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Kader en afbakening
In het gebied Gulpen-Wittem, Margraten en Vaals worden in het kader van onderhavig project
(koopkrachtige) vraag en aanbod aan zgn groene diensten1 in beeld gebracht. De
vooronderstelling is dat huidige landgebruikers, ic boeren een belangrijke rol in het aanbod
kunnen gaan vervullen. De concrete uitwerking van het beheer binnen en door boerenbedrijven
zal tzt door het CLM ter hand worden genomen. Bij het in beeld brengen van de gewenste groene
diensten is het in het kader van onderhavig project van belang de aandacht vooral te richten op de
karakteristieke en kenmerkende natuur- en landschapkwaliteiten van het gebied van de
gemeenten Gulpen-Wittem, Margraten en Vaals (grotendeels overlappend met het
herinrichtingsgebied Mergelland-oost). Een dergelijk overzicht is ook handzaam voor de
activiteiten van het CLM, zodat zij gericht de boeren kan benaderen. Enigszins moralistisch
uitgedrukt vormt het de leidraad voor ‘ecologisch geweten’ van dit project.
De functie van deze notitie is díe natuur- en landschapkwaliteiten in beeld te brengen die (1)
kenmerkend zijn voor het gebied én (2) bij het behoud (dan wel herstel) waarbij boeren een
belangrijke rol kunnen spelen. Dit houdt in dat onderhoud en ontwikkeling van met name díe
elementen in beschouwing worden genomen die redelijkerwijs in de bedrijfsvoering inpasbaar
zijn. Fenomenen die grootschalige invloed hebben en bestuurlijk complex zijn (denk aan
aanpassingen van grondwaterwinning), blijven buiten beschouwing.
De notitie is kort gehouden en heeft het karakter van ‘een A4tje’. Dit om in de ronde van het
inventariseren van de groene diensten zo min mogelijk met een overdaad aan ecologische
informatie te belasten. Het voornemen is om in de tweede ronde (van wensen aan groene diensten
naar zoeken naar mogelijkheden voor realisatie ervan) gezamenlijk met het CLM de stap naar het
boerenbedrijf te gaan voorbereiden.
Beheermaatregelen die in algemene zin gunstig zijn, worden bekend verondersteld en hier niet
nader uitgewerkt. Dit zijn onder meer landbouwkundige extensivering, beperking van het gebruik
van meststoffen en bestrijdingsmiddelen op percelen en perceelsranden.

Hoofdlijnen
Gulpen-Wittem, Margraten en Vaals liggen in het Zuidlimburgse heuvelland. Binnen Nederland
neemt dit gebied een bijzondere plaats in, onder meer dankzij de complexe geologische opbouw,
het reliëf, het klimaat en de cultuurhistorie. Vooral het ondiep voorkomen van zachte kalksteen
(mergel) in de bodem is bepalend geweest voor het voorkomen en het verspreidingspatroon van
vele planten- en diersoorten. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen en met name recente
ontwikkelingen in de landbouw en het landgebruik (landinrichting) zullen echter leiden tot grote
veranderingen in de flora en fauna. Deze aanpassingen kunnen op gespannen voet staan met de
algemeen erkende waarden van natuur en landschap in het gebied. De vooronderstelling is dat de
versterking van deze waarden het aangrijpingspunt vormen van de groene diensten die in dit
project centraal staan.

1

Onder groene diensten wordt verstaan: prestaties op het gebied van de kwaliteit van natuur en landschap,
dit op basis van een maatschappelijke vraag.
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De aangrijpingspunten voor groene diensten worden bepaald door :
- karakteristieke landschapselementen
- voorkomen waardevolle soorten (pm)
- landschappelijke beleving (pm)
Hieronder wordt met name op de landschapselementen nader ingegaan. De waardevolle soorten
en landschappelijke beleving worden slechts zeer beknopt behandeld.
Karakteristieke landschapselementen
De keuze van de elementen en de aangrijpingspunten voor aangepaste inrichting en beheer
worden in de context van dit project bepaald door de nu nog actuele, karakteristieke,
landschapselementen in Zuid-Limburg, hun ruimtelijke ligging en de inpasbaarheid van hun
beheer binnen de reguliere bedrijfsvoering.

