
Waarvoor dienden de “Maaspalen”, in het weilandje aan de weg Op den Berg, tussen de bankjes en de Maas
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Oude weg naar Geijsteren getekend in nieuwe situatie vanaf 1963
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Tekst te lezen vanaf de Maas.
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Betekenis/doel van de Beperkt winterbedpaal   (Bwbp)

Beperkt WinterBed
nr 289

Onbeperkt WinterBed

Tekst vanaf de Maas

Tekst vanaf de weg



Landinwaarts is het 
Beperkt Winterbed. Hier hoeft de Maas 
geen vrije doorgang te hebben (Beperkt). 
Dus hier mogen wel obstructies staan:.

De  Bwbp(aal) geeft het scheidingspunt weer tussen 
het Onbeperkt Winterbed(OWB) en het
Beperkt Winterbed (BWB).

Aan de maaszijde staat OWB en aan de wegzijde staat 
BWB met een nr.

Bwbp
Nr.293

en
HP408

Bwbp
Nr.291

Bwbp
Nr.289

en
HP406

Bwbp
Nr.274

De Bwbp(alen) hebben aan de linkerzijde van de 
Maas, stroomafwaarts, oneven nummers en aan de 
rechterzijde, stroomafwaarts, even nummers

De Bwbpalen stonden o.a. langs wegen. 
In de loop van de jaren zijn de verschillende wegen 
in weiland opgegaan.  Zo ook bij BWB 289

BWB 291 is verdwenen bij uitbreiding Havens.
BWB 293 staat in het weilandje aan de Hogesteeg

OWB geeft aan tot waar het water van de  
Maas vrije (Onbeperkte). doorgang moet 
hebben: Dus hier geen obstructies zoals 
heggen, bebouwing etc.

voetveer

Km RP 137 (Kilometer 
Raaipaal 137 (vanaf de 

Belgische grens)

Bovenshuis

Rivierkaart 1953  Geijsteren (derde uitgave}

De weg was de afscheiding tussen onbeperkt en 
beperkt winterbed. Zie volgende bldz.       

HP405

Doel Bwbp(paal)   BWB aan de ene zijde en OBW  aan andere zijde

Oude weg



Hek

Hoog water

Maas

De palen stonden
naast de weg.    

Oude weg

Campagnebeek

Kwelwater

Omdat de oude weg op een verhoging (dijkje) lag is met 
hoog water te zien hoe de oude weg vroeger liep.

In 1963 is de huidige aansluiting van 
de ‘Mgr. Geurtsstraat’  met ‘Op den Berg’, gerealiseerd.

De weg naar Geijsteren was toen het scheidingsgebied
tussen het  onbeberkt winterbed en beperkt winterbed

Maaspalen aan oude weg naar Geijsteren



Bruggetje

Maaspalen aan oude weg naar Geijsteren



Hek
BWB paal in het weilandje aan de Hogesteeg

Hogesteeg

BWB 293



Bwbp(aal) nr. 289 
en HPpaal nr. 406

Gemeentelijk laad 
en loswal ± 1900

campagnebeek

OWB Onbeperkt 
WinterBed

Vanaf de weg 
naar de Maas

Bovenshuis

Oude weg

Geijsteren

Overzicht BWB en OWB gebieden

Bwbp(aal) nr. 291 

BWB Beperkt WinterBed gebied
Vanaf de weg landinwaarts

Oude weg

Rivierkaart 1953 
Geijsteren (derde uitgave



Overzicht BWB en OWB gebieden

OWB BWB



Betekenis HP paal (Hoekpuntpaal)

Tekst vanaf de Maas

Geen tekst vanaf de 
weg



De op het terrein (i.d.g. langs de zijdes van de Maas) verzekerde hoekpunten van het 
driehoeksnet dienen in de eerste plaats als uitgangspunt voor de detailmeting der 
rivierkaart. 
Omdat dit punt (coördinaat) vast ligt werden vanuit deze palen afstanden uitgezet naar 
bruggen, havens en gebouwen etc. 
Tegenwoordig wordt de coördinaat bepaald door satellieten.

Verklikker

De genoemde hoekpunten zijn op het 
terrein aangegeven als snijpunt van 
2 onderling loodrechte groeven in 
tegels van stampbeton van 55 x 55 x 25 cm 
wegende ± 125 kg, welke tegels met hun 
bovenkant ongeveer 75 cm beneden het 
maaiveld liggen.

Als verklikker fungeert een zware basalten 
of hardstenen (HP paal), die zodanig 
geplaatst is, dat het hoekpunt (het snijpunt 
van de 2 onderling loodrechte groeven van 
de tegel) zich 25 cm voor het midden van 
het zijvlak van de paal (verklikker)  bevindt, 
waarop het nummer is ingehakt (HP 406).
Dit zijvlak, van de verklikker, loopt steeds 
evenwijdig  aan de as van de rivier.

