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Stelt u geen prijs meer op het ontvangen van onze nieuwsbrief, meldt dit dan via ons e-mailadres:  

tussenroerenijzerenrijn@gmail.com en wij verwijderen uw gegevens uit ons gegevensbestand. 

Ardilla 

Onderscheiden met 

het Zandjmenke 

voor het  toeristisch 

promoten van   

Roermond Zuid 

Activiteit:  

“Excursiewandeling langs de stedelijke Roer” 

Zondag 24 maart 2019 

De Stichting Tussen Roer en IJzeren Rijn zet zich al 10 jaar in om het 
gebied tussen het riviertje de Roer en de voormalige spoorlijn de IJze-
ren Rijn (Roermond-Zuid)  onder de aandacht van bewoners en toeris-
ten te brengen. Dit gebeurt middels wandel- en fietstochten door de 
omgeving, maar ook via lezingen.  
In maart en april 2019 staan weer twee interessante excursiewandelin-
gen op het programma waarbij rivier de Roer centraal staat. 
 
Op zondag 24 maart 2019 staat de stedelijke Roer centraal. Deelne-
mers worden door de gidsen van de Stichting geïnformeerd over historie, cultuur, natuur, vis-

vangst  en andere onderwerpen die we tijdens de excursiewande-
ling tegenkomen. De route loopt langs de Roer en de Hambeek 
naar de Maas en via Voorstad St. Jacob naar de molentak van de 
Roer. 
In navolging op onze lezing van 6 februari jl. over de “terugkeer van 
de zalm in de Roer” zullen we ter plekke bij de ECI-
waterkrachtcentrale en de vistrappen aanvullend door dhr. Thijs 
Belgers geïnformeerd worden over de werkwijze en werkzaamhe-
den van de vrijwilligers die hier dagelijks werkzaam zijn. 
 

 
Concrete gegevens: 
Start    : 10.00 uur  
Startlocatie  : Parkeerplaats Sportpark Hammerveld, Burg. Geuljanslaan 1, 6041 NA  
      Roermond  (gratis parkeren)  
Einde   : tot uiterlijk 12.00 uur     
Deelnamekosten : € 3,- (ter plaatse te voldoen) 
Overige informatie : - Deelname op eigen risico 
      - Waterdicht schoeisel is aanbevolen 
 
 
Excursiewandeling Landelijke Roer 
Noteer ook alvast maandag 22 april 2019 (2

e
 Paasdag) in uw agenda. 

Er wordt dan gewandeld langs en in de omgeving van de landelijke Roer, 
waarbij grotendeels in de gemeente Roerdalen wordt gelopen. Nadere 
gegevens hierover volgen op korte termijn. 



Lezing “De terugkeer van de zalm in de Roer” op 6 februari 2019 

Als vervolg op onze stedelijke en landelijke wandelingen langs de Roer in maart en 
april 2018 en de lezing “Impressies van onze Roer” in mei 2018 organiseerden wij op 
woensdagavond 6 februari 2019 een lezing aan over “De terugkeer van de zalm (en 
andere vissoorten) in de Roer”. De lezing werd verzorgd worden door dhr. Thijs Bel-
gers, lid van diverse regionale en landelijke commissies over het beheer van de vis-
stand.  In de lezing kwamen onder andere  de resultaten van het herintroductieproject 
van de zalm en de daarmee samenhangende internationale samenwerking en de posi-
tieve ontwikkelingen en resultaten hiervan, maar ook de obstakels, uitdagingen en 
problemen die hierbij ondervonden worden. Onder grote belangstelling werd de le-
zing bijgewoond en heeft de heer Belgers, met zijn uitgebreide kennis, ervaring en 
enorme passie voor alle ontwikkelingen op dit vlak heeft hij, de aanwezigen meer dan 
2 uren weten te boeien. We kijken terug op een geslaagde en boeiende bijeenkomst! 

Nadat in de tweede helft van de 20e eeuw de populatie was ingestort is midden jaren 
negentig gestart met een herintroductieprogramma voor de zalm in de Roer. Hierbij 
werd ook de optrekbaarheid van de Roer voor vissen verbeterd middels het aanleggen 
van vistrappen. De eerste vistrap in de Roer ligt bij de ECI centrale en is in 2007 aange-
legd door waterschap Roer & Overmaas. De vissen die hier passeren worden sinds au-
gustus 2008 dagelijks gemonitord door een grote groep vrijwilligers middels een vang-
constructie in de vistrap. Hierdoor wordt een grote hoeveelheid gegevens verzameld, 
hetgeen uniek is in Nederland.      

