Mert. Gelaafd begeeft hij zich
in de richting van de papierfabriek.

6 Voor de fabriek stuurt Sint Jacob hem de
Schoolberg in. Stoomwolken stijgen op uit
de fabriek, begeleid door zacht gezoem.

7

Na een paar honderd meter buigt het
pelgrimspad om de fabriek heen naar
rechts. Een betonnen muur met daarachter geruis van automobielen lijkt verder
wandelen onmogelijk te maken. Verbaasd
bekijkt de pelgrim de wonderlijke bouwsels in een tuin aan zijn linkerhand. De
betonnen barrière is van later zorg.

8 Het probleem van de onoverwinnelijke

plicht geld beschikbaar te stellen voor een
kunstwerk in de buurt van hun project. Is
die wet nog van kracht? Restauratie van
de Ouborg zou op die manier mooi gefinancierd kunnen worden.

1 0 Na een tocht door open velden bereikt de pelgrim de Maas en buigt zijn pad
naar het zuiden. De Dionysiuskerk van Asselt, een rijksmonument, komt in zicht.

11

Langs monumentale boerderijen
bereikt de pelgrim een spoorwegovergang.
Een trein snelt voorbij. Verderop vertoont
zich tussen de bomen een futuristisch
bouwwerk met reclameopschriften. De
pelgrim vraagt zich af of er in Roermonds
binnenstad nog winkels zullen zijn.

muur vraagt om inventiviteit, Sint J acob
lijkt hier de pelgrim in de steek te laten. Of
hebben de bouwvakkers zijn wegaanduidinggeofferd bij de aanlegvandeA73? De
pelgrim besluit de routeaanduidingen van
het Maas-Swalm-Nettepad te volgen. Dat
pad voert hem onder de nieuwe snelweg
door. Links van hem kabbelt de Swalm,
onverstoorbaar.

12 Bij Broekhin-Noord nadert het pel-

9

13 Langs Venloseweg en Steegstraat naar

Na een betonnen gewelf met graffiti,
haalt de pelgrim opgelucht adem: aanduidingen van het Jacabspad bevestigen dat
hij nog steeds het rechte pad bewandelt.
Bovendien is hij weer in de 'vrije' natuur.
Voor hem ligt de ruïne van de Ouborg.
Vroeger waren aannemers wettelijk ver-

grimspad opnieuw de N271. Voor het
eerst ziet de pelgrim plaatsnaamborden,
één zelfs tweetalig. Hier begint het Oude
Roermond.
de Swalmerstraat, de meest historische
straat van Roennond. In elk jaargetijde, op
elk uur van de dag een sfeervol stadsdeel.
Daar doet een slordig geparkeerde fiets
niets aan af!

14 Op de Markt zijn kermisexploitanten
bezig hun techniek op te tuigen. Het stenen geschiedenisboek in het midden, een
paar jaar geleden door de Stichting 1880
geplaatst, is niet te zien. Uit welingelichte
kringen weet de pelgrim dat de inscripties
onleesbaar aan het worden zijn. Gaat dit
startpunt voor de stadswandelingen voortijdig verdwijnen?

15

Bij de kathedraal gelooft de pelgrim
zijn ogen niet. Is deze roestige doos het
officiële Informatiecentrum van de grootste kerk van Roermond? Staat de heilige
moederkerk zoiets toe? Of hebben vermoeidheid en andere ontberingen hem zijn
verstand ontnomen? Hij troost zich met de
tekst op een eenvoudige zuil: JACOBSPAD
VERBINDT MENSEN.

16 Dankzij relaties in de 'betere kringen'
krijgt de pelgrim toegang tot de toren.
Op de omgang geniet hij van het fraaie
uitzicht: de Markt in feeststemming,
Maria Theresiabrug met halfdroge Roer,
Munsterkerk en 'Manhattan aan de Maas'.
Boven hem glinstert Sint Christoffel met
Het Kind op zijn schouder. Alle vermoeidheid is verdwenen. Met een blik op de
kazerne stelt de pelgrim tevreden vast dat
het poortgebouw en 'zijn' legeringsgebouw
nog altijd overeind staan.
Een beetje pelgrim
Het Jacabspad in Roermond is geen historisch traject, ook niet nu Swalmen geannexeerd is. De historicus zal dus niet onder
de indruk zijn van de wandeling. Maar
voor de langeafstandswandelaar valt er
veel te genieten. De eerste 20 km, tussen
grenspaal 425 en de kathedraal, gaan door
fraaie bossen en velden buiten de stad,
daarbinnen door het Nieuwe en Oude
Roermond. De bewijzering is hier en daar
te bescheiden. Een beetje pelgrim breekt
daar echter zijn staf niet over.

In deel2 zal de pelgrim de resterende tien
kilometer op Roermonds grondgebied
lopen, van de kathedraal naar Linne (gemeente Maasbracht). ®
Literatuur
A. Heusch-Altenstein, K. Flinspach, B. Wiekart,
P. Poell, J. Ermens, T. Kentgeus enK. Wijshoff,

Jacabspad-Historische Pelgrimswegen naar
Santiago tussen Rijn en Maas, Bachem Verlag,
Keulen, 2004.
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geplaatst, is niet te zien. Uit welingelichte
kringen weet de pelgrim dat de inscripties
onleesbaar aan het worden zijn. Gaat dit
startpunt voor de stadswandelingen voortijdig verdwijnen?

15

Bij de kathedraal gelooft de pelgrim
zijn ogen niet. Is deze roestige doos het
ofﬁciële Informatiecentrum van de grootste kerk van Roermond? Staat de heilige
moederkerk zoiets toe? Of hebben vermoeidheid en andere ontberingen hem zijn
verstand ontnomen? Hij troost zich met de
tekst op een eenvoudige zuil: JACOBSPAD
VERBINDT MENSEN.

16 Dankzij relaties in de ‘betere kringen’

6
In deel 2 zal de pelgrim de resterende tien
kilometer op Roermonds grondgebied
lopen, van de kathedraal naar Linne (gemeente Maasbracht). ®
Literatuur
A. Heusch-Altenstein, K. Flinspach, B. Wiekart,
P. Poell, J. Ermens, T. Kentgens en K. Wijshoff,
Jacobspad – Historische Pelgrimswegen naar
Santiago tussen Rijn en Maas, Bachem Verlag,
Keulen, 2004.

krijgt de pelgrim toegang tot de toren.
Op de omgang geniet hij van het fraaie
uitzicht: de Markt in feeststemming,
Maria Theresiabrug met halfdroge Roer,
Munsterkerk en ‘Manhattan aan de Maas’.
Boven hem glinstert Sint Christoffel met
Het Kind op zijn schouder. Alle vermoeidheid is verdwenen. Met een blik op de
kazerne stelt de pelgrim tevreden vast dat
het poortgebouw en ‘zijn’ legeringsgebouw
nog altijd overeind staan.

Een beetje pelgrim
Het Jacobspad in Roermond is geen historisch traject, ook niet nu Swalmen geannexeerd is. De historicus zal dus niet onder
de indruk zijn van de wandeling. Maar
voor de langeafstandswandelaar valt er
veel te genieten. De eerste 20 km, tussen
grenspaal 425 en de kathedraal, gaan door
fraaie bossen en velden buiten de stad,
daarbinnen door het Nieuwe en Oude
Roermond. De bewijzering is hier en daar
te bescheiden. Een beetje pelgrim breekt
daar echter zijn staf niet over.
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In de Roerdelta

Balgstuw, waardoor veel vissen de vistrap niet konden vinden. De bekkentrap
werd ontworpen voor een waterafvoer van 6 m3 j s, hetgeen bij lage afvoer in
de zomer te weinig water overliet om via de turbines te sturen. Het Waterschap
Roer en Overmaas startte daarom in 2000 het project Vismigratie Roer, met
een tweeledig doel: (1) opheffen van de knelpunten zodat de vismigratie in de
Roer zich kan herstellen en (2) optimalisatie van de energieopwekking in de
ECI -centrale. Praktisch gezien betekende dat verbetering van de vistrap in de
Groene Overlaat onder gelijktijdige verlaging van de afvoer tot 4 m3f s en de
aanleg van een vistrap bij de centrale.

