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Hoewel het beschikbare instrumentarium voor landschapsbehoud hiaten vertoont,
valt de meeste winst te verwachten van een betere benutting van bestaande
wetgeving.

2

De systematische kaalslag van de historische cultuurlandschappen was zonder
financiéle inbreng en organisatorische ondersteuning van de overheid niet mogelijk
geweest.

3

De term win-win-situatie, veelvuldig gebruikt om natuurontwikkelingsprojecten aan
te prijzen, leidt de aandacht af van de veriiezers; tot de laatste catégorie behoort
meestal het cultuurlandschap.

4

Voor het landschap geldt tot dusverre, meer nog dan voor diverse andere
beleidssectoren, dat de productie van nota's wordt verward met het daadwerkelijk
voeren van een daaraan gekoppeld beleid.

5

De milieu-ethiek rieht zieh te sterk op - nauwelijks meer bestaande natuurlandschappen en verwaarloost de omgang met cultuurlandschappen.
Elliott, R. (1997). Faking nature; the ethics of environmental restoration. Routledge, London
(Environmental Philosophies).
Palmer, C. (1997). Environmental ethics. ABC-CLIO, Santa Barbara (Contemporary Ethical Issues).

6

Het groeiend gebruik van Geografische Informatiesystemen werkt in het voordeel
van hogere overheden en grate ondernemingen, die kunnen beschikken over dure
hard- en software en grate hoeveelheden (eventueel elders gekochte) data, en
verzwakt de positie van milieugroepen en individuele burgers.

7

De opkomst van de digitale fotografie met de daarbij behorende bijna onbeperkte
manipulatiemogelijkheden, betekent het einde van de foto als redelijk betrouwbare
historische bron.

8

Waarderingen dienen helder en inzichtelijk te zijn; de belangrijkste criteria zijn
zeldzaamheid, gaafheid, samenhang en kenmerkendheid.

9

Inbreng van de cultuurhistorie is nodig in alle fasen van de planvorming.

1

10

Verweving van functies en een zekere mate van stabiliteit zijn essentieel yoor het
duurzame behoud van historische cultuurlandschappen.

11

Een centraal instituut dat zieh op nationale schaal met onderzoek naar, voorlichting
over en zorg voor het cultuurlandschap gaat bezighouden, is dringend gewenst.

12

In de presentatie van cultuurhistorie ontbreekt het te vaak aan aansprekende
thema's en opgaven.

13

Een verdere uitbreiding van de biologische landbouw is gunstig voor het beheer
van het cultuurhistorische landschap.

14

Oral history is onontbeerlijk voor het krijgen van inzicht in het vroegere
landschapsbeheer.

15

Het feit dat er wel een Vlinder-, maar geen Rupsenstichting bestaat, maakt duidelijk
hoezeer de waardering van de omgeving in de praktijk wordt bepaald door
affectieve factoren.

16

Doceren is doseren.
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Woord vooraf

Dit boek vormt het resultaat van een onderzoek dat al in 1986
begon, toen het Provinciaal Bestuur van Limburg aan de
Stichting voor Bodemkartering, inmiddels voortgezet in DLOStaring Centrum, opdracht verleende voor een historisch-geografisch onderzoek in het streekplangebied Noord- en MiddenLimburg. De eerste fase van het onderzoek is uitgevoerd door
M.M.G.J. Bakermans en LR. Profijt. Zij verzamelden een deel
van het materiaal voor de kaarten, vooral voor kaart 1, maar kregen toen een baan elders aangeboden. Hun vertrek leidde tot een
sterke vertraging in het onderzoek.
Het onderzoek werd overgenomen door schrijver dezes. In 1988
en 1989 heb ik de gegevens voor kaart 1 aangevuld, de veranderingen gemventariseerd en het overgrote deel van het materiaal
voor kaart 2 verzameld. Mijn collega G.H.P. Dirkx, inventariseerde de wegen.
De conceptkaarten werden in 1989, voorzien van een beknopte
toelichting, aan de opdrachtgever toegestuurd. Nadien werd het
onderzoek met tussenpozen voortgezet, waarbij regelmatig aanvullende gegevens aan de opdrachtgever werden geleverd. Een
uitgebreid literatuuronderzoek leidde in 1992 tot een eerste overzicht van de historisch-geografische achtergronden. In 1993
bood het DLO-Staring Centrum mij de mogelijkheid om twee
maanden archiefonderzoek in Maastricht uit te voeren.
J.A.J. Vervloet was als wetenschappelijk begeleider en later als
promotor bij het project betrokken. De voorlopige teksten zijn
kritisch gelezen door de heer J.C.G.M. Jansen (Sociaal-Historisch
Centrum, Maastricht). Zijn opbouwende kritiek is van groot
belang geweest voor de afwerking van het boek; het doet mij veel
genoegen dat hij bereid Meek als co-promotor op te treden.
Behalve de bovengenoemden heeft nog een aantal andere collega's van het DLO-Staring Centrum bijdragen geleverd aan het
onderzoek. C. Onderstal digitaliseerde de gegevens voor kaart 2
en zorgde tevens voor de verdere afwerking van de kaarten 1 en

2. 0. Roosenschoon en enkele medewerkers van de Provincie
Limburg digitaliseerden de gegevens voor kaart 1. De tekstfiguren werden getekend door A. Duivenvoorden, D. de Haan-ten
Cate en H. van Ledden (Kartografie). J.H. Oude Voshaar hielp
met de statistische bewerking van een aantal gegevens. R. Aalpol
Voerde de redactie van het rapport dat de grondslag vormt voor
de delen 2 en 3. Mw. G. Rosario corrigeerde de Engelse samenvatting.
De delen over Noord- en Midden-Limburg zijn daarnaast gelezen
door J. Houwen, H. Brunenberg en J. v.d. Coelen van de provincie Limburg. Een extra woord van dank rieht ik aan Prof.
M.J.H.A. Schrijnemakers, die het manuscript kritisch doornam
en van opmerkingen en aanvullingen voorzag. Bovendien Steide
hij welwillend zijn manuscript over Limburgse toponiemen ter
beschikking. De heer H.A.M. Kuijpers (Wageningen) liet de
schrijver meedelen in zijn grote kermis van Neer en omgeving.
Van de heer R. Proos (R.O.B., Amersfoort) kreeg ik waardevolle
tips over de vroegmiddeleeuwse archeologie.
Voor de stukken over de onlwMeling van het toegepaste historisch-geografische onderzoek kreeg ik waardevolle informatie
van de heren A.P. de Klerk (Middelburg), A.J. Thurkow
(Castricum) en H.A. Visscher (Dordrecht). Hoofdstuk 2 is in
belangrijke mate gebaseerd op een onderzoek dat ik samen met
J.W. Bloemink, R.J.W.M. Gruben (beiden I.B.I.D.) en 0. Ode
(Stichting RAAP) uitvoerde. Hoewel het een gezamenlijk produkt is, is de uitwerking van het onderscheid tussen materie en
concept duidelijk het gedachtengoed van J.W. Bloemink. De
betreffende paragraaf (2.4.2) Staat daarom op zijn naam.
Veel dank gaat uit naar Lous, mijn grote steun van de laatste
jaren. Ik ben me ervan bewust hoeveel aandacht ze tekort is
gekomen. Nog veel langer heb ik de voortdurende steun mögen
gerieten van mijn fantastische ouders. Het stemt droevig dat
mijn moeder deze voltooiing van mijn Studie riet meer heeft
mögen meemaken.
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Samenvatting

Thema van dit boek is de wijze waarop gegevens over het historische cultuurlandschap een rol kunnen speien in de ruimtelijke
ordening. Naast een hoeveelheid algemene gegevens over dit
thema bevat het boek een Studie naar het cultuurlandschap in het
streekplangebied Noord- en Midden-Limburg.

Indeling van dit boek
Het boek bestaat uit vijf delen. In het eerste, algemene deel worden de contouren van het onderzoek geschetst, de belangrijkste
begrippen uitgelegd en een overzicht van de ontwikkeling van
het toegepaste historisch-geografische onderzoek gegeven. De
delen 2 en 3 bevatten een historisch-geografische beschrijving
van Noord- en Midden-Limburg, waarbij in deel 2 de geografie
en in deel 3 de geschiedenis centraal Staat. Het Vierde deel bevat
een toelichting op de kaarten, een waardering en een aantal
opmerkingen over behoud van historische landschappen. Het
vijfde deel tenslotte bevat conclusies en aanbevelingen.
De opzet van de beschrijving van Noord- en Midden-Limburg
weerspiegelt de specifieke problemen van een historisch-geografisch onderzoek. Zo'n onderzoek levert zowel historische als
geografische gegevens op, waarbij de eerste vragen om een chronologische indeling, de tweede om een ruimtelijke. We hebben
beide aspecten (grotendeels) naast elkaar behandeld. Deel 2
bevat de geografische kenmerken. Dit deel geeft een beschrijving
van de ruimtelijke structuur van het landschap en sluit nauw aan
bij Kaart 1, de kaart van kenmerken van het cultuurlandschap.
Deel 3 gaat daama uitvoeriger in op de ontwikkeling in de tijd:
ontwikkeling van ontginningen, Steden, bossen etc. Dit deel sluit
vooral aan bij Kaart 2, de kaart met historische elementen. Door
over en weer te verwijzen hebben we geprobeerd samenhang in
het betoog te houden. De afzonderlijke hoofdstukken eindigen
met een samenvattende paragraaf over de belangrijkste Sporen in
het landschap.

Deel 1. Inleiding
Inleiding (Hoofdstuk 1)
Bestudering van de geschiedenis van het landschap levert een
beter inzicht op in het huidige cultuurlandschap. Dit inzicht kan
gebruikt worden om historische elementen en patronen die kenmerkend zijn voor het gebied of die om andere redenen waardevol worden geacht, veilig te stellen. Het kan ook dienen als inspiratiebron bij nieuwe ontwikkelingen.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het provinciaal
bestuur van Limburg. Het maakte deel uit van de voorbereiding
voor de herziening van het streekplan en heeft in conceptvorm
daaraan ook bijgedragen.
Het onderzoek ging van Start met de volgende vragen:
1 Hoe is het huidige cultuurlandschap van Noord- en MiddenLimburg tot stand gekomen en welke achterliggende krachten
hebben daarbij een rol gespeeld?
2 Welke elementen, structuren en patronen in het huidige landschap herinneren aan die historische ontwikkeling? In welke
gebieden is de historische ontwikkeling noggoed herkenbaar?
3 Wat is de waarde van die elementen, structuren en patronen en
hoe kan de historische ontwikkeling van het landschap in de toekomst herkenbaar blijven?
Voor de beantwoording van elk van deze vragen is kennis van de
historische ontwikkeling van het cultuurlandschap essentieel.
Die was in het onderhavige gebied nauwelijks bekend, wat een
groot probleem vormde bij het samenstellen van de Kaarten en
de beschrijving van het cultuurlandschap. Meer dan naar een verdieping van inzichten hebben we daarom gestreefd naar een systematisch overzicht, samengesteld door de bestaande kennis
samen te vatten en gericht lacunes in de kennis aan te vullen.
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Wel wilden we de gegevens plaatsen in het bredere kader van het
toegepaste historisch-geografische onderzoek zoals dat in de
laatste decennia in Nederland heeft plaatsgevonden. Daarbij proberen we de volgende wagen te beantwoorden:
- Wat zijn de achtergronden van het toegepaste historischgeografische onderzoek? Waarom wordt dit type onderzoek uitgevoerd en wie maken gebruik van de resultaten?
- Wat zijn de mogelijkheden en knelpunten voor de toekomst?
Behalve deze probleemstelling biedt de Inleiding de belangrijkste argumenten voor behoud van historische landschappen:
ethisch (wortels van onze cultuur), onvervangbaarheid, wetenschappelijk (het landschap als historische bron), educatief (aanschouwelijk geschiedverhaal), ecologisch (cultuurlandschap als
bijzonder ecosysteem), economisch, identiteit en esthetisch.
Vervolgens wordt de betrokkenheid van verschillende groepen
bij landschapsbehoud geschetst.
De delen 1 en 4 van deze Studie zijn vooral gebaseerd op bestaande literatuur, aangevuld met enkele Interviews. De (regionale)
delen 2 en 3 zijn gebaseerd op een groot aantal bronnen: kaarten,
literatuur, archieven en veldwerk. Exacte gegevens over de ontwikkeling in de laatste twee eeuwen werden verzameld door een
bewerking van 1500 steekproefpunten. De regionale beschrijving
is verdeeld in een geografisch deel (2) en een historisch deel (3).