Voor de keuze van elementen wordt de volgende werkwijze voorgesteld:
a. identificatie van potentieel waardevolle landschapselementen (zie onderstaand overzicht);
b. nadere inperking a.d.h.v. verspreidingsgegevens flora en fauna;
c. nadere inperking a.d.h.v. ruimtelijke aspecten.
Deze notitie gaat in op de identificatie van potentieel waardevolle landschapselementen en geeft
per element enkele aanknopingspunten voor inrichting en beheer die de ecologische waarde ervan
ten goede komen.
De volgende typen landschapselementen zijn in potentie waardevol:
• kalkrijke hellingen;
• graften en overige lijnvormige beplantingen;
• bronhellingen, bronbeken en kwelzones in beekdalen;
• holle wegen en grubben;
• poelen;
• oude boskernen;
• groeves en kleine grotten (aanwezigheid onzeker)
Kalkrijke hellingen
In het zuidelijk deel van het Zuidlimburgs heuvelland speelt de mergel een belangrijke rol in de
bodemopbouw van de hellingen in beek- en droogdalen. Dagzomende mergel is echter zeer zeer
zeldzaam. In de meeste gevallen is een afdekkende laag van hellingmateriaal (verspoelde löss;
terrasmateriaal) aanwezig.
Ecologisch zijn twee aspecten van belang:
• aanwezigheid van kalkrijk materiaal binnen circa 50 cm beneden maaiveld
• aanwezigheid (verweerde) mergel binnen circa 50 cm beneden maaiveld.
Kalkrijke omstandigheden zijn vooral van belang voor veel karakteristieke soorten van bossen,
akkers en graslanden. Voor bossen en akkers levert de aanwezigheid van kalkrijk materiaal
binnen circa 50 cm reeds een goed uitgangspunt; voor goed ontwikkelde kalkgraslanden is
aanwezigheid (verweerde) mergel binnen circa 50 cm een vereiste.
Het areaal van kalkrijke hellingen lijkt door schaalvergroting in de akkerbouw en de daarbij
behorende erosieproblemen in een reliëfrijk landschap in de afgelopen decennia te zijn
toegenomen. Door toegenomen bemestingsdruk (ter plekke, hogerop de helling en op de
aangrenzende plateaugedeelten) heeft deze ontwikkeling zich niet vertaald in natuurwinst en is
netto juist sprake van een sterke achteruitgang van waarden.
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Kalkrijk colluvium kan daarnaast vooral aangetroffen worden langs hellingvoeten en in holle
wegen en grubben (zie hieronder). Deze situaties zijn vooral van belang voor de bosvegetatie.
Vaak zijn ook dassenburchten in deze zone gelegen.
Aanknopingspunt: overzicht bieden in het voorkomen van ondiepe kalk- en mergelbodems
binnen, of grenzend aan agrarische bedrijven. Door aangepast beheer ter plekke en in de
nabije omgeving kan de betekenis van kalk voor de kenmerkende soorten worden
versterkt.
Graften en overige lijnvormige elementen
Graften zijn steilranden binnen uitgestrekte hellingen (bijv als scheiding tussen percelen) ontstaan
door langjarige ploeg- en andere gebruik- en onderhoudactiviteiten in combinatie met de
verspoeling van löss. Door de aanwezigheid van graften werd de hellingshoek van tussenliggende
percelen verkleind en daarmee de ersosie beteugeld. Op graften heeft zich vaak een soortenrijke
struik- en kruidenvegetatie ontwikkeld met een kenmerkende samenstelling: sleedoorn, hazelaar,
meidoorn, braam, Spaanse aak enz. Een zelfde soortenrijke begroeiing vinden wij in de ooit
talrijke heggen in de dalen en op de plateaux. Graften en heggen zijn daarbij van groot belang
voor broedvogels. Door schaalvergroting in het landgebruik zijn in de afgelopen decennia veel
graften en heggen schoon verdwenen. Hetzelfde geldt voor een derde type lijnvormige
beplanting: rijen met knotbomen (in Zuid-Limburg opvallend vaak es en - in mindere mate – ook
haagbeuk). In het algemeen geldt tenslotte dat lijnvormige elementen een belangrijk onderdeel
vormen van de groenblauwe dooradering van het landschap (m.n. verbindingsstructuur voor
dieren, bijv. vleermuizen).
Aanknopingspunt: behoud van graften en heggen, voorkomen van straktrekken van
hellingen. Onderhoud van struiken en bomen. Behoud en versterking als onderdeel van
de groenblauwe dooradering (samenhangend netwerk bossen/struwelen en lijnvormige
beplantingen).
Bronhellingen, bronbeken en kwelzones in beekdalen
In hellingen en beekdalen uittredend water, kan een bepalende factor zijn voor het voorkomen
van diverse planten- en diersoorten, zowel langs als in de beek. De samenstelling van het
bronwater (dat tijdens haar gang door de ondergrond o.a. veel kalk heeft opgenomen) en de
temperatuur ervan (vorstvrij) zijn hierbij van doorslaggevende betekenis. Kalkbronnen en
kalkrijke kwel zijn in Zuid-Limburg overigens bepaald niet beperkt tot het Mergelland. Ook in
het noordelijk deel van het Zuidlimburgs heuvelland – waar de mergel alleen nog op zeer grote
diepte aanwezig is - kunnen deze verschijnselen optreden, vooral dankzij de aanwezigheid van
zeer kalkrijke tertiaire kleien.
Aanknopingspunt: intact houden van de grondwaterstromingen; afschermen van
vermestende invloed uit omgeving (via grondwaterstromen én erosie). Van bijzonder
belang is het herstellen van de bovenloop van bronbeekjes die dicht onder de
plateaurand ontspringen en het voorkomen van vervuiling(vuilstort) en vermesting ervan.
Voorts is langs de gehele beekloop van belang het vrijwaren van de aan de beek
grenzende zone van mest- en bestrijdingsmiddelen.
Holle wegen en grubben
Holle wegen en grubben (diep ‘ravijnachtig’ ingesneden verbindingen tussen plateau en dal) zijn
ontstaan door erosie, die vooral optreedt wanneer zij bij hevige regenval als waterafvoer
functioneren. Veel grubben zijn ontstaan uit holle wegen wanneer door voortschrijdende Vvormige erosie de weg smaller werd dan de asbreedte van de boerenkarren (verdiepte geulen).
Zowel holle wegen als grubben zijn in hoge mate karakteristiek voor het Zuidlimburgse
landschap. Hun bermen hebben vaak een specifieke begroeiing. Daar waar ze zijn bebost heerst
een bijzonder microklimaat (schaduwrijk en vochtig). Hiervan profiteren, naast ‘gewone’
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bossoorten diverse bijzondere soorten varens en mossen. Bestaan de bermen uit open, grazige
vegetatie, dan kunnen met name op zuidhellingen en ondiepe mergelbodem lijnvormige
kalkgraslandfragmenten met diverse warmteminnende soorten voorkomen. Naast
bodemgesteldheid, microklimaat en expositie wordt de botanische kwaliteit van holle wegen sterk
(negatief) beïnvloed door de (bovengrondse) instroom van meststoffen uit de aangrenzende
percelen.
Aanknopingspunt: (1) in bosachtige situaties behoud van schaduwrijken vochtig
microklimaat door adequaat onderhoud van de houtige begroeiing (hakhout, knotbomen,
eventueel ook zgn ‘mantels en zomen’); (2) in grasachtige situaties voorkomen van
verruiging en vervilting door actief graslandbeheer (ten minste jaarlijks maaien en
afvoeren); (3) altijd: beperken en zo mogelijk voorkomen van de aanvoer van meststoffen
door aangepast landbouwkundig gebruik van de aangrenzende en bovenliggende
percelen (minder meststoffen, geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen). Dit kan
door extensivering van grasland- of akkergebruik of door omvorming tot boomgaard van
de aangrenzende strook.
Poelen
Verspreid in het Zuidlimburgse landschap komen van oudsher talrijke poelen voor, zowel in de
dalen als op de plateaux. Deze hadden een functie voor het drenken van het vee of als reservoir
van bluswater. Met de ontwikkeling van een centrale, hygiënische watervoorziening zijn deze
poelen voor deze doelen goeddeels overbodig geworden. Voor een aantal amfibieënsoorten zijn
de poelen evenwel van essentiële betekenis (geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad, div
salamandersoorten). Ter wille van het behoud van deze soorten is er de afgelopen tientallen jaren
veel aandacht geschonken aan het herstel en onderhoud van poelen. Afhankelijk van de inrichting
en de kwaliteit van het water waarmee de poelen worden gevoed kunnen ze ook een groeiplaats
bieden aan zeldzame plantensoorten.
Aanknopingspunt: versterking van het herstel en het beheer van de drinkpoelen (en hun
directe omgeving), achterstalling beheer uitvoeren. Met name te richten op die plekken
waar het groenblauwe netwerk ‘gaten’ vertoont.
Oude boskernen
Bossen zijn belangrijk als groeiplek resp. leefgebied van vele planten- en diersoorten. Voor een
aantal plantensoorten met beperkte verspreidingsmogelijkheden en voor soorten die gebonden
zijn aan langdurig ongestoorde omstandigheden, is de ouderdom van de beplanting een belangrijk
gegeven. Behoud en zorgvuldig beheer in en langs dergelijke elementen zijn daarom van groot
belang.
Aanknopingspunten: voortzetting historisch beheer van de boselementen (hakhout;
middenbos); vooral bij kleine bosjes veel aandacht voor zgn ‘mantels en zomen’; geen
naaldhout; aangepast beheer op aangrenzende en bovenliggende percelen (voorkomen
inwaai bestrijdingsmiddelen, aanleg bufferzones). Dit is van belang voor o.m. diverse
plantensoorten, insecten en bijzondere zoogdieren zoals hazelmuis en eikelmuis.

