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https://www.franshalsmuseum.nl/nl/art/ijsvermaak-op-een-rivier/

Natuurlijke wateren en bomen vormen belangrijke landschapselementen:

Fotograaf: fietzfotos, Albrecht Fietz
https://pixabay.com/nl/photos/river-bank-gras-rivier-water-2923842/

GEOLOGISCH:
Nederland was ten tijde van de laatste ijstijd, het Saalien ongeveer 150.000 jaar geleden, bedekt met
een Scandinavische ijskap van Nijmegen tot Amsterdam.
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Europese ijskappen
https://www.geo.vu.nl/~huik/ijstijd.htm
Nederasselt lag net ten zuiden van deze ijskap en kent daarom geen stuwwallen, bekend van
Nijmegen of een Glaciaal Bekken, zoals de Gelderse Vallei.

Zo zag Nederland er zo'n 21000 jaar geleden uit tijdens het koudste deel van de laatste ijstijd. Een
grimmig beeld. Maar dit gold alleen voor de meest extreme kou. Er waren ook warmere perioden met
een uitbundig bloeiende steppe-tundra en kuddes mammoeten, en zelfs bossen.
https://www.geo.vu.nl/~huik/ijstijd.html

De rivieren waren ooit vlechtende rivieren:
die zich over het langzaam smeltende ijs wegen in het landschap begonnen te vormen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlechtende_rivier
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Rivierduinen:
Tijdens de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, was het erg koud en droog. Er was weinig
begroeiing. Het landschap bestond uit toendra's en poolwoestijn. De harde wind had vrij spel en
grote hoeveelheden zand waaiden op om ergens anders weer neer te dalen. Nederland kwam op
sommige plaatsen onder een metersdikke zandlaag te liggen. Dit wordt het dekzand genoemd. De
gure westenwind stoof uit de droge rivierbeddingen de rivierduinen omhoog van soms wel 20 meter.
Ze vormen belangrijke geologische elementen in het Land van Maas en Waal. Rivierduinen zijn een
vrij zeldzaam fenomeen in het Nederlandse landschap.
Onze verre voorouders zagen de zandheuvels als een soort paradijs:
Te midden van het uitgestrekte, zompige laagland boden de heuvels een veilige, droge woonplek. De
Broekstraat Nederasselt herinnert nog aan de moerassen die hier ooit waren. Broek = oud
Nederlands voor moeras. Logischerwijze waren er rivierduinen in Nederasseltse uiterwaarden. Er is
waarschijnlijk nog een rivierduin bij het Kleine Wiel. Er wordt gezegd dat dit een dassenburcht is.
Anderen beweren dat er vossen zitten. Tegenstrijdige informatie.

Rivierduinen in de Overasseltse en Hatertse vennen. Te veel bomen zijn weg. Helaas.
https://www.davevanbrenk.nl/overasseltse-en-hatertse-vennen/

In warmere tijden begonnen rivieren te Meanderen:
Een meander is een lus in de loop van een natuurlijke waterloop. Het verschijnsel is genoemd naar
de Turkse rivier de Meander, die bekend is om de vele bochten. De oude Griekse naam van de rivier,
Maiandros, werd later verlatijnst tot Meander. Een rivier stroomt in de binnenbocht, de glijoever,
langzamer dan in de buitenbocht, de stootoever. Door het uitslijpen worden de bochten steeds
scherper en gaat de rivier dieper door het landschap. Zoals het Grand Canyon.
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https://mijngelderland.nl/inhoud/specials/verbeelding-van-de-waal/meanderende-rivieren

https://mijngelderland.nl/inhoud/specials/verbeelding-van-de-waal/meanderende-rivieren

Een meander in de Franse rivier de Sioule
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meander

Sedimentatie door rivieren:
Dit zijn afzettingen door het bezinken of ophopen van het meegevoerde materiaal. In de Maas
betreft dat vooral zand, leem, grind. Want in vlakke gebieden stromen rivieren trager. Het water
wordt rustiger. Sedimenten zakken naar de bodem. Het zand van Cuijk is beroemd geworden
vanwege de bijzondere kristalvorm waardoor het in hoge mate belangrijk werd voor huizen- en
wegenbouw. De creatoren van zandsculpturen ontdekten de stevigheid ervan. Zand aan zee is rond
en ongeschikt. De Kraaijenbergse Plassen aan de andere kant van de Maas, tussen Cuijk, Gassel,
Beers en Linden waren de baggergaten voor zandwinning. Nu ligt hun belang in toerisme en de
natuur. Tenminste? Gevaar ligt op de hoek. Ik deel dat hier, omdat dit in meerdere gebieden speelt.
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https://www.kraaijenbergseplassen.nl/toerisme-recreatie/strandrecreatie/

Kraaijenbergse plassen
Feit: eerst wordt een enorm terrein afgegraven voor de winsten van private handelsbedrijven
Vaak met subsidies, dus ons belastinggeld
Denk je dat er een aantrekkelijk natuurgebied voor terugkomt? Vergissing. Bedrijven menen het
‘recht’ te hebben de mooie meren vol te plempen met hun afval.
Het bedrijf Bontrup dat het granuliet stort, bevestigt tegenover deze krant dat er in de Kraaijenbergse
Plassen ook granuliet is gestort. In Cuijk is in de periode 2012-2016 260.000 ton granuliet gestort.
Dat is twee keer zoveel als in 2016 in Over de Maas is gestort. Dat blijkt uit een opgave van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
https://www.gelderlander.nl/cuijk/zorgen-over-het-storten-van-granuliet-in-de-kraaijenbergseplassen~ad8b4ae7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Sinds 1970 werd in dit gebied ruim 75 miljoen ton industriezand, 10 miljoen ton grind, 20 miljoen
kubieke meter ophoogzand en 1 miljoen kuub klei gewonnen.
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Decennialang zien wij dit soort taferelen van afgravingen. Dit gebeurt zo veel dat wij het als ‘normaal’
beschouwen. Dat is Neuro Linguïstic Programming. Maar klopt het wel?
Mogen handelsbedrijven ons aller natuurbezit plunderen voor private winsten?
https://www.bontrup.com/en/home/

