
 
 

Geachte mevrouw / meneer,  
 
In december heeft de Milieufederatie Limburg gereageerd op de plannen om drie metershoge (35 
m.) reclamemasten te plaatsen in de gemeente Roermond. Onze bedenkingen werden door de 
Gemeente en Gelre B.V. (dochteronderneming van de Rabobank) van de hand gewezen. De 
Milieufederatie Limburg, IVN Roermond, Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen, Stichting Ruimte 
en de Milieugroep Roermond willen graag enkele punten onder uw aandacht brengen. 
 
Bijgevoegd treft u een kaart aan met daarop de geplande locatie van de masten en hun uitstraling 
naar de omgeving (voor de uitstraling is een afstand van 2 km. aangehouden, een maat die in het 
rapport van Bureau Taken wordt gehanteerd). Bovendien nog enkele foto’s van een soortgelijke 
reclamezuil in de gemeente Schinnen.  
 
1. In het coalitieaccoord van de gemeente Roermond lezen we dat lichtverontreiniging in kwetsbare 

gebieden moet worden voorkomen. Bijgevoegde kaart maakt echter zichtbaar dat de geplande 
reclamemasten over een groot aantal kwetsbare gebieden gaan uitstralen, zoals het Roerdal, 
Osen, de Vuilbemden, de Haak, Carthuisersbosch en landgoed Hillenraedt. De geplande 
ontwikkelingen zijn dus in strijd met het eigen coalitieaccoord. 

 
2. Er worden allerlei maatregelen getroffen om de A73 in te passen in het landschap. Zo worden er 

bijvoorbeeld bomenrijen geplaatst langs de weg. Door de reclamemasten wordt het effect van 
deze (dure) maatregelen volledig teniet gedaan. 

 
3. De zuilen zullen beeldbepalend worden voor de stad Roermond en verdringen daarmee 

waardevolle cultuurhistorische gebouwen zoals de kathedraal en de munsterkerk uit het zicht. 
 
4. Overal in Limburg komen burgers in opstand tegen reclamemasten in hun buurt. In Echt en 

Schinnen zijn zelfs al georganiseerde actiegroepen opgestaan. Recentelijk is de reclamezuil 
langs de A76 in Schinnen uitgeroepen tot Nederlands lelijkste lichte plek, met veel negatieve 
publiciteit tot gevolg. Wil Roermond het voorbeeld van Schinnen volgen?!  In de Limburgse 
voorronde van de uitverkiezing had ruim de helft van alle nominaties betrekking op de 
reclamemasten in Echt en Schinnen. De burger zit dus duidelijk niet te wachten op dit soort 
ingrepen in het landschap.  
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5. Bij de aanleg van de A73 is getracht om het Roerdal zoveel mogelijk te ontzien. Dit vanwege de 
grote natuur- en landschapswaarden die een reden zijn om het Roerdal als Europees beschermd 
gebied aan te wijzen. Daarom is een tunnel aangelegd voor een bedrag van ruim 100 miljoen 
euro. Door het plaatsen van twee hoge reclamemasten op de flanken van het Roerdal nabij 
Melick en Merum, zal de natuurbeleving in het Roerdal alsnog negatief beïnvloed worden. 

 
6. De reclamemasten verspillen veel energie. Dit leidt tot een onnodige uitstoot van CO2 en dit 

versterkt de klimaatverandering. 
 
7. De gemeente schrijft in haar coalitieaccoord dat de recreatieve natuurwaarden van het 

buitengebied moeten worden versterkt. Volgens ons daalt de belevingswaarde van het 
buitengebied aanzienlijk door de dominante aanwezigheid van de reclamemasten.  

 
8. De commissie beeldkwaliteit heeft in augustus 2006 bepaald dat de bouwplannen niet voldoen 

aan de redelijke eisen van welstand. Dit is een gevolg van de dominantie, de grootschaligheid, de 
verhouding tussen mast en reclame en de verlichting. De gemeente is van het advies afgeweken, 
omdat zij meent dat de masten noodzakelijk zijn voor de economische ontwikkeling van 
Roermond.  

 
9. Het oprichten van reclamezuilen is een duidelijk voorbeeld van onnodige verrommeling van onze 

provincie. Niet alleen wordt het buitengebied van Roermond de hele nacht verlicht; de masten an 
sich vormen een storend element in het landschap. 

 
10. Het is zeer waarschijnlijk dat het licht van de reclamemasten tot in het Elmpterwald in Duitsland 

zichtbaar is (o.a. door het hoogteverschil t.o.v. de Steilrand). Onze buren worden dus 
ongevraagd geconfronteerd met het hinderlijke licht. 

 
Het mag duidelijk zijn dat de Milieufederatie en haar groene partners tegen de komst van de 
reclamemasten zijn. Ervaringen in andere gemeenten leren ons dat ook de burger niet op dergelijke 
ontwikkelingen zit te wachten. Voor de Gemeente Roermond zijn inkomsten blijkbaar belangrijker dan 
de waarde van haar buitengebied en de mening van haar burgers. 
 
We willen u vragen om dit onderwerp te agenderen en in opstand te komen tegen deze verkwanseling 
van het mooie buitengebied van Roermond!  
 
Een afschrift van deze brief is verstuurd naar de gemeenteraad van Roermond, Provinciale Staten en 
Gedeputeerde Staten. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Stichting Milieufederatie Limburg, 
 
 
 
Ir. J.H. Heijnen  
Directeur 
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