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I^Iijding van de St. Janskransen en trossen aan de
voeL van de toren.
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De klokken luiderl
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f)onderdrgavon d z3juni 1988
w ij din g van de St. JanskÍrnsen

open voor
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Onder de toren heeft Rijkswaterstaat een
expos it ie ingericht , gewij d aan 60 j aar
Sambeekse Stuw. Er is ook gelegenheid
St. Jansbrood en Sambeekse vlaggen te
kopen.
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Voor de beklirmning van de toren zrjn de
nodig" veiligheidsmaatregelen getroffen.
Toch moeten r^re erop ,ij zer. dat de beklimming geheel op eigen risico is.
Kinderen onder de L2 jaar kunnen alleen
onder begeleiding toegelaten Í^rorden .
ons dorp er t ij dens deze avond feesij k uit te laten ziet, wordt ieder
verzocht de Sambeekse vlag uit te ste-

Om

te1

ken.

Harmonie Semper Unitas za1- het
muzikaal opluisteren.

Wilt u het kerkplein autovrij

gehee 1

Een

houden?

euen mooi?
1

St. Jansuij ding uan het
Dit keer u)eer net zo druk en

uarl

uonig i aar.

Voor wie tuee iaar g?
Leden te Laat ?tos: de
Surbeekse ulag is u)ee?
uenknii gbaar.
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Ingeluid en bijna uitgeluid

He

t Boxmeers

l,leekb

lad van 25 j uni in
verslag van de
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Op 20 j uni L949 \{as er f ees t in Sambeek.
Ter ere van het tZ /L 12 jarig pastoraat
van Jan van Berkel hadden de parochianen
hem een nieuwe luidklok geschonken - de
St. Jansklok.
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L949 geeft een duidelijk

m
ee

fees Eel ij kheden .
Een j aar later werden de twee andere
klokken in de toren gehangen.
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Dat zelfs klokken niet het eeuwige leven
hebben, bleek enige tijd geleden.
De lagers van twee klokken \^raren uitgesleLen, daardoor waren ze scheef komen
te hangen en dientengevolge brandde de
motor van de luidinstallatie door.
Gelukkig is een en ander nu weer hersteld.
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De eerste St. Janskrans\ryijding
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In 1937 voerde pastoor J. van Berkel
weer het gebruik in om St. Janskransen
boven de deuren van de hui zer. te hangen.
In zt jn j aarvers lag over de parochie
schri j ft hij daar zeLf het volgende
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De st icht ing tt500 j aar sambeekse Torent'
heef t de reparat ie voor haar rekenirrg
.
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De zangerti es uan St. Jan en een taeltzekrarts dateren uit dat janr.
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60 JrrÍ Stuw te
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Het afsnijden van bochten heeft heË
voordeel dat de vaarweg voor de schepen
aanmerkelij k wordt bekort en dat bij
hoge waterstanden het overtollige waËer
sneller naar zee kan afsËromen.

s

NaasE de St . Janstoren is het slui zencomplex een be langr i j ke bezienswaard igheid in Sambeek. Op we lk moment van de
dag men er ook komt, altijd zíjr. er we1
belangstellenden om het schutLen van de
vele schepen gade te slaan.
Dit jaar is het ongeveer 60 jaar geleden
dat de stuw in ons dorp gereed kwam.
Een mooie ge legenhe id dus om even in de

s

Èuwen .
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OÍn bi j lage waters tanden scheepvaart
mogelij k te maken r w€rden er in het

geschiedenis te duiken van dit kleine,
bij zondere sËukje Sambeek.

landse dee 1 van de I'Íaas zeven
sÈuwen gebouwd, waarvan dus een in
S arrbeek. Stuwen in
een rivier zí jn in
f eite een stel schuiven, die het rivierwater tegenhouden. Het waËerpeil kan dan
Neder

