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Grote drukte in het dorp
*

Sambeek en de bouw van stuw en schutsluis (1925 - 1929)

Sleche twee zinnen ornvaÍte het besluit van de gemeenteraad van Sambeek Maar daarom was het niet
minder opmerkelijk.

"Er is beslaten on aan de bevoegde qutoriteiÍ een vetzoekschrifr te richten om gedaan te lerijgen dat de

stuw ten behoeve van de Maaskanalisatiewerken níet onder d.e gemeente Samheek wordt gelegd", schreef
secretaris l. Wjnhoven op donderdag 17 juni 1920 met zijn boontjespen in het notulenboek van de

gemeenteraad. "Door de onteigening van de percelen zullen de inwoners enonn grote schade liiden."

Daarmee deelden de raadsleden de opvatting van de

inwoners van het dorp zoals die enkele weken eerder

in het Boxmeers V/eekblad was verwoord. "De bouw
van een stuw en schutsluis betekent voor Sambeek

een verlies van circa 160 morgen (ruim 50 ha) van

het beste weiland", aldus dezeveelgelezen krant. "Dit
verlies is voor de boerenstand van Sambeek onher-

stelbaar. Niet alleen de grote boeren moeten hun beste

weiland missen, maar ook de kleine man die hier
jaarlijks zijn voorraad opdoet voor de winter zal er

de dupe van worden. Al mag het Rijk de eigenaÍen de

onteigende percelen op royale wijze uitbetalen,
daarmee is er nog geen gras en hooi voor in de plaats.

En hieraan zalbehoefte komen:"
Zowel gemeentebestuur als inwoners waren dus

allerminst vemrkt van de plannen van het Rijk om bij
Sambeek een stuw met schutsluis in de Maas te
bouweÍI. Het verzoekschrift van de gemeenteraad aan

de bevoegde autoriteit - de minister van V/aterstaat -

werd overigens niet gehonoreerd. De voorbereidingen
voor de Maaskanalisatiewerken gingen gewoon door.

Regenrivier

De Maas is 850 kilometer lang en ontspringt in
'Frankrrjk 

op het Plateau van Langres op een hoogte

van ruim 400 meter. De eerste 450 kilometer stroomt

de rivier door Frankrijk en vervolgens 150 kilometer
door België. Het laatste stuk door Nederland is 250
kilometer lang. De Maas 'daalt' niet overal even snel.

In Frankrijk is dat 59 centimeter per kilometer, in

België 35 centimeter en in Nederland nog maar 13

centimeter. De stroomsnelheid neemt navenant af. De
Maas is een echte regenrivier. Neerslag in de vorm
van regen en sneeuw bepaalt in belangrrjke mate het

waterpeil. Als zijrivieren in Frankrijk en België grote

hoeveelheden neerslag aanvoeren, kan dat ertoe leiden

dat de Maas buiten haar oevers treedt. In tijden van

droogte was de Maas vroeger vaak een smalle beek,

die soms op enkele plekken zelfs doorwaadbaar was.

Me[ dezé sterk wisselende waterstanden zouden

tussen 1925 en 1929 de bouwers van de stuw en

schutsluis bij Sarrbeek herhaaldelijk te maken krijgen.

Jaagpad

De Romeinen maakten al gebruik van de Maas als

watenueg voor de vergroting van hun rijk. Later werd
de rivier een voor die tijd relatief druk bevaren

handels-as. Per dag kon een schip ongeveer 30 kilo-
meter afleggen en dat is ongereer de afstand tussen

Maastricht, Roermond en Venlo. Deze steden hebben

hun ontstaan en bloei mede te danken aan de scheep-

vaart op de Maas. Vanaf de monding in de Noordzee
tot aan Venlo was de rivier over het algemeen bevaar-
baar voor 'hoogmasten'. BU flink hoogwater konden
deze voor die tijd grote schepen tot aan Maastricht
en soms zelfs tot het Belgische Luik komen. Bij
laagwater echter waren de schippers genoo dzaakt
geduldig te wachten tot het waterpeil weer ging
stijgen. Het gevolg van deze ongewisheid was dat het
transport over land steeds belangrrjker werd .
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Een gedeehe van een pentekcning door Jan de Beijer in 1738 van Kessel aan de Maas. (uit: Guido de Werd - Jan de Beijer,
tekeningen van Emtnerik tot Roermond, Venlo 1980)

Totdat hun schepen door motoren werden voort-
bewogetr, hadden schippers grote moeite met het
stroomopwaarts bevaren van de Maas. Ze maakten
vaak gebruik van paarder, die overj aag- of lijnpaden
het schip voorttrokken. Ook aan de Sambeekse zijde
van de Maas was een dergelijk pad. Een andere, zij
het toch wel moeizame manier om stroomopwaarts
te komen was roeieÍl. Stroomafwaarts ging een stuk
gemakkelijker: de schepen dreven langzaam op de
stroom mee, terwijl de paarden aan boord werden
genomeÍI.

Normaliseren

Om scheepvaart op de Maas gedurende het gehele
jaar mogelijk te makor, is er de laatste L21jaar een
groot aantal waterbouwkundige werken uitgevoerd.
Al sinds 1875 is deMaas voortdurendgenoÍmaliseerd.
Daarbij werden werkzaamheden uitgevoerd om de
rivier een gelijkmatiger - 'normalere' - loop te geven.
De vele grindbanken en bochten én de geringe diepte
maakten de Maas in de zomer vaak ongeschikt voor
de scheepvaart. In de winter kon de rivier de grote
watertoevoer niet aan en zette de uiterwaarden en
vaak ook dorpen blank. Door het afsnijden van de
bochten en het uitdiepen van de bodem werd de
vaarweg voor schepen aanzienlijk korter en kon het
water sneller naar zee stromen. De scheiding van de
Maas en de V/aal droeg daartoe eveneens bij.
Tot ongeveer 1900 kwamen de beide rivieren ter
hoogte van Gorinchem samen en stroomden van

daaruit verder naar de Noordzee. Dat leidde in het
gebied rond Gorinchem vaak tot overstromingen.
Door de Maas en Waal elk een eigen laatste stuk bed-
ding te gevoÍI, werd het water sneller afgevoerd en de

overlast aanzienlij k beperkt.

In vakken

Door de Maas te kanaliseren, kan het waterpeil in de

rivier steeds op een bepaalde hoogte worden
gehouden. Een te lage waterstand behoort daardoor
tot het verledeÍr. Leonardo da Vinci heeft rond 1500
de schutsluis uitgevonden.
Om een rivier beter bevaarb aar te maken, wordt deze
in vakken verdeeld. Bij de overgang van het ene vak
naar het andere komt een stuw, die het naar zee
stromende water tegenhoudt. Het gevolg is dat het
waterpeil in dat vak strjgt. De hoogte van het waterpeil
is zodanig gekozoÍI, dat schepen met een bepaalde
diepgang in dat vak kunnen varen.
Achter de stuw in het volgende vak is het waterpeil
een stuk lager. Om dit hoogteverschil te kunnen
overbruggen, moet naast de stuw een schutsluis
worden gebouwd. Deze heeft twee deuren. Als de

ene open is, is de andere gesloten. Zo kan het water
dat door de stuw wordt tegengehouden niet via de

schutsluis weglopen. Als schepen de sluis zijn
binnengevarer, gaat de open deur dicht en vervolgens
de dichte deur open. De schepen kunnen dan hun weg
vervolgen.
Behalve bij Sambeek zijn tussen L9L9 en 1929 bij
Linne, Roermond, Belfeld en Grave stuwen en schut-
sluizen in de Maas gebouwd.
Het laatste waterstaatkundige werk dat werd
uitgevoerd om de Maas geschikt te maken voor de

scheepvaart was de aanleg van het Julianakanaal
tussen Borgharen en Maasbracht.
Dit in 1935 gereed gekomen kanaal loopt parallel aan

de Maas, die tussen de beide plaatsen niet bevaarbaar
is voor vrachtschepen.
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Negenkoppig rnonster

