
                                                     
 
 

Historie uit de Top van Limburg  (Afl. 1) 
 

Introductie 
 

De Top van Limburg is rijk aan historie en heeft veel te vertellen. De langgerekte smalle 
vorm van het gebied is al veelzeggend. Deze smalle vorm was een voortvloeisel van het 
Congres van Wenen, na de val van Napoleon. De grens van het nieuwe koninkrijk der 
Nederlanden met het koninkrijk Pruisen kwam hier te liggen op een kanonschot 
afstand ten oosten van de Maas. De grote strategische betekenis van het gebied werd 
extra duidelijk op het einde van W.O.2. De regio is ook interessant vanwege zijn rijke 
spoor- en keramiekhistorie, maar vergeet ook de Romeinse tijd niet! Met name de 
Romeinse villa van Plasmolen en de Romeinse brug Middelaar - Cuijk zijn interessant. 
 
Al deze cultuurhistorische bezienswaardigheden liggen in een gevarieerd landschap. 
Niet alleen de rivieren Maas en Niers bepalen het gezicht ervan. Ook de heuvels van de 
Maasduinen en het stuwwallandschap (St. Jansberg, Mookerheide en Reichswald) 
geven het landschap een afwisselingsrijk karakter. Deze landschappen, samen met het 
Brabantse Maasheggenlandschap, zorgen ervoor, dat de Top van Limburg zowel op het 
gebied van cultuurhistorie als van landschapshistorie veel te vertellen heeft. Ondanks 
deze bijzondere combinatie is het gebied relatief onbekend. 
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Dat heeft meerdere oorzaken. Zoals Limburg wel eens als een stukje buitenland in 
Nederland wordt beschouwd, er dus niet helemaal bij hoort, zo ligt voor veel (Zuid- en 
Midden-) Limburgers de provinciegrens net boven Roermond. De bewoners van de 
Top van Limburg hebben zelf ook het gevoel dat ze niet helemaal bij Limburg horen 
o.a. omdat de provinciehoofdstad bijna net zover afligt als Amsterdam. Zijn ze wel 
Limburgers of zijn ze meer Brabanders of Gelderlanders? En voor de bewoners van 
Well voelde dit weer anders aan dan voor de bewoners van Molenhoek. De bewoners 
van de Top van Limburg voelden weinig gemeenschappelijke identiteit. Pas nadat van 



                                                     
 
 

overheidswege de naam Maasduinen op het gebied is geplakt is dit gevoel groeiende. 
Daarom is nu, volgens ons, de tijd gekomen om vanuit de Top van Limburg onze 
bijzondere cultuur- en landschapshistorie aan u op een eigentijdse manier te 
presenteren. 
 
Wie zijn wij? We zijn de stichting Filmwerkgroep CMN (Cultuurhistorie Maas en 
Niers). Opgericht in 2011 door leden van de Historische Kring Maas en Niers. Het 
LGOG stond als het ware aan onze wieg! We wilden op een laagdrempelige manier de 
bijzondere historie van onze regio beleefbaar maken en de kennis ervan overdragen 
aan de bewoners en vooral aan de jeugd. Wij doen dat op een eigentijdse manier. 
Uiteraard met een website, met diverse social media, waaronder ons eigen YouTube 
kanaal (555 abonnees). De laatste jaren vooral ook met behulp van fiets- en 
wandelroutes want de historie ligt, zoals u weet, op straat en in het landschap. Onze 
routes zijn knooppuntenroutes die men kan downloaden en printen of per GPS volgen. 
Omdat het high tech routes zijn heeft men het meeste plezier ervan als men het 
combineert met mobiel of tablet. De routes zijn namelijk voorzien van foto’s, films en 
hoorspelen waarvan men desgewenst gebruik kan maken. Onze routes heten 
Martinustorenroutes. Hier een filmische impressie. Ze vormen een 
grensoverschrijdend netwerk met als begin- en eindpunt bezoekerscentrum 
Martinustoren te Gennep.  
 

 
Martinustoren Gennep  © Theo Hermsen 

https://www.martinustoren.nl/nl/
https://www.youtube.com/user/MartinustorenadNiers
https://www.youtube.com/user/MartinustorenadNiers
http://youtu.be/jFAvxp2io8E


                                                     
 
 

 
Het bezoekerscentrum Martinustoren stipt de historie en landschappen van Gennep 
en het land van Maas en Niers aan en ligt in het historisch centrum van het stadje 
Gennep. De expositie van het bezoekerscentrum is ontworpen door Marcel Wouters 
ontwerpers die ook exposities verzorgden voor het Limburgs museum, museum de 
Kantfabriek in Horst, museum Bommel van Dam etc. In de filmische impressie van 
bezoekerscentrum Martinustoren  vertellen de ontwerpers over de cultuurhistorische 
rijkdom van Gennep en omgeving.  
 
Onlangs deed het LGOG een oproep aan haar leden om de beperkingen die het 
Coronavirus ons allen oplegt te doorbreken en met ideeën te komen. Graag hebben we 
hieraan gehoor gegeven. We nodigen u uit om uw wandelschoenen aan te trekken, uw 
fiets te pakken en de Top van Limburg te ontdekken. In de komende nieuwsbrieven 
informeren we u over de cultuur- en landschapshistorie van de Top van Limburg. Via 
de Martinustorenroutes willen we u graag verrassen met dit onbekende stukje 
Limburg.  
 
John Silvertand  
                              stg. Filmwerkgroep CMN 
 
 

http://youtu.be/0uzhQRis75w
http://youtu.be/0uzhQRis75w

