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Activiteit:  Lezing door Roel Zijlmans:  

'Fossa Eugeniana, machtsstrijd in het Maas- en Rijnland rond 1626' 

Wanneer: Maandag 12-12-2022, 20:00 uur 

Locatie: Gemeenschapshuis De Bantuin – Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo 
 

 

Met het kanaalproject Fossa Eugeniana probeerden de machthebbers in de Zuidelijke 
Nederlanden rond 1626 de Rijn met de Maas, de Schelde en de Vlaamse zeehavens te 
verbinden. De literatuur over dit onderwerp is vrij beperkt en vooral gericht op de 
uitvoering van het deel tussen Rijn en Maas. In de lezing wordt ingegaan op aspecten zoals 
de politieke en economische achtergronden, eerdere projecten, trajectkeuze, 
onderhandelingen tussen betrokken partijen en plannen voor het aansluitende deel tussen 
Maas en Schelde. Dit mede op basis van nieuwe bronnen in binnen- en buitenlandse 
archieven. 
 
Het kanaalproject paste oorspronkelijk in een al langer 
bestaande behoefte van Zuid-Brabantse en Vlaamse steden 
aan een kortere en goedkopere verbinding met Luik en het 
Rijnland, vergeleken met die via de landweg, de Maas- en 
Rijnroute en de Zeeuwse delta. Er werden daarvoor 
verschillende plannen ontwikkeld. Het Spaans bestuur 
pakte het project pas serieus op toen de dure landoorlog 
met de Nederlandse Republiek uitzichtloos bleek en zich 
richtte op economische oorlogsvoering. Delen van eerdere 
plannen konden daarbij in een groter geheel worden 
gepast. Spanje onderhandelde met de Duitse keizer, 
vorsten en steden over brede samenwerking en over 
kanaaltracés. Het land ondervond vooral tegenzin. 
Spaanse verkenningen leidden tot een keuze voor de 
tracés Neuss-Venlo en Maastricht-Antwerpen. Ook werd 
de verlegging van de Rijn via de Niers naar de Maas 
onderzocht. Die zou de Republiek grote schade toebrengen 
en ernstig verzwakken. Politieke, militaire en financiële 
ontwikkelingen leidden tot grote herzieningen. Spaanse 
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ingenieurs begonnen slecht voorbereid aan het kanaal Rheinberg-Venlo, maar dit kon niet 
worden afgemaakt. Het kanaalplan werd in latere eeuwen nog enkele malen opgepakt, zoals 
in een Belgisch-Nederlands verdrag uit 1925 dat door de Eerste Kamer verworpen werd. 
Venlo speelde bij al die projecten een bijzondere rol. 
 
Roel Zijlmans (Venlo, 1945), studeerde civiele techniek in Delft. Hij werkte bij de 
Hoofddirectie van de Waterstaat en voerde onderhandelingen over verdragen inzake 
Europees waterbeleid, de Rijn, de Maas en de Schelde. Was ook secretaris-generaal van de 
Internationale Rijncommissie in Koblenz en de Internationale Maascommissie in Luik.  Hij 
promoveerde hij in 2016 aan de universiteit Tilburg op het proefschrift Troebele 
betrekkingen: Grens-, scheepvaart- en waterstaatskwesties in de Nederlanden tot 1800 
(Hilversum, 2017). Dit proefschrift bevat een uitgebreid hoofdstuk over de Fossa 
Eugeniana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische informatie 
De lezing is ook toegankelijk voor niet leden. Niet-leden betalen € 5,00. 

 
 

 https://www.facebook.com/LGOGVenlo/ 

 

Volgende lezing: Maandag 16-0.2-22: 20:00, Het onderwerp nog niet bekend 

 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur LGOG Kring Venlo 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
Het bestuur van het LGOG Kring Venlo is met spoed op zoek naar 2 nieuwe 

bestuursleden. Met deze oproep willen wij vooral vrouwen verzoeken zich aan te 
melden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat: Dhr. Hay Clabbers 
lgogvenlo@ziggo.nl of 077-3541418 

 

Verloop van de Fossa Eugeniana op een Blaeu-kaart uit 1645 
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