.
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De ï"Íaas
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De

grillige en vaak
t
onberekenbare rivier.
s Zomers een
rustig stromend beekje, waar men op
s oÍImige pl aat s en
ze 1 f s poot j e-badend
doorheen kon, in de wintermaanden echËer
was het een al1es verwoestende stroomr
d ie vaak vee 1 e 1 lende voor de aanríoner1den teweegbracht. Bovendien was de
rivier door zíjr. sterk wisselende wat€Estanden ongeschikt voor scheepvaart .
In het begin van de twintiger jaren werd
er daarom begonnen met een omvangrijk
progrérmma van DÍaasverbeÈeringswerken.
Het bes tond o . a . uit heË afsnij den van
bochËen en de bouw van een aanËa1 stuwen
en slui zen .
De Maas was vroeger een

op een constante hoogËe gehouden vrorden.
Een schip kan echter een stuw in bedrij f
niet passererl . Daarom worden ten behoeve

van de scheepvaart naast de stuwen
schuËsluizen gebouwd.

De Stuw van Sambeek.

Rond L92L werd begonnen met de aanleg
van stuw en sluis te Sambeek, een werk
dat zo'rr acht jaar zov durerr' .
De stuw kreeg twee soorten schuiven: de
z.g. poireeschuiven voor de grofregelir,g
eÍr de stoneyschuiven voor de f i j nrege-

ling.
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De sluis werd maar liefsË 260 rn. lang en
16 rrr. breed. Deze maten waren afgestemd
op de scheepvaart, van toen: er konden
twee schepen van 2000 ton met sleepboten
binnenvaren. Eenmaal per uur konden de
boËen geschut worden.
Voor d ie t i j d \ías dat vo ldoende .

minis ter van Verkeer en Waters taaÈ , de
heer J.A. Bakker, het 28 mil joen gulden
kos Eende complex openen.

Vanaf een binnenvarende boot gaf de
bewind sman per mob i 1o f oon he Ë c ommando
tt
sluis open ! tt
Scheepshoorns van wachËende schippers
gingen loeienr €E werd vuurwerk ontstoken, de Nederlandse vlag werd de lucht
inges chot en en kwam aan een parachute
vreer naar beneden.
Toch mogen rre bi j d it a1le s niet verget en , da Ë de I'Iaas meer dan e en t r ans por Ë weg voor schepen is.
De laaËse jaren is de rivier als recr€at iegebi ed s E eed s be langr i j ker gernorden .
Bovendien zí jn meer dan een mil j oen
mens en in de Rand s t ad vo o r dr inkwa t e r

De oorlogs i aren.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag de
ï"Iaas - en dus ook de stuw van SambeekregelmaËig in het oorlogsgeríeId. Doordat
s tuw en s l uis ges loten rilar€r r had het
waËer zíct:. een nieuwe loop gezocht. Het
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schuurde een nieuwe bedding uit in de
uiterwaarden en het land tussen stuw en
Het middenei land rras voor een
s luis .
grooË gedeelte verdwenen.
Britse soldaten hebben na de oorlog een
grooÈ gedeelte van het hersËel voor hun
rekenir,g genomen. I{ekenlang zíjn ze met
bul ldo zers in de weer geïíees Ë om grond
van de oevers af in de geulen te stor-

aangewe
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uitbreidine van 1968.
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Na de oorlog groeide de scheepvaart op
de I'Iaas sne 1 . Daardoor onÈ s tonden er
vooral bij de Stuw van Sambeek lange
wachttijden.
ttlrlanneer men nu eens aan de Stuw 'van
heË soms wel
Sambeek gaat kijken, lijkt
een groÈe haven rtt Lezen we in een kranË
uit die tijd. rtrs Nachts kan men honderden lichÈjes op het water zíen dans€rr
wat het geheel een feeëriek aanzicht
geef E . Het, is echËer een teken van vele
wachÈende schippers. 150 Of meer schepen wachten vaak anderhalve dag op hun
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Nadat de he le l'Íaas was ontdaan van
resten bruggen en scheepswrakken, konden
in augus Eus L945 rÍeer de eers te schepen
door de sluis van Sambeek varen.
De

lvíaas .