Tekst Harry H. Tolkamp
Illustraties Waterschap Roer en Overmaas, Leonard Fortuin

Twee nieuwe vistrappen
Ook de nieuwe vispassage in de Groene Overlaat moet 2,5 meter hoogteverschil
overbruggen. Dat gebeurt nu geleidelijker dan voorheen met aangepaste traptreden, bestaande uit grind en grote rechtopstaande stenen, over een lengte van
160 meter. Hierdoor zijn er voldoende schuil- en rustmogelijkheden, en kunnen
de vissen gemakkelijker stroomopwaarts en stroomafwaarts trekken.
Als vissen migreren volgen ze altijd de sterkste stroming. Vis in de Hambeek
zwemt dus naar de Balgstuw. Maar die kunnen ze niet passeren. Om de vissen
toch verder stroomopwaarts te laten migreren, is de inzwemopening van de
vistrap direct naast de stuw gelegd.
De vistrap bij de ECI-centrale is van het zogenoemde vertical-slot type. Vissen
zwemmen tot de uitstroomopening van de turbine, maar deze is niettoegankelijk
aan de benedenstroomse zijde. Door de uitmonding van de vistrap direct bij de
uitstroomopening van de turbine te plaatsen, worden de vissen verleid om de
vistrap op te zwemmen. Deze heeft de vorm van een labyrint met haarspeldbochten (bovenste foto) en obstakels waar de vissen kunnen rusten. Zo zwemmen
de vissen tot boven de turbine, waarna ze naar de Roer worden geleid. Aldus
overwinnen ze veilig een hoogteverschil van 2,5 meter.
Voor paling is een aalgoot aangelegd. Dit is een buis waarmee paling snel de
centrale en de vistrap in stroomafwaartse richting kan passeren. Aan de stroomopwaartse zijde wordt de paling met een lokstroom naar de buis geleid.
Bij de nieuwe vistrap komt een bezoekerscentrum met een kijkvenster. Bezoekers kunnen hier de vissen zien passeren. Naast deze educatieve functie kan het
kijkvenster ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Vissen op weg naar hun paaigebied in de Eiffel,
sneuvelden vaak in de Roer. Het Waterschap
Roer en Overmaas ruimde de hindernissen op,
de Roer is weer visrijk.
De Roer heeft een rijke geschiedenis
De Roer bij Roermond was vroeger een moeilijk te temmen rivier. Dat blijkt
uit de talrijke vermeldingen van nieuwbouw, herbouw en verplaatsing van molens langs de Roer. Begin 13e eeuwwerd voor het eerst een molen vermeld, de
Hammolen in de Hambeek, in de buurt van de huidige Rode Brug. De Nieuwe
Roer of Molentak ontstond al voor 1300, toen de Roer deels werd afgedamd en
de hoofdwaterstroom naar de nieuwe hoofdtak met tal van watermolens werd
geleid. Toen kreeg de Hambeek minder water, en de Hammolen verdween.
Vanaf de eerste molens aan de Roer probeerde men met stuwwerken (een 'bat')
te bereiken dat alle molens voldoende verval kregen om te kunnen werken.
Voor de vissen vormden ze echter een hindernis, een 'migratiebarrière'. Voor
de professionele visvangst werden stuwen voorzien van gevlochten viskorven.
Zo'n constructie heet een 'steil'. De Roerdelta kende zeker vier steilen, waaronder een in het Klein Hellegat dat de oostelijke en westelijke molentak met
elkaar verbond.
De ECI-centrale

Begin twintigste eeuw was er op de Roer nog maar één molen over, de meelmolen van Smeets. In 1920 werd die molen omgebouwd tot een waterkrachtcentrale, die in 1926 elektriciteit ging produceren voor de NV Electra Chemische
Industrie (ECI). Deze ECI-centrale heeft tot 1974 met twee turbines gewerkt,
met een onderbreking van 1945-1948. In 1996 kocht het Waterschap Roer en
Overmaas de stuwrechten, voor betere beheersing van de waterafvoer. Tevens
ontstonden hierdoor meer mogelijkheden voor het afsluiten van de Roer om,
tijdens hoogwater op de Maas, de Voorstad droog te houden. Aanvankelijk
gebeurde dit met stalen schotten. Sinds begin 2008 zijn er houten sluisdeuren
die bij hoogwaterdreiging automatisch dicht gaan.
De ECI-centrale werd eind jaren negentig gerestaureerd en in 2000 weer in gebruik genomen doorNederstroom, een samenwerkingsverband tussen Nuon en
het Belgische Ecowatt. Hier wordt nu met een turbine 'groene stroom' geproduceerd voor ca. 700 huishoudens.
De tweede turbine, niet meer in
ROERMOND
gebruik, is onderdeel geworden
van het ECI-museum. Daar is
fraai te zien hoe opwekking van
elektriciteit in z'n werk gaat.

Ruimte voor de vissen
Vanafhet begin van de restauratieplannen voor de ECI-centrale
gold dat de vrije doorgang voor
waterbewoners gegarandeerd
moest worden. Alle betrokken
partijen, hetWaterschap Roeren

Overmaas, de gemeente Roermond en
de Visstandbeheercommissie Roerdal,
deelden dit standpunt en legden dit
vast in de milieu- en keurvergunningen. Passeerbaar maken van de ECIcentrale voor vissen is echter niet
voldoende: de centrale moet voldoende
water krijgen om optimaal te werken,
en er moet voldoende water zijn om
vismigratie om de centrale heen mogelijk te maken.
Er was al een vistrap in het Roersysteem, namelijk bij Kasteeltje Hattem,
waar in 1982 de Roer net bovenstrooms
van de Balgstuw bij het politiebureau
werd verbonden met de Hambeek In
deze Groene Overlaat werd het hoog-

I

teverschil van 2,5 m overbrugd met 13
bekkens, elk met een verval van 20 cm.
Deze bekkentrap heeft de afgelopen
25 jaar geleid tot een toename van het
aantal vissoorten in de Roer. Werden er
in 1980 in de Roer tussen Roermond en
Vlodrop slechts acht vissoorten gevangen, na 1982 werden er altijd wel23-34
verschillende soorten aangetroffen.
Toch bleek de bekkentrap niet altijd
goed te werken: de stroomsnelheid
was vaak te hoog en kleine vissoorten
vonden onvoldoende schuil- en rustmogelijkheden tijdens hun zwemtocht
stroomopwaarts. Het hoogteverschil
van 20 cm bleek voor veel soorten nog
te groot. De aansluiting van de vistrap
op de Hambeek lag te ver beneden de

Monitoring: stromen en vissen
Om na te gaan of de vistrappen goed werken worden stroomsnelheid en verdeling van de stroming gemeten. Aanpassen van de trap door het verplaatsen of
verschuiven van de stenen is mogelijk. In de vistrap bij de ECI-centrale kan
men per compartiment de doorgangen smaller of breder maken om de stroomsnelheid te sturen.
De werking van de vistrappen wordt ook beoordeeld door te kijken naar de
vissen die passeren. In beide nieuwe vispassages kan vis worden gevangen
met behulp van stalen kooien. Die vissen worden gemeten, geteld en op naam
gebracht. Dit doet het waterschap samen met vrijwilligers van de Visstandheheercommissie RoerdaL De volgende beschermde vissoorten zijn inmiddels
waargenomen: Rivierdonderpad, Rivierprik, Beekprik, Zeeprik, Grote modderkruiper, Bittervoorn, Meerval, Bermpje en Zalm. Elke gevangen vis wordt
na onderzoek teruggezet. In totaal zijn er nu ruim 40 vissoorten bekend in het
Nederlandse traject van de Roer. Daarmee is de Roer een van de soortenrijkste
riviertjes van Nederland.
Financiën
Het project Vismigratie Roer was een initiatief van het Waterschap Roer en
Overmaas. Aanpassing van de vistrap in de Groene Overlaat en de bouw van
de vistrap bij de ECI -centrale kostten in totaal C 4,5 miljoen. Het project is
gedeeltelijk gesubsidieerd: C 1,2 miljoen van Life-nature en C 1,5 miljoen uit
andere bronnen. ®
Geraadpleegde literatuu r
G. van de Garde, De ligging van de Roermondse watermolens in de Middeleeuwen, Spiegel van
Roermond 2006, Stichting Rura, blz. 95-125.
P. Munnix, ECI-centrale gaat weer stroom opwekken, Spiegel van Roermond 1998, Stichting
Rura, blz. 27-29.
K. Loeff, Het ECI-complex, zeven eeuwen nijverheid aan de Roer, Spiegel van Roermond 2004,
Stichting Rura, blz. 192-205.
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In de Roerdelta
Tekst Harry H. Tolkamp
Illustraties Waterschap Roer en Overmaas, Leonard Fortuin

Vluchtstroken
voor vissen

Vissen op weg naar hun paaigebied in de Eiffel,
sneuvelden vaak in de Roer. Het Waterschap Roer
en Overmaas ruimde de hindernissen op, de Roer
is weer visrijk.