Groeves en kleine grotten
Als gevolg van kleinschalige mergelwinning zijn op veel plaatsen in dalwanden kleine groeven
en grotten aanwezig. Deze mergelgrotten kunnen van groot belang zijn voor overwinterende
vleermuizen. Dagzomende mergel rond groeves en (kleine) grotten kunnen van belang zijn voor
warmteminnende rotsvegetatie en kalkgraslandsoorten.
Aanknopingspunten: bij grotten zorgdragen voor rust, vooral tijdens winterhalfjaar en
zorgdragen voor toegankelijkheid voor vleermuizen (niet volledig afsluiten); bij
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dagzomende kalksteen (boven grotten, in groeves) voorkomen van houtopslag (maar
aandacht voor bijzondere soorten), strooiselophoping, verruiging en vervilting.

Voorkomen waardevolle soorten, mn de Hamster (pm)
In zuidelijk Limburg komt een aantal waardevolle soorten voor: soorten die voor het
natuurbehoud betekenis hebben vanuit landelijke en Europese optiek. De hierboven behandelde
karakteristieke landschapselementen zijn voor een groot aantal waardevolle soorten van groot
belang. De daar voorgestelde maatregelen ondersteunen het behoud van deze soorten. Voor
enkele soorten, zoals de Hamster overstijgt het biotoop de omvang van de landschapselementen
en is meer vlakdekkend beheer nodig. Dit beheer heeft betrekking op het laten voortbestaan van
gangencomplexen en op het voedselaanbod gedurende het gehele jaar. In Zuid Limburg zijn
enkele gebieden (akkercomplexsen) die zich zeer voor Hamsterbeheer lenen. Dergelijke
potentiële leefgebieden zijn reeds op kaart aangegeven.