Stroomgebied van de Maas:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
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Lengte:
940 km
Hoogte:
409 meter
Stroomgebied: 36 000 km²
Ontspringt:
in Frankrijk, Plateau van Langres
Monding:
In Nederland, Bergsche Maas/ Heudensch Kanaal

Herkomst van de naam ‘Maas’:
Het komt uit het Oergermaans: Masō. Dat komt weer uit het Keltisch: Mosā
In de loop der eeuwen wisselden klanken vaak hun positie in een woord. Betekenis? Niet kunnen
vinden. Beide oude namen vormen aanduidingen dat gronden rond de regenrivier bewoond waren
door Kelten en Germanen.
https://taaldacht.nl/2019/09/08/de-waternamen-van-belgie/

Meander in de Maas, Franse Ardennen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas

Maas lastig voor de intensieve scheepsvaart:
De Maas is een regenrivier. De bevaarbaarheid was sterk afhankelijk van de neerslag. Vaak viel de
rivier droog. Daardoor was deze rivier vaak voor scheepvaart ongeschikt. Uit de archieven van
Rijkswaterstaat blijkt dat vanaf 1738 allerlei ontwerpen bestonden voor bruggenbouw en onderhoud
van de Maas.
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=38&miaet=1&micode=07.H05&m
inr=2622576&miview=inv2&milang=nl
Sluizen reguleren het waterpeil zodat schepen kunnen passeren. Een stuw is een vaste of beweegbare
afdamming tussen 2 wateren. Met 7 stuwen houden we de vaardiepte constant op 3 m op de Maas.
Ze liggen bij Borgharen, Linne, Roermond, Belfeld. Sambeek, Grave en Lith.
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/maas/index.aspx
Dr. Ir. Lely kreeg direct opdracht een zodanig plan op te stellen dat de waterstanden van 1926 (grote
overstromingen) verleden tijd zouden zijn. Reeds op 21 juli 1927 bracht Lely zijn lijvig rapport uit.
https://balgoyseminse.blog/tag/maaskanalisatie/
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https://www.bhic.nl/media/document/file/waterstaatswerken-normalisatie-bochtafsnijdingengroot.jpg

Onderdelen plan Lely:
• Als grootste afvoer geldt 3.200 m3 per seconde
• Tussen Grave en Blauwe Sluis verkorting van de rivier door bochtafsnijding
• Een stuw beneden Lith
• Opruiming van heggen in het werkzame deel van het winterbed (= natuurvernieling)
• Breedte zomerbed 100 meter met enige verdieping
• Geleidelijke verdere verruiming naarmate blijkt, dat dit zonder bezwaar kan geschieden
• Maximale waterstanden, waarop de dijken al zijn of worden ingericht
• Een hoogste waterstand te Grave van 10.80 meter + NAP.

Bochtafsnijdingen van de Maas
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Oude kaart van de Maas
Rechts, in de marge, staat Nederasselt
https://balgoyseminse.blog/tag/maaskanalisatie/

Maasbocht bij Keent afgesloten
Dit ligt schuin tegenover Nederasselt, aan de andere kant van de Maas
Het nieuwe natuurgebied is in beheer van Brabants Landschap
http://www.bouwmachinesvannu.nl/nederland/keent/keent.sjabloon.htm
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Mega constructies werden neer gezet voor de kanalisatie
Aan de ene kant is dit hoogstaande waterbouwkundige planning en prestatie
Wie deden het zware werk?
https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/verhaal-tussen-maas-waal/de-maas-recht-maar-de-rugkrom

Gigantische gebieden werden afgegraven. Met de schop
Slecht betaalde mannen moesten keihard zwoegen in weer en wind
Urenlang karretje na karretje vullen

Met kiepkarretjes werd grond vervoerd en elders gedumpt. Foto: ANP
10

KNNV verslag uiterwaarden Nederasselt deel 2
Geologie, kanalisering Maas, geschiedenis, sterfort de Coehoorn
Door: Trudy Maassen

https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/verhaal-tussen-maas-waal/de-maas-recht-maar-de-rugkrom#!#customCarouselDetail

De bejubelde Maas-kanalisatie ging ten koste van de gewone man
Wie profiteert er uiteindelijk van? Nadenkertje
https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/verhaal-tussen-maas-waal/de-maas-recht-maar-de-rugkrom

Economische crisis, jaren 1930:
Vergis je niet. De meeste mensen hadden geen werk en geen voedsel. Dan neem je graag de schop
om jouw kinderen eten te geven. De mannen moesten fysiek tonnen en tonnen grond verzetten.
- Dat is goed voor de economie?
- Wiens economie?
- Is werkelijk alles goed zoals het steeds voor gespiegeld wordt?

In 1928 was de stuwvloer van de brugstuw te Grave bijna gereed en waren de stijlen ingehangen.
Ondanks de ouderdom van het concept was de stuw te Grave uiterst modern in zijn soort. In plaats
van de stijlen tegen de stroom in omhoog te moeten trekken zoals bij gangbare brugstuwen, kunnen
ze bij Grave na enkele centimeters van de drempel te zijn gelicht, met de stroom mee omhoog tegen
de onderkant van de brug worden getrokken. Daartoe dienen de zware kettingen.
https://www.dbnl.org
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Stuw en sluis Grave:
De brug is er onderdeel van en heet officieel: John S. Thompsonbrug. Dat was een commandant van
de Amerikaanse Airborne Divisie die de brug had bevrijd van de Nazi’s. In het dagelijkse leven
gebruikt niemand die naam. Iedereen spreekt gewoon van de Graafse Brug. Het is gebouwd in 1929
en hoort tot de N324 die loopt van Nijmegen- Dukenburg via Grave naar Den Bosch. De Graafse weg.

