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Lezing door Olaf op den Camp: ‘De Roer van bron tot monding. Deel 

2: De Roer in het Laagland’ 
 

Wanneer: woensdag 4 maart 2020 om 19:30 uur  
Locatie: Ontmoetingscentrum (Protestantse Gemeente), Minderbroederssingel 15G, 

Roermond 
 
 
 

Roermond, 12 februari 2020 

 

Geachte leden van LGOG Kring Roermond en donateurs van de Stichting Rura, 

 

Het LGOG Kringbestuur organiseert, in samenwerking met de Stichting Rura, op woensdag 4 

maart 2020 de tweede lezing in 2020. Olaf op den Camp zal een lezing geven met als titel: De 

Roer van bron tot monding. Deel 2: de Roer in het laagland 

 

Iedereen in Roermond en Midden-Limburg 

kent de Roer. Dit is een van de belangrijkste 

riviertjes van de Duitse Eifel, dat ontspringt in 

de Hoge Venen nabij de Botrange. Via de 

Duitse Eifel stroomt de Roer in de richting van 

Düren, waar ze dit middelgebergte verlaat. Bij 

Kreuzau verlaat de Roer de Eifel en stroomt 

verder richting Düren. Op de hellingen bij 

Kreuzau bloeien in het voorjaar de fruitbomen 

op voormalige wijnbergen.  

 

 

 

 

In deze regio liggen veel Mühlenteiche: snelstromende molenbeken die de energiebron vormden 

voor de papierfabrieken tussen Düren en Jülich. De industriestad Düren blijkt een verrassend 

groen hart te hebben met de Roer als middelpunt. Even verderop liggen het Merkenerbusch, waar 

in mei de bosbodem vol Daslook staat. Aan de horizon doemen echter de bruinkoolgroeves op.  

 

 

De Roer bij Vlodrop 
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Prachtig is het gebied van de monding van de Inde, waar fraaie zachthoutooibossen langs de Roer 

groeien. Dan gaat het langs de citadel van Jülich naar de Pappeldriesch bij Barmen met een rijke  

voorjaarsflora in de ooibossen van Schloß Kellenberg. Langs Linnich gaat de Roer verder naar het 

mandenmakersdorp Hilfarth en de omgeving van Baal, met bossen vol boshyacinten. Rondom 

Hückelhoven bepaalt de steenkolenmijnbouw het landschap. Vlak voor de Nederlandse grens 

vliegen donkere pimpernelblauwtjes in de hooilanden.  

 

Na het passeren van de grens mag de Roer weer uit haar korset en meandert tussen 

populierenplantages, akkers en weilanden. Een grote rijkdom aan libellen, vogels, planten en 

andere organismen is hiervan het gevolg. In de bisschopsstad Roermond mondt de Roer uit in de 

Maas en eindigt het verhaal over de Roer. 

 

Tijdens deze tweede lezing maken we kennis met de Roer in het laagland. Waar komt dit riviertje 

nu eigenlijk precies vandaan, en door welke landschappen stroomt ze? En welke planten en dieren 

kunnen we langs de Roer vinden? Dit alles komt terug in deze lezing die rijk geïllustreerd wordt 

met eigen opnames van Olaf Op den Kamp, waarvan vele ook in zijn gelijknamige boek 

terugkomen. Tevens zal Op den Kamp ingaan op de ambachten die langs de Roer te vinden zijn, 

zoals watermolens, die de Roer van stroom voorzag.   

 

 

Olaf Op den Kamp, schrijver van het gelijknamige boek De Roer 

van bron tot monding (dat deze avond ook te koop €17,90 is), 

verzorgt deze lezing over het riviertje de Roer. Hij heeft al 6 

wandelgidsen op zijn naam staan. Naast De Roer van bron tot 

monding schreef hij ook de volgende boeken: Op zoek naar das, 

maretak en vliegenorchis, Langs mijnen en groeven, Natuurparels 

in Midden-Limburg tussen Susteren en de Peel, De Worm van bron 

tot monding en De Geul van bron tot monding. Daarnaast beschreef 

hij in het boek Natuurlijk Kerkrade, beleef de groene gemeente 

Kerkrade de natuurlijke historie van zijn woonplaats. Ook werkte 

hij mee aan publicaties als Natuurlijk Roermond, Natuur voor 

elkaar in het Grenspark Maas-Swalm-Nette en De Geleenbeek. Hij 

werkt als bureaumanager bij het Koninklijk Natuurhistorisch 

Genootschap in Limburg. Daar is hij hoofdredacteur van het 

Natuurhistorisch Maandblad. 
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Voor het voorjaar van 2020 zijn nog twee lezingen gepland: 

 

• Dinsdag 7 april 2020: Erik Lemmens: Limburg lid van de Duitse Bond tot 1867. 

Voorafgaand aan deze lezing vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.  

• Dinsdag 12 mei 2020: Marleen Jennissen: De berging van de Short Sterling bij abdij 

Lilbosch 

 

 

De locatie van alle lezingen is in het eerste halfjaar van 2020: 

 

Ontmoetingscentrum (Protestantse Gemeente), Minderbroederssingel 15G, 6041KG Roermond. 



 