De Roer heeft een rijke geschiedenis
De Roer bij Roermond was vroeger een moeilijk te temmen rivier. Dat blijkt
uit de talrijke vermeldingen van nieuwbouw, herbouw en verplaatsing van molens langs de Roer. Begin 13e eeuw werd voor het eerst een molen vermeld, de
Hammolen in de Hambeek, in de buurt van de huidige Rode Brug. De Nieuwe
Roer of Molentak ontstond al voor 1300, toen de Roer deels werd afgedamd en
de hoofdwaterstroom naar de nieuwe hoofdtak met tal van watermolens werd
geleid. Toen kreeg de Hambeek minder water, en de Hammolen verdween.
Vanaf de eerste molens aan de Roer probeerde men met stuwwerken (een bat)
te bereiken dat alle molens voldoende verval kregen om te kunnen werken.
Voor de vissen vormden ze echter een hindernis, een ‘migratiebarrière’. Voor
de professionele visvangst werden stuwen voorzien van gevlochten viskorven.
Zo’n constructie heet een steil. De Roerdelta kende zeker vier steilen, waaronder
een in het Klein Hellegat dat de oostelijke en westelijke molentak met elkaar
verbond.
De ECI-centrale
Begin twintigste eeuw was er op de Roer nog maar één molen over, de meelmolen van Smeets. In 1920 werd die molen omgebouwd tot een waterkrachtcentrale, die in 1926 elektriciteit ging produceren voor de NV Electro Chemische
Industrie (ECI). Deze ECI-centrale heeft tot 1974 met twee turbines gewerkt,
met een onderbreking van 1945-1948. In 1996 kocht het Waterschap Roer en
Overmaas de stuwrechten, voor betere beheersing van de waterafvoer. Tevens
ontstonden hierdoor meer mogelijkheden voor het afsluiten van de Roer om,
tijdens hoogwater op de Maas, de Voorstad droog te houden. Aanvankelijk
gebeurde dit met stalen schotten. Sinds begin 2008 zijn er houten sluisdeuren
die bij hoogwaterdreiging automatisch dicht gaan.
De ECI-centrale werd eind jaren negentig gerestaureerd en in 2000 weer in gebruik genomen door Nederstroom, een samenwerkingsverband tussen Nuon en
het Belgische Ecowatt. Hier wordt nu met een turbine ‘groene stroom’ geproduceerd voor ca. 700 huishoudens.
De tweede turbine, niet meer in
gebruik, is onderdeel geworden
van het ECI-museum. Daar is
fraai te zien hoe opwekking van
elektriciteit in z’n werk gaat.
Ruimte voor de vissen
Vanaf het begin van de restauratieplannen voor de ECI-centrale
gold dat de vrije doorgang voor
waterbewoners gegarandeerd
moest worden. Alle betrokken
partijen, het Waterschap Roer en
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Overmaas, de gemeente Roermond en
de Visstandbeheercommissie Roerdal,
deelden dit standpunt en legden dit
vast in de milieu- en keurvergunningen. Passeerbaar maken van de
ECI-centrale voor vissen is echter niet
voldoende: de centrale moet voldoende
water krijgen om optimaal te werken,
en er moet voldoende water zijn om
vismigratie om de centrale heen mogelijk te maken.
Er was al een vistrap in het Roersysteem, namelijk bij Kasteeltje Hattem,
waar in 1982 de Roer net bovenstrooms
van de Balgstuw bij het politiebureau
werd verbonden met de Hambeek. In
deze Groene Overlaat werd het hoog-

BUITENGEWOON
Balgstuw, waardoor veel vissen de vistrap niet konden vinden. De bekkentrap
werd ontworpen voor een waterafvoer van 6 m³/s, hetgeen bij lage afvoer in
de zomer te weinig water overliet om via de turbines te sturen. Het Waterschap
Roer en Overmaas startte daarom in 2000 het project Vismigratie Roer, met
een tweeledig doel: (1) opheffen van de knelpunten zodat de vismigratie in de
Roer zich kan herstellen en (2) optimalisatie van de energieopwekking in de
ECI-centrale. Praktisch gezien betekende dat verbetering van de vistrap in de
Groene Overlaat onder gelijktijdige verlaging van de afvoer tot 4 m³/s en de
aanleg van een vistrap bij de centrale.
Twee nieuwe vistrappen
Ook de nieuwe vispassage in de Groene Overlaat moet 2,5 meter hoogteverschil
overbruggen. Dat gebeurt nu geleidelijker dan voorheen met aangepaste traptreden, bestaande uit grind en grote rechtopstaande stenen, over een lengte van
160 meter. Hierdoor zijn er voldoende schuil- en rustmogelijkheden, en kunnen
de vissen gemakkelijker stroomopwaarts en stroomafwaarts trekken.
Als vissen migreren volgen ze altijd de sterkste stroming. Vis in de Hambeek
zwemt dus naar de Balgstuw. Maar die kunnen ze niet passeren. Om de vissen
toch verder stroomopwaarts te laten migreren, is de inzwemopening van de
vistrap direct naast de stuw gelegd.
De vistrap bij de ECI-centrale is van het zogenoemde vertical-slot type. Vissen
zwemmen tot de uitstroomopening van de turbine, maar deze is niet toegankelijk aan de benedenstroomse zijde. Door de uitmonding van de vistrap direct
bij de uitstroomopening van de turbine te plaatsen, worden de vissen verleid
om de vistrap op te zwemmen. Deze heeft de vorm van een labyrint met haarspeldbochten (foto midden/boven) en obstakels waar de vissen kunnen rusten.
Zo zwemmen de vissen tot boven de turbine, waarna ze naar de Roer worden
geleid. Aldus overwinnen ze veilig een hoogteverschil van 2,5 meter.
Voor paling is een aalgoot aangelegd. Dit is een buis waarmee paling snel de
centrale en de vistrap in stroomafwaartse richting kan passeren. Aan de stroomopwaartse zijde wordt de paling met een lokstroom naar de buis geleid.
Bij de nieuwe vistrap komt een bezoekerscentrum met een kijkvenster. Bezoekers kunnen hier de vissen zien passeren. Naast deze educatieve functie kan het
kijkvenster ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

teverschil van 2,5 m overbrugd met 13
bekkens, elk met een verval van 20 cm.
Deze bekkentrap heeft de afgelopen
25 jaar geleid tot een toename van het
aantal vissoorten in de Roer. Werden er
in 1980 in de Roer tussen Roermond en
Vlodrop slechts acht vissoorten gevangen, na 1982 werden er altijd wel 23-34
verschillende soorten aangetroffen.
Toch bleek de bekkentrap niet altijd
goed te werken: de stroomsnelheid
was vaak te hoog en kleine vissoorten
vonden onvoldoende schuil- en rustmogelijkheden tijdens hun zwemtocht
stroomopwaarts. Het hoogteverschil
van 20 cm bleek voor veel soorten nog
te groot. De aansluiting van de vistrap
op de Hambeek lag te ver beneden de

Monitoring: stromen en vissen
Om na te gaan of de vistrappen goed werken worden stroomsnelheid en verdeling van de stroming gemeten. Aanpassen van de trap door het verplaatsen of
verschuiven van de stenen is mogelijk. In de vistrap bij de ECI-centrale kan
men per compartiment de doorgangen smaller of breder maken om de stroomsnelheid te sturen.
De werking van de vistrappen wordt ook beoordeeld door te kijken naar de
vissen die passeren. In beide nieuwe vispassages kan vis worden gevangen
met behulp van stalen kooien. Die vissen worden gemeten, geteld en op naam
gebracht. Dit doet het waterschap samen met vrijwilligers van de Visstandbeheercommissie Roerdal. De volgende beschermde vissoorten zijn inmiddels
waargenomen: Rivierdonderpad, Rivierprik, Beekprik, Zeeprik, Grote modderkruiper, Bittervoorn, Meerval, Bermpje en Zalm. Elke gevangen vis wordt
na onderzoek teruggezet. In totaal zijn er nu ruim 40 vissoorten bekend in het
Nederlandse traject van de Roer. Daarmee is de Roer een van de soortenrijkste
riviertjes van Nederland.
Financiën
Het project Vismigratie Roer was een initiatief van het Waterschap Roer en
Overmaas. Aanpassing van de vistrap in de Groene Overlaat en de bouw van
de vistrap bij de ECI-centrale kostten in totaal € 4,5 miljoen. Het project is
gedeeltelijk gesubsidieerd: € 1,2 miljoen van Life-nature en € 1,5 miljoen uit
andere bronnen. ®
Geraadpleegde literatuur
G. van de Garde, De ligging van de Roermondse watermolens in de Middeleeuwen, Spiegel van
Roermond 2006, Stichting Rura, blz. 95-125.
P. Munnix, ECI-centrale gaat weer stroom opwekken, Spiegel van Roermond 1998, Stichting
Rura, blz. 27-29.
K. Loeff, Het ECI-complex, zeven eeuwen nijverheid aan de Roer, Spiegel van Roermond 2004,
Stichting Rura, blz. 192-205.