De taal van het cultuurlandschap: begrippen en definities
(Hoofdstuk 2)
Hoofdstuk 2 bevat een begrippenapparaat voor toepassingsgericht historisch-geografisch onderzoek. In par. 2.1 gaat het daarbij vooral om de kernbegrippen: (historische) geografie, cultuurhistorie en (cultuur)landschap.
In par. 2.2 gaan we nader in op de onderzochte objecten, waarbij
het gaat om de verschillende typen objecten (elementen, ensembles, patronen en structuren) en om het verband tussen vorm en
functie. Bij het laatste is het onderscheid tussen functionerende,
archaische en fossiele objecten van belang.
In par. 2.3 houden we het begrip 'behoud' tegen het licht. De
behoudsdoelen zijn afhankelijk van doelgroep en behoudsargument, maar ook van de onderscheiden kenmerken en waarden.
Het is van groot belang dat men zieh rekenschap geeft van de
gemaakte keuzen en van de achtergronden van die keuzen.
Tenslotte gaan we in par. 2.4 in op het practische beheer. Hierbij
komen begrippen ter sprake als het onderscheid tussen onder-

houd, restauratie en reconstruetie en het onderscheid tussen
materie en coneept. Vooral bij ingrijpende restauraties dient men
zieh bewust te zijn van de (on)omkeerbaarheid van ingrepen en
dient men een visie te hebben op het begrip authenticiteit.

Historische geografie, landschap en ruimtelijke ordening
(Hoofdstuk 3)
Hoofdstuk 3 plaatst dit boek binnen het ruiniere kader van de toegenomen belangstelling voor het cultuurlandschap en van het
toegepaste historisch-geografische onderzoek. In deze ontwikkeling worden vier perioden onderscheiden.
In par. 3.1 wordt de période tot ca. 1945 behandeld. AI eeuwen
geleden bestond belangstelling voor monumenten en landschappen. Het eind van de 19e eeuw toont een toename van die belangstelling, wat blijkt uit de opkomst van de monumentenzorg en uit
de Eerste Groene Golf. In het begin van de 20e eeuw kwam in
Nederland de ruimtelijke ordening op, die zieh onder meer met
de bescherrning van het landschap bezighield.
Par. 3.2 behandelt de naoorlogse wederopbouwperiode, een
période die gekenmerkt werd door vooruitgangsgeloof en een
geringe belangstelling voor monumenten en landschappen. De
ruimtelijke ordening werd verdrongen door allerlei vormen van
eenzijdige sectorale planning. De historische geografie ontwikkelde zieh als zelfstandig specialisme, maar hield zieh nauwelijks bezig met toepassing van de resultaten in het beleid.
Dat werd anders in de derde période (par. 3.3), aangeduid als de
jaren van bezinning (ca. 1970 - ca. 1990). De grote verliezen aan
landschappen en monumenten in de voorgaande période riepen
een tegenbeweging op: de Tweede Groene Golf. In de Steden
maakte sanering plaats voor stadsvernieuwing en ook in het landelijk gebied kwam langzaam oog voor de waarden van het landschap. Voor de bescherrning van natuur en landschap werd nieuwe wetgeving opgesteld. Er ontstond een vraag naar gegevens
over cultuurlandschappen en de historisch-geografen begonnen
die gegevens aan te leveren. De eerste inventarisaties van historische landschappen en landschapselementen werden uitgevoerd in
de jaren '70. In de jaren '80 werden de inventarisaties gestandaardiseerd en kreeg de historische geografie gaandeweg een
vaste plaats in de voorbereiding van landinrichtings- en streekplannen.
In de Vierde, huidige, période (vanaf ca. 1990; par. 3.4) raakte
vooral de verstedelijking weer in een stroomversnelling.
Historisch-geografen gingen zieh bezighouden met nieuwe thema's als natuurontwikkeling, dijkverbetering en infrastruetuur,
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onder andere in het kader van milieu-effectrapportages.
Daarnaast kwam er meer samenwerking met andere cultuurMstorische disciplines (archeologie, bouwhistorie) en streefde men
naar toepassing van GIS-technieken.

Deel 2. Ruimte; de opbouw van het landschap van
Noord- en Midden-Limburg
In dit deel wordt de ruimtelijke structuur van het landschap
behandeld. Daarbij ligt de nadruk op die aspecten die in historische tijd constant waren of in ieder geval een zo lange periode
beslaan dat ze niet goed passen in een chronologische behandeling. Achtereenvolgens komen het natuurlijke landschap, de
bestanddelen van het cultuurlandschap en de cultuurlandschappen aan de orde.

Inleiding op het studiegebied (Hoofdstuk 4)
Dit hoofdstuk bevat een körte kennismaking met het onderzoeksgebied en een beschrijving van de grenzen.
In het streekplangebied zijn drie oude en twee jonge typen cultuurlandschappen onderscheiden. De oude landschappen zijn die
van de rivierterras-, van de stuwwal(rand)~ en van de dekzandontginningen. De beide jonge landschappen zijn het landschap
van de jonge ontginningen en het turfivinningslandschap
(Griendtsveen). De oude cultuurlandschappen zijn vooral
gevormd door het vroegere gemengde landbouwbedrijf, waarbij
iedere boer zowel over bouwland als over een hoeveelheid weidegronden (grasland, heide, bos) beschikte. Deze oude cultuurlandschappen zijn sinds de 19e eeuw op de meeste plaatsen
ingrijpend veranderd, al zijn er nog wel kenmerken en onderdelen van terug te vinden.

Het natuurlijke landschap (Hoofdstuk 5)
Het fysisch-geografische landschap is gevormd door een aantal
krachten (par. 5.1): aarde (tectoniek), ijs, water, wind, vegetatie,
fauna en de mens. De mens heeft het fysisch-geografische landschap ingrijpend veranderd en omgevormd tot een cultuurlandschap. Het resultaat was een aantal verschillende fysisch-geografische landschappen (par. 5.2): het stuwwallenlandschap, de
rivierterrassen en het dekzandgebied.

Afzonderlijke paragrafen behandelen de Maas en de beken. De
natuurlijke waterlopen, vooral de Maas (par. 5.3), nemen een
centrale plaats in de ontwikkeling van dat landschap in. Ze hebben delen van het landschap gevormd, maar hebben ook al duizenden jaren lang een grote aantrekkingskracht op de mens
gehad.
In fysisch-geografisch opzicht valt het Maasdal uiteen in enkele
zeer verschillende landschappen. Ten zuiden van Neer, tussen de
Peelrandbreuk en het stijgingsgebied van Zuid-Limburg, loopt de
Maas door het dalingsgebied van de Centrale Slenk. De daling
ten zuiden van een smalle doorgang maakte dat de Maas hier een
uitzonderlijk grote dynamiek kende. De rivier heeft over een
brede zone geslingerd, heeft vaak haar loop veranderd, en vulde
gaandeweg de slenk op met grind- en zandafzettingen. De nederzettingen op de hogere plekken in dit deel van het Maasdal werden beschermd door haakvormige leidijken.
Bij Neer kruist de Maas de Peelrandbreuk en komt zij van het
dalingsgebied van de Centrale Slenk in het stijgingsgebied van
de Peelhorst. De rivier heeft zieh hier ingesneden en loopt door
een smal dal. Door de hoge oevers zijn hier nooit dijken nodig
geweest.
Ten noorden van Arcen wordt het Maasdal weer geleidelijk breder. De rivier heeft hier tijdens het Holoceen nog enigszins gemeanderd en heeft plaatselijk oeverwallen gevormd. Dijken zijn ook
hier nauwelijks aangelegd. Pas vanaf Mook is de Maas aaneengesloten bedijkt.
De Maas is zeker sinds de Romeinse tijd gebruikt als scheepvaartweg. Beken (par. 5.4) voerden water af naar de Maas.
Onderweg werd dat water gebruikt om te drinken, om land te irrigeren, bier te brouwen, watermolens aan te drijven en de omgeving van vestingen onder water te zetten.

De bestanddelen van het cultuurlandschap (Hoofdstuk 6)
De oude agrarische cultuurlandschappen van Noord- en MiddenLimburg vertonen onderlinge verschillen, maar hebben ook een
gemeenschappelijke basis: het vroegere gemengde landbouwsysteem (par. 6.1, 6.7). Dat hield in dat iedere nederzetting zowel
beschikte over bouwlanden als over weidegebieden. In de rest
van het hoofdstuk worden de afzonderlijke landschapsonderdelen beschreven. Bij de beschrijvingen in dit hoofdstuk ligt de
nadruk op de situatie in het begin van de 19e eeuw, maar vanuit
die situatie wordt zowel gekeken naar de ontstaanswijze als naar
de latere ontwikkeling.
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De bouwlanden De ligging van de bouwlanden (par. 6.2) werd in
vroeger tijd vooral bepaald door de grondwaterstand. Op de
s t u w a l bij Mook liggen die bouwlanden onderaan de helling,
tussen de natte gebieden in her Maasdal en de te droge gebieden
hoger op de stuwwal. Eiders in her onderzoeksgebied zijn het
bijna overal de hoogste gronden die in gebruik zijn genomen als
bouwland.
De bouwlandgebieden worden onderscheiden in kampen en velden. Kampen zijn relatief kleine, individueel gebruikte stukken
land, die afzonderlijk door een heg of houtwal zijn omgeven.
Velden zijn grotere stukken bouwland, die door een aantal boeren worden gebruikt. Een veld is als geheel omgeven door een
houtwal, maar binnen het veld zijn de afzonderlijke kavels
begrensd door nauwelijks zichtbare markeringen, zoals greppels,
grensstenen of grasstroken. In visueel opzicht zijn de velden
daarom open en grootschalig. De combinatie van functionele
kleinschaligheid, die in de verkaveling tot uiting komt, met visuele grootschaligheid is kenmerkend voor deze bouwlandgebieden. Deze kenmerken zijn al in de Middeleeuwen, deels onafhankelijk van elkaar, ontwikkeld.
De graslanden Graslanden (par. 6.3) liggen vanouds in de natte
gebieden, alsmede in de directe omgeving van de huizen. De
beste graslanden lagen aan strömend water in het Maasdal en aan
een aantal beken. In de graslandgebieden werden de perceelsscheidingen gevormd door natte sloten en door (meidoorn)heggen.
De onontgonnen gebieden Buiten de intensief gebruikte bouwen graslanden beschikte iedere nederzetting nog tot in de 20e
eeuw over een groot areaal aan onontgonnen gebieden (par. 6.4).
Deze gebieden vertoonden een grote landschappelijke verscheidenheid. Naast heide, die in de 19e eeuw de grootste oppervlakte innam, kwamen bossen, veengebieden en stuifzanden voor.
Elk van deze gebieden werd gebruikt. Bossen leverden hout, dat
op zeer veel manieren werd toegepast, en dienden als weidegrond
voor varkens en andere dieren. Ook de heide diende als weidegrond, vooral voor Schapen, en voor plaggenwinning. Hoogveen
werd eeuwenlang vergraven voor turf. Daarnaast werden veel
grondstoffen, zoals grind en klei, bij voorkeur gewonnen in deze
extensief gebruikte gebieden.
In de loop van de tijd zijn de gebruiksrechten op de onontgonnen
gebieden steeds strakker gereguleerd. Dat leidde vaak tot een
langdurige stabilisatie van de toestand, maar heeft uiteindelijk de
achteruitgang niet kunnen keren. De bossen verdwenen vrijwel
en een te intensief gebruik van de heidegebieden leidde plaatse-

