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Café ‘t Veerhuis (Wessem)

Thorn

Duitse campinggasten               

Café-interieur, camping De Weerd

Moeder Maas is overal

In Limburg ontstond een nieuwe
waterwereld. Eric van den Berg en
fotograaf Marcel van den Bergh zien er
windsurfers op de oude weilanden.

H
et voelt toch alsof het
water heeft gewonnen.
Het veld waar Jan, toen
nog een tiener, rond-
crosste met zijn oude

Kever is weg. Het Oolderveld, voor
de koeien, heet nu Oolderplas. De
snoekbaars zoekt er zijn weg; er
zwemmen zelfs meervallen, gade-
geslagen door aalscholvers en
roodkeelduikers.

Het is een nieuwe wereld, hier in
en om de Maasplassen. Nog steeds,
ook decennia na de omvangrijke
grindafgravingen, is voelbaar dat
het vroeger anders was. We i l a n d
werd water. En niet zo maar een
beetje. Water overal – drieduizend
hectare, pakweg zesduizend voet-
balvelden aan elkaar.

Water overal ja. In een slecht
jaar, zoals 1993, het jaar van de gro-
te overstroming, kwam het zelfs
tot in de huiskamer. En bij Jan
Theunissen ook tot op de kegel-
baan van zijn restaurant/zalencen-
trum Oolderhof. Die trok krom,
dat ging niet meer. Nu kun je er
vergaderen of een bruiloft vieren.

Bijna een eeuw geleden is het,

dat opa Driek in dit pand aan de
Broekstraat in het gehucht Ool een
boerderij begon. Achterkleinzoon
Jan, nu 50 jaar, is er geboren. Die is
nooit boer geweest, die tijd was al-
lang voorbij: hij runt het restau-
rant dat zijn vader is begonnen. In-
dertijd kwam je er voor een schnit-
zel of een hennetje met friet; Jan
serveert nu snoekbaars uit de
Maas met een korstje van gruyère-
kaas en wat lavendelsaus. Een ‘ge -
mengd bedrijf’ is het met enige
fantasie nog wel te noemen: aan
de overkant van de straat zit het
bijpassende hotel, De Oolderhof-
jes, met 29 suites.

Alles is anders. De rest van Ne-
derland kreeg in de vorige eeuw
grind, cement en zand voor rijks-
wegen, spoorlijnen, woningen en
Deltawerken. Zuid-Limburg hield
er de grotten aan over, Midden-
Limburg de gaten die konden vol-
stromen. Keek opa Driek nog uit
over de grazende koeien, met in de
verte een streepje Maas, Jan heeft
een groep windsurfers voor zijn
deur. Hij kan ze enkel vanaf de eer-
ste verdieping zien, want het hoge

water heeft een groene dijk afge-
dwongen.

‘Weinigen zijn zich ervan be-
wust’, zegt Jan Theunissen, ‘maar
wij hebben hier meer water dan de
Loosdrechtse en Vinkeveense Plas-
sen bij elkaar.’

Het watertoerisme is er nooit
groots van de grond gekomen. Er
zijn surf- en zeilscholen, en je kunt
op verscheidene plekken boten
huren, maar ‘de Nederlandse toe-
rist die een weekje wil zeilen, zal
eerder naar de Friese meren
gaan’.

Theunissen doet het naar eigen
zeggen goed, al zou hij graag meer
toeristen uit de regio zien. Hij
moet het ‘van maandagochtend
tot vrijdagmiddag vijf uur’ hebben
van zakenlui. Workshop, etentje,
vergadering. In het weekeinde en
in de vakanties ziet hij ‘de rustige
toeristen’ bij het ontbijtbuffet, de
wandelaars en fietsers – type Pie-
terpad, type oudere genieter.