Landschappelijke beleving (pm)
Een aantal van de hierboven genoemde maatregelen hebben niet alleen betekenis voor de
natuurwaarde en ecologische betekenis, maar ook op de landschappelijke belevingswaarde. De
betekenis van deze maatregelen wordt bepaald door de landschappelijke context waarin ze
plaatsvinden. In deze notitie wordt volstaan met het noemen van enkele van dergelijke
maatregelen zonder ze verder uit te werken:
- verminderen van het areaal mais (ten faveure van graan of gras)
- onderhoud/herstel van houtwallen/singels
- het sparen of terugbrengen van solitaire bomen in de akkers en weilanden
- bevorderende maatregelen voor bloemrijke akkers en akkerranden
- het behoud en/of herstel van bloemrijke hooilanden
- het behoud en/of herstel van hoogstamboomgaarden.
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Fysiografische kaart Gulpen-Wittem, Margraten, Vaals.
Op basis van de bodemkaart van het gebied is een aantal fysiografische eenheden
onderscheiden dat relevant is voor de ecologische kansrijkdom van voor Zuid-Limburg
karakteristieke landschapselementen. Dit zijn de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
eenhe
id
1*

vuursteenplateau met lössdek;
plateauresten met terraszand en grinden;
vuursteen-hellingcomplex;
hellingcomplex löss/kalksteen;
hellingcomplex kalksteen (inclusief kalksteen-plateauresten);
hellingcomplex löss/terraszand en grind;
hellingcomplex glauconietklei;
lössplateaus, colluviale dalen en puinwaaiers (incl. kleefaarde-plateauresten);
beekdalen.
reliëf

hoofdcomponenten

zuurgraad

grondwater

vuursteeneluvium met löss

zuur

stagnerend

2

vlak tot zwak glooiend
plateaus,ondiepe dalen, en
glooiende waaiers of
hellingvoeten
zwak glooiend plateaurst

zand en grind met dun lössdek

3

matig steil hellingen

4

korte zeer steile tot matig steile
hellingen langs colluviale
dalen
zeer steil tot matig steile
hellingen
(glooiend op kleine
plaeauresten)
lange steile tot matig steile
hellingen
lang, matig steile tot glooiende
convexe hellingen
vlak tot glooiende plateaus
vrijwel vlak met plaatselijk
kleine verschillen in
terrasniveaus

hellingmateriaal (vuursteen en
löss
hellingmateriaal (löss,grind en
zand ) op mergel

zuur /matig
zuur
zuur

5

6
7
8*
9

matig zuur /
neutraal

ondiepe
kalkverweringsbodems met
löss

neutraal/zw.ba
sisch

Terrasafzettingen en löss

zuur/zwak
zuur
matig
zuur/neutraal
matig zuur
zwak
zuur/neutaal

glauconiet klei en zand en löss
löss**
lemige beekafzettingen

zeer plaatselijk
bronnen
slecht doorlatend
(bovenin bronnen)
grondwater matig
diep

*Ook de vuursteenplateaus met een dikker lössdek (40 tot 120 cm dik) zijn tot deze eenheid gerekend en
niet tot de lössplateaus omdat ze zuurder zijn dan de andere lössgronden door invloed stagnatie van
bodemwater op het zeer zure vuursteeneluvium (plateaus van Vijlen en Heijenrath, Eperheide).
Stagnerende plateaus zijn aangegeven met een golfpatroontje (1n, resp 8n). De “n”vlakjes ten zuiden van
Mechelen (Kleeberg)
en Kuttingen stagneren op glauconietklei. De “Platte Bossen”stagneren op terrasklei.
** Met löss wordt hier bedoeld löss in situ en verspoelde löss (colluvium). De kleine plateauresten en
flauwe hellingen met kleefaarde (Vijlen, Nijswiller,Wijlre, Bocholt) zijn ook hiertoe gerekend. Ze zijn
zwak zuur en sterk kleiig en zijn ecologisch te vergelijken met niet sterk uitgeloogde lössgronden. Als ze
apart onderscheiden moeten worden kunnen ze samen met de kleine oppervlakken aan terraskleien (hier
niet onderscheiden).

Page 6

Page 7

Ecologische potentie van fysiografische eenheden in het gebied Gulpen-Wittem.
In onderstaande tabel wordt voor elke eenheid van de opgestelde fysiografische kaart2
aangegeven welke van de onderscheiden karakteristieke landschapselementen vanuit ecologisch
perspectief van bijzondere waarde zijn (+). Het gaat hierbij vooral om behoud dan wel herstel van
bestaande elementen, maar ten dele ook om aanleg van nieuwe elementen binnen een historischlandschappelijke context (met name graften, heggen etc.). In de tabel wordt tevens aangegeven in
welke fysiografische eenheid een bepaald element een zeer hoge potentie heeft (++).

++

+
++
+
+
+

+
+
+
++
+
+

groeves en kleine
grotten

+

oude boskernen

+
++

+
+
+
++
+
+
+
+
+

poelen

vuursteenplateau met lössdek
plateauresten met terraszand en grind
vuursteen-hellingcomplex
hellingcomplex löss/kalksteen
hellingcomplex kalksteen
hellingcomplex löss/ terraszand en grind
hellingcomplex glauconietklei
lössplateaus, colluviale dalen en puinwaaiers
beekdalen

holle wegen en
grubben

1
2
3
4
5
6
7
8
9

bronhellingen, bronbeken en kwelzones

Fysiografische eenheden

graften, heggen etc.

kalkrijke hellingen

Karakteristieke elementen

+
+
++

++
+

De opgestelde fysiografische kaart bestrijkt een belangrijk deel van het zuidlimburgse heuvelland,
en omvat alle bij het project betrokken pilotbedrijven. Binnen deze bedrijven zijn niet alle
bovenstaande combinaties van fysiografische eenheid en karakteristieke elementen aanwezig of te
ontwikkelen. Ook zullen niet alle mogelijke ecologische doelen in de agrarische bedrijfsvoering
inpasbaar zijn. Wel kunnen voor een toepassing van bovenstaande informatie in de praktijk een
aantal aanbevelingen worden gedaan:
1.