lijk tot zandverstuivingen. In dit opzicht kunnen we de oude
landbouw niet duurzaam noemen. Pas in de 19e eeuw nam de
druk op de onontgonnen gebieden af.
Wegen en paden (par. 6.5). Locale wegen verbonden de nederzettingen met bouwlanden, graslanden, heidevelden, bossen en
met andere nederzettingen. Voor veel van die wegen werden in de
late Middeleeuwen vaste minimummaten aangehouden.
Daarnaast is Limburg al lange tijd doorsneden door routes voor
verkeer over lange afstand. In noord-zuid-richting is de Maas
altijd belangrijk geweest; in oost-west richting vond het verkeer
over land plaats, al zijn een paar keer pogingen ondernomen om
kanalen aan te leggen.
De nederzettingen (par. 6.6). In het oude gemengde landbouwsysteem vormde de grens tussen de hoge bouwlanden en de läge
graslandgebieden de beste locatie voor de bouw van boerderijen.
De meeste agrarische nederzettingen hebben dan ook een dergelijke grensligging. De huisweiden bij de boerderijen waren afgezet met heggen. De nederzettingen vormden een besloten, kleinschalig landschap, dat contrasteerde met de open dorpsakkers, de
heidevelden en een deel van de weidegebieden.
De agrarische nederzettingen vertoonden een grote variatie in
omvang, van vrijstaande boerderijen tot forse dorpen. AI even
groot was de verscheidenheid in vormen. De grotere nederzettingen kunnen we onderscheiden in lineair en geconcentreerd, de
laatste met of zonder open ruimten (plaatses, markten).
Naast de agrarische nederzettingen bestanden nederzettingen
waarin andere functies, zoals handel, nijverheid of dienstverlening, de overhand hadden.
Noord- en Midden-Limburg kende in de late Middeleeuwen
maar twee echte Steden, Roermond en Venlo. Daarnaast werd het
gebied gekenmerkt door een boeiend scala aan kleine Steden en
aan overgangsvormen tussen dorpen en Steden.

De cultuurlandschappen (Hoofdstuk 7)
In hoofdstuk 4 worden de verschillende cultuurlandschappen
beschreven. Net als in hoofdstuk 3 vormt de situatie in het begin
van de 19e eeuw het uitgangspunt, maar wordt vanuit die situatie
ook gekeken naar de ontstaanswijze.
Het oude cultuurlandschap op de rand van de stuwwal Alleen de
meest zuidelijke uitloper van het Midden-Nederlandse stuwwallenlandschap ligt binnen het onderzoeksgebied: het dorp Mook
(par. 7.1). Dit dorp ligt onderaan de helling, op de grens van de
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bouwlanden op de helting en de graslanden in het Maasdal.
Mook zelf gaat terug tot de Romeinse tijd. In het vlakke gebied
bovenop de stuwwal ligt het gehucht Biesselt, een 18e-eeuwse
ontginning.
De oude cultuurlandschappen van het dekzandgebied Het dekzandgebied bestand van nature uit een vlak gebied met een aantal läge, ovale dekzandheuvels. Die heuvels boden tot in de 19e
eeuw de enige gebieden die geschikt waren om bouwland aan te
leggen (par. 7.2). De omvang van de dekzandheuvels verschulde.
De kleine, met een omvang van enkele hectaren, boden ruimte
aan het bouwland van een enkele boerderij (een kamp). Gebieden
met kleine dekzandruggen vormden daarmee de basis voor een
kleinschalig landschap met een verspreid bewoningspatroon. In
een aantal gevallen konden dergelijke kampen aaneengroeien tot
een groter bouwlandgebied; de laagten tussen de kampen werden
daarbij opgehoogd met materiaal van de heuvels.
Grotere dekzandheuvels boden al van nature ruimte aan meer
boerderijen. Hier vormden zieh gehuchten of dorpen met grote
aaneengesloten bouwlandgebieden (velden). De vorm van die
nederzettingen varieerde: naast losse reeksen boerderijen op de
rand kwamen ook wel geconcentreerde dorpen voor. De kerkdorpen groeiden vaak uit tot dichtbevolkte dorpskernen.
De achtergronden van de verschillen in nederzettingsvorm zijn in
de meeste gevallen nog onduidelijk. Ook de ontwikkeling in de
tijd is nog duister. Het belangrijkste vraagpunt is hier de relatie
tussen de kerkdorpen en de gehuchten. In de Brabantse Kempen,
die veel beter zijn onderzocht dan de omliggende gebieden, liggen (of lagen) de vroegmiddeleeuwse kerken centraal op de dekzandruggen en zijn de gehuchten jonger. In het Limburgse dekzandgebied is het beeld niet eenduidig. In de meeste gevallen is
een hoge ouderdom van de kerkdorpen aangetoond (Venray) of
aannemelijk (Sevenum, Maasbree, Oirlo), in andere gevallen lijken juist gehuchten op de randen van de dekzandruggen oudere
papieren te hebben dan de centrale dorpen (Weert).
Het meest waarschijnlijke is een geleidelijke en diverse ontwikkeling. AI in de vroege Middeleeuwen is een deel van de dekzandkoppen bewoond geweest. In de loop van de Middeleeuwen
is het cultuurland op de dekzandkoppen uitgebreid en werden
nieuwe koppen in cultuur gebracht. Een deel van de gehuchten
groeide, mogelijk door de aanwezigheid van een herenhof, uit tot
kerkelijke centra, andere (niet noodzakelijk jongere) bleven als
gehucht bestaan. Vooral in de omgeving van de grotere centra
werden smalle laagten tussen de dekzandkoppen opgevuld en
werden de afzonderlijke bouwlandgebieden verenigd tot uitgestrekte velden. De nederzettingen op de randen moeten belang-

rijker zijn geworden toen de beekdalen in de hoge en late
Middeleeuwen intensiever in gebruik werden genomen.
De oude cultuurlandschappen op de rivierterrassen Het cultuurlandschap van de rivierterrassen (par. 7.3) komt in veel opzichten
overeen met dat van de dekzandgebieden. Ook hier komen zowel
verspreide kamphoeven voor als gehuchten en dorpen met velden. Wel is het landschap van de rivierterrassen als geheel veelvormiger dan dat van de dekzandgebieden.
Het sterk versneden landschap in de omgeving van Hunsel neemt
een aparte plaats in, omdat het wordt gedomineerd door kamphoeven. 19e-eeuwse kaarten tonen hier een kleinschalig, sterk
begroeid landschap.
Een tweede gebied met een eigen karakter is het Roerdal, dat
wordt gedomineerd door grootgrondbezit: grote, landgoedachtige boerderijen met uitgestrekte lanenstelsels en soms bossen.
De agrarische nederzettingen op het laagterras liggen over het
algemeen niet direct aan de Maas. Veelal liggen ze aan een oude
Maasbedding, van de rivier gescheiden door een hoge bouwlandrug. Alleen nederzettingen die te maken hadden met de
Maasscheepvaart, liggen aan de rivier.
Het nederzettingspatroon in het terrassengebied is in de
Middeleeuwen en daarna op veel plaatsen veranderd. Soms is de
oorzaak duidelijk, zoals bij plaatsen die gedeeltelijk door de
Maas zijn weggespoeld. Eiders zijn de achtergronden nog duister. Een verschuiving van het zwaartepunt van een nederzetting
blijkt soms uit een verplaatsing van de kerk, zoals in Beesel,
Melick, Vlodrop en, in de huidige eeuw, in Baexem.
De onderstaande tabellen vatten de belangrijkste verschillen tussen de typen oude cultuurlandschappen (tabel 1) en de verschillen tussen oud en jong cultuurland (tabel 2) samen.
Het landschap van de jonge ontginningen (par. 7.5). De jonge
cultuurlandschappen vinden we in de gebieden die in 1806/1840
nog niet in cultuur waren. Een deel van deze gebieden bestaat
ook nu nog uit bos, heide, veen of stuifzand. Een veel groter deel
is intussen in cultuur gebracht. Afgezien van een enkele yeenkolonie (Griendtsveen, zie par. 7.6) vinden we hier het landschap
van de 'jonge heide-ontginningen'.
De hoofdkenmerken van het heide-ontginningslandschap zijn
verspreide bebouwing en een rechtlijnige inrichting. In de 19e
eeuw werd het netwerk van rechte, elkaar loodrecht kruisende
wegen aangelegd voor de ontsluiting van de nieuwe bossen; later
werd dit wegenpatroon de basis voor een nieuw agrarisch landschap. Verspreid aan de wegen werden boerderijen gebouwd.
Plaatselijk ontstonden verzorgingskernen.
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Binnen de jonge heide-ontginningen kan een aantal Subtypen
worden onderscheiden: grootschalige bebossingen, kleinschalige
ontginningen (door individuele boeren) en grootschalige ontginningen (door gemeenten en insteilingen of door grootgrondbezitters).

De niet-agrarische landschappen (par. 7.6). Bülten de Steden is
het turfwinningslandschap het enige niet-agrarische landschapstype dat voldoende oppervlakte inneemt om afzonderlijk op de
kaart van cultuurlandschapstypen te worden aangegeven. De
enige echte veenkolonie in Limburg is Griendtsveen. Griendts-

Tabel 1. Verschalen tussen de typen oude cultuurlandschappen (19e eeuw)
Stuwwallandschap

Terrassenlandschap

Dekzandlandschap

Ligghig bouwland

Aaneengesloten gebied
'halfhoog' (onderaan helling
stuwwal)

Op hoog gelegen en goed
ontwaterde delen van het
landschap

Op hoog gelegen en goed
ontwaterde delen van het landschap
(dekzandwelvingen)

Vorm en omvang
bouwlandgebieden

Langgerekte zone tegen helling

Langgerekte gebieden, evenwijdig
aan de Maas. Meest opvallend
waren de grote aaneengesloten
bouwlandgebieden, hoewel ook
wel kleinere velden en zelfs
kampen voorkwamen.