En dus (‘gelukkig’) weinig niet-
zo-rustige Duitsers: zij hebben het
gebied, zo vlak over de grens, wél
ontdekt. Al in de jaren zestig en ze-
ventig, toen de eerste kleine stran-
den en havens werden aangelegd.
Theunissen: ‘We zijn tot voor kort
de uitlaatklep van het Ruhrgebied
geweest: 90 procent Duitsers. Die
zelf van thuis tassen vol bood-
schappen meenemen. Daar heeft
de regio niet zo veel aan.’ Beetje bij
beetje gaat het de goede kant op,
zegt Theunissen. ‘Maar dat gaat

tijd kosten. We hebben innovatie
nodig.’ Vooralsnog wapperen in
Midden-Limburg de Duitse vlag-
gen fier. Op de campings Barten en
Niessen, die samen de kleine Jozef-
kapel van De Weerd inklemmen; in
de jachthaven van Waterrekreatie
Hatenboer. Het eetcafé tapt er Bit-
b u r g e r.

‘Er is nooit echt over nagedacht’,
zegt Edmond Staal, medewerker
van natuurbeschermingsorgani-
satie Limburgs Landschap en co-
auteur van het Uit en Thuisboek
(Groen genieten in Limburg). ‘Wa t
wil je: er zitten 12 miljoen mensen
op een kluitje net over de grens,
Aan hén kon je verdienen. Iets te
gemakkelijk. Ze zouden hier wel
even de nieuwe Friese Meren vor-
men, dit zou mega worden.’

Nu is Limburgs Landschap (‘na -
mens de natuur uw gastheer’) niet
een organisatie die van de Maas-
plassen snel iets ‘mega’s’ zou wil-
len maken. Met geld van de Postco-
deloterij kocht de stichting de af-
gelopen twaalf jaar 600 hectare
grond en water in het Maasplas-
sengebied om het te behoeden
voor massatoerisme. Eerst Smal-
broek, bij het dorp Beegden, waar
nu konikspaarden langs de plas
grazen. Later ook de Isabelle
Greend, de Oolderplas en de Ool-
der Greend, waar de parkeerplaats
van het oude recreatiestrand lang-
zaam onder groen aan het verdwij-
nen is, en waar nu Galloway-run -
deren rondlopen. Beschermd of

5
1. Café Restaurant ‘t Veerhuis
Polstraat 1, Wessem. Dichter bij de Maas kan een
terras nauwelijks komen. Te vinden op de plek
waar vroeger een pont overstak, totdat de brug
kwam in 1963. Nu gaat vlakbij de A2 over het wa-
ter, naar Maasbracht. Geweldig uitzicht. Tr e f p u n t
voor reizigers, dorpelingen, sportduikers en lief-
hebbers van Belgische bieren.
w w w. v e e r h u i s w e s s e m . n l

2. Restaurant De Kolentip
Tipstraat 8, Maasbracht. De plek waar in de jaren
dertig complete wagons met steenkolen uit Zuid-
Limburg in de binnenschepen werden gehesen.
Nu een prima restaurant met magnifiek zicht over
de Voorhaven en het Julianakanaal. Op zondag-
middag een proeverijmenu. Honderd meter ver-
derop huist overigens restaurant Da Vinci van
Margo Reuten, dat dicht tegen een tweede Miche-
linster aanzit.
w w w. d e k o l e n t i p. n l

3. Café Kanters
Maasstraat 5, Ool. ‘Eine daag neet gelache, is eine
daag neet gelaeftj’, staat er boven de deur, en dan
weet je ook ongeveer wel wat je krijgt. Dit is een
fijne huiskamer van het gehucht Ool, en van car-
navalsvereniging De Waterratte. Het café, met ter-
ras direct aan de Maas, is lokaal ook bekend als
‘Biej de Lange’, omdat de barkeeper lang is. Roken
geen probleem. w w w. c a f e k a n t e r s. n l

4. Bootrestaurant De Koeweide
Waagenaak 38, Wessen. Niks romantisch uitzicht
hier; gewoon een terras op een aak midden in wa-
tersportcentrum De Koeweide. Er zijn mooiere
plekken, maar hier kijk je wel uit op de baggerma-
chines van de grindindustrie náást de witte mo-
torjachten. www.koeweide.nl

5. Dagstrand Fun Beach
Velkenskamp 1, Panheel. Voor als je met kinderen
bent, ergens tussen 1 mei en 1 oktober. Een gras-
weide plus zandstrand aan het water, met onder
meer springkussen, volleybalveld, frituur en ijs-
kraam, en een ‘paviljoen’ dat een soort lounge-in-
richting heeft gekregen. Vanaf het houten meubi-
lair op het terras heb je zicht op het vennetje. Er is
geen verbinding met de Maas.
w w w. f u n b e a c h . n l