Hoewel bestuurders en inwoners van Sambeek in 1 g2A

ernstige bezwaren hadden tegen de aanleg van een

stuw en schutsluis in de weilanden vlak langs de Maas
betekende dat geenszins dat ze de voordelen van
kanalisatie en een betere afwatering van de rivier niet
inzagen. "De Maas vetzwelgt 's winters als een niet
te verzadigen negenkoppige hydra onze velden en

wegen", sprak in beeldende taal een zekere J. Bluijssen
in l9l3 bij de oprichting van een Maasvereniging in
deze regio. "En 's zomers is de rivier als een oud,
afgeleefd wezen, dat moeizaam voortsukkelt. De Maas

moet herschapen worden in een dienstbare dienaresse

van de belangen van de maasbewoners. Met andere

woorden: de Maas moet bevaarbaar worden
gemaakt."
In verscheidene plaatsen langs de Maas in Noord-
Brabant en vooral Limburg waren al Maas-
verenigingen opgericht om de nood zaak van
kanalisatie van dezerivier bij de regering in Den Haag

te bepleiten. "Natuurlijk zal men bij kanalisatie op

grote moeilijkheden stuiten", zo v eÍvolgde Bluij ssen

op dezelfde vergadering. "Maar deze ziin door onze

wereldberoemde ingenieurs wel te overwinnen.
Bovendien: waar een wil is, is een weg."
Het zon overigens nog tot 1915 duren voordat de

door minister Lely ingediende ''Wet tot kanalisatie van

de Maas' door het parlement werd aangenomen.

Behalve de bouw van vijf stuwen met schutsluizen
gingen de volksvertegen\ryoordigers toen ook akkoord

met de aanleg van het Maas-Waalkanaal. De kosten

van al deze werken werden geraamd op ruim 25

miljoen gulden ( ll,4miljoen euro).

Onteigenen

Rond lgZI was de bouw van een stuw en schutsluis
bij Linne en RoerÍnond in volle gang.Om ook met de

werkzaamheden bij Belfeld, Sambeek en Grave te
kunnen beginnen, moest het parlement insteÍnmen met

een zogeheten 'Verklaring van algemeen nut' om

gronden brj dezedrie plaatsen langs de Maas te kunnen

onteigenen.
"Btj nadere uitwerking van de plannen bleek het beter

het aanvankeldk bij Boxmeer gedachte stuwcomplex

in de nabijheid van Afferden (Sambeek dus) te
ontwerpoÍr", meldde destijds de verslaggever van het

Cuijkse weekblad De Echo. De reden van deze

verplaatsing is niet bekend. "Elk van de complexen

bestaat uit een beweegbare stuw die in de rivier
gebouwd wordt, met daarnaast een schutsluis.

De stuwen krljgen elk een scheepvaartopening van
minstens 60 meter breedte, een drempel van minstens

2.60 meter en de nodige openingen om de afuoer van
het water te regelen. Als de stuwen geheel geopend
zijn, is de doorstroming zodanig dat er amper water
wordt tegengehouden." Alle beweegbare delen
zouden worden bediend door met elektriciteit aange-

dreven motoren.
De stuw en schutsluis van Grave weken af van die bij
Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek door de

combinatie met een vaste verkeersbrug over de Maas.

Nieuwe straat

Behalve per schip moest een groot deel van de

materialen die voor de bouw van stuw en schutsluis
bij Sambeek nodig waren over de weg en per spoor

worden aangevoerd.

In mei 1922 had een opzichter van Rijkswaterstaat
de situatie in het dorp bekeken. Hij vond de aanleg

van een nieuwe, verharde weg vanaf de plek waar nu

café De Stip is naar de Maas 'zeer gewenst'.

Begnjpelijk,.want toen werdjuist daar de weg naar het

spoorwegstation bij De Halt aangelegd. Door dezeweg

door te trekken ontstond een rechtstreekse verbinding
tussen het spoor en de Maas.
De opzichter besprak zijn plan met burgemeester P.

Stevers, die ermee instemde en het vervolgens op

zinbeurt voorlegde aan de leden van de gemeenteraad

van Sambeek. Ook zrj vonden het een prima idee en

stuurden een veÍzoekschrift naar de minister van
'Waterstaat. Dezehonoreerde het verzoek echter niet.

De materialen voor stuw en schutsluis moesten vanaf
de kom van Sambeek via Koestraat en Maasstraat

naar de Maas worden getransporteerd, vond hij.
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De Koestraatwas in die tljd het eerste gedeelte van de

huidige Maasstraat, vanaf de Grotestraat tot bij na waar
nu de stijgende weg naar stuw- en sluizËn-complex begint.

Daar begon vroeger de Maass traat,die naar het ponweer
ging. Deze'oude' Maasstraat lag echter precies op de

plek van de te bouwen schutsluis en moest daarom een

kleine honderd meter naar het zuid-westen worden
verlegd. Koestraat en Maasstraat verdienden in 1922
eigenlijk de naam 'straat' nieil het waren voor het
grootste gedeelte onverharde wegen, met ook nog eens

veel bochten en daardoor ongeschikÍ om veel enzware

materialen richting Maas te vervoeren.

Gesteggel

Op 8 februari 1923 moest de gemeenteraad van
Sambeek beslissen over de verkoop aan het Rijk van
het stuk Maasstraat dat zou moeten verdwijnen voor
de bouw van de schutsluis. "Het Rijk wil daar 10 gul-
den (ongeveer 4,5 euro) voor betaleo", verklaarde
burgemeester Stevens. "Dezeprijs is niet hoog. Maar
als het Rijk de nieuw aan te leggen weg én het gedeelte

van de oude Maasstraat dat niet voor de bouw van de
schutsluis nodig is wil verharden, dan is er niets tegen
deze verkoop. De gemeente Sambeek hoeft dan
immers geen kosten meer te maken en de boeren die
weilanden langs deze weg hebben ligger, profiteren
ervan." Met dezegedachtegang konden de raadsleden
zich volledig verenigen en ze stemden in met het
voorstel.
Het Rijk echter ging niet akkoord. Bijna een jaar later
kwam de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat naÍr
Sambeek om in een gesprek metburgemeester Stevens

naar een oplossing te zoeken. De heren'dachten elkaar
gevonden te hebben in de afspraak dat het Rijk de
weg naar de Maas zou verharden en in beheer en
onderhoud overnemen vanaf P. van Os. (Huidige hoek
Maass traat/Oude Waranda)
De hoofdingenieur bleek echter te veel te hebben
toege zegd. "Het Rijk is niet van plan de Koestraat en
de Maasstraat in zijngeheel over te nemeÍI", meldde
burgemeester Stevens op 30 juni Ig24 aan de
gemeenteraad. "Wel zalhet Rijk het te vervallen stuk
Maasstraat overnemen en daarvoor een nieuwe weg
aanleggeh, die na afloop van de werkzaamheden aan
de gemeente Sambeek zalworden overgedragen. Het
Rijk zal de Koestraat verbeteren en in goede staat
brengen." Toch waren de burgemeester en met hem
de gehele gemeenteraad nog niet tevredeÍl. Het Rljk,
zo vonden ze, zou de Koestraat vanaf P. van Os en de
gehele Maasstraat moeten overnemen. Dat had er
immgrs het meeste belang blj.