Voor de Sambekenaren echter zuLlen ïvÍaas
en Stuw toch altijd we1 een gebied
blijven waar je op een mooie zomeravond
eens langsfietst, met je kinderen ste€oEjes over het waÈer keilt of het 8BÍt- en
afvaren van de schepen gadeslaat.
En - iedereen gaat toch even kijken als
trde I'Íaas eruit is?tt
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zen op de

beurE tl .

er plannen ontríorpen om de
capaciteit van de slui zen in de DÍaas te

Daarom werden

vergroËen.

In 1963 werd in Sambeek een begin gemaakt met de aanleg van een twee lingsluis naasË de bestaande.
Deze dubbele sluis zou L42 rn. lang en 16
rrr. breed lrorden, korter dus dan de oude.

Dat kon omdat de schepen niet meer
gesleept werden, maar op eigen motorkracht voereÍI . De totale schutt i j d kon
rf,orden teruggebracht tot ongeveer een
hal f uur .
In 1967 rÍas het werk gereed, maar pas
een jaartje later zov de toenmalige
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De Stuw 1928

Boxmeers Weekblad 9 oktober 7926

**

De fotots geven een beeld van de werkzaamheden van ruim 60 j aar ge leden .
I"lachines namen toen al heel waE werk van
mens enhanden over . De z . g. i J r"ren man
ver zette heel waE grond. De schop bleef
echter onmisb aar o
Ook Eegens lagen moes Een rrorden overrtonnen, blijkens een artikeltje
in het
Boxmeers Weekblad uit 1926.
Een kabelbaan zorgde voor het vervoer
van personeel en lasten over de geulen.
Dat niet iedereen verrukt was over de
Maaskanal i s at i" , verriloord t een vers 1aggever van he t Boxmeers tr{eekb lad in 1 9 20 .

ml*rr,

b*aig àe gtwfie n^Íí.
rltrtttrJ treeft bi, het

hanual,
tle wal

,

wa,nl"

lreen

t* r*-tklen.

Het ral heel w*t

gav*tarle tïser tlp h*l
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Boxmeers Weekblad 5 juni L920
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** ïtso*la rudn la clr vorig tuumrr
vsrmdd rtond, ral taa hahmre vru dc Lmrlis*tir il*r lÍr*r rlticr rba nrtur" r§ ssoh$*asluir" rardeu'gobourd. H*r w*l dit bËtaahont vCIor §embatk, reteu zahar valan
aist. D*t bstasksut iosr&rmbask cËn aeÍ.
liac vrn cir* IW iwat§gn vltr haí bsetr
rreilrud. nít yorliffi ío u,aar drn hocftrrtrnd
rr& Srmbmh anhsffitclb*rr. Hiat etrIam §q
grorub botrsn noBlon bun bretr vcihï
missm r rcErtr sok d; hlrias m*E , &ia Li*r
ja*rliihr ulÍu vparnrd bsoi opdoaL vonr dru
rriutar, wl er &a dnpr ver vordaa" Àl §*g
h6t níL dru rigrnrrön dr ontaigando pËr.
*wlsn CIp ro§ala w$r* uitbatrlcr, d*rrmadr
íe ör nog gffin grro Gn ho*í is d; pl**ta.
ICa birnan rrl bshaafta Lomar"
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Uit: De Katholieke Illustratie 2I oktober L925
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Sambeek
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De Stuw 1945
De oorlogsj aren heeft de Stuw niet
heelhuids overleefd. De fotots geven een
beeld van de schade en de herstelwerkzaamheden.
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De Stuw 1968
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Om de geweldige tweelingsluizen te
kunnen construer€o, moesten eerst bouwputten gegraven worden. Het kwelwater
van de ï'Íaas werd door 52 zÍrrate waterpom-

van

ee

H

Ook moesten honderden meters Eoeleidingskanalen gegraven worden. In totaal
werd bij deze sluisuitbreiding 70.000 m3
betor, 6000 ton wapenstaal, 7000 ton
s talen damwand gebruikt en moes t, maar
liefsË 5 miljoen m3 zand verplaatst

s

ek

pen, met een maximale capaciteit
3000 m3 water per uur r w€gge zogen.

m

worden.
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Op de bodem van een van de nieuwe s luizerl zíen rf,e de meerpalen voor de toeleid ingskanalen .
Deze meerpalen hrerden
naderhand door een enorme kraan op hun
plaats gezet.