2.

Ontwikkeling van kalkgraslanden is binnen de randvoorwaarden van de huidige
agrarische bedrijfsvoering nauwelijks haalbaar. Op hellingen met ondiepe kalksteen
kan een extensief graslandbeheer echter wel voor een ecologische meerwaarde
zorgen. Belangrijker nog is echter het instellen van bufferzones rond – en met name
bovenlangs - bestaande kalkgraslanden (meest natuurgebieden). Dit kan op diverse
wijzen gerealiseerd worden: door aanleg van houtwallen/graften, stroken extensief
grasland of ruigtevegetatie en boomgaarden. Het vermijden van schaduwwerking
dient hierbij een punt van aandacht te zijn.
Ook hellingbossen zijn bijzonder kwetsbaar voor vermestende invloeden vanaf
bovengelegen landbouwgronden, ook hier kan aanleg van bufferzones bijzonder
nuttig zijn (zie hierboven). Schaduwwerking is in dit geval uiteraard geen bezwaar.

2

De fysiografische kaart is opgesteld op basis van de bodemkaart (1:50.000). Daarbij zijn die eenheden
samengenomen, die van gelijke betekenis zijn voor de ecologische kwaliteit van de in dit project onderscheiden voor
Zuid-Limburg karakteristieke landschapselementen.
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3.

4.

5.

6.

7.

Zo mogelijk dient de bufferzone zelf ook gezoneerd te worden aangelegd met een
mantel- en zoombegroeiing, aansluitend op de bosrand.
In het huidige Zuid-Limburgse agrarische landschap vormen holle wegen vaak een
refugium voor tal van bijzondere plant- en diersoorten. Het is nu van belang vast te
stellen of het hier gaat om restanten van lijnvormige (kalk)graslanden dan wel
bosstroken gaat. In beide gevallen is aanleg van bufferzones van groot belang (zie
resp. onder 1 en 2).
Bij aanleg van houtige beplantingen zoals heggen, houtwallen en bosranden geldt in
het algemeen dat de ecologische potenties hoger zijn naarmate het substraat minder
zuur is. Hierbij kan de volgende rangorde – van hoge naar relatief lage potenties worden aangehouden: (1) (ondiepe) kalksteen, (2) löss, (3) (ondiepe) zand- en
grindlagen en (4) (ondiep) vuursteeneluvium.
Een nuancering kan worden aangebracht ten aanzien van de aanleg, dan wel het
herstel van graften. Deze kunnen met name op lösshellingen grote betekenis hebben
bij het voorkomen van erosie en de daaraan gekoppelde eutrofiëring van lagere
hellingdelen.
Binnen de beekdalen vinden wij plaatselijk natte kwelzones en/of broekbosfragmenten. Deze elementen dienen zo veel mogelijk van vermesting te worden
gevrijwaard. De kwelzones kunnen beheerd worden als extensief grasland
(onbemest), de broekbosfragmenten dienen niet beweid te worden. In beide gevallen
is aanleg van bufferzones aan te bevelen.
Binnen het Zuid-Limburgse landschap vormt het gebied met glauconiet-klei een
bijzonder deelgebied, gekenmerkt door een hoge dichtheid aan kleine beekjes,
brongebieden en kwelrijke graslanden. Binnen dit deelgebied hebben behoud en
herstel van deze elementen de hoogste prioriteit. Dit is te bereiken door het gebruik
als extensief hooiland (onbemest) van de lagere delen, aanleg van bufferzones (zie
onder 1) en voorkoming van overmatige schaduwwerking.

Bronnen:
Staring Centrum, 1990. Bodemkaart van Nederland. 1 : 50 000. blad 61-62. W en O.
Staring Centrum. Wageningen.
Waal de, R.W. Toelichting 1 : 50 000 bodemkaart Zuid-Limburg. 1984. Universiteit van
Amsterdam/PPD-Limburg. Amsterdam/Maastricht.
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Notitie over historische kenmerken en ligging van een aantal
landschapselementen in Zuid-Limburg
J. Renes, Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht, Postbus 80115, 3508 TC Utrecht,
j.renes@geo.uu.nl

In het onderstaande zijn enkele historische kenmerken besproken van een aantal
landschapselementen in Zuid-Limburg. Daarbij ligt de nadruk op de ligging in het landschap.
De bevindingen zijn vooral gebaseerd op twee vroegere publicaties van mijn hand, namelijk:
- Renes, J. (1988). De geschiedenis van het Zuidlimburgse cultuurlandschap. Maaslandse
Monografieën (groot formaat) 6. Van Gorcum, Assen/Maastricht.
- Renes, Hans (1993). Het cultuurlandschap in Mergelland-Oost. Natuurhistorisch
Maandblad 82, pp. 3-27.
Beide publicaties zijn aanwezig in de Bibliotheek De Haaff en bevatten uitgebreid
kaartmateriaal. Waar nodig verwijs ik nog naar andere literatuur. Opmerkingen van Dr P.
Hommel bij de conceptversie van deze notitie zijn verwerkt.