Stuw- en sluiscomplex onder de John S. Thompsonbrug te Grave
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuw

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuw-_en_sluizencomplex_Grave
Een stuw is een waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft de waterspiegel in een loop, beek of
rivier te beïnvloeden. Stuwen kunnen vast of regelbaar zijn. Een vaste stuw geeft altijd hetzelfde peil.
Bij een regelbare is er een inrichting (bijvoorbeeld een klep) die ervoor zorgt dat er in verschillende
periodes een ander peil kan worden ingesteld.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuw
Een sluis of sas is een waterbouwkundig werk in een waterkering tussen twee waterwegen met een
verschillend waterpeil, dat dient om water te keren, maar dat door een beweegbaar mechanisme ook
water of schepen kan laten passeren. Voor het doorlaten van schepen wordt soms sluisgeld (een soort
belasting) geheven. Het woord sluis is afkomstig van het Oud-Franse excluse (later écluse), dat weer
uit het Middellatijn exclûse ontstaan is, en wil zeggen: 'wat buitengesloten is'.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluis_(waterbouwkunde)
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Stuw-ongeluk 29 december 2016:
Ik lag op even te rusten op bed en hoorde een enorme knal. Aangezien het vlak voor het Kerstfeest
was en hier maanden van tevoren vuurwerk wordt afgestoken, dacht ik daar aan.
19.31 uur hoorde de sluismeester lawaai. De bemanning van de RWS 27, een inspectievaartuig van
Rijkswaterstaat, nam ook met hem contact op. De sluismeester sloeg 19.34 uur alarm bij de
bediencentrale Maasbracht. De bediencentrale treedt op als coördinatiepunt bij ongevallen,
calamiteiten en waterverontreinigingen. Het vermoeden werd uitgesproken dat het bij de stuw
vandaan kwam. Contact met de schipper van het schip op de radar en de AIS, Automatic
Identification System, bleek niet mogelijk.
De volgende ochtend kwam het bericht. Het hele dorp liep uit om de ravage te bekijken. De blauwe
jukken van de brug waren als luciferhoutjes geknikt. Het schip lag verderop voor anker. De stuurhut
was ervan af geschuurd. De volgende dag zag ik het binnenhaventje van Grave. Boten lagen droog en
scheef op de wal. Onvoorstelbaar. De tanker vervoerde 2000 ton extreem brandbare benzeen. Dat is
ongeveer 2 miljoen liter. Dat getal is nooit in de pers genoemd. Dat klinkt erger. Want benzeen is een
zeer gevaarlijke stof. Het is licht ontvlambaar. In werkelijkheid zijn de omliggende bewoners er met
een sissertje vanaf gekomen.
Op een latere dorpsbijeenkomst werd door de brandweer verteld dat zij wel die kenmerkende lucht
roken, maar er geen reden was het dorp te evacueren. Deze gealarmeerde, zeer deskundige mensen
wisten eerst helemaal niet wat er speelde. Idem medewerkers van Rijkswaterstaat en andere
hulpverleners. Daar sta je dan buiten, in de ijskou, in de dikke mist, geen hand voor de ogen te zien.
Petje af voor hun dappere inzet. Met grote dank voor hun fantastische werk. Bewoners van Grave
werden midden in de nacht gewaarschuwd de ramen en deuren te sluiten. Wij in Nederasselt,
dichtbij de stuw, niet. Hoe kan dat?
Benzeen is een brandbare stof die schadelijk is voor de gezondheid. Het is een stof die onder
kamertemperatuur vloeibaar is. Benzeen is een organische verbinding. De brutoformule van Benzeen
is brutoformule C6H6. De 6 elektronen zijn gedelokaliseerd in een ringvormige en vlakke structuur. De
stof wordt gerekend tot de aromatische verbindingen en is daar één van de bekendste
vertegenwoordigers van. De vloeistof heeft een onaangename geur. De stof is helder en kleurloos en
vergelijkbaar met stoffen zoals naftaleen, tolueen en xyleen. Benzeen wordt in verschillende landen
geproduceerd. In Nederland zijn bekende producenten van deze stof:
•
•
•
•

Shell Pernis
Esso (Botlek)
Refinery
Voormalig DSM (Koninklijke DSM NV), nu SABIC.

Benzeen wordt over het algemeen getransporteerd in grote tankschepen. Deze chemicaliëntankers
vervoeren de stof van en naar chemische bedrijven in binnen en buitenland.
https://www.technischwerken.nl/kennisbank/materialen-kennisbank/wat-is-benzeen-en-waarwordt-benzeen-voor-gebruikt/
Gevarenaanduidingen benzeen:
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
- H315 Veroorzaakt huidirritatie
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- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
- H340 Kan genetische schade veroorzaken
- H350 Kan kanker veroorzaken
- H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
https://www.carlroth.com/medias/SDB-7173-NLNL.pdf?context=bWFzdGVyfHNlY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0c3wyOTQ1MTB8YXBwbGljYXRpb24vcGRm
fHNlY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0cy9oNmIvaDdhLzg5NDg3NDgxMjQxOTAucGRmfGYyNTk1YzIyOGE0Nz
Y1OTFmZjA0NWY0N2Q2MGNkNjMyMzVjOThhYzZkMDdmZDQ4MmJlYjBlMzVlOWYxOWNlNTE

