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Inhuldiging Koempelmonument te Merkelbeek 
Op vrijdag 4 november 2016 om 12.40 uur 

 

 
 

In de gemeente Onderbanken is in de afgelopen jaren, op initiatief van de heemkundevereniging de 
Veersjprunk, een aantal viaducten door kunstenaars verfraaid. In 2014 is door Herman Veltrop en in 
samenwerking met de school in Jabeek een viaduct  in Etzenrade onder handen genomen. Voor de 
vereniging is het van groot belang om bij de jeugd interesse te wekken voor de lokale geschiedenis. 
In Zuid-Limburg stond het jaar 2015 onder meer in het teken van de mijnen en de impact die deze 
bedrijfstak op Limburg heeft gehad. Om die reden heeft de heemkundevereniging zich gemeld bij 
M2015 (de organisatie die de activiteit mogelijk heeft gemaakt) met een voorstel om op de wanden  
van een viaduct koempelsymbolen aan te brengen. M2015 vond dit een prima plan en we kregen 
ook  de volledige medewerking van de gemeente Onderbanken. 
Herman Veltrop was weer bereid om samen met de school in Merkelbeek tekeningen voor te 
bereiden en in het viaduct aan te brengen. Om het geheel ook vergunningstechnisch goed te laten 
verlopen is bij de provincie Limburg een omgevingsvergunning gevraagd en ook ontvangen. Ook  
daarvoor hartelijk bedankt. 
 
In 2016 zijn de inspiratiesessies met  groep 7 en 8 van de St. Jozefschool  geweest en hebben we de 
kinderen ook meegenomen naar het Mijnmuseum in Brunssum. Op basis van al deze acties heeft de 
kunstenaar de motieven kunnen selecteren en aanbrengen. Het zijn stuk voor stuk symbolen die in 
de regio bijzonder goed worden herkend. Herman Veltrop geeft aan dat  “.. er wel geïnteresseerden 
zouden zijn, had ik wel verwacht. Maar zoveel mensen die ook echte verhalen hebben over wat zij 
hebben meegemaakt en nog een echte verbinding naar dit verleden – ik stond af en toe paf”. 
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Tijdens de werkzaamheden was er enorm veel belangstelling van toevallige voorbijgangers, 
koempels, maar ook de pers en zelfs de tv hebben enorm veel belangstelling getoond. Daarom zijn 
de tekeningen ook echt een ode aan de koempels. 
 

    
 
De feestelijke opening van de voltooide afbeeldingen is op vrijdag 4 november van 12.40 tot 13.30 
uur in het viaduct. Het viaduct is gelegen aan de Amstenraderweg te Merkelbeek (bij de 
onderdoorgang van de N276).  
Om 12.40 uur zal Bert Kannegieter, voorzitter van de heemkundevereniging, de feestelijke opening 
starten. Daarna zal Herman Veltrop de tekeningen kort toelichten en wethouder Rens Evers, ook 
mede namens M2015, het Koempelmonument officieel openen. Na deze feestelijk opening zal 
Pierre van Can het monument inzegenen. 
Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom. Omdat de weg in gebruik is willen we de 
bezoekers vragen voorzichtig te zijn en de auto niet direct bij het viaduct te parkeren.   
 
met vriendelijke groet, 
  
Bert Kannegieter 
voorzitter heemkundevereniging de Veersjprunk Onderbanken 
0611122762 