I

De Stuw 1988
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De CentnaLe be&Leningspost is geuestigd
de bouenste oerdi,eping uqn het gebourt
in
nïLuis

s

H

De foto? s ziin l)an mei 88.
0p dat moment ?ta,s men bezi,g met ?eparatieuerkzaqnheden aitn de sLuisdeuren,

Sonbeektt. Van

hele Stuu bediend.

hiemtit wordt de

m

ee
I"Íomenteel vinden 18 mensen werk op de
Stuw. Vanuit de Centrale bedienir,gspost
Lussen de twee nieuwste sluízen handelen

is uitgerust met radar voor het veiliger bevaren
van de Maas. De schippers staan radiotelefonisch met elkaar en met het sluispersoneel in contact.

B

i j na 60ï( van de vracht schepen

©
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L2 man bedienend personeel het aanbod
van schepen af . Daarnaas L zí ja er nog
monteurs en kantonniers in dienst.
Bijna a1le dagen van het jaar wordË er
geschut. Op werkdagen van 4.00 tot 22.00
uur r op zondagen wat korËer.

Stroomafwaart s wordt het mees E gr ind
uit I'Íidden-Limburg vervoerd, terwij 1 op
de terugweg vaak ko len rf,orden ge laden .

enig idee Ëe kr i j g.r, van de aant a1len
schepen die de Stuw van Sambeek passeren, zijr, we bij huismeester Van Damme
Ee rade gegaan. Hij legt de getallen van
vorig j aar op Ëafel .

ï^Iacht t i j

den zí jn er niet meer . Er wordË
geschut in alle drie de slui zer.. De
schutsluis van L928 (ae langste) wordt
tegenrnoordig vaak gebruikt voor de

Om

durtraart

ttln 1987 werden 47.235 vrachtschepen
geschuË, met een toËaal tonnage van
bij na 39 mil joen. Dat komt neer op
gemidde 1d 825 ton per booË .
Ook het aantal recreatieboten mag er
zí jnz ruim 11 . 000 .

.

Regelmatig worden er rondleidingen op de
Stuw gehouden. 'Ten behoeve vaÍI de vele

belangstellenden zaL binnenkort een
nieuw inf ormat iebord gepl aat s t rnorden , tt
zo bes lui't hi j .
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maLen is de Mas,s buíten haar
oeue?s getreden. Dat gaf ueel ouenLast.
Bewoners uan de Stuu ziin orlngeuezen op
booti es. Itlaan mooi is het u)el.

Talniike
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0p de aildere foto een beeld, dat alLeen

de ouderen nog kennen: een diehtgeu"oren

11
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Irlaas.
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Rond 60 jaar Stuw zal eet interessante tentoonstelling ingericht worden door
Rij kswaterstaat .
Op donderdagavond 23 juni vanaf 19.15 zullen onder de toren verschillende
aspecten van Maas en Stuw belicht worden. Een medewerker van Rijkswaterstaat
zal aanwezig zíjr. orn een en ander te verduidelijken en eventuele vragen te

beantwoorden.

©

Tegelijkertijd zal heE Stuwcomplex (met uitzondering van de Centrale bedieningspost) opengesteld zíjn voor heE publiek. Uiteraard betreedt men het
terrein we1 op eigen risico!

©

Met dank aan:
Henk Daanen

Dhr. van Damme

Jan van El s
Roel Klaassen
Ri j kswa Ëers t aat l"Íaas tr i ch t
Parochiearchief St. Jan de Doper
Streekarchiefdienst Land van Cuijk

Archief

Wie meent een aardige bijdrage
te hebben voor het Duvelsklökske zou eens kontakt op kunnen
nemen met Cor Borsje, Torenstraat 5l , Sambeek, telefoon

Sambeeks Heem

TeksEen,

samens

Rene Klaassen
Jos Kuypers.

73529.
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