Te r r a s s e n
n Oversteken
In het Maasplassengebied is welis-
waar veel met de auto te doen, maar
er zijn maar drie punten waar je de
Maas of de plassen kunt oversteken:
via de N280 (tussen Roermond en
Horn), de A2 (Maasbracht-Wessem)
of de N296 (bij het Belgische Maas-
eik). Met de fiets heb je meer opties.
Zo kun je bij Linne oversteken via de
stuw van de waterkrachtcentrale.
Belangrijker zijn de veren die voet-
gangers en fietsers op diverse plek-
ken overzetten.

n Fietsknooppunten
Ideaal in het gebied rond de Maas-
plassen zijn de zogenoemde ‘k n o o p-
punten’, een netwerk van f i e t s r o u-
tes, die je van punt naar punt, van
nummer naar nummer, kunt rijden.
Bij elk knooppunt staat een bord met
toeristische informatie, plus de p l e k-
ken waar je vanaf daar naartoe kunt
rijden. De route is overal aan te pas-
sen, de variatie is oneindig.
Het netwerk is grensoverschrijdend.
Groene borden en nummers zijn in
Nederland, blauw is België, rood is
Duitsland. Zie voor meer informatie
www.fietsroutenetwerk.net (hoewel
de site en de instructie tamelijk on-
duidelijk zijn). Koop anders gewoon
een kaart van het ‘G r e n s o v e r s c h r i j-
dend Fietsroute-netwerk’ bij een
VVV voor 5 euro.

n Rondje met het Pontje
Cruciaal zijn de fiets- en voetveren.
Maak een ‘Rondje met het Pontje’, is
de reclameslogan in de streek. Met
de veren kun je als fietser of wande-
laar op handige of verrassende plek-
ken naar de overkant van de rivier,
een kanaal of de plassen. Het hele
Maasplassengebied ligt ineens bin-
nen bereik. Let op het vaarseizoen
en de vaartijden! Buiten het seizoen
moet je geheid omrijden.
De zes veren, van noord naar zuid: 1.
Neer-Rijkel; 2. Ool-Resort Marina
Oolderhuuske (’Biej Ool Euver’); 3.
M a a s b ra c h t - L i n n e - We s s e m - M a a s-
bracht; 4. Wessem-Stevensweert-
Thorn-Wessem; 5. Thorn-Stevens-
weert-De Spaanjerd (België); 6. Ohé
en Laak-Ophoven (België).
Een overtocht kost doorgaans 1 à 2
euro. Zie ook www.rondjemethet-
pontje en www.biejooleuver.nl.

n Rondvaarten
Rondvaartboten zijn er ook. Opstap-
plaatsen: Roermond, Maasbracht,
Stevensweert, Thorn, Wessem. In-
formeer bij de VVV-winkels in Roer-
mond en Thorn. Of kijk op de websi-
tes van de diverse rederijen:
www.rederijcascade.nl, www.rede-
rijhetveerhuis.nl en www.rederijcor-
p o ra a l . n l .

n Slapen
Wie een B&B zoekt of een hotel nabij
de Maasplassen, kan het best begin-
nen op www.maasplassen.com. B e-
kend hotel aan de oostzijde van de
Maas is hotel Oolderhofjes, aan
Broekstraat 35 in Ool. Handige loca-
tie, vlakbij het centrum van Roer-
mond. Kamers (ruim, comfortabel,
beetje saai) komen daar op minimaal
102 euro per nacht. Het bijbehoren-
de restaurant/zalencomplex Oolder-
hof serveert gerechten die vaak op
streekproducten zijn gebaseerd. Tel.
0475-333693, www.oolderhof.nl.
Een van de beste plekken om te
overnachten zit in Thorn, aan de
westzijde van de Maas: Bèd & Bót-
ram Bie Ós, Hoogstraat 42. Stijlvolle,
moderne B&B (met geweldige naam)
in oud pand. Goed over nagedacht.
Geen tv op de kamer. 77 euro per
nacht. Tel. 0475-561345, www.be-
d e n b o t ra m - b i e o s. n l .