Paul van Os, hoek Maasstraat/Oude Waranda.

Grind toe

Na enkele brieven over en weer lsvam in oktober 1924
nogmaals de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat naar

Sambeek om met burgemeester Stevens te proberen
uit de impasse te komen. Fnige haast was geboder,
want het begin van de werkzaamheden stond voor
acht maanden later gepland. "Ik heb de hoofdingenieur
gew ezen op de grotere onderhoudskosten voor
Koestraaten Maassffaat", bracht de burgemeester aan

de gemeenteraad verslag uit. "Van dezewegen zalna
voltooiing van de stuwwerken vermoedelijk een

drukker gebruik worden gemaakt. Ik heb hem
voorgerekend met behulp van een door de Heide-
maatschapprj opgestelde calculatie dat deze meerdere
onderhoudskosten zo'n 400 gulden (ongeveer 181

euro) per jaar zullen bedragen. Dit bedrag, gerekend
naar een rentevoet van 5 procent, maakt een kapitaal
van 8000 gulden (3630 euro). V/anneer het Rijk en

de gemeente Sambeek elk de helft van deze kosten
dragen, dan hebben beide partden daar voordeel bij."
De hoofdingenieur ging met dit voorstel akkoord,
terwijl hij ook geen moeite meer had mei de
voorwaarden van de gemeente Sambeek om Koestraat
en Maassffaat te verbeteren en te verharden en na
afloop van de werkzaamheden over te dragen. Hij
zegde zelfs 2000 kubieke meter gewassen gnnd toe
voor verharding van wegen elders in de gemeente.

Een applausje klonk nog net niet op, toen burge-
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meester Stevens de onderhandelingsresultaten op I
oktober 1924 aan de gemeenteraadsleden bekend
maakte.'Wethouder P. Hafmans bracht hulde en dank
aan de burgemeester, die volgens hem op 'uitstekende
wljze de belangen van de gemeente had voorgestaan'.
"De burgemeester heeft meer gedaan dan dat hij
hoefde te doen", besloot hrj zrjn toespraak.

Het gemeentebestuur van Sambeek kocht in de loop
van 1925 nog enkele strookjes grond aan om bochten
in de Koestraaten Maasstraat weg te kunnen werken.

S norrende locomotieven

Begin juli 1925 begonnen de voorbereidende
werkzaamheden voor de aanleg van een stuw en

schutsluis, niet ver van wat toen het Sambeeks Vlak
werd genoemd. "Er heerst een grote bedrijvigheid',
meldde de verslagg.rót van het Boxmeers Weekblad.

"Ongeveer vijftig arbeiders vinden werk met het
inladen van graszoden en het lossen van allerhande

materieel, dat bijna dagelijks arriveert. Op de uiter-

waarden zijn honderden meters smalspoor aangelegd.

Hierover snorren de gehele dag enkele locomotieven,
met achter zicheen lange staart van wagens die grond

vervoeren of benodigdheden aanvoeren."
De verslaggever was duidelijk geimponeerd toen een

zogeheten tjzercn man werd gelost. "Een kolossaal
gevaarte", vond hij. "Met veel moeite heeft men de

machine op de oever gekregen. Dezereus zalworden
gebruikt voor het loswerken en het mechanisch

verladen van gfond. Per dag verwerkt deiizeren man

niet minder dan 3000 kubieke meter grond. Spoedig
zal het gevaarte in bedrijf worden gesteld en zal het
zljn werking verrichten op de uiterwaarden, waar
enkele weken geleden de koeien nog rustig graasden."

Medewerkers van Rijkswaterstaat hadden hem verteld
dat de werkzaamhedenzo'nzeven jaar gingen duren.

Een wel heel voorzichtige inschatting, want later zou
blijken dat de bouw van de stuw en de schutsluis in
ongeveer viereneenhalf j aar was gerealiseerd.

Ingenieurs\iloning

Het aantal arbeiders dat bij de Maas werk vond,
groeide in de tweede helft van 1925 snel. De vijftig
die in juli van dat jaar met de voorbereidende
werkzaamheden waren begonnen, kregen in augustus

hulp van nog eens honderd collega's. In september

verrichtten al 250 arbeiders voornamelijk grond-
werkzaamheden. Zijverdienden ongeveer 1 5 eurocent

per uur. Voor degenen die 'S avonds niet naar huis

terugkonden, waren op het terrein ruime woonketen
gebouwd.leiding van de werkzaamheden was in
handen van een ingenieur. Voor hem en ziin gezin
moest er een houten ingenieurswoning worden
gebouwd. Het aannemersduo Stiphout en Kersten uit
Sambeek was met ruim 13 duizend gulden (bijna
zesduizend euro) de laagste inschrijver en mochtdeze
woning gaan plaatsen.

"De drukte bij deMaaskanalisatiewerken wordt steeds

groter", berichtte het Boxmeers Weekblad in okto-
ber 1925. "Het aantal werklieden nadert de 300.

De excavator aan het werk (uit: De Katholieke lllustratie,2l oktober 1925)
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Het aantal arbeiders groeide snel. (uit: De Katholieke
Illustratie, 2l oktober 1925)

Kortgeleden zijn een grote baggermolen en een el-
evator of zandzuiger gearriveerd. Met de montage
van deze machines is men nu druk bezig. Tientallen
schepen met steen, rijshout, enzovoort komen in
Sambeek aan. Het lossen hiervan verschaft ook weer
aan vele handen werk."
Ondertussen werd er ook gewerkt aanhet nieuwe stuk
Maasstraat, omdat het oude gedeelte moest ver-
dwijnen door de bouw van de schutsluis. De verharde
onderlaag was in oktober al bijna gereed. Schepen
hadden hiervoor enkele vrachten puin aangevoerd.

Kermis bij 'f)e Halt'

Niet alleen bij de Maas, ook aan de andere kant van
Sambeek was in 1925 volop bedrijvigheid. Bij de

spoorweghalte was het volgens een verslaggever van
het Boxmeers Weekblad 'razend druk'. "Elke dag
worden verschillende wagons aardappelen en appels
ingeladen. Een dezer dagen moesten nog laat in de

avond enkele lege wagons telegraÍisch worden aange-

vraagd. De chef en telegrafist van de spoorweghalte
zijnzeer behulpzaam. Niets is hen te veel om de halte
tot grotere bloei te brengen."
Een aantal jaren eerder wÍren daar een haltegebouw,
een brandstoffenwerkplaats en de woning voor de
haltechef gebouwd. De spoorweghalte bij Sambeek
was in L92l in gebruik genomeÍI. Er werden steen-
kolen uit Zuid-Li mburg gelost en landbo uwprodu cten

geladen. Het Boxmeerse veevoederbedrijf Hendrix
had er enkele opslagloodsen. Het vervoer van
goederen met vrachtwagens was sterk in opkomst.
Bert Stiphout had bij 'De Halt', zoals deze stopplaats

voor treinen door de Sambekenaren werd genoemd,

al een woning, café, garage en weegbrug. In 1925

begon hij autobusonderneming Diameno, die een

lijndienst verzorgde tussen Cuijk, Boxmeer en Grave.

In datzelfde jaar kreeg hij toestemming van het
gemeentebestuur van Sambeek voor het plaatsen van

een benzinepomp. Bert Stiphout was daarmee een van

de eerste pomphouders in het Land van Cuijk.
Zo had De Halt zich in enkele jaren tijd ontwikkeld
tot een plek \ryaar relatief veel bedrdfsmatige activi-
teiten plaatsvonden. De plaatsing van een brievenbus
daar onderstreepte dat nog eens.

