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'De naam Wassen,Derg hebben we te danken Qan jullie, Nederlanders. Die kwamen 
bij Rotlrenbach de grens over en zagen toe11 opeèns deze lier'g. Een berg! En nog wel 
zo'n hoge! De Nederlanders sprakeloos: Wass 'n berg, zeiden ze.' 
Dr. Erwin Ruohatz heeft het grapje waarschijnlijk al tig keer verteldJ maar kan 
er nog smakelijk om lachen. Ruchatz, voormalig gemeenteraadslid en Kirchenmeis~r 
van de piepklei he Evangelische Kirche in zijn woonplaats, leidt ons dp een warme 
zaterdagmiddag door Wassenqerg. 
'Eigenlijk is het een /ÇJut gr:apje, w.antwe hebben juist ~()veel gemeenschapp f!lijk. De 
grens tussen Nederfan efl Duitsland is toch niet meer àan. een politieke gr.ens, die 
daar door een reeks van toevalligheden is komên te liggen? Kijk naar de cult-urele 
overeenkomsten. De overeenkomst in de dialecten, de bouwstijl van oude ker-ken en 
boerderijen en, waarom niet, de volksaard.' 

Wassen berg, amper 20 kilometer van Roèl",p1o'bd. Wie äe moeite neemt om de 
hoge burchttoren die het Stadje domineert, te beldimmen ziet b(j helder weer jn 

de televisietoren van Roermond. Wassenberg., dkhtb.,ij en yera_L Wa'Flt 
I...:JIIoiiOUi r iedereen zo héél bekend. Terwijl de twee plaatsen best wel het een 

elkaar gemeen hebben. 

ei de steden zijn ontstaan In de nabijheld van een heuvel aan de oer. waarop 
een burcht werd gebouwd. Een heuvel die in Roermond meer dan zeshonderd 
jaar ge led a~ werd afgegraven, maar die Wassenberg nog steeds overheeJlst. 
Over ontstaanSges!rhiedenis gesproléeJl: hier. In Wassen berg, ligt de oorsprong 

,van het graafschap Gelre w:Jar Roermond eeuwenlang deel van uitmaakte. Rond 
- het jaar 1000 werd een Vlaamse edelman, Gerard Flamens, door de Duitse 
keizer beleend met gebled rond Wassenberg. Vanuit dit punt begonnen hij en 
zijn nageslacht de ~ftbeuw van het graafschap en latere hertogdom. Niet zo 
AAreemd dus dat de eerste heersers van het geslacht zich tot 1118 naar Gelre-én 
Wassenberg noemden én dat een vandie eerste graven hier waarschijnlijk zijn
laatste rustplaats heeft. 
Dat graf zou moeten liggen in de Skt.-Georgkerk. Het is een na-oorlogs gebouw, 
veel groter dan de uit het begin van de tw.aalfde eeuw daterende kerk die er 
eerst stond. Tijdens de bouw van delluidlge kerk werd een opvallende, van tuf
steen gemetselde grafkamer blootgelegd met daarin een skelet Het 1.83 meter 
lange graf, dat tegenwoonliJ bedekt is met een glazen plaat zodat je-er met eetr 
zaklamp nog een beetJe In kan kijken, bevat waarschijnlijk het gebeente van 
graaf Gerard de Lange (ong. 1055-1129), die de kerk in 1118 stichtte. 
Na de dood van Gerard de Lange werd Wassenberg overigens al snel afgestaan aan 
het hertogdom Limburg. In de eeuwen die volgden, maakte het stadje deel uit: van 
diverse andere hertogdommen en graafschappen, maar Gelders zou het afge-zie!,l 
van een korte periode aan het eind van de dertiende eeuw, nooit meer worden. 

ME IN WEG 
Maar ook al maakten Wassenberg en Roermond nooit samen deel uit van Gel re, 
ze hadden toch veel met elkaar te maken. Dat had te maken met het Meinweg
gebied, economisch belangrijk als houtleverancier en jachtgebied. Tegenwoordig 
is het bosgebied verdeeld tussen een aantal gemeentes, elk met hun eigen ver
antwoordelijkheden, maar vanaf de middeleeuwen tot de definitieve verdeling in 
1822 was het Meinweggebied gemeenschappelijk eigendom van twaalf dorpen 
aan weerszijden van de huidige landsgrens, alsmede van de steden Roermond en 
Wassen berg. 
Nog steeds is de Meinweg een bindende factor, waar een economisch belang 
achter schuilgaat. Daarbij gaat het tegenwoordig natuurlijk niet meer om hout of 
jacht, maar om toerisme en recreatie. Maar daarbij komt warempel wel weer het 
besef dat de Meinweg iets gemeenschappelijks is, om de hoek kijken. 
In april 2009 s tartte een door de EU gesubsidieerd grensoverschrijdend Mein
wegproject waarin geparticipeerd wordt door Roermond, Wassen berg, Roer
dalen en Wegberg. In de projectomschrijving staat te lezen dat de gemeentes 
tot de conclusie zijn gekomen dat de mogelijkheden voor natuur en landschap 
onvoldoende worden benut. De Meinweg is grensoverschrijdend, maar dat komt 
onvoldoende tot uitdrukking in het beleid. 

Grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerking met betrekking tot de Mein
weg zou onder andere moeten leiden tot een effectiever beheer en realisatie 
van ecologische verbindingen in het kader van het Europese ecologische net
werk NATURA 2000. Maar de gemeentes denken ook dat de gemeenschappelijke 
cultuurgeschiedenis een 'unieke grensoverschrijdende kans' biedt 'om nieuwe 
productmarktcombinaties te realiseren en tweetalig te vermarkten.' Daarbij 
moet worden gedacht aan natuurbelevingsroutes, zogenoemde natuursmaak
routes (in het Duits heet dat NaturGenussRoute) en een archeologische route. 
Er komen 15 tot 20 natuur- en landschapsgidsen die grensoverschrijdend gaan 
rondleiden, er komen boekjes, aandacht voor regionale landbouwproducten 
enzovoort. In 2011 komt het tot een letterlijk hoogtepunt als op het hoogterras 
een 'markant uitkijkpunt' wordt gebouwd, vanwaar de bezoekers over het 
Maasdal kunnen kijken. 

BREUKSTEEN 
Terug naar de Skt.-Georgskerk in Wassen berg. Van de oude kerk resteert verder 
niets meer; maar op oude foto's is te zien dat hij voor een belangrijk gedeelte was 
opgetrokken uit veldstenen. Het gebruik van breuksteen wijst in onze contreien 
op een bouw rond 1200 of eerder, daarna werd steeds meer gebruik gemaakt 
van baksteen. In Roermond is het gebruik van breuksteen nog maar op een paar 
plaatsen zichtbaar, zoals in enkele oude kelders aan de Markt, in het halfronde 
bastion aan de Pastoorswal en verwerkt in de Minderbroederskerk 
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