n Informatie
Zie voor algemene informatie:
www.maasplassen.com, een uiter-
mate handige site van het Samen-
werkingsverband De Maasplassen
Midden-Limburg. Van fietsverhuur
en cafés tot zeilscholen en speeltui-
nen. Met Google-kaarten.
Ter plekke: de VVV Midden-Limburg
van Roermond heeft een ruim aan-
bod aan kaarten, boeken en folders.
Zit op Kraanpoort 1, bij de Markt.
Ook Thorn heeft een VVV-winkel:
rechts van de Abdijkerk, op Wijn-
gaard 8. Voor de meeste folders
wordt een paar euro gevraagd. Pak
het (gratis) Maasplassen Magazine
mee, al is het maar voor de kaart die
in het midden zit.

Doen & Laten

Reisbureau
Elke vijf minuten een uitbarsting

Het Reisbureau van
volkskrantreizen.nl
verzamelt
g e h e i m t i p s.
Volgende week
(wintersportspecial!):
De beste skigebieden
van Oost-Europa.
Geef tips op
Vo l k s k r a n t r e i z e n . n l /
reisbureau.

We b f o t o van de week

Nederland Maasplassen

Het water
kwam
zelfs tot
in de
huiskamer

Gelukkig zijn er ook vulkanen die
zich tamelijk netjes gedragen, en
waarop je mag wandelen. Acht
verpletterend mooie en toegan-
kelijke vulkanen, volgens de be-
zoekers van Volkskrantreizen.nl.

niet, iedereen is hier welkom – lo -
pend, fietsend of varend. Er is een
aparte strook voor naturisten
(Freikörperkultur Gestattet), en er is
zelfs een homo-ontmoetingsplek
ontstaan. Maar geen kiosk of bar.
Staal, wijzend naar het groen langs
de waterkant: ‘Als je lekker op je
handdoekje op het strand wilt zit-
ten, moet je maar naar het dag-
strand van De Weerd gaan. Hier
zoek je rust. Kijk, daar staat een
zwanebloem, zeldzaam, die is hier
zomaar ineens gaan groeien.’

Dit zíjn de Friese Meren niet, is
steeds weer het besef. Staal: ‘Zeilen
leer je van papa en mama of van
ome Koos. Het zit ons niet in het
bloed.’ Restauranteigenaar Theu-
nissen: ‘De Friezen hebben de wa-
tersport in hun dikke tenen zitten.
Daar zeil je ook gemakkelijk van
het ene meer naar het andere. Hier
heb je altijd de Maas op je route.’

Mooder Maas (Moeder Maas) is
overal, verbindt de hele provincie,
maar is eigenlijk ook nergens. Rijd
of vaar rond, en je komt steeds wa-
ter tegen, maar de ene keer is het
het Lateraalkanaal, het Julianaka-
naal of het kanaal Wessem-Neder-
weert, de andere keer de Spoor-
plas, waar het grind werd gewon-
nen voor onder de NS-bielzen, of
het waterbekken De Lange Vlieter,
de plas waaruit zo’n beetje heel
Limburg drinkt.

Het Maasplassengebied is een
verstopt en gefragmenteerd land,
waar je soms moeite moet doen

1Pacaya, Guatemala
Oppassen is het wel, volgens Joep,

bij de beklimming van deze nog vrij ac-
tieve vulkaan: ‘Kijk uit voor de mes-
scherpe, net gestolde rotsen en dunne
ondergrond, evenals voor rondvliegen-
de lavastenen die met regelmaat uit
een schacht worden gelanceerd. En de
gids draagt een shotgun tijdens de
tocht, voor de veiligheid. Maar je kunt
wel tot aan 200 meter onder de top ko-
men, tot vlak bij talloze lavastroom-
p j e s. ’

2Pico del Teide, Spanje
‘De hoogste berg van Spanje ligt op

Tenerife, omringd door een geweldig
landschap van gestold lava. Mooie
tocht om te rijden, heeft niets met het
massatoerisme in het zuiden van
doen.’ (Johan)

3Mount Ranjani, Indonesië
Een goed begeleide driedaagse

tocht brengt je tot de top op 3700 me-
ter van deze vulkaan op Lombok,
‘waarvandaan je een prachtig uitzicht
hebt op het kratermeer, inclusief een
kleine, nieuwe vulkaan in de grote kra-
ter’, schrijft Anneke. De vulkanen van
Bali en Sumbawa zijn ook te zien. ‘Na
de trek laat je je met een bootje naar
de tropische Gili-eilanden brengen, om
daar van het strand en het snorkelen te
genieten.’

