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Op 8 december j.l. is oud VVD-senator ir. Michel Lodewijks op 75-jarige 

leeftijd in zijn woonplaats Roermond overleden. Hij was lid van de Eerste 

Kamer in de periode van 1995 tot en met 1999. 

 

Geboren en getogen in Brabant werkte hij, van huis uit landmeter, 

jarenlang voor verschillende Ruilverkavelingsdiensten. Hij verhuisde in 

1971 naar Limburg, waar hij de jongste directeur ooit van het kadaster 

werd. Hij werd in 1978 gemeenteraadslid in Roermond. Dat duurde maar 

kort omdat hij al snel geroepen werd tot de provinciale politiek. Na 4 jaar 

lidmaatschap van de Provinciale Staten was hij vervolgens ook 17 jaar 

lang lid van Gedeputeerde Staten, eerst met economische zaken in zijn 

portefeuille, later verkeer en waterstaat. Zo was hij ongeveer 2 decennia 

lang hét VVD-gezicht voor de provincie Limburg. 

 

In de Eerste Kamer had Michel Lodewijks ook verkeer en waterstaat in 

zijn portefeuille, naast het natuur- en milieubeleid. Hij was betrokken bij 

onder andere wetsvoorstellen over de Westerscheldetunnel, de 

moeizaam tot stand gekomen internationale afspraken over de 

vrachtverdeling Noord-Zuid (per binnenvaartschip van Nederland naar 

België en Frankrijk) en de verzelfstandiging van Staatsbosbeheer. Hij 

toonde zich als woordvoerder bij dit laatste tegenstander van die 

verzelfstandiging, omdat er voor zijn fractie eerst duidelijkheid moest 
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komen over de verantwoordelijkheid van de regering voor zelfstandige 

bestuursorganen. Bij zijn vertrek uit de senaat bleek dat hij zich ook sterk 

maakte voor de positie van vrouwen in besturen, vooral in die van 

waterschappen. 

 

Michel Lodewijks was een zeer ervaren bestuurder toen hij lid werd van 

de Eerste Kamer. Niet alleen door zijn langdurige députéschap maar ook 

door zijn nevenfuncties, zoals president van de Raad van 

Commissarissen van het openbaarvervoerbedrijf V.S.L., lid van de Raad 

van Commissarissen van de N.V. Industriebank L.I.O.F (Limburg 

Instituut voor Ontwikkeling en Financiering), lid van de Raad van Bestuur 

E.T.I.L. (Economisch Technologisch Instituut Limburg), lid van de Raad 

van Commissarissen Waterleiding Maatschappij Limburg en President 

van de Raad van Commissarissen openbaarvervoerbedrijf Hermes. 

 

 

Binnen de VVD heeft Michel Lodewijks diverse bestuurlijke functies 

vervuld. Zo was hij voorzitter van de afdeling Roermond, voorzitter van 

de VVD-kamercentrale Limburg en lid van de partijraad. Voor zijn 

bijzondere inzet voor de VVD en het liberalisme kende het hoofdbestuur 

van zijn partij hem in 1990 de Thorbeckepenning toe. Voor zijn 

jarenlange inzet voor het publieke belang werd hij onderscheiden als 

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau. Tevens werden hem in 1995 zowel de erepenning 

Nederlands Limburg als die van Belgisch Limburg toegekend. 

 

Michel Lodewijks was een harde werker, een bescheiden man en een 

bijzonder prettige collega voor iedereen die hem heeft mogen 

meemaken. De Eerste Kamer is dankbaar voor wie hij was en wat hij 
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heeft betekend. Ik hoop dat deze herinnering aan zijn bijdrage een steun 

is voor zijn familie bij het verwerken van hun verdriet. 

 

Ik verzoek u om een moment van stilte. 