De afgebroken jukken na de aanvaring

Donderdag 29 december 2016 rond half acht 's avonds ramde het afvarende Duitse, in 2001
in Tsjechië gebouwde, dubbelwandig motortankschip voor de binnenvaart Maria Valentine, geladen
met zo'n 2000 ton benzeen, in zeer dichte mist de stuw onder de John S. Thompsonbrug tussen
Grave en Nederasselt van het Stuw- en sluizencomplex Grave. Het brak door de jukken en dook door
het ontstane gat zo'n drie meter omlaag.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ongeval_op_de_Maas_met_de_stuw_Grave

BREDER PERSPECTIEF:
Dieren en planten laten zich niet beperkten door grenzen die voor hen, en ons, onzichtbaar zijn:
Landschappelijk gezien in een groter perspectief bevinden zich de Overasseltse en Hatertse Vennen
vlakbij. Ten noordoosten van Nederasselt. Evenals de meren van de Berendonck die grotendeels
door zandafgravingen zijn ontstaan, 1970 – 1960. Dat diende de aanleg van de snelweg A73 vanaf het
knooppunt Ewijk naar Venlo, Maasbracht met aftakkingen naar Keulen, Mönchengladbach en
Düsseldorf.
In vind het diep triest dat er zogenaamd ‘geen geld’ was om geluidswallen aan te leggen rondom de
vennen en de bossen. Een vriendin van me, die in die tijd in de gemeenteraad van Nijmegen zat, had
met anderen, fel gestreden voor de geluidswering. Tevergeefs. Waardoor het wandelgebied lang niet
zo rustgevend is als het had kunnen zijn. De langsrazende auto’s zijn kilometers ver hinderlijk
hoorbaar. Waar in Nederland is nog natuurlijke stilte? Lawaai is de blijkbaar norm geworden.
Dat is geluidsvervuiling en herrie-terreur. Slecht voor mens en dier.
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Deze mooie foto bewijst de uitgestrekte natuurgebieden die hier nog zijn. In vogelperspectief.
https://www.gelderlander.nl/wijchen/puffen-op-de-berendonck-ook-in-de-bomvollesauna~aa3cda93/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

De plassen van de Berendonck waren jaren geleden glashelder met intensief turkoois blauw water:
Dat weet ik nog goed, omdat ik dat zelf gezien heb. Het was echt verbazingwekkend mooi. Het is een
recreatiegebied geworden, waardoor het water troebeler werd, maar nog steeds een heldere blik
toont. Op de foto links staat de lelijke massarecreatie sauna waardoor een groot gebied van de
Berendonck kaal geslagen ‘mocht’ worden. Er is speciaal voor dit bedrijf een autoweg aangelegd
waar ooit mensen fietsten en genoten van de omgeving. Helaas telt nog steeds de macht van private
bedrijven boven natuur en natuurliefhebbers. Weg rust en ruimte.

HISTORISCH:
Er leefden in deze gebieden: het Klokbekervolk, Keltische stammen. De Batavieren en de Romeinen
waren hier. In Wijchen is een Merovingisch graf gevonden. In Nederasselt liggen ondergrondse
restanten van een oud sterfort: de Coehoorn.
De Klokbekercultuur is een archeologische cultuur uit de Kopertijd (het late Neolithicum), daterend
tussen ongeveer 2500 tot 2000 voor Christus. Ze is vernoemd naar het aardewerk waarin een flauwe
S-vorm vaag aan een omgekeerde kerkklok doet denken, en wordt in heel West-Europa aangetroffen.
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Vondsten van de klokbekercultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klokbekercultuur

Diverse Keltische stammen woonden in deze gebieden. Ongeveer 850 - 50 voor Christus:
De invloed van de Kelten is in Noord- en Midden-Nederland vrij groot geweest, met name in het
Gelders Oostelijk Rivierengebied. Opmerkelijk is dat deze verkeltisering in de Vroege IJzertijd, ca. 800
voor Christus, begint. Er zijn meerdere Keltische wagengraven ontdekt: in Wijchen, Nijmegen, in de
Overasseltse en de Hatertse vennen.
In de geschiedenis ontmoeten wij de Batavieren, Bataven, Batavi, rondom het jaar nul en verder:
Dit was een zeer vredelievend, hoogstaand en rechtvaardig volk waar vrouwen gelijkwaardig waren
aan mannen. Er was wel een typische rolverdeling, maar geen minachting voor vrouwen. Zij leefden
in respect en harmonie met elkaar, de natuur en de omgeving. Het is deze liefdevolle aard die nog
steeds in de vrijheidsminnende en goedmoedige Nederlandse mentaliteit terug te vinden is.
De Batavieren waren een West-Germaans volk dat rondom Nijmegen leefde. Waarschijnlijk zijn ze via
de Rijn vanuit Baden-Württemberg, Duitsland, hier gekomen. Dit volk van ruiters en landbouwers
woonden hier ook ten tijde van de Romeinen. Na aanvankelijke gevechten tegen de overheersers,
besloten de Batavieren het beste van de situatie te maken en werden de elite ruiters voor de
Romeinen. Het verhaal gaat dat de gewone Romeinse legionairs geen paard konden rijden.
Julius Caesar beschreef de Batavi als zeer moedige en fantastische ruiters. In deze gebieden is van
oudsher het houden van paarden normaal onderdeel van het leven. Paarden dienden de boeren bij
het werk en voor het transport. Er zijn vele maneges in deze dorpen.
De samenwerking tussen beide volkeren werd ruw verstoord door de Romeinse keizer Nero die
bekend stond als zeer gewelddadig. In 69 kwamen de Bataven onder leiding van Claudius Civilis in
opstand tegen de Romeinen. Eerst behaalden ze wat successen. Uiteindelijk werden ze verslagen en
moesten verder leven met onderdrukkende toestanden.