Ovale 'eilanden', overeenkomend
met de vorm van de
dekzandwelvingen. De
bouwlandeilanden liepen in omvang
uiteen van kampen tot uitgestrekte
velden

Ligging grasland

Maasdal'

Maasdal, oude Maasmeanders

Beekdalen

Ligging nederzettingen

Onderaan stuwwal (grens
bouwland en grasland)

Op terrasranden (grens bouwland
en grasland)

Op randen van dekzandwelvingen
(grens bouwland en grasland)

Ouderdom nederzettingen

Continuüteit sinds Romeinse
periode

Plaatselijk continuiteit sinds
Romeinse periode

Continuïteit sinds vroege
Middeleeuwen

Tobel 2. Verschillen tussen oud en jong cultuurland
Oud cultuurland

Jong cultuurland

Relatie met fysiografie (bodem,
geomorfologie, hydrologie)

Sterk

Zwak

Rechte/gebogen lijncn

Gebogen lijnen

Rechte lijnen

Ligging boerderijen

Op grens bouwland/weidegronden

Verspreid aan wegen

Beplanting

Houtwallen, heggen

Bomenrijen längs wegen
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veen vormt in de structuur van de wijkenstelsels (maar niet in de
nederzettingsvorm), een variant op de Gronings-Drentse kanaalveenkolonien. Vanaf het eind van de jaren '20 werden de kanalen
voor de afvoer van turf vervangen door smalspoor.
Steden en vlekken (par. 7.7). De steden liggen redelijk gelijkmatig over het gebied verspreid. Vanaf de late Middeleeuwen zijn
Roermond en Venlo de belangrijkste.
De oudste kern van Roermond was een versterking op een, later
afgegraven, heuvel: Buitenop. In de omgeving ontstond een
nederzetting, die later werd uitgebreid met een groot rechthoekig
marktplein en een regelmatig stratenplan. In de 13e eeuw werd
de nederzetting ommuurd. Mogelijk volgde in de 14e eeuw een
sterke uitbreiding en een nieuwe muur. Het oude kasteel werd in
de 14e eeuw afgebroken. De succesvolle ontwikkeling van de
stad leidde tot het ontstaan van voorsteden, zoals de Voorstad
Sint Jacob aan de overzijde van de Roerbrug.
De stad Venlo ontstond uit twee oudere kernen. De landelijke
kern lag in de omgeving van de Grote of Sint Maartenskerk. De
andere kern, een 13e-eeuwse handelsnederzetting, lag bij de
Maas, in de omgeving van de Oude Markt en de Jodenstraat. In
de laagte tussen beide kernen werd in de 14e eeuw een regelmatig stratenpatroon aangelegd.

Deel 3. Tijd; het landschap van Noord- en
Midden-Limburg door de eeuwen heen
Het historische deel biedt een chronologisch overzicht van de
geschiedenis van het cultuurlandschap. In ieder hoofdstuk worden de belangrijkste landschappelijke ontwikkelingen geschetst.
De afzonderlijke hoofdstukken zijn, net als de legenda van Kaart
2, onderverdeeld naar functie. De volgende functiecategorieen
worden, althans waar ze relevant zijn, behandeld: sociaal-economische ontwikkeling, politieke en bestuurlijke ontwikkeling, verkeer, grondstoffenwinning, nijverheid, land- en bosbouw en
wonen (de nederzettingen). De hoofdstukken over de meest
recente perioden bevatten daarnaast nog een paragraaf over ruimtelijke ordening en de zorg voor het landschap.

Prehistorie en Romeinse Tijd (Hoofdstuk 8)
Paleolithicum en Mesolithicum De oudste sporen van menselijke
activiteiten dateren uit het Paleolithicum. In deze période, en ook
nog in het daarop volgende Mesolithicum, leefden de bewoners

van jagen, verzamelen en visvangst. De bevolkingsdichtheid was
laag en de invloed van de mens op de omgeving gering.
Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd Met de introductie van de
landbouw, in het begin van het Neolithicum (in ons gebied ca.
4300 v.C.), werd de menselijke invloed op de omgeving zo groot
dat we plaatselijk van een cultuurlandschap kunnen spreken.
Landbouw ging gepaard met ontginning en met vaste woonplaatsen. Uit het Neolithicum stammen ook de eerste grafheuvels, de
oudste zichtbare cultuurlandschapselementen in het onderzoeksgebied.
In deze periode werd een aantal gebieden, zoals de Peel, door
veengroei onaantrekkelijk voor bewoning. Nadien lag, tot in de
20e eeuw, het zwaartepunt van de bewoning in de omgeving van
de Maas en de belangrijkste beken.
De Bronstijd en de IJzertijd vormden, behalve in de nieuwe
materialen, een voortzetting van het Neolithicum. Gaandeweg
moet de bevolking zijn gegroeid en de invloed op het landschap
zijn toegenomen.
De Romeinse tijd tot ca. 270 n.C. In de Romeinse tijd was
Limburg deel van een rijk dat een belangrijk deel van Europa
omspande. Er kwam een mate van politieke en economische integratie tot stand die in de duizend jaar daarna niet meer bereikt
zou worden. Steden en vestingen waren met elkaar verbonden
door kaarsrechte militaire wegen.
De meeste handel ging over de Maas, maar ook de wegen werden
gebruikt voor transport van goederen. Van de wegen zijn nog resten over; de Prinsendijk ten oosten van Swalmen is het mooiste
voorbeeld van een Romeinse weg in ons land.
In de omgeving van de Maas en de grote wegen werden villa's,
grote agrarische bedrijven, gesticht. Een belangrijke vorm van
nijverheid waren steen- en pannenovens.
De Laatromeinse tijd en de Volksverhuizingstijd Een breuk in de
ontwikkeling was de periode rond 270 n.C. De grensverdediging
stortte in en Germaanse stammen richtten verwoestingen aan. De
militaire ineenstorting ging gepaard met een economische.
Vooral de villa's, sterk afhankelijk van verkoop van hun Produkten aan garnizoenen en steden, kwamen in problemen. Veel
nederzettingen werden verlaten.
Hoewel de grens later weer hersteld werd, kwamen de oude tijden niet meer terug. In de Vierde eeuw was de Romeinse aanwezigheid voornamelijk militair van aard. In het begin van de 5e
eeuw verdwenen ook de laatste Romeinse legioenen uit deze
streken. De bevolkingsomvang bereikte overal in het huidige
Nederland rond de 5e en 6e eeuw een dieptepunt.
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Vooral längs de randen van net Maasdal bleven enkele nederzettingen bestaan. Plaatsnamen als Blerick, Heel, Kessel, Melick,
Mook en waarschijnlijk Tegelen gaan terag tot de Romeinse tijd,
wat erop duidt dat steeds mensen in de omgeving zijn blijven
wonen.

Vroege Middeleeuwen (Hoofdstuk 9)
In de vroege Middeleeuwen werd de basis gelegd voor het huldige cultuurlandschap. Na het dieptepunt begon in de
Merovingische tijd een langzaam herstel, dat zieh nadien voortzette. De bevolking groeide weer en zowel nederzettingen als
cultuurland werden uitgebreid. Deze trend zette zieh voort in de
Karolingische tijd. De Maas was van belang als handelsroute,
zoals blijkt uit het bestaan van tollen en uit de ontwikkeling van
enkele nederzettingen aan de rivier (Wessem).
Een deel van het land was georganiseerd in domeinen, grote
landgoederen. Ze hebben invloed gehad tot in het huldige landschap, onder meer omdat veel van de oudste kerken op dergelijke domeinen zijn gesticht. Een combinatie van kasteel/herenhoeve met kerk in het centrum van een dorp kan tot in de vroege
Middeleeuwen teruggaan.
Een reeks nederzettingen, vooral in de omgeving van de Maas,
wordt in de vroege Middeleeuwen genoemd of heeft vroegmiddeleeuwse namen (bijvoorbeeld op -heem). in de 9e en lOe eeuw
bestand een behoorlijk aantal van de huidige nederzettingen en
moeten ook delen van de velden (dorpsakkers) al hebben
bestaan. De meeste nederzettingen waren bescheiden van
omvang; over de vorm is weinig bekend.

onderscheid kleiner, omdat ook het dekzandgebied, dat rond het
jaar 1000 nog relatief dun bevolkt was, gaandeweg werd opgevuld met nederzettingen. Een deel van de nederzettingen uit deze
période is herkenbaar aan de plaatsnamen. De meeste namen op
-broek, -hout en -ooi en een deel van de namen op -laar, -rade/
-rode en -lo stammen uit de hoge Middeleeuwen. Typerende
nederzettingsvormen zijn de (meestal driehoekige) dorpspleintjes en de langgerekte boshoevennederzettingen. Daarnaast werd
een groot aantal kamphoeven gesticht. Enkele broekgebieden
werden grootschalig en systematisch ontwaterd, onder meer bij
Siebengewald. De grote velden werden vooral gebruikt voor
graanteelt.
Vanaf de 13e eeuw ontstond een netwerk van verzorgende plattelandssteden. Alleen Roermond, met een belangrijke textielnijverheid, en Venlo, dat het belangrijkste overslagpunt voor de
Maashandel werd, ontwikkelden zieh tot relatief grote Steden.
Andere Steden bleven in hun ontwikkeling steken (bijvoorbeeld
Gennep) en veel pogingen van regionale heersers om een stad te
suchten mislukten zelfs geheel. Het gebied wordt gekenmerkt
door een groot aantal plaatsen die een gedeeltelijke ontwikkeling
tot stad hebben doorgemaakt: Kessel, Linne, Montfort, Echt,
Arcen, Wessem en Neeritter. Weert is een late stad, in de 14e
eeuw tot ontwikkeling gekomen als centrum van een gebied met
plattelandsindustrie.
Op veel plaatsen moet turf zijn gestoken voor eigen gebruik; de
oudste gegevens stammen uit de 14e en 15e eeuw. In deze période werden ook al veenbanen aangelegd om de grote veengebieden te ontsluiten.