Wist u dit? De zalm is een trekvissoort, die een groot deel van zijn volwassen leven 
doorbrengt in zee. In de zomer- en herfstmaanden trekt de zalm de rivier op om te 
paaien. De vis staat bekend om zijn ‘homing’ gedrag waarbij de volwassen dieren hon-
derden kilometers zwemmen naar hun geboortegrond om zich voort te planten. Om 
zijn weg terug te vinden richt de zalm zich op geurstoffen in het water. Het paaien ge-
beurt in snelstromende rivieren, boven kiezelbedden. Na het paaien sterven de mees-
te zalmen. De jonge zalm (parr) brengt één of twee levensjaren door in de rivier nabij 
de paaiplaatsen. Hierna verandert de parr in een zogenaamde smolt, die is aangepast 
aan het leven in zout water, en trekt in het voorjaar naar zee om verder op te groei-
en.    

We kijken terug op een eerste geslaagde en boeiende bijeenkomst van onze stichting 
in 2019!  

Kon u niet bij de lezing aanwezig zijn, neem dan deel 
aan de wandeling op zondag 24 maart as. De heer 
Thijs Belgers zal ons ter plekke bij de vistrappen infor-
matie verstrekken over de werkzaamheden en ontwik-
kelingen rondom de visstand en in het bij. 



 Afscheid Boudewijn Slaaf 

 

Op zaterdag 9 februari bereikte ons het droevige bericht dat Boudewijn Slaaf onverwacht is 

overleden. Boudewijn was de secretaris/ vice voorzitter van de Stichting. Een markante 

man is niet meer. We zullen hem allemaal heel erg missen.  

In 2015 werd hij samen met de medebestuurders van de Stichting onderscheiden met ’t 

Zandjmenke” dat werd met trots gedragen op zijn revers samen met de speldjes van de po-

litieke partij(en). 

Op vrijdag 15 februari jl. vond de uitvaartdienst in het crematorium van Roermond plaats. 

Het was een mooi, passend en waardig afscheid van en voor een hele bijzonder gewone 

man.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadere informatie over Boudewijn Slaaf is ook nog terug te lezen via onderstaande web-

link: 

https://roermond.nieuws.nl/nieuws/93290/in-memoriam-boudewijn-slaaf/ 

 

 

 

 

 

 



10 Jarig Jubileum Stichting Tussen Roer en IJzeren Rijn 

Het jaar 2019 zal een bijzonder jaar voor onze stichting zijn. 
We zijn dit jaar namelijk 10 jaar bezig met de promotionele 
activiteiten in het gebied tussen de Roer en de IJzeren Rijn.  

We zullen dit jubileumjaar niet ongemerkt aan de deelne-

mers van onze activiteiten voorbij laten gaan. We hebben 

ons aanbod van activiteiten afgestemd (in de vorm van ex-

cursies) op deze bijzondere mijlpaal en we zullen dit ook in 

tastbare zin aan de deelnemers van onze activiteiten laten 

merken in de vorm van een passende attentie. 

 

De voorlopige activiteitenplanning* voor 2019 

 

 Zondagochtend 24-3-19     Excursiewandeling langs de stedelijke   

              Roer 

 Maandagochtend 22-04-19    Lentewandeling Melick-Roerdal                 

(2e Paasdag)      (landelijke Roer) 

 Zondagochtend 19-5-19    Excursiewandeling Melickerheide 

 Maandag 10-6-19      Pinksterfietstocht (Roer) 

 (2e Pinksterdag) 

 Woensdagavond 26-6-19   Ommelandfietstocht 1 (Maas) 

 Woensdagavond 24-7-19   Ommelandfietstocht 2 (Swalm) 

 Woensdagmiddag 21-8-19   Ommelandfietstocht 3 (Asselt) 

 Woensdagmiddag 18-9-19   Kapelletjesfietstocht    

 Zondagochtend 13-10-19   Herfstwandeling 

 

Noteer deze data alvast in uw agenda! 

Wij hopen natuurlijk weer vele van jullie te mogen ontmoeten bij onze activiteiten! 

 

* De activiteiten en data zijn onder voorbehoud van o.a. extreme weersomstandigheden 

 



Vacature nieuwe bestuursleden  

Wij zijn op zoek naar meerdere nieuwe bestuursleden voor onze Stichting. 

 

Heb jij: 

 heb jij een actieve interesse in natuur, cultuur, historie, 
ecologie (in het gebied tussen de Roer en IJzeren Rijn) of 
andere aanverwante hobby’s; 

 vind jij het leuk om in de natuur bezig te zijn, waaronder 
wandelen en fietsen; 

 vind je het leuk en ben je in staat kennis te delen en te pre-
senteren aan grote(re) groepen; 

 ben jij een teamspeler; 

 beschik jij over goede schriftelijke, contactuele  en com-
merciële vaardigheden; 

 ben jij verder leergierig, organisatorisch sterk, creatief, ana-
lytisch, vernieuwend, doortastend, vastberaden en heb je 
overtuigingskracht; 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

De geschatte tijdsinvestering varieert van onge-
veer 2 tot 3 dagdelen per maand. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met dhr. Huub Heckmann, voorzitter van Stich-

ting Tussen Roer en IJzeren Rijn e-mail: 
h.heckmann@kpnplanet.nl    

 

 

mailto:h.heckmann@kpnplanet.nl