Het plan dat de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat
in 1922 voorlegde aan burgemeester Stevens om het
spoorwegstation van Sambeek middels een weg door
het Broek (nu: Oude Waranda) te verbinden met de

stuw en daarmee de Maas was eigenlijk heel
logisch.
Dat de verslaggever van het Boxmeers V/eekblad niets
te veel had gezegd over de drukte bij de spoorweghalte
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bleek in augustus 1925. De Sambeekse kermis werd
toen niet gehouden in de kom van het dorp, maar bij
De Halt. Bert Stiphout had daar een prachtige danszaal

ingericht. Kennelijk is deze verplaatsing niet succesvol
geweest, want het jaar daarna was de kermis weer
zoals vanouds midden in Sambeek...

Modder?oel

De aanvankelijk voorspoedig verlopende werk-
zaamheden ondervonden eind L925 en begin 1926

ernstige vertraging als gevolg van hoge waterstanden

van de Maas.

Arbeiders aan het werk. (foto: Sambeeks Heem)

In november was de rivier buiten haar oevers getreden

of - zoals men toen zei - 'de Maas was om'. Het hoge

water was ook vervelend voor de arbeiders: zi zaten

niet alleen zonder werk, maaÍ ook zonder inkomeÍI.

Een paar weken later echter konden ze weer aan de

slag. Toen begon ook het baggeren van gïlnd, waarvan

volgens afspraak een flinke partij naar de gemeente

Sambeek ging. Voor het vervoer ervan naar het dorp

moesten de inwoners zelf zorgen met paard en kar.

Ze ondervonden daarbij veel hinder van de regen. "De
Koestr aat en de Maasstraat zrin als het ware in een

modderpoel herschapen", schreef het Boxmeers
Weekblad. "De weg is op zo'n druk verkeer niet

berekend. Het Rijk zaldeze wegen echter pas volgend
jaar verbreden en verbeteren. Het zou weggegooid
geld zijn om het gemeentebestuur van Sambeek nu

daarvoor zelf kosten te laten makeÍI."
Op 23 december \925 werd de bouw van de stuw
aanbesteed. De laagste inschrijver was de NV
Internationale Betonbou\ry uit Breda, die het werk
voor 488 duizend gulden (ongeveer 22L duizend euro)

mocht gaan uitvoeren.

Vluchten Yoor het water

In december overstroomde de Maas voor de tweede
keer. Het water stond aanvankelijk tot aan de huidige
Oude Waranda. In januari 1926 bleef het Maaswater
stijgen. De \ryoonketen van de arbeiders moesten

worden afgebroken en elders opgeborgerl.

"Het rteterffeurig uit aÍm de Maas", aldus het Boxmeers

Weekblad. "Het water heeft een ongekende hoogte

beíeikt. Verschillende gezinnen aan het Broek ninvoor
het water moeten vluchten en hebben onderdak gevonden

bij familie of kennissen in het dorp. Zware dijken zlin
voor Sambeek gelegd, want anders zov een groot
gedeelte van het dorp zijnoverstroomd. De materiële

schade is zeet groot."
Een paar dagen later kon dezelfde krant melden dat

enkele bewoners van het Broek hun huizen weer

hadden betrokken. "Door het krachtdadig optreden

van de burgemeester, gesteund door de beide wet-
houders, is groter onheil voorkomen. Maar dit gfotere

onheil is niet met de handen in de zakken afgewend.

Tijdig genoeg én dag en nacht is hier met vereende

krachten hard gewerkt. Zware dijken zijn gelegd btj
P. van Os en G Schaminee. Ongeveer een meter hoog

heeft het water tegen de nooddijken gestaan. Soms

klotste het water heftig tegen deze dijken aan. Twee

keer moest de dijkwacht 's nachts hulp inroepen om

doorbraak te voorkomen."

Brand

Voor slager Kobus van Os was het hoge water echter

een geluk bij een ongeluk. Op maandagavond 11

januari 1926 brak er brand uit in zijn slagerij aan de

Bergstraat. "De vonken vlogen door het dak",
berichtte het Boxmeers V/eekblad."Gelukkig be-

merkte men vrij spoedig het onheil, zodat het vuur
spoedig geblust was. Aan water was immers geen

gebrek." De brand was vennoedelijk ontstaan doordat
er in de rokerij een stuk vlees in het vuur was gevallen.

Ongeveer 100 kilogram ham en spek gingen verloren.
Landbouwer'W'. Robben had het behoud van zijn
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Slagerij van Os aan de Bergstraat. (foto: Sambeelcs Heem)

schuur eveneens aan hethoge water te danken. Een dag
na de brand bij slager Van Os was het ook bij hem raak.
De dijkwacht, die toen voortdurend door Sambeek
patrouilleerde ,zdgde vlammen al uithet dak slaan. Met
erlmers water, afkomstig uit de oversffoomdeMaas, kon
het vuur worden geblust.

lnzamelingsactie

Was Sambeek er bij dezeoverstroming van de Maas
nog betrekkelijk goed vanaf gekomer, vooral in het
noorden van het Land van Cuijk was er enorÍn veel
schade. Daar hadden grote delen van dorpen diep
onder water gestaan.

Op initiatief van burgemeester Stevens werd een

inzamelingsactie gehouden voor de slachtoffers van
deze watersnoodramp. Leden van de Boerenbond en

de Jonge Boerenstand grngen de huizen langs om geld
en goederen in natura op te halen. Sambeek gaf gul:
er werd een bedrag van 773,48 gulden ingezameld
(ongeveer 350 euro) plus vele kilo's aardappelen,
mangelwortelen, knolraap, stro, hooi, rogge, erwten
en bonen. De opbrengst ging naar slachtoffers in
Altforst en Boxmeer.

Zware storrn

Het extreem hoge water had heel wat schade
aangericht bij de Maaskanalisatiewerken, zo bleek
eind januari L926 na een eerste inspectie.
Acht locomotieven en de r1zercn man hadden helemaal
onder water gestaan, terwijl veel bouwmateriaal was
gaan drijven. "'W'at een ontzettende kracht het water
kan hebben, moge blijken uit het feit dat een zware,
dubbele spoorhjn over een lengte van ongeveer 50
meter ruim een meter omhoog is opgedrukt", meldde
de verslaggever van het Boxmeers Weekblad die daar

een kijkje had genomen. 'Tleggen en zelfs een krui-wagen

zineronder gespoeld." Pas op 6 maart waren Koesffaat

en Maasstraat weer geheel watervrij en voer ook het
pontveer weer.

Desondanks was Sambeek nog niet van het
natuurgeweld af. De storm die enkele dagen later over
het dorp raasde , zotgde eveneens voor schade. Pannen

werden van de daken van huizen geblazen,waardoor
er flinke gaten ontstonden. Ook sneuvelde er een

aantal straatlantaarns. Bij de Maaskanalisatiewerken
woei het dak van een woonkeet. Een opzichter kwam
eronder terecht en raakte zo eÍnstig gewond dat hij
naar het ziekenhuis in Boxmeer moest worden
gebracht.

t Prachtige Maasstr aat)

Na zoveel tegenspoed kon Sambeek wel een opkik-
kertje gebruiken. Dat kwam er in de vorm van de

reeds afgesproken verbetering en verbreding van de

weg naar de Maas. Het werk was gegund aan de

Nijmeegse firma Den Brejen Van den Bout, die ook
al grondwerkzaamheden bij de Maaskanalisatie-
werken had verricht.
De PNEM (de voorloper van het huidige Essent) legde
naast deze weg een ondergrondse hoogspannings-
kabel aan van de kom van het dorp naar de Maas-
kanalisatiewerken. Niet alleen omdatbrj de aanleg van
stuw en schutsluis van elektrische kracht gebruik werd
gemaakt, maar ook omdat de daar later te plaatsen

machines op stroom zouden gaan werken.
Eind juni 1926 was de nieuwe weg klaar. "Het is een

prachtig stuk werk geworden", berichtte het Box-
meers Weekblad. "Deze nieuwe weg is van grotere

8

© ©  Sam
beeks Heem

  ©  ©



kabel gespannetr, waÍraÍm een gondel heen en weer ging.