JUNI 2008 RUIMTELIJK 7

Tekst Paul Poell
Er zijn naar schatting tussen de twaalf- en zestienduizend woonboten in
ons land. Nederland heeft een rijke traditie met wonen nabij en op het
water. Als de plannen in het kader ‘Ruimte voor de rivier’ gerealiseerd
worden, dan hebben we het over een gebied ter grootte van de provincie
Utrecht. Niet dat dat continue onder water staat, maar in tijden van nood
als overloopgebied kan dienen. Wat doen we er mee? Kunnen moderne
bouwtechnieken een oplossing bieden of leiden die (ook) tot verdere
verloedering van het landschap?

Bouwen op het water

versus koudwatervrees
Onze westerburen, de Belgische Limburgers, hebben
consequent de bebouwing in het winterbed van de Maas
vermeden. Dus bleven de gevolgen van het hoogwater
van een onstuimige ‘Mooder Maas’ beperkt tot het
opruimen van een ongelofelijke hoeveelheid troep. Leven
aan een regenvier moet geleerd zijn. In de eeuwenoude
gebouwen langs de Maas vind je beneden geen houten
vloeren. Bewoners lieten zelfs, indien nodig, water over
de vloer lopen, wanneer het vervuilde Maaswater de
woning dreigde binnen te dringen. De meest natuurlijke
dam die er is en de meest efﬁciënte. Wanneer het water
gezakt was, een paar keer met de trekker erover en klaar
was moeder de vrouw. Je vindt in dergelijke panden
op de begane grond geen sierpleister of andere vormen
van wandbedekking die niet waterbestendig zijn. Dat
gebrek aan historische kennis tot aan de Hoge Raad toe,
hebben de bewoners van de wijk D’n Ekkert in Herten in
1993 zwaar moeten bezuren toen de wijk moest worden
geëvacueerd. Bezwaarmakers kunnen, dat is gebleken,
gelijk hebben; gelijk krijgen is natuurlijk een volstrekt
ander verhaal.

Het thema bouwen aan en vooral het bouwen op het
water is, zeker in publicitaire zin, een hot item. Reden
voor de redactie om eens te kijken wat de stand van
zaken is. Hoe is het bijvoorbeeld wettelijk geregeld? De
opzet is om daar een serie over te maken waarin een
evenwicht wordt gezocht tussen de kansen, (vermeende)
bedreigingen etc. Uitgaande van wat er allemaal gebeurt
op dat gebied of niet? Het woord mondiaal wil ik niet
in de mond nemen, om vervolgens tot een verﬁjning te
komen, richting de Middenlimburgse situatie. Maar,
zo nu en dan, als dat de verhaallijn ten goede komt,
wijk ik daar van af. Dat blijkt wel uit deze aﬂevering.
Na ruim een jaar gedwongen pauze ben ik er dus weer.
Mijn persoonlijke visie klinkt door. Dat alles vormt
de voedingsbodem voor de gesprekken met mijn
interviewpartners. Misschien is een debat wel een beter
woord. Een vorm van journalistiek die in bladen zelden
wordt toegepast. Wordt dus vervolgd.
Paul Poell
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Overigens, over bouwen op het water gesproken. Het
versje zal inmiddels naar aller waarschijnlijkheid op de
lagere school in onbruik zijn geraakt: ‘Amsterdam, die
grote stad, is gebouwd op palen’ refereert wel degelijk
aan bouwen aan of op voorheen water….. Iets verder van
huis, maar daarom niet minder interessant om te weten:
de Duitse hoofdstad Berlijn. Die is na allerlei ingrepen
op waterhuishoudkundig gebied in het verleden,
letterlijk gebouwd op drijfzand. Als je door deze stad
rijdt zie je daar de technische systemen om de zaak
letterlijk en ﬁguurlijk bij elkaar te houden. Je moet er
wel een geoefend oog voor hebben. Zoek een deskundige
stadsgids die daar iets over kan vertellen en Berlijn
wordt nog interessanter. Een bezoek aan de (Willem)
Alexanderplatz e.o. is vanuit architectonisch aspect dan
nog meer een belevenis.
De beide waterschappen in Limburg hebben aangegeven,
dat dijkverhogingen in onze provincie niet meer aan de
orde zijn. “Onze provincie moet leren leven met nu en dan
natte voeten”, aldus de beide voorzitters, Jan Schrijen
(Roer en Overmaas) en Henk van Alderwegen (Peel en
Maasvallei). Daarin staan de waterschappen niet alleen,
ook Rijkswaterstaat ziet niets in verdere dijkverhogingen.
Wat betekent dat voor het bouwen op het water in het
Middenlimburgse? Rijkswaterstaat, uiteindelijk de
vergunningverlenende instantie, staat niet toe dat de
doorstroming van de rivier negatief wordt beïnvloed
door al dan niet grootschalige bouwplannen, laat een
woordvoerder weten.

4. Stel duidelijke eisen aan de waterkwaliteit en de
kwantiteit in de plangebieden.
5. Haal waterwonen uit de sfeer van het pittoreske maar
grillige woonarkenbeleid.
De slotconclusie van de SEV: “Het befaamde
Nederlandse poldermodel moet in staat zijn om deze
punten op te lossen”, deel ik in het geheel niet.
* In mijn ogen is de grootste ﬁlosoof onder de Nederlandse
architecten, Ashok Bhalotra. Van hem is de uitspraak: “Mooie
steden zijn de meest duurzame vorm van bouwen. Die kunnen
eeuwen lang mee.’’ Bhalotra was een van de geestelijke vaders
van het plan Kustlocatie, dat als ongerealiseerd project de
geschiedenis in gaat. Zeer s(m)praakmakend. Wat behelsde
dat plan? Een landuitbreiding voor de Zuidhollandse kust
van 17,5 km en gemiddeld 3,5 kilometer breed. Een complete
stad met parken, bedrijven en natuur. Het kwam er dus niet
van. Bhalotra ging destijds uit van landwinning. In simpel
Nederlands: opspuiten. Hij bleef er in geloven tot een paar
jaar geleden.

Nederland en water zijn, zeker in het buitenland
nagenoeg een synoniem. Zo’n 18 procent van ons land
bestaat uit water. Dat zou natuurlijk mogelijkheden
moeten bieden. De zwaar aangezette scepsis worstelt
met de ongekende mogelijkheden, die het bouwen op
het water biedt. Daarom moeten we niet dezelfde fouten
maken als op het land, is mijn mening. De visionairs
moeten het voorlopig nog aﬂeggen tegen andere partijen.
Het lijkt een beknellende tango.
Geen nieuw fenomeen.
Al bijna 20 jaar lang zijn we aan het praten in dit land
over grootschalige projecten op het water. Wat is er op
grootschalige schaal met de steden, parken en kassen
enzovoort gebeurd? Niks. De Stichting Experimenten
Volkshuisvesting (SEV) presenteerde op 23 april j.l.
na een inventarisatie de aanbevelingen aan minister
Jacqueline Cramer. Wat was hun boodschap na een
tweejarig onderzoek? Nederland loopt niet voorop het
gebied van bouwen op het water. Een uitspraak van
Jeroen Singelenberg van SEV: “Stel je voor dat er een groep
Chinezen hier komt kijken met het idee dat Nederland een
gidsland is op het gebied van waterwonen. Ik zou niet weten
waar ik ze heen moest sturen.”
Dit zijn de adviezen:
1. Leg uit hoe de ‘landregels’ voor woningbouw moeten
worden aangepast.
2. Zorg dat de markt absoluut vertrouwen heeft in de
veiligheid van het product.
3. Schep planologische ruimte voor waterstedenbouw
van hoge kwaliteit.*

