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ADVERTENTIE

D e welkomstborden van 
Pinkpop staan nog over-
eind, al hoor je bij het bin-

nenlopen van Megaland dit keer 
geen Pearl Jam maar Mama Lauda 
van ‘Almklausi und Specktakel’. Het 
brengt in ieder geval de stemming 
erin. Het standbeeld van Jan 
Smeets staat ondertussen met een 
tevreden blik naast ‘zijn’ vrachtwa-
gen, zo lijkt het. Een weinig toevallig 
beeld, want waar je maar kijkt staan 
vrachtwagens. Overal vrachtwa-
gens.
Al vijftien jaar komen ze met Truck 
Aid bij elkaar in Landgraaf. Ook 
zonder wagen ben je overigens wel-
kom, het evenement is het hele 
weekend voor iedereen gratis te be-
zoeken. Voor kinderen zijn er een 
kleine kermis, bestuurbare autoo-
tjes en een brandweerwagen zorgt 
voor waterpret. Dé trekpleister is 
ongetwijfeld een kraan die durfals 
op gelijke hoogte met de Wilhelmi-
naberg brengt.
Tom Geraets uit Heerlen is al twin-
tig jaar vrachtwagenchauffeur. „Vol-
gens mij ben ik zeker tachtig keer de 
wereld rond, de diesel stroomt door 
mijn aderen.” Truck Aid voelt voor 

Landgraaf
Door Thijs de Veen

Nog nooit stond er zoveel 
pk’s bij elkaar op de oude 
paardenrenbaan van 
Megaland. Op Truck Aid 
komen honderden 
truckers samen om geld 
in te zamelen voor goed 
doel Stichting 
Hoogvliegers, inclusief 
vrachtwagens.

hem als thuiskomen. „Het is een 
klein wereldje, zeventig procent 
hier ken je toch wel.” Hij laat graag 
zijn eigen wagen, of huiskamer, zien. 
Want dat is het in feite. Zijn cabine is 
slechts vijf vierkante meter groot, 
maar alles zit erin om de reis te ver-
aangenamen: tv, Playstation, koel-
kast, magnetron. Dit weekend 
slaapt hij er twee nachten samen 
met zijn vrouw en dochter. „We zijn 
een gemeenschap”, zegt Geraets 
over de familiaire sfeer op het ter-
rein. „Het Nederland van 25 jaar ge-
leden, we zorgen voor elkaar zonder 
dat je elkaar persoonlijk hoeft te 
kennen. Dat is de truckerswereld 
die mensen niet zien. We worden 
vaak als uitschot behandeld, op een 
festival als dit kunnen we ons dan 
toch mooi profileren.”
Al het opgehaalde geld gaat naar 
Stichting Hoogvliegers, een goed 
doel dat zieke en gehandicapte kin-
deren voor één dag piloot laat zijn. 
Cor van Aalst is trucker en al 13 jaar 
verbonden aan de stichting. „We 
brengen de kinderen met de vracht-
wagen naar het vliegveld. Daar mo-
gen ze mee met een helikopter en 
ook zelf een stukje vliegen. Als je die 
kinderen daarna ziet, onbeschrijf-
lijk, keer op keer.” Het werd nog 
even spannend of de vluchten wel 
mochten doorgaan, maar zaterdag 
stegen zestien kinderen alsnog van-
af bedrijvenpark Avantis op om na 
een rondvlucht te landen op Mega-
land. Zo’n entree hebben zelfs The 
Rolling Stones niet gehad.

geld inzamelen

Vrachtwagenchauffeurs 
komen thuis op Truck Aid

na schietincident

Woning Groenstraat 
blijft jaar dicht

De eigenaar en bewoner van het 
huis zit nog in voorarrest, zijn 
vrouw is inmiddels op vrije voeten 
maar bivakkeert met haar twee 
minderjarige kinderen elders. De 
vrouw heeft via een spoedprocedu-
re bij de rechtbank verzocht de wo-
ningsluiting door de gemeente 
Landgraaf op te heffen, opdat ze in 
het belang van de kinderen terug 
kan naar het huis. Ook stelt zij dat ze 
geen weet had van de drugs en wa-
pens en dat bijna alle spullen zijn ge-
vonden in de loods en garageboxen, 
niet in de woning zelf. 

Waubach
Door Benti Banach

Een woning aan de Groenstraat 
in Waubach blijft een jaar lang 
dicht na het schietincident van 
eind maart, waarna een grote 
hoeveelheid harddrugs en 
wapens is gevonden.