Omdat de weersomstandigheden gunstig bleven,
vorderden de werkzaarnheden goed. Om de bouwput
te kunnen maken, moest er een ijzeren damwand
komen. De palen hiervoor werden met drie hei-
installaties op stoom de bodem ingedreven.
Op donderdag 19 augustus kreeg Sambeek hoog
bezoek. Hendrik van der Vegte, minister van Waters taat,

Niet alleen mensen maakten gebruik van de kabelbaan, ook
paarden werden zo overgeryt. (foto: Sambeelcs Heem)

Een ansicht uit 1956 van de Maasstraat. (foto: Sambeeks

Heem)

betekenis dan menigeen wellichtraldenken. Hij vormt
immers de kortste verbinding tussen het oosten van

Noord-Brabant en Duitsland. De eigen aaÍ van het

pontveer zaleen nieuwe boot aanschaffen, zo heeft

hij aangekondigd. Aan de andere kant van de Maas

zalde weg naar Afferden worden verbeterd." Enkele
maanden later werd het nieuwe pontveer met enig

feestvertoon in gebruik genometr, in het bijzijn van

de burgemeesters en wethouders van de gemeenten

Sambeek en Bergen.

Hoogbezoek

Ondertussen w aÍen de Maaskanalisatiewerk en zo ver
gevorderd dat schepen konden varen door het zogehe-

ten afleidingkanaal met schutsluis, waarin later de

sluisdeuren zouden worden aangebracht. Arbeiders
van de IrIV Internationale Betonbouw Breda konden

toen beginnen aan de bouw van de stuw in de Maas.

Om hen gemakkelijk de rivier te kunnen laten over-
steken, werd er op ongeveer 11 meter hoogte een
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was naar het dorp afgereisd om met eigen ogen de
vorderingen bij de Maaskanalisatiewerken te
aanschouwen. Het is niet bekend of daarbij ook de
burgemeester en de wethouders van Sambeek
aanwezigwaren. Ongeveer twee uur lang liet hij zich
uitgebreid infonneren. Daarna vertrok de minister naar
Grave, waar de bouw van stuw en schutsluis eveneens

in volle gang was.

Comfortabel zitten

Een maand later was er groot feest in het dorp, toen
burgemeester S tevens zljn 12,5 -jari g ambtsj ub ileu m
vierde. Van de raadsleden kreeg hlj enkele passende
geschenken: een schilderlj met daarop zijnvader L.J.
Stevens die eveneens burgemeester van Sambeek was
geweest, een zllveten ambtsketen en een pmr fauteuils
om tijdens de vergaderingen in het gemeentehuis
comfortabel te kunnen zitten.
Omdat het afleidingskanaal gereed was en de ijzeren
man niet meer nodig, kon deze naar elders worden
verscheept. Maar daarbrj ging helaas iets mis. Er was
een spoorlrjn aangelegd van de plek waar de ljzeren
man stond naar het schip dat het gevaarte moest gaan
vervoeren. "De tlzeren man zov op eigen kracht het
schip oprijder", meldde het Boxmeers \il/eekblad be-
gin oktober 1926. "BlijkbaaÍ waren de remmen niet
bere-kend op de betrekkelijk steile afrit, want
onverwachts liep het gevaarte over het schip heen en
stortte met een donderende plons in de Maas. De
machinist sprong gelukkig bijtijds van de machine en

wist zich zo yan een wisse dood te redden. Het zal
heel wat moeite kosten om de rlzeren man weer op
het droge te krijgen."

Water in de bouwput

Eind oktober kregen de opzichters en arbeiders aan de

Maaskanalisatiewerken te maken met een voortdurend
stljgende waterstand in de rivier. En dat terwijl in
september nog schepen vast waren gelopen als gevolg

van een extreem lage waterstand. De Maas was toen

nageno eg onbev aarbaar.

Het gevolg van het hoge water was dat de bouw van
de stuw moest worden stopgezet en de arbeiders
(weer) zonder werk zaten. De bouwput van de stuw
kwam vol water te staan.

Pas in mei 1927 konden de werkzaamheden worden
hervat. De aannemer vroeg en kreeg een overwerk-
vergunning voor 2W arbeiders.Zo wilde hij proberen

de door het hoge water ontstane achterstand in het
werk in te lopen.
Dat lukte maar ten dele. In juli was de eerste van de

twee putten voor de bouw van de stuw gereed. Een

maand later echter steeg het water in de Maas zo sterk
dat de tweede put, waaraan de arbeiders net waren
begonnen, volliep. Pas in september konden de werk-
zaamheden worden voo rtgezet.

De Sambekenaren en waarschljnlijk ook de arbeiders

die in de keten bij de Maas woonden of bij de inwoners
van het dorp in de kost waren, vergaapten zich
eveneens in september - aan luchtacrobaat Boesnach.

De uit Rotterdam afkomstige stuntman had tussen de

toren en de kerk een stalen kabel bevestigd. "Op een

hoogte van circa 45 meter gaf hij werkelijk verbluf-
fende staaltjes van zijn lenigheid te ziero", aldus het
Boxmeers V/eekblad. "De talrijke nieuwsgierigen
waren vol bewondering."
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Aanwijsborden

Bert Stiphout, die bij De Halt al verscheidene bedrrjfs-
activiteiten uitoefende, voegde daaraan in oktober 1927

nog een toe. Hij had van hetRijk verscheidene duizenden

kubieke meters grindzand aangekochg dat afkomstig was

van de Maaskanalisatiewerken. BU het pas Íumgelegde,

nieuwe gedeelte van de Maas-straat wilde hij een

betonindustrie vestigen. Of dat inderdaad is gebeurd, valt
niet meer te achterhalen. Wel plaatste de energieke
ondernemer een advertentie, waarin hij arbeiders vroeg
voor het venverken van het grindzand. In LgzSverhuisde

hij metzljnbedrijf van De Halt naar de huidige hoek
Grotestraat/St. Jansla&r, waar nu café De Stip is
gevestigd.

Op de wegen in Sambeek werd het steeds drukker.
Dat was voor de Bond van Bedrijfsautohouders in
Nederland reden om bij het cafévan Marie Versmeeten

(dat destijds stond op de hoek Grotesffaat/Ivlaasstraat)

en op de weg naar de spoorweghalte (op de hoek
GrotestraaíSt. Janslaan) aanwijsborden te plaatsen,

zodatniemand meer verkeerd hoefde te rijden.
Half november ging in Sambeek, evenals in voor-
gaande jaren, in het parochiehuis (nu: De Gouden

Leeuw) de R.K. Leesbibliotheek open. Tijdens de

wintermaanden konden inwoners van het dotp daar elke

zondagna de hoogmis voor een paar centen volgens de

aankondigng'leerrijke en nuttige boeken' lenen. In Lgn
was de toch al mooie collectie zelfs met enkele
exemplaren u itgebrei d.