4Bisoke, Rwanda
Wil blijkt een ervaren vulkaanreizig-

ster: ‘Op weg naar de top kun je over
nog warme berggorilladrollen stappen.
Op de besneeuwde top van de Tungu-
rahua-vulkaan in Ecuador heb ik het be-
hoorlijk koud gekregen. Gelukkig kon ik
mijn handen warmen aan de hete lucht
die er uit de grond kwam.

De hoogste berg van West-Afrika is
de vulkaan Mount Cameroon (4095 me-
ter). Niet ver van de kust en lekker steil.
Alleen jammer dat ik in de berghut
geen oog dicht heb gedaan vanwege
de ratten die maar rond mijn hoofd ble-
ven drentelen.’

5Mount Yasur, Vanuatu
Boris heeft een aanrader voor wie

van warm houdt: ‘In een uur te beklim-
men en elke vijf minuten een uitbar-

sting. De grond onder je voeten is
warm en je ziet de lava in de krater bor-
relen.’

6Nevado de Toluca, Mexico
’De Nevado de Toluca in centraal-

Mexico is weliswaar een niet meer ac-
tieve vulkaan, maar wel een hoge, met
4600 meter. Bovendien is het er een
waarbij je desgewenst met de auto tot
in de krater met twee kratermeren
kunt komen. Het uitzicht is indrukwek-
kend.’ (Jan Goutier)

7Stromboli, Italië
‘Stromboli, ten noorden van Sicilië,

is geweldig. Je gaat rond de scheme-
ring met een groep de berg op, kijkt in
het donker naar de kleine uitbarstingen
in de diepte van een krater (champag-
nekurken, noemen ze die volgens mij).

Dan een stofkapje op en in moordtem-
po de berg weer af, door het stoffige
vulkaangruis. Op de boot naar Lipari te-
rug (of een van de andere eilanden in
de buurt) is het heerlijk dommelen on-
der de sterrenhemel.’ (Bart)

8Ruapehu, Ngauruhoe en
Tongariro, Nieuw-Zeeland

Het is even vliegen, geeft Yvonne toe,
maar dan heb je ook wat. ‘Ga naar
Nieuw- Zeeland, en dan wel naarTonga-
riro National Park op het Noorderei-
land. Drie (actieve) vulkanen: Ruapehu,
Ngauruhoe en Tongariro. De Tongariro
Alpinge Crossing is een adembene-
mende wandeling met als beloning een
adembenemend uitzicht. Prachtig
rood/zwarte aarde en ‘onnatuurlijk’
blauw/ groene meren.’

Pieter Sabel

‘Tijdens de afdaling van de rotspunt Preikestolen in
Noorwegen viel ons zoontje Rens heerlijk in slaap in de
wandelrugzak’, schrijven Martin en Saskia van der Wei.
‘Hij was niet wakker meer te krijgen.'
Volgende week: Winter. Stuur uw mooiste sneeuwfoto
naar reizen@volkskrant.nl en win een plek in de krant.

Weet jij veel?
Landschapsfoto's? Wees wars van regels

Hoe maak je een goede land-
schapsfoto die uitvergroot bo-
ven de bank kan? Houd reke-
ning met lichtval, voorgrond en
groothoek. En klik zodra je iets
moois ziet.

J e weet het zeker, dit wordt een
wereldfoto. De glooiende vlaktes
herbergen alle soorten groen,

zilveromlijnde wolken in de vreemd-
ste vormen hangen erboven en ge-
ven het uitzicht diepte, schapen gra-
zen gebroederlijk in een compositie
die Paulus Potter zelf niet zou kun-
nen hebben bedacht.

Je ziet 'm al hangen, uitvergroot,
boven de bank. Het bezoek fluit
zachtjes van bewondering: 'wat een
prachtige foto! Waar heb je die ge-

maakt?' Het is slechts nog een
kwestie van op het knopje drukken.