Kalkrijke hellingen
Over de vroegere verbreiding van kalkrijke hellingen is weinig bekend. Om een indicatie te
krijgen zouden de graslanden van de Tranchotkaart (ca 1806) kunnen worden gecombineerd
met hellingen op de Geomorfologische kaart. De bodemkaart kan aangeven op welke
hellingen tegenwoordig ondiep kalk aanwezig is, wat mogelijkheden biedt om
kalkgraslanden tot ontwikkeling te brengen. In het kader van deze notitie is deze
kaartvergelijking niet uitgevoerd.
Kalkrijke hellingen werden in het verleden extensief beheer als schapenweide:
kalkgraslanden. Een uitzondering vormden waarschijnlijk de minder steile maar zeer
kalkrijke hellingvoeten langs de Gulp en Noorbeek. Hier vinden / vonden we een bijzonder
type Kamgrasweide - met veel kalksoorten en - ook binnen Zuid-Limburg - een zeer beperkt
areaal. Overigens hoeven waardevolle kalkgraslanden niet per sé erg oud te zijn, zoals blijkt
uit de ontwikkelingen op de Wijlre-akkers boven Stokhem. Het belangrijkste
kalkgraslandgebied in de directe omgeving van de agrarische bedrijven waar dit project zich
op richt is de Berhofweide, eveneens boven Stokhem (schr. med. P. Hommel).

Graften
Graften zijn in het verleden aangelegd/ontstaan op hellingen die als bouwland in gebruik
waren. Heggen die evenwijdig aan de hoogtelijnen of juist dwars door droge dalen liepen,
gingen als opvang voor erosiemateriaal fungeren. Aan de onderzijde van de heg ging de
erosie door. Op deze wijze ontstond onder de heg een steilrand.
Dit effect kon optreden bij iedere heg op een helling in het bouwland. Een variant vinden we
op de grenzen, al of niet door een heg gemarkeerd, waar bos of permanent grasland grensde
aan bouwland. In dit geval ontstond een steilrand tussen de geërodeerde bouwlanden en de
niet geërodeerde graslanden en bossen.
In een aantal gevallen zullen zeker bewust heggen zijn aangeplant op plaatsen waar grond
afspoelde, zeker waar geulen dreigden te ontstaan.
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Figuur 1 geeft het bodemgebruik volgens de Tranchotkaart (ca 1806) voor verschillende
geomorfologische eenheden. Daarbij zijn de hellingen verdeeld in matig steil (8,75 – 26,7
%) en steil (>26,7 %). De gebieden met een helling van minder dan 8,75 % zijn als (relatief)
vlak aangegeven.
De figuur laat zien dat de matig steile hellingen voor een belangrijk deel als bouwland in
gebruik waren. Van de steilste hellingen was 45% in gebruik als bouwland, de rest lag onder
bos.
De hoogste dichtheid aan graften ligt op die steilste hellingen. In een aantal gevallen,
bijvoorbeeld voor de steile, op het zuiden gerichte hellingen langs de Selzerbeek, lijken de
graften tamelijk regelmatig over de helling verdeeld; mogelijk gaat het hier om oude
wijnterrassen.

Figuur 1: De relatie tussen geomorfologie en bodemgebruik in 1806. Uit: Renes, 1993, p. 8.
De meeste graften liggen echter in gebieden met matig steile hellingen. Volgens gegevens die
M. Heyen in 1985 verzamelde in Mergelland-Oost lag 71% van de graften op hellingen tussen
5 en 15° (N.B. De indeling van de hellingen is niet vergelijkbaar met die in figuur 1).
In de afgelopen eeuw zijn veel graften verdwenen, niet alleen door schaalvergroting in de
landbouw, maar ook omdat veel bouwland in grasland is omgezet (figuur 2). Dat laatste
proces maakte dat graften hun functie verloren en niet meer werden onderhouden. Dat neemt
uiteraard niet weg, dat behoud en/of herstel van graften op een helling met grasland
ecologisch en landschappelijk zeker ook waarde heeft.
Voor de begroeiing van graften verwijs ik naar Dirkmaat (2005).
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Figuur 2. Graften in het Zuidoosten van ZuidLimburg in 1910 en 1950. De toename van het
grasland was hier de belangrijkste oorzaak van
het verdwijnen van graften in deze periode. Uit:
Diemont & Van de Westeringh, 1978.
Literatuur:
Breteler, H.G.M. & J.M.M. van den Broek (1968).
Graften in Zuid-Limburg. Boor en Spade 16, pp.
119-130.
Diemont, W.H. & W. van de Westeringh (1978).
Graften in Zuid-Limburg; groen of kaal, levend
of verdwijnend? Tijdschrift Kon. Ned.
Heidemaatschappij 89, pp. 99-107.
Dirkmaat, J. (2005), Nederland weer mooi; op weg
naar een natuurrijk en idyllisch landschap.
ANWB, Den Haag, i.s.m. Stichting Nederlands
Cultuurlandschap.