Vergapen aan een duiker

De werkzaamheden ondervonden begin 1928 vrij veel

hinder van vier hoge waterstanden van de Maas.
Ondertussen werd de bouw van de schutsluis
aanbesteed. De laagste inschrijver was Christiani &
Nielsen Gewapend Betonmaatschappij uit Den Haag,

die voor 527 duizend gulden (ongeveer 240 duizend
euro) de 260 meter lange, 16 meter brede en 3,30
meter diepe sluis wilde bouwen. Deze maten waren
afgestemd op de scheepvaart van destijds: in de

schutsluis konden twee schepen van 2000 ton mét
sleepboten binnenvaren of een groter aantal kleinere
schepeÍr. Het schutten zou éénkeer per uur gaan plaats

vinden. Voor die tUd was dat meer dan voldoende.
Een duiker moest eraan te pas komen om onder \rya-

ter enkele ljzeren damplaten los te maken.Deze dam-

À*.reffi

Ansicht uit 1921. Links het Patroruat of Parochiehuis, in het rnidden herberg 'De Gouden lzeuw' en rechts nog net te zien

het Hooster van de zwters Redemptoristinnen. (foto: Sambeelcs Heem)
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Boxmeers Weekblad, 17 maart 1928.

platen z:itenmuurvast in de bodem van de Maas bij de

in aanbouw zijnde stuw. Met speciaal ontwo{pen
gereedschap brandde de duiker vier meter onder de

waterspiegel de damplaten los, een huzarenstu§e dat
destijds veel aandacht trok. En omdat de duiker toch
in Sambeek was, voerde hij bij de Maaskanalisatie-
werken nog enkele andere klusjes op de bodem van
de rivier uit. Bij de Loerangel in Boxmeer gaf hij zelfs
een demonstratie aan belangstellenden, die dezewerk-

zaamheden niethadden kunnen gadeslaan en de duiker
graagmet eigen ogen aan het werk wilden zien.Het was

voor belangstellenden zelfs mogelijk om zichtegen een

kleine vergoeding in het duikerspak te hijsen en in het

water af te dalen.

Waterweggezogen

Mede dankzij het goede weer in de zomer van 1928
vlotte de bouw van de schutsluis goed. In juli van dat
jaar waren ongeveer 2N arbeiders dag en nacht bezig
met het vervaardigen van het ijzeren vlechtwerk,
waaromheen later beton gestort moest worden. Om
de plek waar de schutsluis moest komen watervrij te

houden, was een gedeelte van het afleidingskanaal
afgedamd. Pompor, die 24 uur per dag werktotr,
transporteerden het water naar elders.
Boeren met weilanden in de omgeving hadden er flink
last van. "Het water wordt als het ware w eggezogen",
noteerde het Boxmeers Weekblad de klachten van
dezeboeren. "De weilanden worden hierdoor geheel

ontwaterd". En dat, terwijl het ook nog eens een

zeet droge zomer was.
"Verschillende drinkkuilen en weipompen leveren
geen water meer. Voor het vee moet water van elders
worden aangevoerd, wat natuurlijk een groot
ongemak is."

Beton storten van de stuwvloer (foto: J. van Els)
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Ongevallen

Tijdens de werkzaamheden aan sfirw en schutsluis vonden

er verscheidene ongevallen plaats. Zo kwam het zoontje

van een Sambekenaar dat bij de Maas aan het spelen

was ondereen van de kiepwagens en bez,ererde ernstig
zijn hand. Een arbeider viel van een machine en moest

zich onder geneeskundige behandeling stellen. En een

arbeidermet de initialen J.B. viel in eenkuil enbrakop
twee plaatsen zijn been.

Op 10 augustus 1926 was er een dodelijk ongeval te
betreuren. Een van de werklieden viel overboord.
Reddingslijnen werden de man toegeworpen, mÍtar
kennelijk was hij niet meer bij machte dezete grijpen
en verdronk jammerlijk. Hoewel er nog lang naar hem

werd gedregd, lukte het zijn collega's niet om hem te

vinden. De omgekomen arbeider liet een vrouw en

twee kinderen na.

Ruim een jaar later vonden er op één dag twee
ongevallen plaats. Van de gondel, die aan een kabel

over de Maas hing, viel opeens een betonnen blok
van 100 kilogram naarbeneden en kwam terecht op

een arbeider die daar aan het werk was. In bewusteloze

toestand werd de man naar een bouwkeet gebracht.

De Boxmeerse huisarts Korte, die spoedig terplaatse

was; vond overbrenging naar het ziekenhuis
noodzakelijk. Daar werd geconstateerd dat de

arbeider ernstige inwendige kneuzingen had
opgelopen.
Enkele uren later was weer medische bijstand door
dezelfde huisarts noodzakelijk, toen een van de

werklieden onder een kiepwagen terechtkwam. Deze

moest met een dubbele beenbreuk eveneens naar het
ziekenhuis in Boxmeer worden vervoerd.
Op-8 juni 1928 was er een tweede dodelijk ongeval te

betreuren. Enige arbeiders, die bezig waren met het

verplaatsen van een betonmolen,loramen in aanraking

met een onder stroom staande elektrische draad. De
schok was zo hevig dat de l9-jarige W. V/olters uit
Maasniel op slag dood was. Ook de vader en een

oudere broer van het slachtoffer waren elders al door
een ongeluk om het leven gekomen. De overige
arbeiders liepen ernstige brandwonden op.

Niet alle arbeiders aan de Maaskanalisatiewerken
wÍnen eerlijke mensen. Zotneld de politie een man

aan diewerd verdacht van diefstal van een fiets. Nadat
er proces-verbaal tegen hem was opgemaakt, werd
hrj op vrije voeten gesteld.

Een pensionhouder in Boxmeer merkte dat
hulpvaardigheid niet altijd loont. Een van de

werklieden die bij hem in de kost was, vroeg of hij
diens fiets even mocht lenen. Dat 'even' duurde wel

erg l*g, want de man lcrvam niet meer terug. Bovendien

had hij tevoren van enige andere Boxmere-naren geld
voor nieuwe kleren weten los te troggelen. Ook zij waren

hun geld voorgoed l«vijt.

Bouwen in het dorp

Er werd overigens in Sambeek niet alleen in en bij de

Maas gebouwd. Ook in het dorp zelf was het wat
bouwactiviteiten betreft een drukte van belang. Zo
betrok Bert Stiphout in 1928 zijnnieuwe woning met
café-restaurant annex au to garage en meubelm agazïjn
op de hoek Grotestraat/St. Janslasr, waar ook een

benzinepomp kwam te staan. Zijn pand bij de

spoorweghalte was overgenomen door Chr. V/eijers
uit Oirlo-Castenra), die er behalve een café ook een

machinale brood- en banketbakkenj vestigde. Rond
L928 bouwde timmerman H. Huijbers niet ver
daarvandaan voor zichzelf een woning met
bedrijfsruimte.

In de kom van Sanrbeek werden in diejaren onder andere

de panden van agrariër J. Hafmans (Zand-steeg), smid
J. Sieben (Grotesffaat) en bakkerArts (later Katemsr,
nu Cathrien's Winkeltje aan de Grotesffaat) gebouwd.

Pastoorsfeest

Het pakhuis van de Boerenbond op de hoek van de

hu idi g e Zands teeg/Torens tr aat w as al ui tgebrei d met
een extra magazljn voor de opslag van veevoeders,

kunstmest en brandstoffen. En omdat steeds meer
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Sambeekse boeren daar producten en artikelen kochten,

was de openstelling zeHs vemrimd tot drie morgens in de

week.