Maar als je het resultaat terug-
kijkt, blijk je gewoon een grasveld op
de foto te hebben gezet.

Landschapsfotografie is niet mak-
kelijk, erkennen ook de bezoekers
van Volkskrantreizen.nl. Maar er zijn
manieren om dat wat je in het echt
ziet, zo waarheidsgetrouw te laten
terugkomen op de vakantiekiekjes.

Daarbij dienen we wel rekening te
houden met het volgende 'pro-
bleem', meldt André Burgers. 'Onze
ogen zijn met onze hersenen ver-
bonden. Wat wij 'zien' is niet objec-
tief. Eenzelfde landschap 'zien' wij
héél anders als we triest, depressief,
verliefd, blij of euforisch zijn. De lens
van de camera heeft dit 'probleem'
niet.' Zijn advies: 'Probeer het land-

schap zo objectief mogelijk te zien.
Analyseer alle componenten. Hoe
minder contrasten er zijn, hoe groter
de kans op teleurstellingen.'

Zo'n contrast kan worden gevon-
den in iets dat op de voorgrond
staat. Dat brengt diepte in de foto.
M. Winter gaat bijvoorbeeld wat
dichter bij de grond zitten, of plaatst
een deel van een mooie boom in de
rand van de foto. 'Coulissenwerking'
noemt Marianne Daams dat. Een
plant of een bootje op de voorgrond
doet het ook altijd goed. Dat wordt
nog versterkt door niet te veel lucht
op de foto te zetten.

Ook belangrijk: het licht. Midden
op de dag is de zon vaak te fel.
TooTall fotografeert altijd voor tien
uur 's ochtends of na vier uur 's mid-
dags. Daarbij is een wolkenlucht

mooier dan een strakblauwe. 'En
probeer altijd met de zon in je rug
opnames te maken.' Dat helpt we-
derom diepte in de plaat te krijgen.

Maar ook de camera die je ge-
bruikt is van belang, en dan met
name het objectief. Paul van Wijn-
gaarden adviseert een groothoek-
objectief te gebruiken; 'dat versterkt
de dynamiek van een foto.'

En ook Marianne heeft er een stu-
die van gemaakt. 'Compacte digitale
camera's hebben vaak een te grote
beeldhoek om bergen, kloven en
hoogten in beeld te kunnen brengen,
de lens is net een bolle lachspiegel:
je hoofd heel klein, je buik heel
groot. Bergen lijken zo achterover te
vallen en staan heel klein op de foto.
Als je maximaal optisch inzoomt is
een deel van het probleem verhol-

pen, maar beter is een spiegelreflex-
camera met een zoomlens op onge-
veer 100-120mm, die vertekent niet
en geeft een waarheidsgetrouw
beeld.'

Haar belangrijkste tip is gelukkig
ook de makkelijkst uitvoerbare: 'Het
moment komt nooit meer terug, stel
de foto niet uit tot op de terugweg,
het mooie licht is er dan net uitge-
draaid, het regent, of je komt er niet
meer langs. Subiet fotograferen dus!'

Marcel van den Bergh, fotograaf
van de Volkskrant, heeft zojuist voor
de ministeries van VROM en Land-
bouw de Nederlandse landschappen
vastgelegd.

'Fotografie is heel subjectief. Ie-
dereen moet zelf bepalen wat hij
mooi vindt. Ik fotografeer het liefst
vroeg op de dag. Dan is de lucht

vochtiger en daar wordt het licht
mooier van. Zeker in combinatie met
wat dauw of mist. Daarbij ben ik fan
van Hollandse luchten. Mensen wil-
len op hun vakantiefoto's vaak com-
pleet blauwe luchten zien, maar ik
vind een lucht juist geweldig mooi
met wolken.'

Ook zet hij vaak iets op de voor-
grond van de foto. 'Varieer dan ook
eens in scherpte. Door juist de voor-
grond scherp op de foto te zetten,
en de achtergrond wazig. Of anders-
om. Of doe eens gek, en hou de hele
foto onscherp.'

En klopt het nu dat de horizon niet
in het midden mag? 'Ik zet de laatste
tijd de horizon juist wel in het mid-
den. Mijn belangrijkste tip: wees
wars van alle regels.'

