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Persbericht 

 

  

Landschapsopera “De Grensmaas vertelt” bij de grindafgraving ten noorden van Itteren 

  

Hier wordt gewerkt aan het landschap van morgen: door de rivier meer ruimte te geven wordt niet 

alleen plaats gemaakt voor een groot nieuw natuurgebied, maar zijn ook de dorpen langs de Maas 

gevrijwaard van toekomstig overstromingsgevaar. 

  

Rivieren krijgen een nieuwe loop, dorpen verdwijnen en uit de bodem komen overblijfselen 

van vergane tijden aan het licht. 

Het landschap in beweging! 

En dat alles om over een paar jaar terug gegeven te worden aan de rivier en haar begeleiders: 

rietgorzen, grazende runderen en libellen. Het rivierenlandschap zoals het in de oertijd was, maar dan 

door de mens gecreëerd... 

  

Kom luisteren en maak deze ontdekkingstocht mee, die begint in hartje Maastricht. 

Vanaf het moment van inscheping aan de Maasboulevard te Maastricht begint er een klinkende en 

theatrale ontdekkingsreis door de tijd, met medewerking van Jac van de Boogaard (historicus) die als 

verteller fungeert. 

Na een boottocht van ongeveer een half uur waar bij de sluizen een compositie ten hore wordt 

gebracht van Rod Summers en Kaspar König genaamd “Klinkende illusie”. Wij maken we een 

wandeling over het grindwinning terrein tussen Voulwames en Itteren. Tijdens de wandeling krijgt het 

landschap letterlijk en figuurlijk een stem verwoord door klank en stemkunstenaars, componisten, 

poëten en musici. Zo zal bijvoorbeeld de fanfare van Borgharen een requiem spelen voor het te 

verdwijnen dorp Herbricht, we horen de bronnen van de Maas, we zien kraanmachinisten die met hun 

graafmachines een liefdesballet uitvoeren en zijn getuige van een gesprek tussen grindinstallatie, 

blaaskwartet en sopraan (compositie Pé Okx). En niet te vergeten, al lopend, horen we 10 meter onder 

het steen een strijkkwartet met rietvogels improviseren. En waar de dichters Frans Budé en Marianne 

Aartsen hun eigen visie geven over de Maas. 

  

 

 

Na een wandeling van in totaal ongeveer anderhalf uur bereiken we ons eindpunt op Hoeve 

Hartelstein.  

  

  

Duur van deze voorstelling is 3 uur, inclusief boottocht en drankje op Hoeve Hartelstein. 

Data: 13-14-15 en 20-21(uitverkocht)-22 mei 2016 

  

Pas op: De wandeling is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of gebruik maken van 

hulpmiddelen. 

Het publiek wordt verzocht stevig schoeisel of laarzen te dragen. 

 

Voor meer info: www.ragen.nl 
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