Nieuwe Tijd (1500-1795) (Hoofdstuk 11)
Höge en late Middeleeuwen (1000-1500) (Hoofdstuk 10)
De période van de 10e tot het begin van de 14e eeuw was een tijd
van expansie. De bevolkingsomvang nam toe en er werd veel
land in cultuur gebracht.
In bestuurlijk opzicht was het gebied in de 1 le en 12e eeuw uitzonderlijk versnipperd, wat zieh onder andere uitte in een groot
aantal kasteien en kleine Steden. In de eeuwen nadien vond een
bestuurlijke schaalvergroting plaats, waarbij vooral Gelre expandeerde.
Het zwaartepunt van de bewoning bleef gedurende de hele période, en ook daarna nog, in het Maasdal liggen. Wel werd het

Tussen de grote expansieperiode van de hoge Middeleeuwen en
de snelle veranderingen van de 19e en 20e eeuw, wordt de
Nieuwe Tijd vaak gezien als een période van stabiliteit voor het
cultuurlandschap. Dat is een te simpel beeld: de Nieuwe Tijd was
een dynamische période, waarin de bevolking groeide, het cultuurland werd uitgebreid, het bodemgebruik veranderde en het
Maasdal meer en meer bemvloed werd door externe sociaal-economische en politieke ontwikkelingen.
De verschuiving van het economische zwaartepunt in de Lage
Landen van Viaanderen en Brabant naar Holland maakte de tigging van het Maasdal meer perifeer. Van de Steden maakte
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Roermond in de 17e en 18e eeuw een période van stagnatie door.
Venlo deed net aanvankelijk beter door de groei van de
Maashandel, maar raakte in de 18e eeuw ook in de problemen.
Venlo passeerde Roermond in inwonertal. Geen van de kleine
steden toonde in deze eeuwen enige dynamiek. Wei was er een
duidelijke toename van de plattelandsindustrie.
In politiek opzicht maakte het gebied een onrustige période door.
Dat uit zich onder meer in de aanleg van vestingwerken (Venlo,
Stevensweert, Genneperhuis), maar ook in de vluchtschansen die
bijna ieder dorp aanlegde. Ook de aanleg van de Fossa
Eugeniana, een kanaal van de Maas naar de Rijn, had vooral een
politiek doel.
In het verloop van de ontginningen valt de invloed van de agrarische conjunctuur te herkennen, waarin een lange période van
groei rond het midden van de 17e eeuw plaats maakte voor een
eeuw van stagnatie, die in het midden van de 18e eeuw weer
werd gevolgd door groei. In de stagnatieperiode lijkt weinig te
zijn ontgonnen, in de tweede helft van de 18e eeuw juist veel.
Een belangrijk deel van de ontginningen was kleinschalig en
werd uitgevoerd door kleine boeren en keuters uit de dorpen. Aan
de randen van de velden ontstonden ringen van kampontginningen. Daarnaast waren er grote, landgoedachtige ontginningen die
werden opgezet door kapitaalkrachtige investeerders. Biesselt is
het enige voorbeeld van een groots opgezette planmatige heidekolonisatie. De groei van bevolking en economische activiteiten
leidde tot een groeiende druk op de bossen en heidevelden, waarvan de oppervlakte door ontginningen bovendien afnam. De bossen verdwenen vrijwel en zandverstuivingen breidden zich uit.
Tegen het eind van de 18e eeuw werden voor het eerst weer met
enig succès nieuwe bossen aangeplant.
In het landbouwsysteem vonden grote veranderingen plaats,
zoals de vervanging van de braak door de verbouw van voedergewassen, de toename van handelsgewassen en de opkomst van
de aardappel. De vruchtwisseling werd gecompliceerder en individueler, wat leidde tot een meer individueel gebruik van de velden.
In de Nieuwe Tijd was verspreide bewoning de agrarische nederzettingsvorm bij uitstek. Boerderijen in nieuwe ontginningen
stonden vrijwel steeds verspreid aan de wegen, temidden van de
bijbehorende grond. Dorpen groeiden wel, maar voornamelijk
met niet-agrarische bebouwing. De voortschrijdende arbeidsdeling leidde tot de groei van het aantal ambachtslieden en middenstanders, die zich vooral in de kerkdorpen vestigden. Vooral

in de steden veranderde het beeld door de vervanging van houten
door stenen huizen. Van belang was voorts de opheffing van de
kloosters, al werden veel van de gebouwen niet direct afgebroken.
De turfwinning bleef relatief bescheiden, maar groeide wel. De
grootste veengebieden, de Peel en de turfvenen bij Gennep,
waren ontsloten door uitgestrekte Systemen van veenbanen.
De Nieuwe Tijd vormt de eerste période waarin mensen doelbewust probeerden het landschap te verfraaien. Bij woonhuizen
werden siertuinen aangelegd en tot in de wijde omgeving liepen
lange rechte bomenlanen.

Van de Franse tijd tot het midden van de 20e eeuw
(Hoofdstuk 12)
Landbouw bleef het grootste deel van deze période vernit de
belangrijkste economische activiteit. Grootschalige bebossing en
ontginning leidde tot de vorming van een nieuw landschapstypen, dat van de jonge ontginningen. In een deel van de Peel leidde grootschalige turfwinning tot een veenkoloniaal landschap.
Politiek/bestuur De provincie Limburg, die was voortgekomen
uit de staatkundige veranderingen van 1815, werd bij de
Belgische afscheiding in tweeën gedeeld. Sindsdien bestaat de
huidige provincie.
In 1867 werden de beide overgebleven vestingen, Venlo en
Stevensweert, opgeheven. Pas in de 20e eeuw werden opnieuw
vestingwerken in Limburg aangelegd: de Peel/Raamstelling
(1934-1940). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden een vliegveld bij Venlo en een reeks bunkers tegen de Duitse grens
gebouwd. De Koude Oorlog vormde de aanleiding voor de bouw
van een systeem van luchtwachttorens.
Infrastructuur Tot de grootste veranderingen in het landschap
behoorde de uitbreiding van de bovenlocale infrastructuur.
In de Franse tijd werd het gebied deel van een groot gecentraliseerd rijk, dat veel investeerde in infrastructuur. Nieuwe wegen,
zoals de Napoleonsbaan, moesten Parijs verbinden met aile hoeken van het rijk. Ook werd het oude plan voor een oost-west
lopende scheepvaartverbinding weer opgepakt en begon de aanleg van de Noordervaart.
Het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden zette de investeringen in
wegen en kanalen voort. Op de oostoever van de Maas werd een
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nieuwe rijksweg aangelegd en de Zuid-Willemsvaart verving
voor de scheepvaart deels de slecht bevaarbare Maas. Vanuit de
Zuid-Willemsvaart werden kort na 1850 de Peelvenen ontsloten;
voor de afvoer van overtollig water uit de turfwinmngsgebieden
werd vanaf 1854 bet Afwateringskanaal naar de Maas gegraven.
Voor het overige verschoven de inspanningen vanaf ca. 1840 vrijwel geheel naar de aanleg van spoorwegen. Met staatssteun
kwam vanaf 1860 een dicht netwerk van spoorwegen tot stand. In
het begin van de 20e eeuw werd dit netwerk aangevuld met
locaalsporen en tramwegen.
In de jaren 1920 werd de Maas tussen Mook en Maasbracht
gekanaliseerd en daardoor geschikt gemaakt voor scheepvaart.
Aansluitend werd het kanaal Wessem-Nederweert aangelegd.
Voor het overige werd in de 20e eeuw vooral gewerkt aan het
wegennet, nodig voor de groeiende aantallen fietsen en later
auto's.
Ontginning en bebossing In de 19e en de eerste helft van de 20e
eeuw werden de grote heide- en veengebieden van Noord- en
Midden-Limburg omgezet in cultuurland en bos. In de 19e eeuw
verloor de heide haar functie, maar was grootschalige ontginning
nog niet mogelijk. Wei werden grote stukken bebost. De bosgebieden werden zeer regelmatig ingericht, met een uitgebreid stelsel van wegen die rechthoekige vakken ontsloten. Een uitzondering vormden de grillig ingerichte stuifzandbebossingen.
Plaatselijk werden pogingen ondernomen om de hooivoorziening
te verbeteren door de aanleg van vloeiweiden. De pogingen hadden weinig succès en de aangelegde complexen verdwenen weer.
Ook de boekweitbrandcultuur in de Peelvenen heeft maar kort
bestaan.
Een belangrijke breuk vormde de landbouwcrisis van de jaren
1880. De crisis vormde de aanleiding voor een omschakeling van
de landbouw. Het nieuwe landbouwbedrijf was intensiever en
kenmerkte zich door een steeds snellere technische ontwikkeling.
De nadruk verschoof naar de veehouderij. De ontwikkeling van
varkens- en pluimveehouderij legden een basis voor de latere
intensieve veehouderij. In een aantal gebieden, het sterkst rond
Venlo, ontwikkelde zich tuinbouw.
Ook in de ontginningen vormde de période kort na de landbouwcrisis een breuk. In de jaren 1890-1900 herstelde de landbouw zich van de crisis. Bovendien kwam in deze jaren kunstmest beschikbaar en verbeterden landbouwonderwijs en kredietverschaffing. De ontginning van heidevelden tot bouw- en grasland kwam nu in een stroomversnelling. Veel van de grote broekgebieden werden ontwaterd en grootschalig ingericht. Ook veel
van de 19e-eeuwse bossen werden nu omgezet in cultuurland.
De wereldcrisis van het eind van de jaren '20 bracht opnieuw een

eind aan de particulière ontginningen en bebossingen. Dit keer
werd de overheid actief. Door werkverschaffingsprojecten en
andere overheidssubsidies werden de jaren '30 zelfs de belangrijkste période voor ontginningen.
Nog tijdens de grote ontginningsgolf begon ook de reconstructie
van het oudere cultuurland. AI in de jaren '20 werden de kleinschalige kampenlandschappen plaatselijk veel opener doordat
houtwallen werden vervangen door prikkeldraad. De werkverschaffing in de jaren '30 leidde tot de kanalisatie van een groot
aantal beken en maakte een begin van de ruilverkavelingsactiviteit mogelijk.
Delfstoffenwinning Grootschalige exploitatie van de Peelvenen
werd pas mogelijk nadat het gebied door kanalen en spoorwegen
werd ontsloten. In 1853 werd als eerste kanaalveenkolonie
Helenaveen gesticht. De stichting van Griendtsveen (1885) markeerde de overgang van turfwinning voor brandstof naar de winning van turfstrooisel. Hiervoor werd vooral de bovenste veenlaag gebruikt, wat tot gevolg had dat in de Peel nauwelijks dalgronden zijn aangemaakt. Nadat grote delen van de bovenlaag
waren afgegraven richtte men zich weer sterker op de winning
van brandstof, nu in de vorm van turfbriketten.
Andere delfstoffen waren klei, grind, zand. Daarnaast werden op
kleine schaal bruinkool en ijzeroer gewonnen en bestanden plannen voor steenkolenmijnen.
Nijverheid In de eerste helft van de 19e eeuw kwam nergens in
het gebied werkelijk grootschalige industrie voor. Wei bestand
een groot aantal kleine bedrijven en hadden vooral Venlo en
Roermond een gevarieerde nijverheid. Buiten de beide grote Steden ontwikkelde Tegelen zieh tot een industriekern.
De nederzettingen Het bewoningspatroon is in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw op een aantal wijzen veranderd. De
'lege' gebieden krompen in door de bouw van boerderijen in de
nieuwe ontginningen. Daarnaast ontstonden nieuwe verzorgingskernen in de ontginningen en in gebieden met oude verspreide
bewoning. De turfwinning leidde tot één nieuwe nederzetting, het
bedrijfsdorp Griendtsveen.
Roermond en Venlo begonnen pas in de eerste helft van de 20e
eeuw sterk uit te breiden, Venlo ook uit op de westoever van de
Maas. De stadsuitbreidingen uit de eerste helft van de 20e eeuw
bestanden voor een deel uit gesloten bouwblokken. Daarnaast
kwamen laagbouwwijken en kleinschalige uitbreidingen voor.
De laatste, gekenmerkt door afzonderlijk ontworpen woningen,
overheersten de uitbreidingen van de dorpen.
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Ruimtelijke ordering en de zorg voor het landschap In de eerste
helft van de 20e eeuw ontstond de moderne ruimtelijke ordening.
De belangrijkste doelen waren verbetering van de woonomstandigheden in de Steden en bescherming van het buitengebied
tegen stedelijke uitwaaiering.
Rond de laatste eeuwwisseling werd in korte tijd een hele reeks
organisaties voor natuuronderzoek en natartescherming opgericht. De aandacht richtte zieh vooral op de onontgonnen gebieden, zoals heidevelden, bossen en moerassen, die in hoog tempo
werden omgezet in landbouwgrond. In de jaren '30 kwam ook
aandacht voor het cultuurlandschap en de bedreiging daarvan
door beekkanalisaties en railverkavelingen.