Andere lijnvormige beplantingen 1: heggen
Heggen zijn in het landschap in hoge mate complementair aan graften: waar de laatste in
bouwland ontstonden, zijn heggen juist gebonden aan (vroegere) graslanden. Heggen
dienden in de eerste plaats als veekering. Voor de wijze waarop heggen vroeger werden
beheerd, verwijs ik opnieuw naar Dirkmaat (2005).
Graslanden liggen traditioneel in vier typen gebieden:
- In beekdalen. Nog in de late Middeleeuwen waren veel van deze graslanden nog
gemeenschappelijk gebruikt. Nadien zijn steeds meer graslanden in privébezit gekomen,
wat meestal betekende dat er sloten en heggen omheen werden gelegd. Dit proces is pas
in de loop van de twintigste eeuw voltooid.
- Rond de nederzettingen. Naast de boerderijen lagen huisweiden, die omgeven waren
door heggen. De geconcentreerde dorpen op de plateaus vormden door die huisweiden
kleine begroeide enclaves in de grote open bouwlandgebieden (figuur 3).
- Plaatselijk op natte plekken op de plateaus. Zo staan er knotbomen (wilgen, maar ook
een belangrijke populatie van haagbeuken) in een gebied met kuilbrikgronden boven op
het plateau bij Bocholtzerheide. Een ondoorlatende laag is hier verantwoordelijk voor
een situatie waarin het land vaak zeer nat is, maar ook kan uitdrogen. Haagbeuk is erg
goed bestand tegen deze extreem wisselvochtige omstandigheden en is daarbij goed
bestand tegen knotten.
- Sinds het eind van de 19e eeuw is de oppervlakte grasland toegenomen, een proces dat
begon in de omgeving van Vaals. Oorzaken waren de landbouwcrisis van de jaren 1880,
de groeiende vraag naar zuivelproducten (vooral vanuit Aken) en plaatselijk de moeilijke
bodems (bijvoorbeeld de natte groenzanden bij Vaals). Een kaart van de veranderingen
in bodemgebruik (zie Renes, 1993, kaart 1A) laat zien dat de nieuwe graslanden vooral
aansloten bij de oudere graslandgebieden langs de beken. De lössplateaus bleven
voornamelijk als bouwland in gebruik.
De aanleg van heggen ging door tot in het eerste kwart van de 20e eeuw; daarna zijn nieuwe
graslanden meestal omgeven door prikkeldraad.
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Figuur 3. Sibbe en IJzeren: twee plateaudorpen met graslanden met fruitbomen, omgeven
door heggen. Uit: Westeringh, W. van de (1983). Enkele aspecten van het historisch landgebruik
rondom Margraten. In: Een bijdrage tot de historie van Margraten. Margraten, pp. 31-53 (gebaseerd
op de Ferrariskaart, ca 1775).

Literatuur:
Dirkmaat, J. (2005), Nederland weer mooi; op weg naar een natuurrijk en idyllisch landschap.
ANWB, Den Haag, i.s.m. Stichting Nederlands Cultuurlandschap.
Willems, P. (1980). Hagen in het Mergelland. Natuurhistorisch Maandblad 69, pp. 125-128.

Andere lijnvormige beplantingen 2: lanen
Lanen zijn vanaf de zestiende eeuw aangelegd bij kastelen en buitenplaatsen. Ze maken
meestal deel uit van een systeem, met een hoofd-as en één of meer, dwars op de hoofd-as
lopende, dwars-assen. In het ideale geval is de hoofd-as gericht op het huis, maar er zijn veel
voorbeelden waar de terreinomstandigheden dat moeilijk maakten.
De meeste middeleeuwse kastelen en adellijke huizen zijn gebouwd in lage gebieden, zoals
beekdalen, omdat het daar eenvoudiger is om waterhoudende grachten om het huis te
leggen. Bovendien liggen vanouds de belangrijkste dorpen in het Maasdal en op de randen
van de beekdalen. Dat maakt dat de meeste lanen tenminste voor een deel in lage gebieden
liggen. Een voorbeeld van een lanenstelsel op het plateau ligt bij het voormalige klooster
van Blankenberg bij Cadier en Keer.

Holle wegen en grubben
Holle wegen en grubben kunnen ontstonden door erosie. Die erosie vond ook in natuurlijke
omstandigheden wel plaats; holle wegen en grubben komen bijvoorbeeld voor in
hellingbossen. De meeste holle wegen zijn echter tenminste voor een deel antropogeen.
Vooral in steile hellingen werden bestaande geulen door mensen gebruikt om geleidelijker
stijgende routes van dal naar plateau te krijgen. Het gebruik als weg heeft vervolgens de
erosie versterkt. Bovendien blijkt uit onderzoek in Belgisch-Limburg (Stevens, 1987) dat
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een weg die over een golvend plateau wordt aangelegd, zich snel zal insnijden in de hogere
delen van het landschap. Een flauwe helling blijkt al voldoende om een holle weg te laten
ontstaan.
De hellingen langs de holle wegen waren meestal begroeid met gras en knotbomen. Na het
stopzetten van de beweiding hebben zich op veel plaatsen bosplanten gevestigd waaronder
bijzondere soorten (zie ook: oude boskernen). Dergelijke situaties zijn ecologisch waardevol
en worden bedreigd door vermesting van uit het aangrenzend landbouwgebied. Ook het
staken van het knot- en hakhoutbeheer is ongunstig. Als de bomen met hun kruinen te hoog
boven de holle weg uitgroeien gaat het lijnvormig bosmilieu (microklimaat) verloren en ligt
(extra) verruiging op de loer.
Literatuur:
Stevens, J. (red.) (1987). Holle wegen in Limburg. Provinciaal Natuurcentrum, Rekem.

Poelen
Poelen zijn aangelegd als drenkplaats voor vee. Ze liggen dus vooral in gebieden die tijdelijk
of permanent onder gras lagen en die niet grensden aan open water. Poelen lagen vooral in
hoeken van percelen, op het laagste punt, waar water vanzelf naartoe vloeide. De heggen
langs de perceelsrand, meestal met een of meer bomen, gaven hier beschutting en de
schaduw voorkwam dat het water te snel verdampte. (Vijvers die middenin percelen liggen,
zijn vaak recent aangelegd).

