
Opschoonactie Maas, Buggenum, 24-03-2023 
Door Leo Koster 

 
In de media verscheen onlangs de mededeling dat op zaterdag 18 maart 2023 een Maas Cleanup 

zou plaatsvinden. In de actualiteitenkalender van het IVN Roermond e.o. stond voor 24 maart 

2023 “Opschoonactie Maas, Buggenum”. Het 

komt op hetzelfde neer. Andermans troep 

opruimen en dan met name langs de Maas. 

Startpunt om 09.00 uur bij de picknickplaats 

hoek Dorpsstraat/Groeneweg te Buggenum. 

Het soort pleintje met essen en eiken is nu 

verboden gebied voor het stallen van auto’s; 

het is afgebakend door een houten hekwerk, 

liggende bomen en een houten tafel met enkele 

banken nodigt uit om te gaan zitten. Tegen de 

leuning van de bank de ingekerfde tekst; “Aen 

het Kerkenhooft”. Komt waarschijnlijk van het 

toponiem Kerkhoofsmaese, een oude 

stroomgeul naar de Maas.  

Het is wat winderig, 13°C, zon en wolken. Ik 

besluit even naar de kunstburcht van de das te 

kijken. Ze lijkt goed belopen, langs de rand een 

deel van het skelet van een nijlgans, de vos zou 

ook best hier kunnen wonen. Een kleine 20 

personen willen hun handen wel uit de mouwen 

steken. Onze nieuwe voorzitter René Horsten 

heet iedereen welkom en legt in drie keer uit 

wat de bedoeling is. We schonen het gebied 

van Staatsbosbeheer. Een groepje begint achter 

de Bouxweerd met het opruimen, anderen vanaf de Bouxweerd terug richting picknickplaats. 

Iedereen krijgt een knijper en plastic zakken. Na afloop is er koffie, thee.  

 

Rotzooi opruimen behoort niet tot mijn favoriete bezigheid, maar je kunt het combineren met het 

genieten van de natuur in de ruimste zin des woords. Ik wandel door een wei, echtpaar scholekster 

loopt er rond, een graspieper wordt gestoord, één oeverzwaluw (de eerste voor mij van dit jaar). 

Richting Wijnaardenhof is een graafmachine bezig waarvoor hij geconstrueerd is, tot 2035 mag 

Kuypers Kessel, Zand en grindbedrijf, hier nog zand, grind en klei winnen. Tussen het gras: 

bloeiende madeliefjes en paarse dovenetel, ook de pinksterbloem in bloei, rozetten 

jacobskruiskruid en speerdistel, kleine veldkers en de prachtige sterretjes van het speenkruid. Het 

waterpeil van de Maas heeft enkele meters hoger gestaan gelet op het dorre materiaal dat achter 

gebleven is. De Maas heeft de hoge oever flink doen afkalven. Op de Bouxweerd: meerkoeten, 

knobbelzwanen, grauwe ganzen, wilde eenden en blauwe reigers. Een dode Canadese populier is 

versierd met zeer grote tondelzwammen. Langs de rand van de Bouxweerd valt de troep nog wel 

mee. Ik steek een waterloopje over dat het water van de Bouxweerd afvoert naar de Maas. Verse 

knaagsporen van de bever. Van pallets heeft iemand een uitkijkpost gemaakt, om optimaal zicht te 

hebben op de Bouxweerd werden wilgentakken weg geknipt. Een prachtige beverwissel van de 



Bouxweerd naar de Maas, kan ook andersom zijn. Een lege levende vangkooi voor het vangen van 

muskusratten langs de rand. Een ingang van de bever, ook ingezakte burchten van de bever. Ik 

hoor de zang van de tjiftjaf, onlangs las ik dat dit vogeltje in Roermond in het dialect 

kapelmeisterke genoemd werd, een “dirigent” die de maat aangeeft; tjif-tjaf, één-twee, tjif-tjaf, 

één-twee.  

Diverse wilgen tonen hun bloeiende katjes. Door de wind slaat mijn plastic zak geregeld dicht, 

anderen hebben een ring gekregen zodat de plastic zak mooi open blijft. Veel plastic doppen, 

tegenwoordig zitten de plastic doppen vast aan de fles, glazen flessen, dekseltjes, piepschuim, 

boterbakjes, plastic staafjes en veel los plastic. Ik hoor het gekèkker van de havik. Achter de 

Bouxweerd op een weiland een hele grote groep knobbelzwanen, ook zwarte zwanen zitten er 

tussen. Als knobbelzwanen het luchtruim kiezen geniet dan van het prachtige “zingende” geluid 

van deze zwanen.  

Op de Maas diverse vrachtschepen, sommigen vervoeren onzichtbare goederen, andere containers 

of grind. Op 1 april aanstaande gaan we schuin tegenover de Maas in de Hansummerweerd 

wederom de Maas een beetje schoner maken. Ik wandel terug, stroom-opwaarts langs de Maas. 

Diverse oeverzwaluwen verkennen de gaten in de afgekalfde oever, erboven zie ik zeker 6 

boerenzwaluwen, ook de eerste voor mij van dit jaar.  

De regenrivier de Maas is 925 km lang (492 km door Frankrijk, 194 km door België en 239 km 

door Nederland) en heeft een verval van 409 meter. En zo’n sterke rivier kan veel rotzooi 

meevoeren en achterlaten. Een dik, gekleurd plastic touw om een houten balk wordt los gesneden. 

Mijn plastic zak raakt toch langzaam vol. Er komt ook nog een tv-filmploeg van omroep ML5 om 



opnames te maken en vragen te stellen. Bij de houten bank heeft Lily gezorgd voor eigen 

gebakken cake, wafels, paaseitjes, thee en koffie.  

 

 
 

René had het opruimen van afval achter de Bouxweerd verkeerd ingeschat, was veel meer werk 

dan hij gedacht had. Daardoor kon er niet gezamenlijk afgesloten worden. Maar via mail bedankt 

hij iedereen voor de bijdrage aan de schone Maas-actie van vandaag. “We hebben heel veel 

zwerfafval verzameld, prachtig wat je met vereende krachten kunt doen”, aldus René. 