Michiel van der Geest

Weet jij veel?
beantwoordt elke
week een
l e z e r s v r a a g.
Volgende week:
De
wintersportspecial!
Maar al dat geski is
slecht voor het
milieu. Hoe kunnen
we ecologisch
verantwoord
wintersporten?
volkskrantreizen.nl/
weetjijveel

John Visser, veerman
ch jong’, zegt de veerman, ‘als ’t zon-
netje schijnt... dawijjeniewééte... zo
druk ’t dan is.’ Op zo’n dag vaart hij ze-

ker 600 keer heen en weer. De villabewoner
die nog inkopen moet doen bij de Jumbo in
Roermond, de campinggast, de Pieterpadlo-
per... ‘Ik zie ze hier uit het hele land. En ieder-
een kijkt z’n ogen uit. Zoveel water er hier is.
En iedereen houdt van het water.’
John Visser, een man van 69 die op de grote
vaart heeft gezeten, op rijnaken heeft geva-
ren, bij de politie heeft gewerkt en nog lang
niet naar ‘het rusthuis’ wil, is een van de drie
veermannen op de pont Biej Ool Euver. Dat zo
heet omdat het bij het dorpje Ool de Maas
oversteekt. John, uit Roermond, doet het drie,
vier dagen per week, nu sinds zo’n vier jaar.
Heen en weer. Continu. Nog geen honderd me-
ter is de overtocht, maar als de pont niet
vaart, moet iedereen elf kilometer omfietsen.
De geschiedenis van het veer is John niet vol-
ledig bekend (‘het heeft hier altijd gezeten,
da’s wat ik weet’), maar hij kan gerust zeggen
dat hij fameuze voorgangers heeft. Al in 1293
was er een rivierovergang bij Ool, toen koop-
lieden op weg naar ‘Ruremunde’ er gebruik
van maakten. Na de opening van de Maasbrug
(1867), die Roermond met Weert verbond,
boette het veer aan belang in. Je nam daarna
de pont nog als de kermis die week toevallig
aan de overkant was.
In 1951 was het afgelopen. Veerman Gijs voer
voor de laatste keer over naar het Oolderhuus-
ke, een pleisterplaats in – toen nog– een land-
schap van uiterwaarden en grazend vee. Twee
jaar later mocht de boot nog één keer de vaart

in, voor een processie van Herten naar Beeg-
den. De bisschop bracht de Sterre der Zee, een
miraculeus Mariabeeld, bij Ool over.
Wie nu ‘biej Ool euver’ gaat, een dorp van 235
zielen, komt aan bij Marina Oolderhuuske, een
resort met 80 drijvende villa’s, 94 bungalows,
een jachthaven en een camping. Het complex
opende in 1993, mét een vernieuwd (en over-
dekt) veer voor gasten, bewoners en passan-
ten. Geen weiland of grazende koe meer te be-
kennen. Waar grind zat, liggen nu de Zuidplas
en Plas Hatenboer, waar vee liep staan nu ca-
ravans. Hoog op het droge prijkt wokrestau-

rant River Plaza, waar je 17,50 euro betaalt
voor onbeperkt wokken.
Er hangt geen koperen bel meer, waarmee je
vroeger de aandacht van de veerman kon trek-
ken. ‘Dat is toch niet nodig’, zegt John. ‘Als ik
gewoon naar de overkant kijk, zie ik ook wel
of er iemand staat te wachten.’
Soms, als het niet druk is, neemt hij een om-
weg naar de overkant, ‘een grote bocht, dat
vinden de mensen prachtig’. Of hij zoekt op
zijn mp3-speler de Pinchitos Caliente op, een
Tex-Mexbandje uit Limburg, en zet het geluid
op de speakers. ‘Och jong, dat vind je prachtig,
met zo’n accordeon. Dan staan ze gewoon te
dansen op het dek!’
Als het druk is, lukt dat allemaal niet. Dan ligt
het veldje vol met zonnende mensen, draait
de frietkraam van Oolderhuuske op volle toe-
ren, en staan ze ook aan de kant van Ool al-
weer te wachten. Dan zoeft hij over het water.
Geen idee welk type, maar het is een fijne
boot. ‘Hij luistert naar het roer. Alsof je in een
auto rijdt.’
Hij legt aan. Bedient de boegschroef met een
ministuurknuppel, om nog net iets dichter bij
de steiger te komen. ‘Hoor je dat? Zo stil. Pre-
cisiewerk. Dat is toch prachtig mooi.’
Zijn dienst zit er zo goed als op. Hij wacht nog
even, want ‘die man met z’n racefiets’ is nog
niet over.