Oude boskernen
Bossen waren al in de late Middeleeuwen grotendeels teruggedrongen tot die delen van het
landschap die nauwelijks voor akkerbouw te gebruiken waren. Figuur 1 maakt duidelijk dat
bossen in het begin van de 19e eeuw vooral kenmerkend waren voor (matig) steile hellingen.
Daarnaast kon bos zich handhaven in gebieden met zeer slechte bodems, zoals de
grindkoppen rond Ubachsberg en de vuursteenbodems op het plateau ten zuiden en
zuidwesten van Vaals. Dit zijn dan ook de gebieden waar we oude boskernen moeten
zoeken.
In de 19e eeuw werden de resterende bossen over het algemeen geëxploiteerd als
hakhoutbos, eventueel met overstaanders, of als middenbos. In de loop van de 20e eeuw
heeft men veel hakhoutbossen laten uitgroeien tot opgaand bos. In enkele gevallen, met
name in de bosgebieden bij Vaals, zijn oude hakhoutbossen vervangen door naaldbos.
Het is erg opvallend dat op de (al dan niet kalkrijke) lössgronden van Zuid-Limburg de
vestiging van bosplanten veel sneller verloopt dan op de zandgronden en heel veel sneller
dan op klei. Op veel plaatsen zien we dat relatief recente bosuitbreiding (circa 50 jaar) op
gronden aansluitend aan oude boskernen - mits in het verleden niet te sterk bemest - reeds
bijzonder soortenrijk kunnen zijn. Voor dit project is het van belang (1) dergelijke situaties
te herkennen en (2) bij nieuwe bosaanplant zo mogelijk aan te sluiten bij oude kernen.

Groeven en kleine grotten
Groeven zijn in het verleden gebruikt om grondstoffen te winnen. Soms waren het
eenvoudige kuilen, bijvoorbeeld voor winning van löss of klei om stenen van te bakken. Ook
5
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de vuursteen in het Vaalserbos is wel op kleine schaal gewonnen; het materiaal is kort
gebruikt om vuurvaste schalen van te maken. In het lössgebied leggen veel onopvallende
‘leemkuilen’. Verspreid in het agrarisch gebied liggen her en der ook kleine
kalkontsluitingen waaruit in het verleden voor eigen gebruik mergel is gewonnen.
Andere groeven liggen in wanden, op plaatsen waar gesteenten (bijna) dagzomen. Het
belangrijkste product was kalksteen (mergel), dat werd gebruikt als bouwmateriaal en als
meststof. Zowel de relatief zachte Maastrichtse kalksteen in het westen van Zuid-Limburg
als de hardere Kunrader kalksteen werden gebruikt. De Kunrader kalksteen was geschikter
voor kalkovens; op de plekken waar deze steensoort dagzoomt vinden we vrijwel alle ZuidLimburgse kalkovens. In de omgeving van Vaals bevinden zich oudere gesteenten dicht
onder de oppervlakte, zoals carbonische zandsteen, die plaatselijk gewonnen zijn voor
bouwmateriaal. De Heimansgroeve en de Cottessergroeve ontsluiten deze steen. Omdat
bouwmateriaal meestal lokaal werd gebruikt, kunnen we uit het bouwmateriaal van oude
boerderijen een globale geologische kaart samenstellen.
Slechts enkele steensoorten waren ooit waardevol genoeg om ondergrondse gangen voor aan
te leggen. Tijdens het Neolithicum zijn ondergrondse mijngangen aangelegd om vuursteen te
winnen uit ‘vuursteenbanken’ (de vuursteen aan de oppervlakte was te zeer verweerd om te
gebruiken voor werktuigen). De ingangen van deze prehistorische mijngangen bevinden zich
onder meer in het Savelsbos.
Rond de 13e eeuw begon de ondergrondse winning van steenkool en kalksteen (‘mergel’).
De gangen begonnen aanvankelijk in steile hellingen en liepen bijna horizontaal de berg in
(de ondergrondse steenkoolwinning begon in de wanden van het dal van de Worm, net ten
oosten van Limburg op Duits gebied). Ingangen van kalksteen‘grotten’ vinden we vooral in
de steile hellingen aan de rand van het Geuldal en de Pietersberg.
Zowel kleine groeven als grotten kunnen een bijzondere ecologische betekenis hebben
(kalkplanten, vleermuizen etc.).

Boomgaarden
Boomgaarden vormden vroeger een nevenactiviteit van boeren. Onder de (hoogstam)bomen
graasde vee. Deze ‘fruitweiden’ lagen naast de boerderijen. Omdat de meeste boerderijen
aan de randen van de dalen stonden, was ook de fruitteelt daar geconcentreerd. Kenmerkend
voor de boomgaarden was een grote variatie in soort en leeftijd van de bomen. Op kleine
schaal werd voor de markt geproduceerd, waartoe bijvoorbeeld appels werden verwerkt tot
stroop.
In de loop van de 20e eeuw is de fruitteelt grootschaliger geworden en, vooral in de laatste
decennia, het terrein geworden van gespecialiseerde fruitbedrijven. Die ontwikkeling ging
samen met een verplaatsing. De nieuwe laagstamboomgaarden worden in grote aantallen
aangeplant op de plateaus, waar meer ruimte is en de bodem minder nachtvorstgevoelig.
Laagstamboomgaarden hebben doorgaans weinig 'eigen' ecologische waarde maar kunnen
wel van belang zijn als bufferzone, bijvoorbeeld langs bosranden en holle wegen.
Literatuur
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