De Grotestraat kreeg een flinke opknapbeurt. In 1927
was al een dikke laag basalt aangebracht op deze voor
het dorp belangnjkste weg. Een jaar later kwam daar
nog eens een laag spramex overheen. Tevens werd
het eigen gemeentelijke elektriciteitsnet vernieuwd
door het plaatsen van nieuwe palen en het aanbrengen
van zwaaÍdere draden.
Heel druk, maar dan op een andere maniq hadden de

Pastoor de Vocht, 25 jaar pastoor te Sambeek, 30-09-1928.
(foto: Sambeeks Heem)

Sambekenaren het op zondag 30 september 1928. Na
weken van voorbereiding vierden zetoen het feest dat
pastoor De Vocht een kwart eeuw herder van de
parochie was. De inwoners brachten een bedrag van
25W gulden (ruim 1100 euro) bijeen voor acht glas-
in-loodramen voor de in de Tweede Wereldoorlog
verwoeste kerk en een beeldengroep voor de Calva-
rieberg op het kerkhof.

Drie ambtenaren

Tijdens de bouw van stuw en schutsluis telde de
gemeente Sambeek - behalve het dorp Sambeek ook
Mullem (niet Vortum!) en Sambeekse Hoek
ongeveer 2250 inwoners, inclusief de arbeiders (met
soms hun vrouwen en kinderen) die aan de Maas
werkten. Een aantal woonde in de houten keten, die
daar speciaal voor hen waren gebouwd, terwijl
anderen in de kost waren bij inwoners van Sambeek
of in Boxmeer.
De gemeenteraad tel de zeven leden:
Jacobus l;arakkers,'Willem Derks van de Ven, Johannes

Gemeenteraad Sambeek 1927. (foto: Sambeel«s Heem)

Peters, Petrrs van Haandel, PeUus Irm-mens, Johannes

van Hassem en Petms Hafmans.
De laatste twee \ryaren tevens wethouder. Daarvoor
ontvingen beiden jaarlijks een vergoeding van 150

gulden (bijna7O euro). Burgemeester Petrus Stevens
had eenjaarinkomen van ongeveer 2250gulden (ruim
1m0 euro).
BU de gemeente Sambeek werkten drie ambtenaren:
secretaris Petrus Wijnhoven, die evenveel verdiende
als de burgemeester, Jacobus Willems van Dijk, die
met ongeveer 1000 gulden (450 euro) moest zienrond
te komen en Leonardus Keuten, met een salaris van
150 gulden (bijnaTO euro) perjaar.
De begroting van de gemeente Sambeek beliep eind
jaren '20 van de vorige eeuw een bedrag van ongeveer
70 duizend gulden (bUna32 duizend euro). Slechts
1900 meter van alle wegen in de gemeente was
(half)verhard.
De op stoomkracht werkende coöperatieve zuivel-
fabriek in Sambeekse Hoek bood aan vijf mannen
werk. In het dorp Sambeek had Johannes Stiphout
een zogeheten timmerwinkel met vijf personeelsleden.

In 1926 kwam daar nog de timmerwinkel van H.
Huijbers aan De Halt bij. Behalve deze twee waÍen er
in de gemeente Sambeek nog vljf andere timmer-
werkplaatsen. Verder telde de gemeente zevenbrood-
bakkenjetr, vier grofsmedenj etr, vier schoenmakerij en

en drie kleermakerijeÍr. De boeren brachten hun graan
naar de windkorenmolen, die tevens was voorzien van
eèn petroleummotor. Bij autobusonderneming
Diameno van Bert Stiphout werkten vier manneÍI.

Ophogen

Mede als gevolg van de overstroming van de Maas,
waarbij ook huizen aan het Broek (nu: OudeV/aranda)
onder water waren komen te staan, besloot de
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gemeenteraad in 1927 een verzoekschrift te richten aan

de minister van V/aterstaat om dit lage gedeelte van
Sambeek te mogen ophogeÍI. Het zand uit het
afl ei ding skan aal z o u daarvo or prima gebru ikt kunnen
worden. Pas een jaar later kwam er antwoord uit Den
Haag. Tegen het ophogen van het Broek bestond geen

bezwaar, maar de gemeente Sambeek zouwel moeten

betalen voor het benodigde zand. Voor tienduizend
kubieke meter zand zov 0,70 gulden (ruim 0,3 1

eurocent) per kubieke meter moeten worden betaald.

Bij grotere afname zakte de prijs. Bij vdftigduizend
kubieke meter bijvoorbeeld hanteerde het Rijk een

prijs van O,47 gulden (ongeveer 0,21 eurocent).
"Veel te duur", oordeelde de gemeenteraad. "We
zullen ons rechtstreeks tot de aannemer wenden om
aantrekkelijker voorwaarden voor wat betreft de prijs
te verkrijgen."
Of dat inderdaad lukte en het Broek werd opgehoogd,

is niet bekend.

Uspad over de Maas

Dankzij de gunstige weersomstandigheden vlotten de

Maaskanalisatiewerken zeeÍ goed. In november 1928

bleek dat aannemer Christiani & Nielsen een jaar voor
lag op het werkschema. Reden om alle arbeiders één

dag te verwennen met een hapje en een drankje.

Een week later echter steeg de Maas zo sterk dat de

bouwput van de stuw vol water lieP.

Door het aanhoudende slechte weer was er voor
slechts weinig arbeiders werk. Bovendien was de win-
ter van I928-L929 ook nog eens extreem koud. Het
vroor zo streng dat stroomopwaarts van de in
aanbouw zijnde stuw en schutsluis een ijspad over de

Maas was gema&k, waaÍover inwoners van Sambeek

zonder gevaar de overkant van de rivier konden
bereiken.

Pas in maart 1929 konden de werkzaamheden volledig
worden heryat.

Nieu\ile loswal

De gemeente Sambeek beschikte over een eigen
loswal ter hoogte van HetVlah dat enkele honderden

meters stroomafwaarts van de aan te leggen stuw en

schutsluis lag. Dezeloswal werd steeds verpacht voor
een periode van twaalf jaar. Bij de start van de

Maaskanalisatiewerken bij Sambeek werd de losplaats
gepacht door Boxmerenaar Johannes Philipse, die
daarvoor jaarlijks zes gulden (2,72 euro) betaalde.

Na het gereedkomen van de stuw en schutsluis zou

dezelaaggelegen losplaats nog amper bruikbaar zijn.
Een ingenieur van Rijkswaterstaat wees burgemeester

Stevens op het grote belang voor de gemeente

Sambeek van een loswal stroomopwaarts van de stuw
en schutsluis, ongeveer daar waar nu de opslagplaats

voor materialen van Rijkswaterstaat is. Omdat het

waterpeil van deMaas in de toekomst nauwelijks meer

aan schommelingen onderhevig zou zijn, konden
schepen op die plek altijd worden gelost.

De burgemeester had daar wel oren naar. Een
medewerker van Rdkswaterstaat stelde vervolgens
een plan met een raming van de kosten op. Hij kwam
uit op een bedrag van 2260 gulden (L025 euro).

"Alleszins redelijk", vond burgemeester Stevens toen

hij het plan voor de aanleg van een loswal op 6 augus-

tus 1929 in een gemeenteraadsvergadering Íuul de orde

stelde. Een aannemer bij de Maaskanalisatiewerken
berekende echter een bedrag van 3190 gulden (bijna

1450 euro). "EÍI dat is veel te duur", aldus de burge-

meestetr.

