
Lichtmis 

 

Een mooi kruispunt is nooit weg. Neem Lichtmis. Dat is een kruispunt met ook nog eens een 

geheimzinnige naam; hoewel, Maria Lichtmis is een katholieke feestdag.... 

 

BRON - Martin Bril 15 maart 2007 

 

Maar goed, ter zake.Lichtmis ligt langs de A28, vroeger een kanaal overigens, het 

Lichtmiskanaal, tussen Zwolle en Meppel. Wie afrit 22 neemt, komt beneden op het 

kruispunt uit. Links ligt daar wegrestaurant De Lichtmis, omgeven door een enorm 

parkeerterrein. Vrachtwagens kunnen er diesel tanken, chauffeurs biefstukken 

eten.Tegenover het restaurant ligt aan de overkant van de N377 het beroemde 

kiprestaurant Piri-Piri, voor het hele gezin.  

 

De eigenaar van die beroemde zaak is de Sallandse ondernemer Hennie van der Most, ook 

de baas van Ponypark Slagharen en Pipodorp, een vakantiedorp in Drenthe voor mensen die 

er altijd van hebben gedroomd eens in een Pipowoning te slapen. Ja, Hennie van der Most is 

een man die weet wat zijn klanten willen, misschien zelfs wel eerder dan ze het zelf weten. 

Van der Most is trouwens ook de eigenaar van de tot een protserig restaurant en hotel 

omgebouwde watertoren en de golfbaan aan de andere kant van de A28: bij Lichtmis onder 

het viaduct door en je bent er. De Koperen Hoogte heet het monstrum.  

 

Wat heeft het kruispunt nog meer te bieden, behalve verkeersborden die naar Hasselt, 

Nieuwleusen en Dedemsvaart wijzen, stoplichten, fietspaden en weilanden aan de oostelijke 

kant? Eén enkel huis, nee, twee huizen, en het oude gebouw van een landbouwcoöperatie, 

vroeger de Samenwerking geheten, tegenwoordig De Eendracht.  

 

Wat maakt het tot een mooi kruispunt? Dat is moeilijker. Wat kán er mooi zijn aan een 

kruispunt? Dat is een goede vraag. Als ik stratenmaker was, zou ik zeggen: het plaveisel. Als 

ik verkeersdeskundige was, zou ik zeggen: de overzichtelijkheid. Maar ik ben noch het een, 

noch het ander, en gelukkig is het wegdek hier gebutst, de berm vervuild met afval en de 

verkeerssituatie niet echt heel helder. Maar dat soort gebreken zijn niet wat een kruispunt 

mooi maakt, al helpt het wel. De schoonheid van Lichtmis schuilt in de rommelige 

levendigheid.  

 

Er komt veel verkeer over het kruispunt. Vrachtwagens, bussen, personenauto’s, fietsers, 

kinderen, dagjesmensen. Er wordt geremd, opgetrokken, door rood gereden. Niets 

bijzonders, zult u zeggen. Maar bijzonder genoeg om een tijdje vanaf het parkeerterrein van 

het wegrestaurant naar te kijken. De zon schijnt, het gekwetter van vogels word overstemd 
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door het geraas van de snelweg, een truck draait het parkeerterrein op, een andere truck 

vertrekt, op de zijkant staat met grote letters Sorbo. Ja, ‘Sorbo is uw hulp in huis. ‘Saar van 

Swiebertje sprak de commercials in.  

 

Misschien is dit het: alles aan het kruispunt van Lichtmis doet aan het oude Nederland 

denken, maar toch is het niet kneuterig of lullig, zoals genoemde Swiebertje. Er hangt geen 

zweem nostalgie over Lichtmis, maar er is ook niets moderns te vinden, behalve de auto’s 

die passeren, en de beugels bij de kinderen op het fietsstuur, zodat ze comfortabel voorover 

kunnen hangen.  

 

Bovendien heeft Lichtmis een zekere noestheid, een stroeve grofbesnaardheid, als je zoiets 

tenminste van een kruispunt kunt zeggen. Alleen die verbouwde watertoren van Hennie van 

der Most staat in de weg, maar goed, die staat aan de andere kant van de snelweg; dat is 

Lichtmis niet. 

 

 