Het pontje Biej Ool Euver (Bij Ool Over) vaart in de
maanden april tot en met oktober. Grofweg tussen
11 uur ‘s ochtends en 17 uur ‘s middags. Zie voor
precieze vaartijden www.biejooleuver.nl.

om in het volgende dorp te ko-
men. Omrijden of overvaren. Be-
langrijkste baken is niet de Maas,
maar de Clauscentrale in Maas-
bracht, een van de grootste elektri-
citeitscentrales van Nederland.
Fietsend op de Kanaalweg bij Beeg-
den, varend op De Grote Hegge bij
Thorn; de immense koeltorens
blijven in het zicht.

De ‘lus’ bij Linne – dát is de Maas.
Daar ga je op het bankje aan de
Schoorweg (Sjoarweg) zitten, vlak-
bij de vishandel van Slabbers, die,
als-ie tijd heeft, zelf palingen
vangt. De kade bij Stevensweert,
waar het kanon Dikke Werta nog
op de overkant staat gericht, op
België – ook dát is de Maas. Daar, in
die vesting uit de 80-jarige oorlog,
in 1633 veroverd door de Spanjaar-
den, haal je een VVV-folder bij
Dirks Rijwielhuis (tevens TNT- én
ING-balie).

Dat heeft iets huiselijks. En het
bewijst meteen hoe het bij de
Maasplassen is gesteld met de pro-
motie: hoe ’t komt, hoe ’t gaat. Al-
leen in Roermond, de economi-
sche motor van de regio, en ‘het
witte stadje’ Thorn zijn volwaardi-
ge VVV-kantoren. Wel is er inmid-
dels het Samenwerkingsverband
Maasplassen, dat de website maas-
plassen.com heeft opgezet. En mis-
schien dat er nog iets gebeurt in de
Toeristisch Recreatieve Ontwikke-
lings Maatschappij (i.o.), die mikt
op nieuwe investeringen.

‘Eigenlijk moet je alles zelf doen’,

zegt Jo Geelen, die in Thorn, op de
westoever, in maart een B&B is be-
gonnen in het oude winkelpand
van zijn ouders. In Thorn, be-
roemd en veel bezocht om zijn
(witte) patriciërshuizen en de goti-
sche abdijkerk van de hoogadellij-
ke ‘stiftdames’, ziet hij vooral lui-
heid. ‘De gemeente denkt: het geld
komt toch wel binnen. Ze denken
niet na. De parkeermeter moet je
nog steeds elke twee uur bijvullen,
mét een nieuw starttarief. Dat is
niet heel uitnodigend. Het is leuk
dat toeristen een dag te gast zijn,
maar het is nog veel leuker als ze
ook blijven overnachten.’

Bijvoorbeeld dus in zijn Bèd en
Bótram Bie Ós (Bed en Boterham Bij
Ons). Modern, strak, geen idee dat
je in Thorn zit – en toch met een ze-
kere trots op het lokale. Geelen,
vijftig jaar geleden in dit pand ge-
boren maar net terug van dertig
jaar elders geweest, serveert koffie
met Mariakoek, zo genoemd om-
dat de opbrengst daarvan gaat
naar de restauratie van de Kapel
onder de Linden uit 1673.

Op de placemats onder het ont-
bijt kan de gast z’n ‘Thoearder
klanken’ oefenen. Daarna kan hij
eventueel door de vuuerduuer naar
buiten om een kijkje te nemen bij
de bieëk achter de kerk.

De kracht van de streek, tussen
de torens van de Sint Christoffel in
Roermond en de Sint Michaël in
Thorn: niet het water, maar de cul-
tuur. Al is dat water overal.

Windsurfers oefenen voor de Clauscentrale (grote foto links); kruisbeeld achter een
camping met Duitse vlag (boven). Foto's Marcel van den Bergh/de Volkskrant

En de gids draagt een shotgun.

‘O
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