Opspuiten is een gruwel voor Koen Olthuis van het
architectenbureau Waterstudio.NL uit Rijswijk. Mijn
eerste gesprekspartner in deze reeks. Zijn bureau houdt
zich uitsluitend bezig met het ontwerpen van wonen,
werken enzovoort op of aan het waterin de meest brede
zin van het woord. Tijdens ons gesprek stond het gebouw
van de Faculteit Bouwkunde in Delft, waar hij gestudeerd
heeft, nog ﬁer overeind.
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Het ene na het andere enthousiaste verhaal/toekomstvisie, verschijnt in de media. Een soort teruggrijpen van
soortgelijke plannen zoals, het eerder genoemde plan
’kustlocatie’. Er zit van alles in de pen, in het hoofd of in
procedure. De volgorde mag u zelf bepalen.
Tijd voor het debat met Koen Olthuis. Vertrekpunt is
de grootschalige bouw op het water, de aanbevelingen
van de Stichting Experimenten Volkshuisvesting, mijn
gedachten en de kijk van Koen Olthuis.
Het met enig bravoure gepresenteerde, en gerealiseerde
plan Maasbommel, vind ik persoonlijk een voortzetting,
die valt onder een moderne vorm van het pittoreske
woonarkenbeleid, een rits woningen aan een steiger
aan de andere kant van de dijk. Dat was een goede
binnenkomer. Koen Olthuis: “Nee, dat vind ik niet! Ik
heb het niet ontworpen, maar het is een strak plan. Geen
allegaartje. Dus dat pittoreske zie ik niet zo.’’ De insteek van
ons gesprek was de grootschalige bouw op het water.
Mijn vrees dat overal dergelijke wijkjes worden gebouwd,
deelt Olthuis ook niet. “Je kunt niet overal van die wijkjes
bouwen en één schitterend ontworpen watervilla kan een
aanwinst zijn, ook voor het landschap.’’
Dus op naar de grootschaligheid van bouwen op het
water. “Wij hebben natuurlijk geweldige plekken in dit land
om grootschalig te bouwen, zonder negatieve milieueffecten.
De stad óp het water is in mijn optiek dé stad van de toekomst.
Flexibel en milieuvriendelijk en architectonisch natuurlijk een
enorme uitdaging.”
Zou grootschalige stedenbouw op het water,
ook een kwaliteitsimpuls voor architectuur
op het vaste land kunnen zijn, vraag ik mij
tijdens het gesprek af. Olthuis: “Ja, daar ben
ik van overtuigd. De steden en met name de oude
binnensteden lijken statisch, toch gebeuren daar
allerlei zaken. Zo moest de befaamde/beruchte
ﬂat ‘De zwarte Madonna’ in Den Haag (een
ontwerp van Carl Weeber - PP), wijken voor de
expansiedrift van de ministeries. Met dat gebouw
was in technische zijn helemaal niks mis en de
bewoners voelden zich uitermate happy. Het
was een toonbeeld van sociale woningbouw in
meerdere betekenissen.’’
“Grootschalig bouwen op het water haalt letterlijk en ﬁguurlijk de druk van het land. Dat kan
natuurlijk niet overal, maar wil je bij voorbeeld
het ‘Groene Hart’ open houden, dan zul je een
alternatief moeten bedenken. Als je het goed
aanpakt zou je zelfs extra ruimte kunnen creëren.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat de nieuwe stad,
of het dorp en bedrijven, goed bereikbaar zijn.’’ Nou ja, om
een dergelijk logistiek probleem op te lossen lijkt me
één bezoek aan Noorwegen voldoende, merk ik en
passant op.
Zijn de Middenlimburgse Maasplassen, los van
conﬂicterende belangen, geschikt om er, laten we het zo
noemen, een nieuw stadsdeel te bouwen?
“Ja zeker. Kijk, de Maasplassen zijn zeer diep. In feite ideale
bouwgrond. Dat de Maas een regenrivier is en daardoor soms
ﬂink te keer kan gaan, is voor de moderne bouwtechnieken
geen probleem. Het probleem zit eerder in het zwerfvuil.
Maar niet bijvoorbeeld in de doorstroming van de rivier, waar
Rijkswaterstaat kennelijk toch een beetje huiverig voor is.
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En dijkophoging is ook niet aan de orde.’’
,,Alles is technisch op te lossen. Bij de bouw van heel grote
projecten kun je, als je die op zee bouwt, zelfs van zout water
zoet water maken. Bouwen op het water biedt enorme kansen.
Je kunt alles op de nieuwste stand van zaken brengen. Een
heel dorp/stad op bijvoorbeeld milieuvriendelijke energie laten
draaien. Ik geloof onvoorwaardelijk in het bouwen ààn c.q. òp
het water,’’ stelt Olthuis. Waarom komen de grootschalige
bouwprojecten op het water niet van de ‘grond’, in
weerwil van de slogan: Nederland is klein, denk groot?
“Dat is een kwestie van tijd. Binnen enkele jaren zul je zien
dat er grote projecten worden gerealiseerd. Maar het duurt
wat langer, omdat we in dit land al snel te maken hebben met
conﬂicterende belangen. Kijk, dat is in Dubai allemaal wat
simpeler.’’
(Opeens schiet mij de opmerking van Joseph Luns door
het hoofd, toen hij minister van Buitenlandse Zaken was.
Hij liet zich eens ontvallen: “Ik heb de belangrijkste post
in het kabinet. Nederland is klein, dus hebben we veel
buitenland.” Bovendien kun je van mening verschillen of
de zeeën en oceanen continenten scheiden of verbinden.)
“Wij werken internationaal. Voor ons bestaan landsgrenzen
niet. Buiten Nederland hebben we veel meer mogelijkheden.
Plannen die wij indienen, worden soms beschreven als vinger-oefeningen. Dat zijn het duidelijk niet. Wij zijn nadrukkelijk
bezig met de stedenbouw van de 21ste eeuw. Dat zal ook
de komende jaren in Nederland blijken,” verzekert Koen
Olthuis. ®

Biograﬁe: Koen Olthuis
1971
geboren te Eindhoven
1998 afgestudeerd als architect aan de TU Delft
2000 afgestudeerd als industrieel vormgever aan de
TU Delft
2000 zelfstandig ondernemer
2003 start van het bureau Waterwonen.NL samen
met Rof Peters.

Mysterieuze puisten
Tekst en foto’s Chris Roemen
In het landschap gaan vaak historische
elementen schuil, die ooit een bijzondere betekenis hadden. Plaatsen waar
het landschap ooit door mensen werd
vormgegeven om er een functie aan te
geven die inmiddels allang tot het verleden behoort. Omdat die functie er
niet meer is, zijn ze vaak niet meer als
zodanig herkenbaar en zou je er zo aan
voorbij lopen. We nemen nu eens oude
verdedigingswerken onder de loep.
Op een zaterdagmorgen sjouwen we met
een paar man achter Jo Bruekers aan, over
taxuskwekerij Het Loom dicht bij Vlodrop
Station. Wilde varkens hebben grote delen
van het gebied omgewoeld, andere delen
zijn door kwelwater zo zompig dat we er
niet kunnen lopen.
Om de haverklap maakt Bruekers even
halt. Dan tuurt hij een vogel na (“hé, dat is
een exoot”) wijst hij op een plek waar ooit
loopgraven uit de tweede wereldoorlog
lagen (“die heb ik zelf nog dichtgeduwd”),
of wil hij ons tussendoor effe laten kijken
naar een omgevallen eik waarop een
prunus wortel heeft geschoten.
”Dit gebied heeft een enorme verscheidenheid aan planten en dieren. Ze hebben
hier buitengewoon veel verschillende
soorten libellen en sprinkhanen geteld.”
Het gebied waar we door sjokken, maakt
een merkwaardige indruk. Een open
vlakte, plat, en contrasterend met het
omringende bos. Aan de zuidkant wordt
Het Loom begrensd door de Rode Beek,
die hier tevens rijksgrens is. Aan de
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in het landschap

Nederlandse kant ligt een kunstmatig
opgeworpen aarden wal, die gedeeltelijk
de loop van de beek volgt. Om die wal
was het ons te doen, toen we hierheen
kwamen, want hij maakte ooit deel uit van
een verdedigingsstelsel, een zogenoemde
walburcht. Door een ingenieus systeem
van aarden wallen kon in tijden van nood
het hele gebied van enkele honderden
meters lang en meer dan honderd meter
breed helemaal onder water worden gezet
met het water van de Rode Beek, met
kwelwater, en met water uit een ander
beekje dat hier in de Rode Beek stroomt.
Walburchten zoals er op Het Loom ooit een
stond, zijn zeldzaam in Limburg. Behalve
die in Vlodrop-Station is er alleen nog een
aangetroffen bij Beek.
De walburcht aan de Rode Beek kan niet
exact worden gedateerd. De historici
Hans Janssen en Wim Hupperetz dateren
walburchten in een tijd dat de feodale
adel nog niet sterk ontwikkeld was, in de
karolingische of post-karolingische tijd.
Recent archeologisch onderzoek op Het
Loom door onder anderen Leon Dentener
(in 2007), stelt de aanleg van die burcht
op grond van het aangetroffen aardewerk
aan het eind van de elfde eeuw of begin
twaalfde eeuw. Aardewerkvondsten wijzen
er ook op dat de walburcht tegen het eind
van de dertiende of begin veertiende eeuw
weer is verlaten.
De fantasie moet trouwens ﬂink aan het
werk worden gezet, om hier nog een vestingwerk in te zien. De eerste die dat zag,
was archeoloog P.A. Tholen, die het gebied

Het Loom in Vlodrop-Station. Rechts een deel van de wal langs de Rode
Beek, overgaand in een opvallend platte vlakte. Op de achtergrond een deel
van de voormalige taxusplantage.

