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Laatst vertelde onze gidsgroeter Jan, uit Vierlingsbeek, dat het 
wandelpad achter de watermolen richting de Maas weer open, 
ofwel begaanbaar was gemaakt. Dus trokken mijn zoon Daan 
en ik met Low en Bob er gisteren enthousiast op uit om daar 
eens kennis van te nemen. 

Het duurde niet lang of we waren er stil van. Glooiende weitjes 
met slechts één koe. Hekjes uit de vorige eeuw of nog langer 
terug. Een pittoresk vergezicht op de kerktoren van Nieuw 
Bergen, omzoomd door bomenranden. En nergens ook maar 
iets van onze tijd of hectiek te bekennen. Het leek of we in een 
Middeleeuws schilderijtje liepen. ‘Wat heerlijk he, ze noemen 
dit hier klein Venetië, wist je dat?’ vroeg ik Daan. ‘Venetie is 
een stad op het water,’ wist Daan. ‘Dus waar gaat dit over.’ 

Niet lang daarna veranderde het wandelpad in een paadje. En 
nog weer wat later moesten we wel twee keer kijken of het 
paadje nou links of rechtsom liep. Tenslotte probeerden we 
maar gewoon de honden te volgen, die al snuffelend en 
kwispelend aan hun lijnen trokken. Er lag een behulpzame 
pallet over een slootje. Slootje? Moeras. We waren beland in 
een ons omringend moeras met een pallet die nog enigszins 
een looprichting leek aan te geven. 

Mijn sandalen bleven meermaals haken achter braam en 
brandnetel en op een gegeven moment moesten we ons 
voortploeterend vasthouden aan overhangende takken om 
niet te water te raken.  ‘Hier gaan we naar boven!’ Ik begon 

het talud te beklimmen richting de glimp van een 
aardappelveld die ik gezien had. Eenmaal boven keek ik om 
me heen, verwachtte de Maas te zien maar ontdekte al snel 
dat we dichter bij Vierlingsbeek stonden. 

We zijn langs het aardappelveld opgelopen, nog een maisveld 
langs en toen het dorp in. De Maas hebben we niet meer 
gezien die dag, maar als Venetië op een moeras gebouwd is 
begrijp ik nu wel de naam van dit overweldigende 
natuurgebied, vlak achter ons dorpje. Waar je nog gewoon 
kan verdwalen. 