De laatste halve eeuw (Hoofdstuk 13)
De tweede helft van de 20e eeuw wordt gekenmerkt door de strijd
om de ruimte. De 'restruimte', die voorheen mogelijkheden bood
voor nieuwe activiteiten, verdween toen de (weinige) overgebleven heidevelden en bossen werden beschermd. Sindsdien betekent iedere nieuwe ontwikkeling een gevecht om ruimte die al
beschermd of intensief voor andere doeleinden in gebruik is. De
situatie werd nog verergerd door de ongekend sterke en snelle
veranderingen. Het stedelijk grondgebruik werd steeds omvangrijker en vooral nadrukkelijker. Woningbouw, bedrijfsterreinen
en wegen slokten steeds meer ruimte op. In het buitengebied
zorgde vooral de ontwikkeling van de landbouw voor een drastische omvorming van het landschap.
Sociaal-economische ontwikkeling In bijna alle grote landschappelijke veranderingen van de laatste halve eeuw is de rol van de
overheid groot: ruilverkavelingen, aanleg van wegen en stadsuitbreidingen etc.
De landbouw vertoonde een grote dynamiek en bleef in het buitengebied de gezichtsbepalende en in economisch opzicht de
belangrijkste activiteit. De ontwikkelingen in de landbouw, die
meer dan wat ook het landschap hebben veranderd, vonden de
laatste decennia plaats in een situatie waarin de landbouw sterk
gereguleerd en afgeschermd binnen de E.E.G. (E.U.) functioneerde.
Verbetering van de infrastructuur De sterke groei van de mobiliteit in de tweede helft van de 20e eeuw kwam vooral voor rekening van de auto. De bouw van autosnelwegen kwam in Noorden Midden-Limburg langzaam op gang, maar uiteindelijk kwam
wel een heel netwerk tot stand.

In de vele stads- en dorpsuitbreidingen werd een dicht net van
verharde wegen aangelegd. In het buitengebied verminderde het
aantal locale wegen juist: hier werd een groot aantal onverharde
wegen vervangen door een kleiner aantal verharde.
Delfstoffenwinning De winning van delfstoffen bleef een belangrijke activiteit. Weliswaar nam de winning van turf steeds verder
af, om uiteindelijk geheel te stoppen, en kwam de aangelegde
steenkoolmijn in Vlodrop nooit in bedrijf, maar de zand- en
grmdwirining bereikte een ongekende omvang. Grote delen van
het Maasdal werden uitgegraven voor grmdwinning.
Land- en bosbouw In de tweede helft van de 20e eeuw is de landbouw geintensiveerd en gemechaniseerd. De oppervlakte aan
landbouwgrond nam af door de toenemende ruimtebehoefte voor
stedelijke activiteiten. Omdat de ontginningen in de jaren '60
werden stopgezet, werden de verliezen niet gecompenseerd.
De landbouw ontwikkelde zieh tot een zeer kapitaalintensieve
bedrijfstak, met een hoge mate van specialisatie. Vanaf de jaren
'60 schakelden vooral veel kleine bedrijven over op intensieve
veehouderij.
De ontwikkelingen in de landbouw hadden grote gevolgen voor
het landschap. De grootste en snelste veranderingen werden tot
stand gebracht in ruilverkavelingen, die intussen in een groot
deel van het gebied zijn uitgevoerd.
De nederzettingen De laatste decennia zijn gekenmerkt door een
sterke groei van het stedelijk ruimtegebruik. Vooral de beide
grote Steden zijn zeer sterk uitgebreid, maar ook een aantal dorpen groeide hard. In de jaren '50 en '60 diende de uitbreiding
vooral om een snel groeiende bevolking te huisvesten. Nadien
zwakte de bevolkingsgroei af, maar begon het aantal bewoners
per woning te dalen.
Het merendeel van de enorme bouwstromen van de tweede helft
van de eeuw bestond uit twee typen. Hoogbouw vond vooral
plaats in grote stedelijke uitbreidingen; laagbouw zowel in Steden
als in dorpen.
De ruimtelijke scheiding van wonen, werken, recreatie en verkeer heeft de stedenbouw in de tweede helft van de 20e eeuw
bepaald.
De binnensteden verloren steeds meer nineties en werden soms
half afgebroken om het verkeer ruim baan te gunnen. In de jaren
'70 veranderde het beleid bier van richting. Sindsdien wordt,
onder meer door stadsvernieuwing, weer gestreefd naar een
kleinschalige verweving van activiteiten.
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Ruimtelijke ordering en de zorg voor het landschap Nadat in de
voorgaande période de onontgonnen gebieden de grootste dynamiek hadden vertoond, vonden nu de grootste veranderingen
plaats in de oude cultuurlandschappen. Die werden de een na de
ander omgevormd door ruilverkavelingen. Ook werden ze meer
dan voorheen gebruikt voor stads- en dorpsuitbreidingen. Waren
die uitbreidingen in de voorgaande période waar mogelijk op
goedkope heidegrond gelocaliseerd, nu was de neide beschermd
en werd landbouwgrond bebouwd. Vooral van de oude dorpsakkers, met hun droge en stevige bodem en hun nabijheid tot de
bestaande kernen, verdwenen grote stukken onder bebouwing.
In de praktijk is de ruimtelijke ordening in het landelijk gebied
van de jaren '50 tot in de jaren '80 grotendeels een zaak van de
landbouw geweest. Vanuit de landbouw werd een duidelijke
scheiding van nineties voorgestaan.
Toch waren in de jaren '80 de scherpste kanten van de tegenstelling af. Met de nieuwe Landinrichtingswet (1985) veranderde de
puur agrarische 'ruilverkaveling' in de bredere 'landinrichting'
en kwam er meer aandacht voor recreatie, natuur en landschap.
De belangrijkste activiteit van de namurbeschermingsorganisaties was lange tijd de aankoop van 'natuur'gebieden. Het heeft
geleid tot behoud van een klein deel van de hoogveen- en heidegebieden. Toen echter de waarden van de oude agrarische landschappen steeds meer onder druk kwamen te staan, verschoof het
aankoopbeleid naar deze gebieden. De laatste jaren komt juist
vanuit de natuursector een roep om scheiding van nineties en om
de aanleg van 'echte' natuurgebieden.

Enkele grote lijnen (Hoofdstuk 14)
De historisch-geografische beschrijving van Noord- en MiddenLimburg wordt afgesloten met een aantal grote lijnen. Zowel in
de steden als in het landelijk gebied kunnen we een indeling
maken in een traditionele en een moderne periode, met daartussen de periode van het midden van de 19e tot het midden van de
20e eeuw die als een soort overgangsperiode fungeert.
- Het traditionele landschap werd gekenmerkt door beperkingen.
In het landelijk gebied werd de expansie van bevolking en landbouw beperkt door gebrek aan mest, kapitaal en scholing. De
expansie van steden werd heel concreet geremd door de vestingwerken, maar meer op de achtergrond ook door de draagkracht
van het omringende platteland.
- In de overgangsperiode werden de belangrijkste beperkingen
weggenomen, wat leidde tot een enorme expansie van het cultuurland en van de steden. De nieuwe stadsdelen en landbouwgebieden

hadden al de kenmerken van de nieuwe tijd, maar de eerder ingerichte gebieden werden nog maar in geringe mate aangepast.
- In de moderne periode werden ook de oude binnensteden en de
oude cultuurlandschappen onder de hamer, respectievelijk op de
schop genomen.

Deel 4. Kaarten, waardering en toepassing
Toelichting op haart 1: Opbouw van het cultuurlandschap
(Hoofdstuk 15)
Kaart 1 is bedoeld om inzicht te geven in de opbouw en de historische achtergronden van het cultuurlandschap. Daartoe zijn
drie groepen gegevens onderscheiden:
1. Landschappen: de grote fysisch-geografische eenheden, en
daarmee de indeling in cultuurlandschappen: het stuwwallandschap, het terrassenlandschap en het dekzandlandschap.
Om deze eenheden beter terug te kunnen vinden is de indeling ook nog eens apart op een inzet aangegeven.
1. Bodemgebruikseenneden in het begin van de 19e eeuw. Deze
bepalen meer dan wat ook de struetuur van het oude cultuurlandschap. De meest intensief gebruikte gebieden waren de
kernen, de bouwlanden en de graslanden. De ligging van
deze gebieden hing nauw samen met de natuurlijke gesteldheid van het landschap. Daarnaast was een belangrijk deel
van het gebied nog in de 19e eeuw zeer extensief in gebruik:
bos, heide, moeras en stuifzand. Bij de bouwlanden is onderscheid gemaakt rossen de open 'velden' en de besloten 'kampen'. Bij de graslanden is onderscheid gemaakt tussen
gemeenschappelijke graslanden, waarin geen kavelscheidingen voorkomen, en graslanden die privé-eigendom en individueel gebruikt zijn.
3. De ontwikkeling nadien binnen de gebieden die in het begin
van de 19e eeuw nog onontgonnen waren. Dit geeft nog aanvullende informatie in de grote vlakken die in het begin van
de 19e eeuw nog niet in cultuur waren. Binnen deze jonge
landschappen zijn de veenontginningen en de nu nog resterende onontgonnen gebieden afzonderlijk aangegeven; binnen de resteategorie is geen nader onderscheid aangebracht
naar typen.
De gegevens op Kaart 1 kunnen een rol speien als het gaat om
behoud en eventueel versterking van de landschappelijke struetuur. In dat geval zijn zowel de kenmerken van de verschillende
deelgebieden als de grenzen tussen die deelgebieden een aanknopingspunt voor plannen voor herstel of aanvulling van
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beplanting, locatie van bouwactiviteiten, behoud of herstel van
landschappelijke openheid in gebieden enz.

Toelichting op kaart 2: Historische elementen in het
landschap (Hoofdstuk 16)
De legenda bestaat uit drie onderdelen:
1. Basisgegevens en natuurlijke elementen: oude bodemgebruikseenheden, natuurlijke waterlopen.
2. Historische elementen, ingedeeld naar hun oorspronkelijke
functie: landbouw (verkavelings- en ontginningssporen, resten van oude bodemgebruiksvormen, agrarische nederzettingen), politiek/juridisch, militair, verkeer/vervoer (waterwegen, landwegen, spoor- en tramwegen), waterstaat, delfstoffenwinning, nijverheid, wonen, religie en recreatie.
3. Verdwenen elementen, die van belang zijn omdat er mogelijk
nog resten van in het bodemarchief aanwezig zijn of omdat
ze van belang kunnen zijn om een locale situatie te begrijpen.