Rembrandt van Rijn: De samenzwering van de Batavieren onder leiding van Claudius Civilis
https://www.rijksmuseum.nl/en/press/press-releases/rembrandts-claudius-civilis-temporarily-onview-at-the-rijksmuseum
In Nederland zijn onder andere de Bataafse Republiek, het Bataafs Gemenebest en de NederlandsIndische hoofdstad Batavia naar deze belangwekkende stam genoemd. Op 1 mei 1798 hadden de
Batavieren een belangrijke wetgeving opgesteld: “De Staatsregeling van het Bataafse Volk.”
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Het is te beschouwen als de eerste Grondwet van Nederland. Uitgangspunt was de gelijkheid van alle
burgers, ongeacht geboorte, bezitting of rang. Is er anno 2020 werkelijk gelijkwaardigheid?
Groepen Vrije mensen menen dat ons rechtsbestel opnieuw op de Bataafse Republiek gebaseerd zou
moeten worden, omdat dit volgens hen wel de belangen van het volk dient. (2010 - )

De Romeinen:
In de uiterwaarden van Nederasselt zijn meerdere Romeinse munten, gebruiksvoorwerpen, fibula =
mantelspelden, gevonden. Hobby archeologen van de Heemkunde groep Malden ontdekken nog
steeds sporen van de Romeinse bezetting. In de bossen van Overasselt kwamen begin vorige eeuw
grote hoeveelheden Romeins bouwmateriaal tevoorschijn. Archeologen besloten het terrein te
onderzoeken en legden in 1930 sporen van een Romeinse villa bloot. Zeventig jaar later vond men op
350 meter afstand een enorme grafheuvel of tumulus, waarschijnlijk de laatste rustplaats van de
villa-eigenaar. Er is eveneens een Romeinse villa met traditionele boerderijen terug gevonden in
Wijchen, vlak bij Nederasselt. Romeins aardewerk is ontdekt in Cuijk; iets verder dan Grave.

Reconstructie van de Romeinse villa te Overasselt
https://spgs.nl/de-romeinen/r19-overasselt-romeinse-villa-en-grafheuvel

Reconstructie van de Romeinse grafheuvel te Overasselt
https://spgs.nl/de-romeinen/r19-overasselt-romeinse-villa-en-grafheuvel
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Maquette: Romeinse villa met boerderij, Wijchen Tienakker
https://spgs.nl/de-romeinen/wijchen-romeinse-villa-tienakker

In Wijchen centrum is een Merovingisch grafveld gevonden:
De Merovingen waren een dynastie van Frankische koningen. Zij regeerden over een regelmatig
veranderend gebied in delen van het huidige Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland
van de 5e tot de 8e eeuw. De schitterende artefacten zijn helaas niet allemaal naar het kleinschalige
en boeiende Museumkasteel Wijchen gegaan, waar ze zouden thuis horen. Een bezoek aan het
mooie museum is zeer de moeite waard.

https://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20180331/ontmoeting-wijchen-vroege-middeleeuwen/
https://www.museumwijchen.nl/archeologie/

Doorwaadbare gedeeltes van rivieren waren van oudsher belangrijk:
Ze dienden het transport van mens en veel. Denk maar aan plaatsnamen met: voerde, vorde, voort,
foort, fort, ford, furt, drecht, tracht, tricht. ‘Tricht’ en ‘tricht’ houden ook verband met traject = een
weg die je moet volgen. De boeren hadden vaak verschillende velden en de koeien moesten soms
een beek of sloot over gevoerd worden. Er werd een koevoorde aangelegd. Met flinke veldkeien en
takken werd de bodem van de stroom bedekt om te voorkomen dat de dieren uitgleden of
wegzakten in de modder. Denk aan: Coevorden, Ochsenfurt (os), Oxford (os).

OORLOGEN ZIJN OOK OORZAKEN VAN NATUURVERNIELING:
Helaas denken we bij breede, traage, laagland-rivieren van Marsman ook aan pief, paf, poef:
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De rivieren waren vaak grensgebieden tussen verschillende machthebbers. Al sinds de
middeleeuwen, 1200, was Grave een belangrijke vestingstad. Dikke muren moesten de bewoners
tegen ‘de vijand’ beschermen. Als je goed nadenkt is het op zich al gestoord dat ‘tegenstanders’
zouden bestaan. In plaats van liefdevol samen leven. Wat iedereen wil. Gewoon vreedzaam en
mensen volop eten en drinken geven. Zoals dat hoort en mogelijk is. Heersers willen overheersen.
Gestoord. Want net als de bewoners meenden vredig en rustig te kunnen leven, kwamen troepen
Spanjaarden aan gegaloppeerd. Doel: de stad innemen. Grave vormde de toegang tot Gelder en gaf
controle over de Maas. Het bleek dat de stad zwak was aan de kant van de rivier. De vijand had vanaf
de Nederasseltse locatie een goede aanvalspositie. Zo trof prins Maurits van Nassau de vesting aan
tijdens het beleg van 1602. Hij had de bedoeling Grave te ontzetten.
Constant strijd door negatieve machthebbers:
De geschiedenis vertelt dat het prinsje op een ander strijdtoneel letterlijk vast liep in de moerassen
rond Den Bosch. Stel je eens voor: tot aan de neus in het stinkende en walmende drab. Lachen. Ik zie
dat al voor me. Want ik heb een diepe minachting voor oorlogvoerenden. Ongeacht wie. Het zijn
allemaal gemene machtswellustelingen. Totaal krankzinnig. Verovering, plundering, diefstal en
moord. Hoe halen ze het afgrijselijke idee in hun hersenloze kop om vreemde landen binnen te vallen
en het volk te doden? Dat bewijst de geestesziekte. Het hart ontbreekt bij deze gewelddadige
despoten. De meeste koningen voeren oorlogen. De geschiedenis wordt geschreven door de
overwinnaar. Oorlogen worden geromantiseerd. Alsof het zulke fantastische figuren waren? Dus niet.
Het zijn moordlustige en roofzuchtige geweldplegers. Misdadigers.

