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‘Geef Flip maar een spa en een schop’‘Geef Flip maar een spa en
TOERISME Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak voert drie projecten uit in De Peel

door Leon Janssen

N

De stichting Cultureel Erf-
goed Zwarte Plak voert een
drietal toeristische projec-
ten uit in het gebied waar
Christiaan Hesen, alias Row-
wen Hèze, woonde.

N u bassist Jan Philipsen af-
scheid heeft genomen
van de band Rowwen
Hèze, heeft hij tijd ge-

noeg om zich te storten op nieuwe
‘pareltjes’ in De Peel, denkt wethou-
der Paul Driessen van Horst aan de
Maas. „Geef Flip een spa en een
schop in de hand en laat hem maar
aan de gang gaan.”
Inderdaad heeft Philipsen zich op-
geworpen als voorzitter van de
stichting Cultureel Erfgoed Zwarte
Plak (CEZP), waarin de Groen-
groep Sevenum, de Fanclub Row-
wen Hèze, de stichting KnopenLo-
pen en de dorpsraad America verte-
genwoordigd zijn. Niet alleen om-
dat Philipsen als lid van de Groen-
groep Sevenum graag in de natuur
werkt, maar ook omdat de projec-
ten die de stichting nu bij de ho-
rens vat voortspruiten uit jeugd-
herinneringen en nieuwsgierig-
heid. Nieuwsgierigheid naar het
strookje heide op de Zwarte Plak
waar hij als Evertsoords jongetje
speelde. Een heel bijzonder stukje
Zwarte Plak, ontdekte Philipsen.
Een paraboolzandduin uit de laat-
ste ijstijd met archeologische, ecolo-
gische, educatieve en historische
waarde. Op het strookje hei wer-
den in de laatste oorlog schuilplaat-
sen gegraven om onderduikers te
verbergen voor de Duitse bezetter.
Het gebiedje werd met name van-
wege de archeologische vondsten
tot Rijksmonument verklaard.
Namens de stichting CEZP gaf Phi-
lipsen vrijdagavond in het restau-
rant van De Golfhorst in America
een toelichting op de projecten die
na twee jaar voorbereiding op sta-

pel staan. Een bijeenkomst die
door zo’n honderd belangstellen-
den werd bezocht.
Eén van de projecten moet de
Zwarte Plak heide ontsluiten voor
recreanten. Zo komt er naar het
ontwerp van kunstenaar Ruud van
der Beele een uitkijkpunt: de
Kamiël van de Piël, genoemd naar
een boom in de vorm van een ka-
meel die vroeger in De Peel stond.
Daar komt informatie over het stuk-
je hei. Verder wordt vanaf januari
een fietspad langs de strook heide

aangelegd. Volgens Driessen is de
kans groot dat dat fietspad verder
wordt doorgetrokken richting De
Peel en Venray. Als onderdeel van
het project Maasgaard, waarin toe-
ristische trekpleisters tussen het

Peelgebied en de Maas met elkaar
worden verbonden, verklaart de
wethouder.
Het tweede project is een monu-
ment voor Christiaan Hesen aan
de Slengweg in America. „Een plek-
je om tot rust te komen”, typeert
Philipsen het tweehonderd vierkan-
te meter stukje grond waar de laat-
ste plaggenhut van Rowwen Hèze
heeft gestaan. Er komt een bankje,
een put, turfranden en de funda-
menten van een plaggenhut wor-
den zichtbaar gemaakt. Natuurlijk

aangevuld met informatie over de-
ze legendarische en tot de verbeel-
ding sprekende Americaan.
Het uitzichtpunt Zuringspeel is het
derde project van CEZP: bovenop
de voormalige stortplaats Zuring-
speel wordt een altaar geplaatst.
Een nieuwe brug over een sloot
moet de bezoekers naar het punt
op 22 meter hoogte leiden.
De drie nieuwe ‘parels in De Peel’
worden straks onderling met elkaar
verbonden door wandel- en fiets-
routes.

Bij plaggenhut komt
info over de legendarische
Americaan Rowwen Hèze.
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De Kamiël van de Piël is een van de projecten die de stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak uit gaat voeren. illustratie stichting CEZP