Historisch-geografische waardering (Hoofdstuk 17)
Selectie is nodig om keuzen te kunnen maken. Om tot een selectie te komen van historische landschappen en landschapselementen die zo mogelijk behouden moeten blijven is in de historische
geografie sinds het eind van de jaren '70 het nodige aan waardering gedaan. De ontworpen waarderingssystemen hebben een
wetenschappelijke achtergrond en zijn vooral gebaseerd op de
informatiewaarde.
De uitwerking is afhankelijk van het doel van de waardering en
van de beschikbare gegevens. Een kort overzicht van methoden
leidt tot de conclusie dat dezelfde criteria steeds terugkomen:
ouderdom, samenhang, zeldzaamheid, kenmerkendheid en gaafheid/herkenbaarheid. Bij elk van deze criteria worden wat kanttekeningen gemaakt.
Waardering kent ook nadelen. Het grootste is dat iedere rangorde leidt tot winnaars en verliezers. Een tweede nadeel is, dat de
meeste waarderingen ofwel een globaal beeld van de waarde van
gebieden geven, ofwel een gedetailleerd beeld van de waarde van
losse objecten. Er is nog geen goede methode ontwikkeld om
losse objecten in samenhang met elkaar en met hun landschappelijke context te waarderen. Overigens moeten we steeds bedenken dat inventarisatie al een eerste selectie inhoudt.

Vervolgens wordt een waardering van het cultuurlandschap van
Noord- en Midden-Limburg gegeven. Daarbij komen eerste de
landschapstypen aan de orde. Binnen Nederland wordt vooral
aan het Terrassenlandschap een hoge waarde toegekend. In internationaal perspectief zijn daarentegen juist de Veenkolonien en
in mindere mate de dekzand/stuwwallandschappen waardevoller.
Daarna worden de scores van de afzonderlijke categorieen objecten op de criteria zeldzaamheid (binnen Noord- en MiddenLimburg en binnen Nederland), kenmerkendheid, samenhang
(met de fysisch-geografische gesteldheid en met andere objecten) en gaafheid in tabelvorm gegeven.
Aan het eind van het hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal
andere aspecten van waardering: waardering vanuit het uitgangspunt van de leek, waardering in relatie tot kwetsbaarheid en
gevoeligheid, en waardering in relatie tot houdbaarheid.

Behoud van historische landschappen (Hoofdstuk 18)
Hoofdstuk 18 behandelt verschillende aspecten van het behoud
van historische landschappen. De prioriteiten bij behoud worden
bepaald door de behoudsdoelen, mogelijke instrumenten en practische mogelijkheden. De behoudsdoelen worden weer bepaald
door zowel waarden en kenmerken (is sprake van een samenhangend cultuurlandschap of gaat het slechts om losse objecten) als
door de huidige en toekomstige ontwikkelingen (kan worden uitgegaan van voortzetting van de huidige functie of gaat het om
inpassing bij een stadsuitbreiding of een andere ingrijpende verandering).
Voor de omgang met oude landschapselementen bestaan vervolgens de mogelijkheden van harmonie (harmonieuze inpassing
oude elementen), ontkenning en interferentie (een tussenvorm),
waarbij de keuze zowel afhangt van de interesse en de krachtsverhoudingen van de betrokkenen en met de schaal van zowel het
bestaande landschap als de nieuwe ontwikkeling. Voor historische landschappen waarin geen grootschalige ontwikkelingen te
verwachten zijn, biedt harmonie (verweving) het beste uitzicht
op duurzaam behoud.
De rol van de overheid bij de bescherming van het cultuurlandschap bestaat uit [1] beschermende maatregelen, [2] controle en
sancties en [3] aanmoedigingen (subsidies, voorlichting). De
wetgeving voor bescherming is voor cultuurlandschappen onvolledig, al zou een creatief gebruik van bestaande instrumenten een
belangrijk deel van het gat kunnen dichten. Controle en sancties
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zijn zeer siecht ontwikkeld. Subsidies zijn er wel, maar beleid en
regelingen zijn versnipperd. Op het punt van voorlichting is
vooral het ontbreken van een eigen organisatie of kennisinstituut
een probleem.
Belangrijk is, dat wettelijke instrumenten alleen goed kunnen
werken bij voldoende draagvlak. Dat draagvlak dient per project
of onderwerp te worden opgebouwd, waarbij de medestander van
vandaag de tegenstander van morgen kan zijn. Als mogelijke
coalitiepartners komen monumentenzorg, natuurbehoud/natuurontwikkeling, landschapsontwerpers, landbouw, milieubeheer,
de recreatiesector en de bewoners in aanmerking.

Deel 5. Conclusies en aanbevelingen
Conclusies Veel van de gegevens zijn samengevat in de beide
grote kaarten.
De landschappen van dekzand, rivierterrassen en stuwwal zijn
gevormd onder invloed van het oude gemengde landbouwsysteem. De vroegere bodemgebruikseenheden bepalen de structuur
van het historische cultuurlandschap. De typen oude cultuurlandschappen verschillen in de vormen, die zelf weer nauw samenhangen met de geomorfologische gesteldheid, en in de vroegere
verdeling van het bodemgebruik.
In de jonge cultuurlandschappen wordt de hoofdlijn van het landschap niet bepaald door de vroegere bodemgebruikseenheden,
maar door de indenting.
Vooral historische landschapselementen met een agrarische oorsprong passen in de hoofdstructuur. Daamaast zijn er nog grote
aantallen elementen met een niet-agrarische achtergrond.

Aanbevelingen voor het beleid Op basis van de gegevens uit dit
onderzoek kunnen we drie typen gebieden onderscheiden.
1 Gebieden die nog een hoge historisch-landschappelijke waarde
bezitten. In deze gebieden zou behoud en verweving het uitgangspunt moeten zijn.
2 Gebieden met een relatief läge historisch-landschappelijke
waarde, maar met een aantal losse waardevolle elementen, of
gebieden waar het historische landschap sterk versnipperd is.
Hier valt te denken aan restauratie door herstel van samenhangen.
3 Gebieden die vrijwel geen historisch-landschappelijke waarde
meer hebben. In deze gebieden zouden landschapsbouw en
natuurontwikkeling, met behoud van de resterende historische
elementen, voor nieuwe landschappelijke kwaliteiten kunnen
zorgen.
Behoud van historisch-landschappelijke waarden zou, sterker
dan tot nu toe, deel moeten uitmaken van het algehele beleid op
het gebied van landschap en ruimtelijke ordening. Een bruikbaar
uitgangspunt is daarbij een driedeling in gebruik (bodemgebruik,
verweving), structuur (aansluiten bij hoofdlijnen en constante
factoren in het landschap) en invulling (detaillering).
Aanbevelingen voor nader onderzoek Dit boek biedt een eerste
overzicht van de geschiedenis van het cultuurlandschap in
Noord- en Midden-Limburg en kan een basis vormen voor vervolgonderzoek. Veel zaken, waaronder de historische ontwikkeling van nederzettingen en verkaveling, blijven nog onduidelijk.
Voor interdiseiplinair opgezet detailonderzoek hiernaar bestaan
goede mogelijkheden.
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Summary

The theme of this book is use of data on the historic cultural landscape in physical planning. The book contains a general introduction into this subject, as well as a case study: a large survey
of the northern and central parts of the Dutch province of
Limburg.

Structure of the book
The book consists of five parts. The first, introductory, part presents the contours of the research project, as well as chapters on
terminology and on the development of applied historical geography in the Netherlands. Parts 2 and 3 pertain to the regional
survey. In part 4 the large-scale maps are explained, an assessment is presented and some general remarks are made on the
preservation of historic landscapes. Part 5 presents conclusions
and recommendations.
The way the regional description of North and Central Limburg
is structured reflects the specific problems of research in historical geography. This type of research is partly historical and partly geographical, with the first calling for a chronological, the
second for a regional treatment. The approach in this book is to
describe both aspects more or less separately. Part 2 provides the
geographical characteristics. This part gives a description of the
spatial structure of the landscape and corresponds with Map 1
('Characteristics of the cultural landscape'). Part 3 deals with the
development in time: the chronology of reclamations, development of towns etc. This part is especially connected with Map 2,
the map with historic elements. Cross-referencing ensures consistency in the description as a whole. Each chapter concludes
with a summarizing section on the most important relics in the
landscape.

Part 1. Introduction
Introduction (Chapter 1)
Studying the history of the landscape provides a better insight
into the present cultural landscape. This insight can be used to
preserve characteristic historic elements and patterns. It can also
serve as a source of inspiration for planning new developments.
The present research was commissioned by the provincial government of Limburg, as part of the preparations for the renewal
of the regional plan. The project started with the following questions:
1 How did the present cultural landscape of North and Central
Limburg come into being and which forces shaped the landscape?
2 Which relics in the present landscape are reminders of that historical development? Where is the historic cultural landscape
still more or less recognizable?
3 What is the value of those relics and what measures and policies are necessary to protect historic landscapes and their relics?
To answer each question, knowledge of the history of the cultural landscape is essential. However, in the region under consideration, very little was known of that history. Therefore, much time
went into compiling an overview of the history of the region's
cultural landscape.
Furthermore, we aimed at presenting the data within the wider
scope of the development of research in applied historical geography in the Netherlands during the last few decades. Thereby,
we posed the following questions:
- What are the backgrounds of applied historical-geographical
research? Why is this research being done and who uses the
results?
- What are the possibilities and restraints for the future?
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The main arguments for preserving historic landscapes are located in: ethics (the roots of our culture), irreplaceability, science
(the landscape as a historical source), education (teaching history in the field), ecology (the cultural landscape as ecosystem),
economics, identity and aesthetics. Different groups have a different interest in the landscape.
Parts 1 and 4 of this study are based on the existing literature,
with additional information coming from interviews. The
(regional) parts 2 and 3 are based on a variety of sources, including maps, the literature, archives and fieldwork. Exact data on
the development of the landscape during the 19th and 20th centuries were collected by inventorizing a sample of 1500 points on
the map.

The language of the cultural landscape: terms and definitions
(Chapter 2)
Chapter 2 presents a terminological framework for applied historical geography. First (section 2.1) the basic terms are defined:
(historical) geography, cultural history and cultural landscape.
Next (section 2.2), the relics are divided into different categories:
[1] elements, ensembles, patterns and structures and [2] functioning, archaic and fossil objects. Then (section 2.3) the concept
of preservation is discussed, with special emphasis on the question of 'what' is being preserved and why. Lastly, section 2.4
looks at heritage management, including the relation between
maintenance, restoration and reconstruction, as well as the difference between material and conceptual preservation and the
matter of authenticity.

Historical geography, landscape and planning (Chapter 3)
Chapter 3 describes the growing interest in landscape history and
the emergence of applied historical geography in the
Netherlands. Four periods are distinguished.
During the first period (until ca. 1945) interest grew slowly
and, from the end of the 19th century, a First Green Wave can
be distinguished. In the first part of the present century, the
then emerging physical planning had strong roots in preservation.
The second period ('Postwar reconstruction') was characterized
by very limited interest in landscapes and monuments. Physical
planning was superseded by different types of sectoral planning,

especially for agriculture and infrastructure. In the meantime,
historical geography developed as a discipline, made possible by
the growing numbers of staff within university geography departments.
During the third period ('Years of reflection'; ca. 1970 - ca.
1990), a protest movement developed against the rapid loss of
historic relics and landscapes: the Second Green Wave. In the
inner cities the demolition scenes of the former period gave way
to 'urban renewal'. In the rural areas interest in the values of
landscapes grew and new legislation for landscape protection
was introduced. This led to a demand for data on historic landscapes and landscape values. The opportunities for research in
this field presented new vistas for historical geographers. They
were in a good position for this job because of geography's old
contacts with planning. Moreover, historical geographers had
become isolated within geographical institutes that had turned
away from regional and landscape studies.
During the 1970s the first regional surveys of historic relics and
landscapes were carried out. In the 1980s survey methods
became standardized and historical geography gradually carved
out a niche of its own in rural reconstruction schemes and regional plans.
The present (fourth) period (from ca. 1990) has witnessed greater
speed in urbanization processes. Historical geographers got
involved with new themes, such as nature development, river
dike reconstructions and infrastructure, sometimes within the
framework of Environmental Impact Reports. Also, cooperation
with other heritage disciplines (archeology, architectural history)
grew and GIS techniques came into use.