Zuiderwaterlinie Grave
https://www.zuiderwaterlinie.nl/evenementen/1486366697/vestingsstad-arrangement-ontdekgrave

Zuiderwaterlinie:
In de loop der eeuwen werden wapens krachtiger. De ‘vijand’ kon gemakkelijk over de muren heen.
Toen ontstond water als verdediging: de Zuiderwaterlinie. Dit idee om delen land onder water te
laten vloeien werd een aantal eeuwen toegepast als aanvulling op wapengekletter. Tijdens de laatste
wereldoorlogen, WO1 en WO11, werden opnieuw astronomische bedragen geïnvesteerd om een
militaire voorsprong te houden. Een enorme destructie-industrie ontwikkelde zich, wat tot in de
huidige tijd doorgaat. Treurig. Er kwamen gevechtsvliegtuigen. Die maakten een einde aan de
Zuiderwaterlinie als verdedigingsfront. Helaas is oorlogvoering door verachtelijke en krankzinnige
psychopaten niet gestopt. Pief, paf, poef is in vele landen hoorbaar. Er is niets geleerd uit de
vermeende ‘geschiedenis’. Ronduit belachelijk dat deze vernietigingsdrang nog bestaat in de
zogenaamde ‘moderne beschaving’. Het is primair dom haantjesgedrag.
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Goede indruk hoe uitgestrekt de gebieden waren die onder water konden werden gezet.
Langs de scheidslijn tussen de Republiek en de Generaliteitslanden lagen ze aaneengeregen: Bergen
op Zoom, Steenbergen, Willemstad, Klundert, Breda, Geertruidenberg, Heusden, ’s-Hertogenbosch,
Ravenstein en Grave. Door in de tussenliggende gebieden forten en schansen aan te leggen en grote
gebieden geschikt te maken voor inundatie – aan water ontbrak het hier langs de rivieren evenmin −
bouwde Van Coehoorn een sterke verdedigingslinie.
https://www.avulo.nl/zuiderwaterlinie-op-de-kaart

https://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen/zuiderwaterlinie-wandelpad

Sterforten in Nederland:
Deze imposante bouwwerken behoorden tot vestingwerken
Ze waren in bijna heel Nederland op strategische punten
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Sterfort Bergen op Zoom
De vesting Bergen op Zoom in kaart gebracht in opdracht van de Franse Generaal Löwenthal, tijdens
het beleg van 1747. Bron: Anoniem, 1747, Wikimedia Commons
https://www.brabantserfgoed.nl/page/4229/de-zuiderwaterlinie

Nederlandse vestingsteden en versterkte steden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_vestingsteden_en_versterkte_steden
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Nederlandse vestingsteden en versterkte steden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_vestingsteden_en_versterkte_steden

Sterfort Bortange, Groningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bourtange

Sterfort Naarden vesting
https://www.maartenonline.nl/openluchtmuseum-nederland-naarden-vesting/
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Sterfort Nijmegen/ Lent. Hier zie je dat aan beide kanten van de rivier sterforten waren.
Net als in Nederasselt/ Grave. Dezelfde ingenieur.
Fortificaties rondom Nijmegen, ontworpen door Menno van Coehoorn
https://www.debastei.nl/nl/agenda/2020/basteicafe-de-vestingwerken-bij-nijmegen

Nederasselt, kroonwerk Coehoorn
Hier zie je heel goed de beide kanten van het sterfort: Grave/ Nederasselt
De Canon van de gemeente Heumen
https://erfgoedheumen.nl/documenten/17-kroonwerk.pdf
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Baron Menno van Coehoorn. Bron: Cornelis Apeus, 1665-1688, Rijksmuseum
https://www.brabantserfgoed.nl/page/4229/de-zuiderwaterlinie

Het Kroonwerk de Coehoorn.
Foto: lars-soerink
Op deze oudere foto kun je nog de contouren van het sterfort de Coehoorn herkennen. Slechts
mogelijk vanwege de Maasheggen, omdat de stenen onzichtbaar onder de grond liggen. De mooie
Meidoorns zijn gesloopt. Zonder overleg met de natuurliefhebbers. Je ziet tevens de kale, monotone,
rechthoekige landbouwgronden. Ook dat kan allang anders. Zie deel 3.
Ingenieur Menno van Coehoorn legde het Kroonwerk Coehoorn rond 1700 aan in de Nederasseltse
uiterwaarden, om Grave te kunnen verdedigen. Het werd een onderdeel van de Zuidelijke
verdedigingslinie van de Republiek. Er lag een gracht om het kroonwerk heen, en er kwam een
pontonbrug over de Maas. Het kroonwerk verving oudere, kleinere verdedigingswerken. Zoals het
lunet Verloren Cost dat de Spanjaarden er in 1586 aanlegden, en een hoornwerk van de Staatsen. De
vorige eeuw moest er ruimte komen voor de scheepvaart op de Maas. Daardoor liep het kroonwerk
veel schade op.
Het Kroonwerk Coehoorn bestond uit drie bastions: twee (half)bastions met een heel
bastion ertussen. Wil je het komen bekijken? Helaas: er zijn alleen nog wat muurresten en
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grensstenen over als schaduw van vervlogen tijden. Maar gelukkig kun je de contouren nog goed zien:
er staan struiken precies op de plaats waar vroeger het kroonwerk stond.
https://www.zuiderwaterlinie.nl/11-vestingsteden/forten-in-nederland/kroonwerk-coehoorn
Zoals in deel 1 vermeld: de Meidoorns zijn met grof geweld verminkt. Het sterfort is daardoor
nauwelijks te herkennen. Geen geluk voor planten, dieren, wandelaars en natuurliefhebbers.