Het door P.A. Tholen getekende kaartje van de walburcht op Het Loom.
Boven het overzicht van het inundatiesysteem, onder de achtvormige
walburcht zelf. Met de dikke lijnen
op het bovenste kaartje zijn wallen
aangegeven. Een groot gedeelte van
de wallen is afgegraven.
Op Het Loom zijn ook sporen gevonden van prehistorische trekkerskampen, zoals stenen werktuigen.
in 1927 nauwkeurig liet opmeten en er een
tekening van maakte. Ook hij maakte er
al melding van dat veel wallen al waren
geslecht, en dat grachten waren gedicht.
Sindsdien is nog meer verloren gegaan.
Mottes
Walburchten vertegenwoordigen een fase
in de vestingbouw, die na het jaar 1000
langzaam op zijn einde begon te lopen.
Doorgaans waren deze walburchten door
het centrale gezag aangelegde vluchtburchten, die nadrukkelijk bestemd waren
voor grote gemeenschappen en alleen in
tijden van gevaar dienst deden.

De Bolberg in het gehucht Borg, bij Posterholt. De versterking die er op
stond, werd tussen de 12de en 14de eeuw bewoond.

JUNI 2008 RUIMTELIJK 11

In de elfde eeuw, met de instorting van een
sterk centraal gezag en de opkomst van een
nieuwe feodale adel (ridders) maakten de
walburchten geleidelijk plaats voor nieuwe
soorten vestingen: de mottekastelen en de
zaalbouwen.
Het woord motte is afgeleid van het Franse
château à motte, letterlijk een heuvel met
kasteel. Meestal zijn de mottes kunstmatig
aangelegde heuvels of opgehoogde delen
van een reeds bestaande heuvel. Bovenop
die heuvel werd dan een kasteel of (nog
vaker) een woontoren gebouwd.
Niet alleen de naam motte komt uit het
Frans, maar ook het principe om op deze
wijze versterkingen aan te leggen. De
eerste mottes werden ná het jaar 1000
aangelegd in Frankrijk, van waaruit het
principe van de mottebouw zich over heel
West- en Midden-Europa verbreidde.
Tot aan het begin van de vijftiende eeuw
werden er mottekastelen gebouwd.
Bolberg
Een mooi voorbeeld van een motte in
onze streek is de Bolberg in Posterholt. In
Midden-Limburg worden mottes trouwens
over het algemeen Bolberg genoemd.
Tegenover het voetbalveld en schuin achter de hoeve Schurkenshof ligt hij: een
met gras en een paar verdwaalde bomen
begroeid heuveltje middenin een bosje.
Een keurig bolletje: ruim drie meter hoog,

onderaan met een doorsnede van ruim 25
meter, en omringd door een gracht van
bijna zes meter breed. Heel erg groot kan de
vesting die op dit heuveltje werd gebouwd
niet zijn geweest. Waarschijnlijk was het
geen echte burcht, maar een woontoren,
een eenvoudige versterking omringd door
een palissade. Maar dat wil niet zeggen
dat zo’n bolberg niet effectief was, als
toevluchtsoord of als verdedigingswerk.
Iedereen die de situatie ter plekke bekijkt,
zal zien dat zo’n omgrachte heuvel moeilijk
was te veroveren, vóór de ontwikkeling
van krachtige vuurwapens. De Bolberg
in Posterholt werd in de twaalfde eeuw
opgeworpen en is tot in de veertiende eeuw
bewoond geweest.Van vestingwerken is
geen spoor meer over. Alleen het heuveltje
herinnert er nog aan dat hier vroeger ‘iets’
was. En de naam van het gehucht hier
natuurlijk: De Borg.
De Bolberg in Posterholt is maar één van
de vele mottes in onze streek. Andere
mottekastelen lagen in Kessel, Horn, Kessenich en bij Maria-Hoop. Net als de
Bolberg in Posterholt is de Bolleberg bij
Maria-Hoop een motte die je zo voorbij
zou ﬁetsen, als je niet weet dat daar iets
is. Maar als je goed kijkt... een laantje van
eiken, dat uitkomt bij een omwalde, bijna
tien meter brede (drooggevallen) gracht
die rond een heuvel loopt. Een weg in de
buurt heeft trouwens de veelzeggende
naam Torenweg.
De Oudborg in
Swalmen was ook
een mottekasteel.
In St.-Odiliënberg
heette het huis Frymerson oorspronkelijk Berg, wat
geleid heeft tot de
speculatie dat hier
oorspronkelijk een

Gezicht vanaf de motte in Maria-Hoop. In het midden een aarden wal,
daarachter een laantje van eiken.
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Schans bij Etsberg.

mottekasteel lag. Mogelijk is dat wel, maar
waarschijnlijk is de naam Berg gewoon een
verwijzing naar de plaatsnaam.
Vooral in het Duitse grensgebied, in het
land van Wassenberg komen opvallend
veel mottes voor. Om er een paar te noemen: de Hoverberg in het Ossenbruch
bij Birgelen, de Alde Berg bij Dalheim (in
het jubileumboek van Ruimte beschreven
door Michael Schulz), de kasteelberg van
Wassenberg, Schloss Elsum even voor
Wassenberg, Haus Effeld, de Schenkelesberg bij Myhl en de door het spoor
doorsneden Unter den Eichen tussen
Birgelen en Wassenberg.
Al met al zijn er in het Nederrijngebied
weinig of geen gebieden, waar zoveel
mottes waren als hier. De oorzaak? Misschien heeft het er mee te maken dat deze
streek altijd een grensgebied is geweest
tussen Gelre, Gulick en Brabant.
Roermondse mottes
Van de versterkingen op de mottes rest
vaak niets, en soms is zelfs de heuvel verdwenen. De na 1880 voor leemwinning
afgegraven Drususberg bij Merum wordt
door een aantal auteurs beschouwd als
een motte, en in verband gebracht met
een mogelijke voorganger van de Oude
Borgh.
Een andere motte die niet meer bestaat
lag in Roermond zelf. Het castrum op
Buitenop, dat aanvankelijk misschien
toebehoorde aan het hertogdom Limburg,
en daarna aan de graven van Gelre (die
er de voogdij vestigden) lag op de zogenoemde St.-Christoffelberg en was wellicht
van dit type. Die heuvel was trouwens,
anders dan bijvoorbeeld in Posterholt, een
natuurlijke verhoging in het landschap.
Net als de Alde Berg van Dalheim was het
een soort landtong, die misschien wél nog
verder is opgehoogd. Het castrum werd
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trouwens al in 1388 gesloopt, toen de hele
Christoffelberg met het oog op een dreigende Franse invasie werd afgegraven.
De aanloop naar de verhoging is er echter
nog altijd: loop maar eens van de Marktstraat naar de Kraanpoort en dan langs
de Jacobskapel naar de achterkant van
de kathedraal. En stel je dan voor dat de
helling die je juist bent opgelopen zich nog
verder naar het noorden (richting Maas)
uitstrekt.
De Christoffelberg wordt wel omschreven
als een kaap in het landschap waar de Roer
zich ooit als het ware omheen slingerde.
Mottes zijn vaak omgracht en liggen vaak
in de buurt van een beek, riviertje of
moeras, om deze gracht van water te voorzien. In Posterholt was dat de Vlootbeek,
in Maria-Hoop de Putbeek, de Alde Berg
in Dalheim ligt in een moerassig gebied,
bij de Helpensteiner Bach. De Oudborg
in Swalmen lag bij een plek waar de
Swalm een knik van bijna negentig graden
maakte. Door het graven van een geul
(‘Klein Swalmken’) die twee delen van
de rivier (voor- en na de knik) met elkaar
verbond, kwam het kasteel op een soort
eilandje te liggen.
De grachten dienden op de eerste plaats
voor de verdediging van de burcht, maar
hadden ook een economisch nut: regelmatig
werd er viskweek in bedreven.
De schans bij Etsberg
Net buiten Vlodrop-Etsberg, in de buurt
van de Gitstappermolen, aan de bosweg
die vanuit de Effelder Waldsee naar de
grensovergang Rothenbach loopt, ligt ook
een kleine motte of schans. Net als veel
andere mottes (bijvoorbeeld de Bolleberg
in Maria-Hoop, die in Dalheim of het
Hovers Bergske bij Birgelen) is de heuvel
min of meer gescheiden in twee delen,
waarbij een gedeelte groter en hoger is
dan het oostelijke. Een hoofdburcht en
een voorburcht? Het geheel is omgeven
door een gracht, die ooit verbonden moet
zijn geweest met de Rode Beek. Vanuit
de gracht loopt een nog goed zichtbare
landweer naar het noorden in de richting
van de grensovergang Rothenbach.
Rond de motte in Kessenich (B), tegenover
de kerk aan de rand van het dorp gelegen,
zijn geen sporen van een gracht meer
te zien maar die was er oorspronkelijk
wel. Ter plaatse kan men zich dat ook
goed voorstellen. Aan de oostkant van de
motteheuvel ligt een wei en een akker, een
eindje verderop ligt de Maas. Ook hier
bestonden oorspronkelijk trouwens twee
mottes. Waar nu de kerk staat, lag een
tweede motteheuvel die in de negentiende
eeuw werd afgegraven. Het gebouwtje
bovenop de motte is een grafkapel van de

