
Het laatste relict 
 

Eeuwenlang bleef een groot gedeelte binnen de stadsomwalling van Nieuw-
stadt onbebouwd. Het was gelegen rond Huize Witham.  
 
Tegen het einde van de 20ste eeuw begon een projectontwikkelaar- met in-
stemming van de achtereenvolgende gemeentebesturen van Susteren en Echt-
Susteren - aan een systematische bebouwing van dit unieke stukje erfgoed. 
 
Aldus werd een uniek stukje Nieuwstadt het slachtoffer van geldbejag en kort-
zichtige dorpspolitiek. Alleen dankzij het verzet van enkele enthousiastelingen- 
waaronder beide auteurs - kon een deel van dit laatste relict worden gered. 
 
In deze publicatie wordt uitgelegd hoe dat groengebied ontstaan is en wat de 
unieke cultuurhistorische waarde ervan is. 
 
 
 
Bron: R.F.M. Verstaen 
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Een boom 
(Vrij naar de calu-;-- ._ 

Er zijn bomen die:: -=:: ::: 
onwi llekeu rig afvr",,,,;: 
in hun geheugen r2:::-:
Zo zie ik de boonr-·.:: .: 
wat er allemaal aa- : ~- .' 
ruimte rond Huize i,', :-", 

:::ebouwing in de :~:2 . 2' 
's een interessance :::::-. 
Dud. Hij staat op ce -=-::: 
eeuw stonden da",-:: -=:-:"1 
raakte in verval, :-::-::::-:-: 
vestigde zich da",- 2:-:- . 2 

op. En ondertusse- : ::-:; 
aan de voet van :2 :::-; 
enkele koeien ç-::::-:- ~

schuilplaats er ze ":: ::-: J 

Tsja .... het ver 2::-:
Ligt de open -_ -::-: :-:- - i 

projectontwiKKe ::,,- ::: :-: 2 

Schermt ook r. ~ - :-:: -:-:: 
plek waar hij n_ ::-:-.. :::: 
Maar noem éér ::::-:-::-::::::; 
historische relic:,,- : - ~ 

het wel deze bei:":::;-:: 
kan worden vercie-::: 
De restanten va, ::-: ::::2i 
een woonwijk, r",,,,- ::-: ::: 
getuige van eer - > .:-:-: 
Er staat een moe ::-:-:2: 
gegooid en met::: ::-:-:-:
mooier is nog a :~: ::-: :
"het is de omge\ -; ::: :-: : 
In dit geval zijn :: -:; "'1 

om de boom hee- :::::::
Wanneer zal he: -:-:-:-j 
de boom reike,::' 
Sta eens op eer:::: :-:::r 
landschap. 
Dan word je jal:e-:: :::: : 
van zoveel merS2- - , ::
dan doe je er t:2 
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