Feit: Oorlogen leveren astronomische winsten voor de wapenhandel:
Vanaf WO11 zijn jaarlijks triljarden gestoken in ontwikkelingen van wapentuig. Door het militairepolitieke apparaat. Als er evenveel geld was besteed aan natuurherstel, voedsel, water en huizen
voor iedereen hadden miljarden mensen prima kunnen leven.

Nog een belangrijk punt: Heb jij ooit gehoord van SDG’s: Sustainable Development Goals?

Sustainable Development Goals
Plannen voor duurzame ontwikkeling
https://globescan.com/catalyzing-action-sdgs-collaboration/
Zoals meestal: de presentatie is fantastisch. Die plannen zouden zogenaamd helpen voor de natuur.
De argumenten lijken redelijk. Het is niet zo. Het komt erop neer dat private handelsbedrijven het
eigendom verwerven van ons aller leefomgeving. Als je daarin verdiept gaan de nekharen overeind
staan van afschuw. Deze toekomst-dictatuur staat bijna op jouw deurmat.
Dit houdt in dat een heel kleine elite voor ons gaat beslissen wat wij mogen en niet:
Doodeng. De SDG’s zijn een zeer ernstige bedreiging van ons leven. En vormen enorme schade aan
de natuur, wat uiteraard niet vermeld wordt. Zoals windturbines op zee het leven van vissen totaal
vernietigt. Alle vissen dood. Gunstige technologie, die allang bestaat, wordt niet aan ons gegeven.
Die prachtige aspecten staan nergens in deze nachtmerrie SDG- documenten. Er hadden wel
schitterende ontwikkelingen toegepast kunnen worden die wel mens en natuur dienen. Geld en
knappe koppen volop. Het is niet gedaan. Er is nooit voor gekozen. De eeuwenoude destructie
middels pief, paf, poef vindt nu plaats via SDG’s. Ik ga niet akkoord.
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Wist je dat jij volgens deze afgrijselijke plannen vanaf 2030 helemaal geen bezit mag hebben?
Vergis je niet, dat is over een paar jaar. Tijd vliegt. Dat mag nooit gebeuren. Levensgevaarlijk.
‘The Great Reset’, zegt WEF, World Economic Forum, directeur Klaus Schwab. ‘Build back better.’
- Voor wie? Niet voor ons.
- Wie meent het ‘recht’ te hebben diep ingrijpende beslissingen voor ons te maken?
- Waar blijven wij?
- Zijn wij gevraagd dat wij niets meer mogen bezitten?
De verhalen en argumenten lijken zo fantastisch. Het is precies omgedraaid. Het is bedrog. De SDG’s
dienen de dictatoriale overheersing door multinationals onder het mom van natuurbescherming.
‘Duurzaam’ wil zeggen: private winsten op publieke kosten. Zij bepalen. Wij betalen.
De globale super super super rijken, die triljarden bezitten, leven in onbeschrijfelijke luxe.
De onmetelijke schade die de monetaire overheersers plegen wordt niet gemeld in de SDG’s:
Integendeel. De machtselite stopt met SDG’s niet hun winst vergaren door plundering en roof van
ons aller planeet. Juist niet. Zij krijgen ruim baan. Wij worden in alles beperkt. Dat zie je nu al.
De monstrueuze plannen vermelden nooit de ware veroorzakers van de globale natuurdestructie.
Deze walgelijke wanmensen leven in gigantische paleizen en villa’s op uitgestrekte landgoederen.
Met honderden peperdure auto’s, zeiljachten, privé vliegtuigen, vakanties, kleding, feestjes, reizen,
enz. Heb jij daar ooit reportages en documentatie over gevolgd? Je schrikt enorm van de overdreven
bezittingen. Hun astronomische vermogens zijn verdiend door vernietiging van ons aller planeet.
Zij hebben alles wat ze maar wensen. Veel te veel. Miljoenen mensen hebben geen eten of onderdak.
Miljoenen zijn op de vlucht.
- Dat is in orde?
- Wij mensen ‘moeten’ beperkt worden in ons leven?
- Zij niet?

https://budapestbeacon.com/20000-hungarian-children-starving/

Wereldwijd hebben meer dan 820 miljoen mensen honger!!!
De Rotschilds, een bankiersfamilie, bezit ruim 420 triljard euro:
Dat is ongeveer 7 miljoen per mens. Deze criminelen doen zich ‘liefdevol’ voor middels allerlei
zogenaamde filantropische instellingen. Maar als zij hun vermogen echt zouden delen, zou er geen
honger of ellende meer bestaan. In werkelijkheid hebben zij de macht achter de schermen van het
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wereldgebeuren. Bij een van mijn lezingen over deze thema’s kwam de ontdekking dat zij minstens
14 gigantische kastelen, wijn- en landgoederen bezitten. Betaald uit ons geld dat zij manipuleren.

https://www.youtube.com/watch?v=6LTV2DNJkJ4

https://www.asatours.com.au/rothschild-pleasure-palace-waddesdonmanor/

Chateau Lafite Rotschild in Frankrijk
https://www.decanter.com/wine-news/bottle-of-lafite-rothschild-1895-sells-for-17000-280678/

Weet jij wat EU Natura 2000 is?
Als natuurliefhebber zou het een aanrader zijn dit te bestuderen. Want dat treft diep in ons
Nederlandse landschap. In die smerige plannen zijn in heel Europa zogenaamde ‘waardevolle’
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natuurgebieden bepaald. Rondom Nijmegen worden de St. Jansberg, de Bruuk en de Oeffelteler
Meent benoemd. De rest niet.
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden
worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn en hun natuurlijke leefomgeving beschermd
om de biodiversiteit te behouden. In Nederland zijn 161 gebieden bepaald.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura2000#:~:text=Natura%202000%20is%20een%20Europees,om%20de%20biodiversiteit%20te%20beho
uden.
- De overige bossen en natuurgebieden tellen niet mee?
- Een enkel stukje natuur zou kunnen bestaan zonder de rest?
- Wie verzint die waanzin en waarom?
- Wie krijgt het beheer?
- Wat ‘mag’ dan allemaal?