De motteheuvel van Kessenich (B) met grafkapel en restanten van de oude burcht. Op de plaats van de
kerk bevond zich tot in de negentiende eeuw een tweede motte.
familie Van Kessenich (1899). Restanten
van de achthoekige torenburcht die hier
in de twaalfde eeuw verrees, zijn nog
zichtbaar.
Mist der tijden
Mottes zijn wat merkwaardige en ook
raadselachtige punten in het landschap.
Wie liet de motteheuvel met vesting bouwen? Wat was de aanleiding? Wanneer
gebeurde dit? Heel vaak is er niets of maar
weinig van bekend.
Wel zien we in de naamgeving terug dat
de mottekastelen op een gegeven moment
niet meer voldeden, en vervangen werden
door een nieuwe vesting. In Swalmen
is een dergelijk rechtstreeks verband
bekend tussen de Oudborg en (het jongere)
Hillenraedt. Ook de vesting in Dalheim
werd een tijdje Aldeborg genoemd.
Toch is er vaak alleen door archeologisch
onderzoek iets te achterhalen. Verloren
gegaan in de mist der tijden, noemen ze
dat. Maar dat daar iets was blijft vaak wel
nog in het collectieve geheugen een rol
spelen. Nadat de vestingen gesloopt waren
of tot ruïnes vervielen, bleef men zich nog
lang bewust van de bijzondere functie die
deze plekken ooit hadden. Dat komt soms
naar voren in mythes en andere sterke
verhalen die in de streek werden verteld.
Weerwolven en aardmannetjes huisden bij
voorkeur in de buurt van die met raadsels
omgeven bulten. Juist hier spookte het, en
werden dwaallichtjes gezien.
Een volksverhaal brengt de ondergang van
de burcht op de Bolleberg in Maria-Hoop
in verband met het onbeschaamde gedrag
van de kasteelheer, die het in zijn hoofd

had gehaald om de mantel van koning
Swentibold uit de abdij van Susteren te
roven. Tijdens het daarop volgende drankgelag stak een helse storm op, die het
kasteel verwoestte.
In het Leudal deden meerdere mythes
de ronde over kastelen die in een moeras
waren verdwenen of op een andere manier
door de aarde waren verzwolgen. Ook
hier was de ondergang van zo’n kasteel
steevast het gevolg van het zondigen van
de kasteelheer tegen dit of dat christelijk
gebod. Maar waarom zou de kern van de
verhalen, de neergang van een burcht, niet
op waarheid kunnen berusten?
Oók in het Leudal, aan het einde van de
zogenaamde Lange Paad, de onverharde
voortzetting van de St.Elisabethsdreef
van Heythuysen richting Neer, ligt de
Heksenberg. Het is een opvallende heuvel
op een markant punt. Ook van deze plek
werd verteld dat het er spookte. Een paar
meter verderop stroomt de Zelsterbeek,
aan een andere kant ligt een moerassige,
laaggelegen oude meander van de Leubeek.
Even verderop stromen Leu- en Zelsterbeek
samen tot de Neerbeek.
Volgens de legende werd hier lang geleden
door inwoners van Roggel een adellijke
vrouw begraven die het ‘boze oog’ had.
Bovenop het graf werd volgens dat verhaal
een complete berg aangelegd, zodat haar
ziel er nooit uit zou kunnen ontsnappen.
Vandaar dat deze heuvel nu nog steeds de
Heksenberg heet.
Een adellijke vrouw, een kunstmatige
heuvel, de nabijheid van water... is het
misschien toch meer dan zomaar een
berg? ®
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DE MEESTER VAN ROERMOND
Tekst Dennis Janssen
“Diens stijl en geaardheid wijzen op Duitsche origine of althans
Duitsche scholing. Chronologisch is zijn werk te localiseeren
tusschen 1515 en 1535. Moge vroeg of laat een historie-bron de
identiteit vaststellen van dezen kunstenaar van beteekenis, dien
wij voorloopig, naar de verblijfplaats van zijn voornaamste werk
den ‘Meester van Elsloo’ zouden willen noemen.”
Zo introduceerde de kunsthistoricus J. J. M. Timmers in
1940 de noodnaam ‘De Meester van Elsloo’ voor een anonieme beeldensnijder . Volgens Timmers was het beeld
van St. Anna-te- Drieën in de kerk van Elsloo het mooiste
en belangrijkste werk van een groep laat-gothische houten
beelden met dezelfde stilistische kenmerken. De maker
van dit beeld moest beschouwd worden als de grondlegger van een atelier. Nu is het in kunsthistorische kring
gebruikelijk om zich te bedienen van dit soort noodnamen
als de echte naam van de maker van een werk onbekend
is. Maar Timmers wist waar het beeld vandaan kwam (O.L.
Vrouwe Munsterkerk, Roermond) en had een vermoeden
van de regio waar het atelier gezocht moest worden (OpperGelre: ongeveer het huidige Noord- en Midden-Limburg
en aangrenzend Duitsland) . Waarom heeft hij dan niet als
noodnaam de Meester van Opper-Gelre, de Meester van het
Overkwartier van Gelre, de Meester van de Munsterkerk
of de Meester van Roermond geponeerd? Vermoedelijk
hebben we hier te maken met het verschijnsel lokaal chauvinisme. Timmers laat wel vaker merken dat zijn hart ligt
in het land van Overmaze, het huidige Zuid Limburg. De Sittardenaar Timmers heeft het dorp Elsloo een plezier willen
doen. In 1960 constateert Timmers tevreden terugblikkend
in het Limburgs Maandblad de Bronk dat de naam ‘Meester
van Elsloo’ in de internationale kunstliteratuur algemeen
aanvaard is. Hij eindigt zijn bijdrage in het maandblad als
volgt: “Al met al is het slechts een toeval, dat aan deze Meester
de naam van Elsloo verbonden werd. Dit toeval is te danken
aan de loop van de historie en, in alle bescheidenheid gezegd,
ook aan schrijver dezes, die dit met enige trots getuigt. Elsloo op
zijn beurt kan trots zijn op het bezit van een prachtig werkstuk
van ‘zijn’ Meester.”
Hoe voorlopig is een noodnaam?
In Duitsland had men in het begin van de 20e eeuw de
noodnaam ‘Meister von Siersdorf’ bedacht voor een groep
stijlverwante beelden uit het gebied langs de grens met
Nederlands Limburg. In Belgisch Limburg waren in de
jaren 20 van de 20e eeuw twee noodnamen geponeerd: de
‘Meester van Neeroeteren’ en de ‘Meester van (de) Beek
(se) Calvarie’. Het was de archivaris van de stad Kleef, F.
Gorissen, die begin jaren 60 van de vorige eeuw er voor
pleitte het toeschrijven van laatgothische beelden aan deze
vier meesters los te laten en meer recht te doen aan de
wijze waarop Middeleeuwse ateliers werkten. Hij voerde de
gedachte in dat de ‘Meester van Elsloo’ niet zozeer gezien
moest worden als een bepaalde kunstenaar, maar als een
stijl van een groot atelier dat meer dan veertig jaren heeft
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De geboorte v
gefunctioneerd in de eerste helft van de 16e eeuw. Een
atelier waar meerdere beeldsnijders naast elkaar werkten,
met hun eigen specialismen, wisselende kwaliteiten en
bepaalde voorkeuren.
In 1974 vindt in Horst een grote beeldententoonstelling
plaats met als titel: de Meester van Elsloo, Oppergelders beeldsnijder, XVIe eeuw. In de catalogus presenteren de kunsthistorici G. de Werd en G. Lemmens een nieuwe zienswijze op
de ‘meester van Elsloo’ en zijn atelier. Zij nemen afscheid
van de vier ‘meester’ noodnamen zoals die in drie landen
afzonderlijk ontwikkeld waren en komen met vier varianten: de variant Elsloo, de variant Siersdorf-Neeroeteren,
de variant Maaseik en de variant Beek. Het aantal beelden
dat o. a. met deze indeling in varianten kan toegeschreven
worden aan het eerder genoemde grote atelier is inmiddels
de 200 gepasseerd. Dat het een Opper-Gelders atelier is
met als vestigingsplaats de voormalige hoofdstad van dit
gebied, Roermond, is al die tijd niet echt bewezen maar