De rechtbank heeft haar verzoek af-
gewezen omdat die de woning, de 
erven, garageboxen en loods samen 
als één geheel beschouwt. Boven-
dien is er ook in de woning de nodige 
hasj, cash geld en enkele wapens ge-
vonden. Het is niet aannemelijk dat 
de vrouw daar als mede-eigenaar 
van het pand allemaal niets van 
wist. Sluiting acht de rechtbank 
noodzakelijk omdat het huis gezien 
de 70 kilo cocaïne, 29 kilo hasj, 2,3 
kilo crystal meth, zes granaten, 39 
waterstofgasflessen en diverse wa-
pens voor gemeente en rechtbank 
duidelijk de centrale plek in een 
drugshandel is. 
De schietpartij, wapens en drugs 
maken de woning een gevaar voor 
de omwonenden en ook een onveili-
ge plek voor de kinderen des huizes. 
Landgraaf laat weten dat jeugdwer-
kers van de gemeente zich om de 
kinderen bekommeren en dat zij 
niet op straat zullen belanden. 

Evert Hartman werd door 
hoofdcurator bij Schunck An-
drea Croé benaderd. „Of we met 
ze in het diepe wilden duiken.” 
Nu runt hij de rooftopbar. Dat 
het project is geslaagd komt 
door de goede samenwerking 
tussen alle partijen, benadrukt 
hij. „Q-park doet het voor niets.”
Zo druk als op het plein beneden 
is het er nog niet, maar over de 
hele dag heen weten aardig wat 
mensen de verborgen parel toch 
al te vinden. „We vinden het pri-
ma zo. Laat de mensen het maar 
lekker ontdekken, net als De 

Twee Gezusters”, zegt Hartman 
met eenzelfde rust als de plek 
uitstraalt. „Ik hoorde net al een 
paar mensen zeggen: ‘het lijkt 
wel Spanje’.” 
Alcohol schenken doet hij er 
niet, dat vond Q-park wat moei-
lijk te verenigen met een par-
keergarage. Al blijkt het aller-
minst beperkend, bewijst een 
jonge vriendengroep die de mid-
dag in een schaduwrijke lounge-
hoek doorbrengt. Hartmans 
dochter Milou werkt ook in de 
bar en is verantwoordelijk voor 
een unieke drankenkaart met 
onder meer mocktails, zelfge-
maakte ijsthee en limonades, die 
er zeker mogen zijn.
De daktuin is tot midden oktober 
elk weekend geopend tussen 
12.00 en 20.00 uur. Misschien te 
vroeg gevraagd op een openings-
weekend, maar volgend jaar 
weer? Hartman: „Direct, daar 
hoef ik geen moment over na te 
denken. Het mooiste zou zijn als 
we die bloembakken tot dan kun-
nen laten staan.”

D e terrassen op het 
Pancratiusplein zit-
ten goed vol op deze 
zonnige zaterdagmid-

dag. Wat de meeste mensen zich 
er niet zullen realiseren, is dat 
zeven verdiepingen boven hun 
hoofd net het nieuwste terras 
van Heerlen is geopend. Boven-
op de parkeergarage van Q-park 
Putgraaf is een betonnen dak 
omgetoverd tot een groene oase 
van rust.
Je loopt er eerlijkheidshalve ook 
niet toevallig tegenaan. De in-
gang ligt aan de eveneens wat 
verscholen Plaarstraat, achter 
de cafés. Eenmaal boven loop je 
geen parkeerdek op, maar een 
zonnig dakterras. Aangekleed 
met zo’n 250 plantenbakken 
voor stadslandbouw vol bloe-
men, kruiden en zelfs groenten 
en fruit; de bijen en hommels 
hebben ze al weten te vinden. 
Ook voor de mens zonder groene 
vingers is het een uitkomst. Laat 
je zakken in één van de lounge-
stoelen of zitzakken en je waant 
je opeens midden in de natuur.
Blijf je toch nog even staan kijken 
naar het fraaie uitzicht over de 
binnenstad, dan begrijp je al snel 
waar het originele initiatief van-
daan komt: overal talloze platte, 
grijze daken waar je op een war-
me dag als deze niet op blote voe-
ten overheen wil lopen. Die zoge-
naamde hitte-eilanden zorgen 
ervoor dat de binnenstad in de 
zomer een stuk verder opwarmt 
dan het Heuvelland dat vanaf het 
parkeerdek ook deel uitmaakt 
van het panorama. Schunck ini-
tieerde daarop ‘The Heerlen 
Rooftop Project’, met deze dak-
tuin als eerste wapenfeit.
Uitbater van De Twee Gezusters 

Heerlen
Door Thijs de Veen

Heerlen is in de zomer één van de drie warmste steden van Nederland. Met 
dat uitgangspunt startte Schunck een initiatief om de platte, betonnen 
daken die al die hitte vasthouden te vergroenen. 

rooftopbar

De platte, betonnen daken 
in Heerlen krijgen weer kleur

Over het hele parkeerdek staan een terras en plantenbakken 
uitgestald.  Foto Rob Oostwegel

De ingang ligt aan de 
eveneens wat 
verscholen Plaarstraat, 
achter de cafés. 
Eenmaal boven loop je 
geen parkeerdek op, 
maar een zonnig 
dakterras. 

Ook zonder wagen ben 
je welkom, het 
evenement is het hele 
weekend voor iedereen 
gratis te bezoeken.