Natura 2000 gebied van de Sint Jansberg, Plasmolen
Slechts het kleine, gearceerde deel wordt als beschermd EU natuurgebied erkend. Griezelig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Jansberg_(natuurgebied)
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Sint Jansberg, Plasmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Jansberg_(natuurgebied)

Andere bedreiging: jagers blijven jagen:
Terwijl het andere gebied rond Kroonwerk de Coehoorn ook natuurgebied zou zijn. Dus niet.
Mede dorpsbewoners maakten me hier op attent. Zij vertellen hoe regelmatig geweerschoten
klinken. Ik hoor dat ook en dacht dat spreeuwen met geluid werden weg gejaagd. Nee. Want
natuurliefhebbers vertellen hoe ze vaker de jagers in actie hadden gezien en dode konijnen en
afgeschoten dieren in het veld lagen/ liggen. Levende wezens worden door jagers wreed afgeknald.

Vroeger diende jacht het voedsel. Dat is nu niet meer nodig. Vegetarisch eten is gezonder
Schilder: Anne Vallayer-Coster, 1744 - 1818
https://diannehamer.wordpress.com/category/schilderen-2/

- Wanneer is welk jachtseizoen?
- Wanneer mogen jagers op welke diersoorten jagen?
Dit wordt grotendeels per provincie geregeld aan de hand van het Faunabeheerplan, een deel wordt
ook door de Rijksoverheid vastgelegd (wildsoorten en landelijke vrijstellingen). We kunnen wel
vaststellen dat wild het hele jaar verkrijgbaar is.

Dit moordpartij- schilderij wil ik nooit in huis hebben. Afschuwelijk
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https://www.1stdibs.com/buy/19th-century-hunting-paintings/

Hierbij een globaal overzicht van de bejagingsperioden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Houtduif: 15 oktober – 31 januari (jaarrond bij schade)
Wilde eend: 15 augustus – 31 januari (soms al eerder op graan)
Fazant: haan – 15 oktober – 31 januari
Fazant: hen – 15 oktober – 31 december
Konijn: 15 augustus – 31 januari (jaarrond bij schade)
Haas: 15 oktober – 31 december
Zwarte kraai, kauw, vos en Canadese gans: jaarrond bij schade
Grauwe gans, kolgans en brandgans: jaarrond met een dal in de broedperiode (grofweg
maart – eind juni) en een dal in een aantal provincies in de winterperiode
Ree: verschilt per provincie, maar in het algemeen worden de bokken in de zomer bejaagd
(vanaf 1 mei tot en met september) en de geiten in de winter (vanaf januari tot en met half
maart)
Damhert: 1 augustus t/m 15 februari
Wild zwijn: 1 juli t/m 31 januari (buiten de Veluwe en Meinweg jaarrond)
Edelhert: 1 augustus t/m 15 februari

De wetgever stelt daarbij wel, dat voordat ten aanzien van bepaalde diersoorten handelingen worden
verricht, alles naar redelijkheid is gedaan om schade te voorkomen. Wanneer schade niet is te
voorkomen door verjaging en het weren van diersoorten in relatie tot het belang wat geschaad
wordt, dan kan het voorkomen dat dieren moeten worden weggenomen (… ) door afschot (….)
Alle handelingen vinden plaats op basis van de door de faunabeheereenheid opgestelde en door G.S.
goedgekeurde Faunabeheerplannen.
https://www.faunabeheereenheid.nl/OVER-ONS/De-Wet

Vragen:
- Waarom zou fauna überhaupt ‘beheerd’ moeten worden middels gruwelijk moordpartijen?
- Wie claimt beslissingsrecht over ons aller natuur?
- Wiens belang wordt gediend?
- Waar blijft de inspraak van echte natuurliefhebbers?
- Waarom ‘mogen’ prachtige dieren, als herten, die van ons allemaal zijn, vermoord worden?
- Wie profiteert van de vlees verkoop?
- Krijgen wij daarvan een deel? Immers: het zijn ons aller dieren
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https://www.sciencenews.org/article/nearly-44000-year-old-hunting-scene-is-oldest-storytelling-art

Dieren afschieten is ronduit gemeen en harteloos. Kunnen er nog zulke ‘logisch’ klinkende
argumenten gegeven worden: het blijft moord. Jagen is primitief grotten-gedrag. Meer niet. Toen
werd er af en toe een dier geschoten. Voor de rest aten jagers-verzamelaars noten, zaden en
vruchten. Helemaal geen beheer is op den duur altijd beter. Dan kan de natuur zich werkelijk
herstellen zoals zij wil. Zonder massale uitmoording, sloop en vernietigingen die plaats vinden onder
het mom van ‘het moet’. Dit soort klinkklare onzin wordt door de logica-schijn-argumenten aan het
publiek als ‘normaal’ gepresenteerd. Het ‘lijkt’ zo goed. Het is Neuro Linguïstic Programming. Deze
hersenspoel techniek wordt altijd ingezet om het volk foute situaties te laten accepteren. Daardoor
kunnen de superrijken onze natuur blijven vernietigen.
- Waar blijft onze stem?
- Welk mandaat stellen wij?

Welke natuur laten wij achter? Kunnen kinderen nog vrij spelen in bossen?
Fotograaf: user: envasa, Michael Baragwanath
https://pixabay.com/photos/boy-nature-adventure-young-outdoor-587140/

Tot zo ver dit deel.
Over natuur valt eindeloos te praten en te onderzoeken.
Daarom zijn verenigingen als de KNNV wezenlijk belangrijk.
Wie nog geen lid is, dit lezen meerdere mensen, dat kan:
https://www.knnv.nl/afdeling-nijmegen
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