Driehoeksnet
m.b.v. de HP palen

)

Zware basalten 
of hardstenen 
Hoekpuntpaal
de “verklikker”.

Tegel van 
stampbeton 

Toelichting HP palen

Deze verklikker ‘verraad’ de plaats van de tegel en markeert de hoekpunten 

bovengronds. Sinds 1916 werden de hoekpunten van het driehoeksnet door 
ondergronds gelegen tegels van stampbeton verzekerd.  (Zie volgende bladzijde

Klik hier voor bron info uit :  “De Ingenieur”  van 5 juni 1926.

HP 408
HP 407

HP 406 HP 405

HP 404

https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=dts:2978037:mpeg21:0001&coll=dts&query=%28de+ingenieur+5+juni+1926%29&cql%5B%5D=%28volumeYear+_gte_+%221926%22%29&cql%5B%5D=%28volumeYear+_lte_+%221926%22%29&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22De+Ingenieur%22%29&page=2


Tegel van stampbeton
± 75 cm onder maaiveld

De tegel ligt tussen de Maas en de HP paal

Hoekpunt

25 cm

HP paal /
Verklikker

HP 
406

Tegel van
stampbeton

15 cm

Verklikker

Hoekpunt (coördinaat)

10 cm

Vierkante 
bovenzijde 45 cm

Vierkante onderzijde 55 cm

Breedte 
groef 6 cm.

Dikte 25 cm 

25 cm

Onderkant HP paal /
verklikker’ (HP 406)

Het hoekpunt is het 
snijpunt van 
2 onderling
loodrechte groeven.

Maas

Het hoekpunt is de 
eigenlijke coördinaat.

Maas

2 Groeven 
loodrecht 
op elkaar.

groef

groef

Toelichting HP palen

Tegel van 
stampbeton 
gewicht 125 kg

Omdat de coördinaat onder het maaiveld ligt is er een hardstenen paal bijgezet die dus aangeeft 
(verklikt) waar de tegel ligt. Deze verklikker ‘verraad’ de plaats van de tegel en markeert deze 

hoekpunten bovengronds.



Bwbp
Nr.293

en
HP408

HP407

Bwbp
Nr.289

en
HP406

HP405

Driehoeksnetwerk
HP palenTekst aan 

Maaszijde.

voetveer

Km RP 137 
(Kilometer 

Raaipaal 137 
(vanaf de 

Belgische grens)

Bovenshuis

Geen tekst aan 
wegzijde.

Driehoeksnetwerk met HP palen (Hoekpuntpalen)

Omdat deze palen een  
hoekpunt van de 
driehoek markeren zal dat 
de naam “Hoekpuntpaal” 

verklaren. 



Het kadaster is een organisatie die alle percelen, gebouwen, rivieren etc op een kaart tekent. Om deze tekeningen op de juiste plaats en op de juiste 
afstanden ten opzichte van elkaar op een kaart te tekenen is al jaren geleden (vanaf 1885) een  driehoeknetwerk over Nederland gelegd. 
De ‘onze Lieve Vrouwetoren’ “de Lange Jan” in Amersfoort was het start punt (oorsprong 0,0). De oorsprong van het assenstelsel is echter in de 

periode 1960-1978 verplaatst: 155 km naar het westen en 463 km naar het zuiden (Nu 120 km ten zuidoosten van Parijs).

Zo waren er ook hoekpunten (coördinaten) links en rechts van de Maas die met elkaar in driehoeksnet verbonden waren. Er waren meer dan 1300 van 
deze Hoekpuntpalen. Bij de grens met België staat nummer 1 en hier in Maashees o.a. 406. De hoekpunten werden op kaarten aangebracht waardoor 
je precies kan bepalen/berekenen waar bv een huis of brug staat. Deze hoekpunten zijn referentiepunten. 
Vanaf 1988 worden de coördinaten van de hoekpunten via satellieten aangegeven mbv Global Positioning System GPS (18 navigatie satellieten).

Men kiest voor een driehoek omdat deze o.a. de volgende eigenschap heeft. Als van een driehoek drie gegevens, waaronder minstens een zijde,  
bekend zijn kunnen de andere  hoeken en andere zijden berekend worden.