wel onomstreden. Maar de voorlopige noodnaam ‘de Meester van Elsloo’ bleef
onveranderd overeind. Niet in de laatste plaats omdat ook voor de Werd en Lemmens de maker van de St. Anna-te-Drieën, die in Elsloo staat, de grondlegger is
van het atelier. Bovendien behoren de beelden die toegeschreven worden aan
de Elsloo-variant, tot de besten van het atelier.
Jan en Geurt van Ool
In 1981 verschijnt in de Maasgouw een artikel van de historicus Gerard Venner
met als titel Op het spoor van de ‘meester van Elsloo’? In 1986 volgt nog een
kleine aanvulling om een nieuwe archiefvondst te melden. Het gaat over een
familie van Oell, die in Roermond woonachtig was. Van twee familieleden, Johan
en Gairt, wordt gezegd dat ze beeldsnijders zijn. Ze waren actief tussen 1490
en 1573, de periode dat ook het atelier van de ‘meester van Elsloo’ actief was.
Aangezien Johan en Gairt van een verschillende generatie zijn is het mogelijk dat
hier sprake is van vader en zoon. Maar een archiefvondst die de naam van Oell
in verband brengt met
een werk dat toegeschreven kan worden
aan het atelier van Elsloo, ontbreekt tot nu
toe. Zo’n vondst zou de
hypothese dat Johan
van Oell de meester van
Elsloo is, tot historisch
feit maken. Het blijft
dus hopen op een gelukkige archiefvondst
die dat bewerkstelligt.
Tijd voor een betere
noodnaam!
Het is dus nog enigszins
voorbarig om de voorlopige noodnaam ‘de
meester van Elsloo’ te
vervangen door de namen van Jan en Geurt
van Ool. Maar de weinig tot niets zeggende
noodnaam ‘meester
van Elsloo’ had al tientallen jaren vervangen kunnen worden
door de meer zeggende
noodnaam ‘meester
van Roermond’. Er is geen band tussen Elsloo en de Annatrits voordat het beeld
in 1850 door het kerkbestuur van Elsloo gekocht werd. Ook is er niets bekend
over een 16e eeuws beeldsnijder-atelier in Elsloo. Roermond daarentegen ligt
centraal in het verspreidingsgebied van de beelden die we met de huidige inzichten toeschrijven aan deze meester en zijn atelier. De Annatrits van Elsloo
komt uit de Munsterkerk van deze stad, waar het beeld misschien wel meer dan
drie eeuwen stond. En zo zijn er nog meer aanwijzingen die allemaal richting
voormalige hoofdstad van Opper-Gelre wijzen. Elsloo heeft sinds 1850 een
meesterwerk afkomstig uit Roermond in zijn bezit. Maar het blijft een meesterwerk uit Roermond. Of het ook een Roermonds kunstwerk is weten we nog
niet 100% zeker. Ook de ‘Passie-tafel van Roermond’ is een uniek kunstwerk uit
de inventaris van de Munsterkerk dat in de 19e eeuw helaas verkocht is aan het
Rijksmuseum. Maar het is nog steeds ‘de Passie-tafel van Roermond’.

van een ‘Meester’

De noodnaam ‘de meester van Elsloo’ is een vergissing die correctie behoeft. Wat
is daartegen? Na 68 jaar? Er moet maar eens een einde komen aan de klucht
dat het dorp Elsloo ‘wereldbekendheid’ verwerft met een beeld en waarschijnlijk
een meester uit Roermond. (Wordt Vervolgd)

Tenslotte
De lezer vraagt zich wellicht af hoe
schrijver dezes het lokale chauvinisme
van J.J.M. Timmers heeft herkend?
Het antwoord is vrij eenvoudig. Omdat schrijver dezes er ook last van heeft
als het gaat om Roermond en OpperGelre. Rest me tenslotte nog te melden
dat ik dit artikel opdraag aan Piet
Tummers, die als fervent Roermondpromotor, toen hij nog leefde, er zich
sterk voor maakte dat Roermond zijn
Meester terugkreeg. ®
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Wat dreigt in het Roermondse te verdwijnen, hoe staat het met nieuwe
projecten en wat doen ‘die mensen van Ruimte’ daaraan?
Tekst Lucien Jansen en Leonard Fortuin Foto’s Leonard Fortuin

op de ® ol

De Pastorie
Ruimte sprak met de heer Hans
Brouwers, de drijvende kracht achter de restauratie van de Pastorie
aan de Grote Kerkstraat 29. De
zolderverdieping is als kantoorruimte in gebruik, daarnaast zijn
er ruimtes voor vergaderingen en
besloten diners. Om de horecamogelijkheden verder te benutten zal
er op het binnenterrein een wintertuin worden gebouwd. Deze zal ook
als ontvangstruimte dienst kunnen
doen bij vieringen e.d. in de kathedraal, en als schatkamer voor de
kathedraal. Het plan van het kerkbestuur om daarvoor een aparte
aula te bouwen is daarmee van de
baan. Ruimte betreurt het dat in
de Pastorie niet het informatiecentrum van de kathedraal kon worden
opgenomen. Dan was Roermond
de ‘direktiekeet’ uit Cortonstaal aan
de marktzijde van de kathedraal
bespaard gebleven!
Herrijzend Roermond
Ruimte maakte per ﬁets een tocht
langs wederopbouwarchitectuur in
Roermond. Er blijken veel behoudenswaardige gebouwen te zijn.
Die heeft Ruimte beschreven in
Herrijzend Roermond - Aanzet tot een
gemeentelijke lijst van objecten uit de
Wederopbouwperiode. Op 6 mei jl.
hebben wij deze brochure aangeboden aan wethouder Jos van Rey in
de hoop dat ook het gemeentebestuur aandacht zal besteden aan
wederopbouwarchitectuur in Roer-
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sterke aftakelingsverschijnselen vertoont en is aangetast door de reuzenzwam komt ons ongeloofwaardig
voor. We dringen bij eigenaar en gemeente aan op een second opinion.

mond. Wij verwachten dat de gemeenteraad ook haar verantwoordelijkheid zal nemen. Op www.historieroermond.nl, bij Stichting Ruimte,
kunt u de brochure lezen.
De beuk achter pand Swalmerstraat 104
Deze monumentale boom is te zien
vanaf het parkeerterrein achter de
Caroluskapel. In de jaren negentig
heeft de Stichting Ruimte in het
Bestemmingsplan Binnenstad laten
vastleggen dat de tuinen achter de
panden in de Swalmerstraat als
groene long behouden dienen te
worden. In 2007 spraken wij met
de eigenaar van het pand Swalmerstraat 104 naar aanleiding van zijn
wens een orangerie onder de beuk te
bouwen. Voor behoud van de boom
bleek hij onder andere een regeninstallatie te hebben aangelegd en
de boom ieder jaar professioneel te
laten snoeien. Dat de beuk nu ineens

Winkelpuien
De gemeente gaat aandacht besteden
aan winkelpuien om de binnenstad
binnen vijf jaar te verlossen van
gevels zoals die ook in Harderwijk,
Zoetermeer en Zutphen het straatbeeld teisteren. Heeft de voordracht
De afwezigheid van het verleden door
prof. Mathijssen op 2 maart jl. tijdens ons jubileumfeest, de vroede
vaderen aan het denken gezet? In
een brief hebben we de gemeente gewezen op artikelen over winkelpuien
en etalages in Ruimtelijk (maart, juni
en september 1999) en onze hulp
aangeboden.
Galloway
De wilde grazers zijn nu echt aanwezig in het Natuurpark Hattem:
vier volwassen galloway-runderen en
een kalf. “De galloway is net als onze
huiskoe een herkauwer, gespecialiseerd
in gras. (…) Hij is uitstekend in staat op
eigen houtje te overleven in de natuur.
In de zomer legt hij een vetvoorraad
aan voor de winter en hij ontwikkelt
een dikke vacht tegen de kou. Een galloway kan ook verdord gras verteren
en brengt jongen ter wereld zonder de
hulp van een dokter. Waarlijk een zelfredzaam type.” (Bron: www.hetdierenrijk.nl.) Zo kan de Roermondse
wandelaar dicht bij huis maar op
gepaste afstand een stuk ‘wilde natuur’ aanschouwen.