Het pas gekozen raadslid Donkers zag de noodzaak

en het belang van een nieuwe loswal niet in. "Van
deze loswal zal weinig gebruik worden gemaakt

omdat deze ver van het dorp ligt", zo vetwachtte hij.
"En de paarden die de karren moeten trekken, zrjn
bovendien zeer schuw."
Burgemeester Stevens was het echter niet met hem

eens: "De loswal kan van grote betekenis voor de

gemeente Sambeek zijn." Na uitvoerige discussie
besloot de gemeenteraad nog eens met de aannemer

bij de Maaskanalisatiewerken te gaan onderhandelen.

Mocht deze de prijs niet willen verlagetr, dan zou de

gemeente Sarnbeek overwegen de werkzaamheden in
eigen beheer uit te voeren.
Daarmee was de financiële kous nog niet af. Korte
trjd later krvam bij het gemeentebestuur van Sambeek

een brief binnen van de Ontvanger der Regisffatie en

Domeinen in BoxmeeÍ.Deze wees erop dat voor het

Ook in 1945 was de Maas bevroren. Stuwpersoneel in aktie.

(foto: J. Simissen)
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Een overzicht van de dtverse
werkzaamheden:
I. kleine kolksluis
2. inheien van de damwand
3. overzicht sluis en stuw
4. afbreken steigerwerk damwand
5. stellen van de grondschuiven
linl<s: het riool langs de sluis
rechts: het aanbrengen van de
dienstbrug (foto's.'J. van Els)
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gebruikmaken van gronden van het Rijk voor de aan te

leggen loswal jaarlijks een bedrag van 7 5 gulden (34
euro) betaald moest worden. De kosten van de loswal
zouden daardoor nóg hoger oplopeÍI. "Te hoog",
oordeelde de gemeenteraad eind oktober 1929.
"Daarom zien we voorlopig af van de aanleg."

Op dit voorlopige besluit is de gemeenteraad nooit
meer teruggekomen.

Ministerieel bezoek

Op donderdag 4 juli 1929 was er weer hoo gbezoek
in Sambeek, toen minister Hendrik van der Vegte
nogmaals de in aanbouw zijnde stuw en schutsluis
kwam bekijken. De bewindsman kon toen zelfs lezen
dathij in Sambeekwffi, wantbij de komgrenzen \ryaren

kort tevoren plaatsnaamborden gezet.

Van enkele ingenieurs van Rijkswaterstaat kreeg
Hendrik van der Vegte een toelichting over de stand

van zaken. De werkzaamheden waren zovet
gevorderd dat de arbeiders van Christiani & Nielsen
al met het opruimen van het terrein konden beginnen,

zo kreeg de minister te horen. En over enkele dagen

zouden de sluisdeuren worden gehangen. In de

directiekeet werd nog een kopje thee gedronken,

waarna de minister naar Grave vertrok om daar de

vorderingen van de bouw van stuw en schutsluis in
ogenschouw te nemeÍl.

Drukke scheepvaart

Op 4 oktober '1929 was het dan zover: de stuw en

schutsluis bij Sambeek konden in gebruik worden
genomen. Overigens zonder enig feesteltjk vertoon.

De sluis in de jaren '50. (foto: J. Simissen)
De Maas zat weer eens dicht in 1954.

Geen vlagger, geen muziek, geen toespraken en geen

champagne - niets van dat alles. Ofburgemeester Stevens

en zijn wethouders op die dag een krjkje bij de Maas

njngaan nemen, is zeHs de vmag. Nergens in het archief

van de voormalige gemeente Sarnbeek staatiets vermeld

over hun aanw ezigheid daar.

V/él berichtte het Boxmeers Weekblad twee weken

later over 'een ongekende drukte' voor wat betÉft
de scheepvaaÍt op de Maas. "De laatste dagen lagen

niet minder dan 26 schepen voor de schutsluis te
wachten om doorgelaten te worden", aldus de krant.
Hoeveel schepen er vóór de bouw van stuw en

schutsluis bij Sambeek over de Maas voeren, is
moeilijk te achterhalell. Er zljn tellingen uitgevoerd
bij het pontveer van Boxmeer, die enige indicatie
geven.

In 1910 passeerden daar 1388 schepeo, nog geen vier
per dag dus. In 1920 was dit aantal gestegen tot 3015

schepeo, wat neerkomt op ruim acht per dag.

Vanaf de ingebruikname w erd nauw ge zetbrj gehouden

hoeveel schepen de schutsluis in de Maas brj SambeekSleepboot met vrachtschepen, 1936. (Joto: J. Simissen)
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passeerden. In 1930 - het eerste volledige jaar - waren
dat er 15. 1 65, gemiddeld zo'n 41 schepen per dag. In
de jaren daarna steeg dit aantal voortdurend: in 193 1

werden20.943 schepen geteld (57 schepen per dag)
en in 1932 al26.881 (73 schepen per dag). Door de

grotere diepte van de Maas nam ook het laadvermogen

van de schepen toe. Tot 1929 konden schepen op de

Maas maximaal 2W ton vervoeren. In dejaren nadat

de kanalisatiewerken voltooid waren, steeg het
laadvermqgen per schip al snel naar 350 ton.

Veerponten metmotor

Niet alleen de schippers hadden baat bij het hogere

en constante waterpeil, ook de vissers profiteerden

ervan. "Sinds enkele dagen wordt hier aan de Maas

rnet de hengel veel vis gevanger, vooral voorns", was

in het Boxmeers Weekblad halverwege 1930 te lezen.

"Het schijnt dat deze vis in het enigszins bruisende

water beneden de stuw zich gaarne ophoudt. Van

heinde en veffe komen de vissers naar hier hengelen.

Afgelopen zondag zaten nabij de stuw meer dan

honderd hengelaars."

De veerlieden echter waren gedupeerd door de bouw
van de stuwen in de Maas. De stroming was daardoor

immers bijna geheel uit de rivier verdweneÍI. Dat had

tot gevolg dat de veerlieden slechts met de

Ansichten utt 1960, stuw en pontveer (foto: Sambeelcs Heem)

allergrootste moeite hun gierponten van de ene naar de

andere oever konden laten drijven.Ze waren daarom
genoodzaal<t hun ponten van een motor te vooden,wat
grote kosten met zichmeebracht. Eigenlljk, zo vonden

de veerlieden, zou het Rijk deze extra kosten moeten

vergoeden. Op maandag 2juni 1930 kwarnen veerlie-
den uit Katwijk, Cuijk, Oeffelt, Boxmeer, Sambeeken

Vierlingsbeek onder leiding van de Boxmeerse burge-

meester Verkuijl bijeen in hotel Het Rad in Boxmeer.

Ook het Tweede Kamerlid Th. Schaepman was daarbij

aanweÀg.De veerlieden lsilamen overeen dat ze wilden
proberen van het RUk een 'billijke vergoeding' te l«ijgen
voor de gemaakte kosten.

Niet bekend is of daar gehoor aan is gegeven.

Ilsgang op de Maas, 1963. (foto: Sambeelcs Heem)

In 1920 richtten de gemeenteraadsleden van Sambeek een verzoek aan de minister van Waterstaat om
geen stuw en schutsluis in de Maas bij het ilorp aan te lcggen. Ze vreesden grote schade als gevolg van de

onteigening van vruchtbare weidegronden. Aan hun verzoek werd geen gevolg gegeven.

Tf,en jaar later konden inwoners van het ilorp brj de gemeentesecretaris van Sambeek een formulier
aanvragen. Daarup kondenze aangevenhoeveelschade ze hadden geledenaanhunlardertienals gevolg

van de hogere grondwaterstand door het opstuwen van d.e Maas. "Bemiddeling", zo liet de

gemeentesecrefiiris wetenr "zgl gaarne op het gemeentehuis worden verstrekt."
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