Als in de driehoek ABC  de lengte van één zijde (bv AC) 
bekend is en de aanliggende hoeken a1 en c1 bekend zijn, 
Deze hoeken werden gemeten met een zg sextant en later 
met een theodoliet), dan kunnen de lengtes van de zijden 
AB en BC  berekend worden. Als we nu een nieuwe 
hoekpuntpaal D plaatsen dan is in de driehoek BCD de 
lengte BC dmv de vorige berekening bekend. 
De hoeken c1 en b2 worden met een de sextant of theodoliet 
gemeten. Omdat nu de lengte van zijde BC en de hoeken
c1 en b2 bekend zijn kunnen dus de lengtes van zijden BD en CD
berekend worden. Op deze manier is dus de gehele Maas van 
een driehoeknetwerk voorzien. Omdat hier wordt gemeten met 
driehoeken spreekt men van een driehoeksmeting.

Maas

Maas
a1

b1

Landelijk netwerk
(RD) Rijksdriehoekmeting

c1 d1

C

A

c2 D

E

F

Uitleg driehoeksnetwerk over de Maas

B



Driehoeksnetwerk

Tweede herziening rivierkaart 1953 met o.a. driehoeksnetwerk over de Maas

Zie hier rivierkaart 1953

Bwbp
Nr.289

en
HP 406 Bwbp

Nr.274
en

HP 405

Zie hier alle rivierkaarten 
van de Maas

https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/rivierkaart/geogegevens/tweede_herziening/Serie_3/15%20Geijsteren%20(derde%20uitgave).%201953.jpg
http://www.wildernis.eu/chart-room/?nav0=Rivierkaarten&nav1=1830%20-%202014%20Rijkswaterstaat&nav2=1914-1961%20Tweede%20herziening%20en%204de%20uitgave&nav3=1933-1960%20serie%203%203de-5de%20uitgave%20Maas-Merwedes-amer-Bbosch-Haringvliet&nav4=01-16%20Eijsden-Vierlingsbeek
http://www.wildernis.eu/chart-room/?nav0=Rivierkaarten&nav1=1830%20-%202014%20Rijkswaterstaat&nav2=1914-1961%20Tweede%20herziening%20en%204de%20uitgave&nav3=1933-1960%20serie%203%203de-5de%20uitgave%20Maas-Merwedes-amer-Bbosch-Haringvliet&nav4=01-16%20Eijsden-Vierlingsbeek


De HP418 en HP420 op deze kaart 
zijn , bij de aanleg van 
gemeentelijke loswal in 1903, als 
referentie nummers gebruikt.

HP 418 HP 420

Gemeentelijke loswal
aangelegd ± 1900

Veerhuis

Nu groene 
kantoor

Aanleg gemeentelijke loswal 1903 



HP406 was HP418 en
HP408 was HP420

Op deze kaart is bij de 
aanleg van de 1e los- en 
laadplaats voor de firma 
Havens in 1930 HP406 en 
HP408 gebruikt.
Dit waren oorspronkelijk 
HP418 en HP420. 
Deze verlaging komt door 
de kanalisatie van de Maas 
rond 1920.
Daardoor werden bochtige 
stukken van de maas 
afgesneden. Waardoor de 
lengte van de Maas korter 
werd.

HP 406 HP 408

Gemeentelijke loswal
aangelegd ± 1900

Los- en laadplaats Havens 1930

Veerhuis

Nu groene 
kantoor

Aanleg loswal voor de Firma Havens 1930



De 3 URL’s 

Zie hier rivierkaart 1953

Zie hier alle rivierkaarten 
van de Maas

Klik hier voor bron info uit :  “De Ingenieur”  van 5 juni 1926.

https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/rivierkaart/geogegevens/tweede_herziening/Serie_3/15%20Geijsteren%20(derde%20uitgave).%201953.jpg
http://www.wildernis.eu/chart-room/?nav0=Rivierkaarten&nav1=1830%20-%202014%20Rijkswaterstaat&nav2=1914-1961%20Tweede%20herziening%20en%204de%20uitgave&nav3=1933-1960%20serie%203%203de-5de%20uitgave%20Maas-Merwedes-amer-Bbosch-Haringvliet&nav4=01-16%20Eijsden-Vierlingsbeek
http://www.wildernis.eu/chart-room/?nav0=Rivierkaarten&nav1=1830%20-%202014%20Rijkswaterstaat&nav2=1914-1961%20Tweede%20herziening%20en%204de%20uitgave&nav3=1933-1960%20serie%203%203de-5de%20uitgave%20Maas-Merwedes-amer-Bbosch-Haringvliet&nav4=01-16%20Eijsden-Vierlingsbeek
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=dts:2978037:mpeg21:0001&coll=dts&query=%28de+ingenieur+5+juni+1926%29&cql%5B%5D=%28volumeYear+_gte_+%221926%22%29&cql%5B%5D=%28volumeYear+_lte_+%221926%22%29&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22De+Ingenieur%22%29&page=2