Part 2. Space: the structure of the cultural
landscape of North and Central Limburg
In this part, the spatial structure of the landscape is described,
with a special emphasis on those parts of the cultural landscape
that changed so slowly that they do not fit into the chronological
description of Part 3.

Introduction to the region (Chapter 4)
Within the region, three old and two recent cultural landscapes
can be distinguished. The old landscapes, based on physical geographical regions, are those of the river terraces, the ice-pushed
ridge and the cover sand. The recent landscapes are the land-
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scape of the recent reclamations and the peat excavation landscape.

The natural landscape (Chapter 5)
The physical-geographical landscape was formed by a number of
forces (section 5.1): earth (tectonics), ice, water, wind, vegetation, fauna and man. Man has adapted the physical-geographical
landscape radically, and changed it into a cultural landscape. In
section 5.2 the three physical-geographical landscapes (river terraces, ice-pushed ridge and cover sand) are discussed.
Streams have shaped parts of the landscape and have for millennia played a central role in human settlement and activities. In
sections 5.3 and 5.4, respectively, the River Meuse and the smaller streams are described. The Meuse crosses a number of faults
that divide the river valley into three parts. In the central part, the
river crosses a horst (uplifted fault block), and has cut out a narrow valley. North and south of this, the river valley is broad and
the river has been very dynamic. In these parts, the valley settlements were protected by a unique system of hooked dikes.
Since Roman times the Meuse has been used for shipping. The
smaller streams were used in a number of ways: drinking water,
irrigation, industry (breweries), watermills and defence.

The components of the cultural landscape (Chapter 6)
The common basis for all old agrarian cultural landscapes of
North and Central Limburg is the former mixed farming system.
In this system, every farmer had some arable land as well as a
certain area of pasture (grassland, heathland, wood). Although
most of these landscapes have changed enormously since the
19th century, the old characteristics are still recognizable.
In this chapter, each of the basic elements of these cultural
landscapes is described, starting with the situation in the 19th
century.
Arable land A factor which determined whether land is used as
arable is the groundwater level. On the ice-pushed ridge, the
arable land is found low on the slope, between the wetland in the
valley and the dry hilltops. Elsewhere, usually only the highest
parts of the landscape were arable land. The open fields are characterized on the one hand by visual openness (large scale) and on

the other hand by a fragmentation in terms of ownership and land
use. These characteristics were already developed during the
Middle Ages.
Grasslands Grasslands were situated partly in wet places, partly
beside the farms, with the best grasslands in the stream valleys.
Here, water-filled ditches and hawthorn hedges, acted as field
boundaries.
Uncultivated areas Until the 20th century, every settlement had
at its disposal a large area of commons. In the early modern period, most of these consisted of heathlands, but other parts were
forest, fenland or sand dunes. All these areas were used. Forests
provided wood, that was used in many different ways, as well as
pasture, especially for pigs. Heathland was used as pasture (especially for sheep) and as a source of sods. For centuries, peatbogs
were excavated for peat. Even sand dunes have been used for
keeping rabbits. Many raw materials, such as gravel and clay,
were taken from the commons.
In the course of time, rights to use the commons gradually
became more strictly regulated. That often brought degradation
to a halt for longer periods, but not indefinitely. In the long term,
all primeval and almost all secondary forests disappeared and
also the resulting heathland was often overused. In this respect
agriculture was not sustainable. Only in the course of the 19th
century did the pressure on the commons diminish.
Roads and tracks Local roads connected the settlements with
arable land, pastures and other settlements. Long-distance routes
crossed the region in different directions. In the north-south
direction the Meuse was the most important route, from east to
west overland routes commanded almost all the traffic, although
from the 17th century onwards attempts were made to construct
shipping canals.
Settlements In the old mixed farming system, the border between
the high arable land and the low-lying grasslands was the optimal
location for building farms. Most agrarian settlements were situated on such locations. The small enclosures near the farms contrasted with the open, large-scale landscapes of the open fields
and heathlands.
The agrarian settlements show great differences in size: from dispersed farms to large villages. The larger settlements varied in
morphology: linear or concentrated and with or without greens.
Besides the agrarian settlements there were other settlements
where other functions, such as trade, industry or services, dominated. In the late Middle Ages, two proper towns, Roermond and
Venlo, were located in the study area as well as a large number of
small towns and large villages.
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The cultural landscapes (Chapter 7)
In chapter 4 the different cultural landscapes are described
according to the situation prevailing in the 19th century, but for
each landscape the historical development is reconstructed.
The old cultural landscape on the edge of the ice-pushed ridge
Only the southernmost extension of the landscape of the icepushed ridges falls within the area under study. Here the village
of Mook, the origins of which must go back to Roman times, lies
low on the slope of the ridge. The higher parts of the slope were
heathland during the 19th century, but have since then been
planted with forest. On top of the ridge are some 18th-century
reclamations.
The old cultural landscapes of the cover sand region The cover
sand region used to be flat and marshy, with small, oval-shaped
cover sand ridges. The ridges which were well drained were suitable for settlement and arable land. The ridges varied in size. The
smaller ones, with a size of a few hectares, became the arable
land of a single farm (an enclosure or 'kamp'; plural: 'kampen')
and formed the basis for a small-scale landscape with a dispersed
settlement pattern.
Elsewhere, larger cover sand ridges made larger arable fields
possible. Here, the basic settlement pattern consisted of hamlets
or small villages with 'open fields'. The shape of these settlements varied: loose rows of farms on the edge of the ridge were
found beside nucleated hamlets. The church villages often developed into large and densely built nucleated villages.
In most cases, the origins of the (differences in) settlement types
are still unclear. The main question here concerns the relation
between the church villages and the surrounding hamlets. A large
amount of research in the nearby 'Kempen' region clearly
showed that the early medieval churches there were centrally situated on the cover sand ridges. During the High Middle Ages
(12th and 13th centuries) most church hamlets were deserted and
the population moved to newly founded hamlets on the edges of
the stream valleys. This points to the importance of the (possibly
newly reclaimed) grasslands in the stream valleys within the
agricultural economy. However, this model does not seem to
apply to the region under study. Here, the development is
obscure. In most cases the present church village is certainly old
(Venray), in other cases the hamlets seem older than the central
villages.
A gradual and varied development is most likely. Already during
the Early Middle Ages (500-1000 AD), people had settled on

some of the cover sand ridges. In the course of the Middle Ages
the arable land on the cover sand ridges was expanded and new,
smaller, ridges were reclaimed. Some of the hamlets became
church villages, maybe because of the existence of a manor, other
(not necessarily younger) settlements remained as hamlets.
Especially around the larger villages, small areas of low-lying
land between arable land were filled in and the original 'kampen'
and small open fields fused to become extensive open fields.
The old cultural landscapes on the river terraces The cultural
landscape of the river terraces shows great similarities with that
of the cover sand landscape. Here also, dispersed farms with
'kampen' as well as hamlets and villages with open fields, can be
found. Furthermore, until the 19th century, arable land and settlements were limited to ridges. However, the physical-geographical landscape of the river terraces shows a different origin (the
ridges were shaped by past erosive activities of the Meuse and
Rhine) and more variation. In addition, the history of settlement
seems longer, with continuous occupation since the Roman period, and more varied.
Two small regions are noteworthy. [1] The highly fragmented
landscape in the southwestern part of the region is dominated by
dispersed settlements. The individual enclosures account for a
small-scale landscape. [2] The valley of the Roer is dominated by
large, manor-like farms with small forests and lanes.
Of the settlements in the Meuse valley, the ones that were based
partly on trade are situated directly on the banks of the river.
Most of the agrarian settlements, however, turn their backs to the
river.
The settlement pattern on the river terraces changed considerably
during the Middle Ages and after. Sometimes the reasons are
clear, for example where villages were threatened by river erosion. In other cases, the reasons are still obscure. In a number of
villages the focus of the village moved, sometimes leading to a
changing location of the village church.
The young landscapes The young cultural landscapes can be
found in those regions that were still unreclaimed in the beginning of the 19th century. Parts of these regions have remained as
forest, heathland, fenland or sand dunes to the present day. A
much larger part has been reclaimed during the last two centuries. With the exception of a small part that is still recognizable
as a peat colony, we find here the landscape of the 'recent heathland reclamations'.
This landscape is characterized by dispersed settlements and a
very regular layout of straight roads and field boundaries. The
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roads were mainly planned during the 19th century as the basis
for new, large-scale forest plantations. Later, this regular configuration of roads became the basis for the new agrarian landscape,
when dispersed farms were built on these roads. In large reclamations, small villages (were) developed as central places.
Within the landscape of the recent heathland reclamations a number of subtypes can be distinguished: large-scale forests, smallscale reclamations (by individual farmers) and large-scale reclamations (by local governments or by estate owners). However, all
these types share the basic characteristics (straight lines, little
connection with the physical landscape, few hedgerows) that
make them easily distinguishable from the older landscapes.
The non-agrarian landscapes The peat colony (peat excavation
landscape) around the village of Griendtsveen is the only nonagrarian landscape that is large enough to be identified as a separate landscape type. The pattern of peat canals is based on techniques developed elsewhere in the Netherlands, although details
(the trident structure) of the pattern followed here are unique.
During the 1920s, narrow gauge railways replaced the canals as
the principal means of transport.
Towns and large villages The large towns are relatively uniformly spread over the region. Since the late Middle Ages, the main
cities have been Roermond and Venlo.
The oldest part of Roermond was a castle on a hill. At the foot of
the hill, a settlement grew, which was later extended with the provision of a large rectangular marketplace and a regular configuration of streets. This new town was walled during the 13th century and extended and surrounded by a new wall during the 14th.
The original castle, now outside the city walls, was demolished.
The town of Venlo grew out of two older settlements: an agrarian village around the present St. Martin's church and a traders'
settlement on the banks of the Meuse. Between those two nuclei,
during the 14th century a regular street pattern was laid out.

Part 3. Time: the landscape of North and Central
Limburg through the ages
The historical section gives a chronological review of the history
of the cultural landscape. Each chapter is divided into sections
which describe the development of individual functions (corresponding with the classification of the individual relics on Map
2): socio-economic development, political and juridicial, infrastructure, mineral resources, industry, agriculture and forestry,

settlements and (for the most recent periods) urban and landscape planning.

Prehistoric and Roman Periods (Chapter 8)
Paleolithic and Mesolithic The oldest traces of human activities
date from the Paleolithic. During this period, and also during the
following Mesolithic, man lived by hunting and foraging.
Population density was low, as was the influence of man on the
environment.
Neolithic, Bronze Age and Iron Age With the introduction of agriculture, in the beginning of the Neolithic (ca. 4300 BC), human
influence on the environment became so great that we speak of a
local cultural landscape. Agriculture brought with it reclamations
and permanent settlements. A number of tumuli, the earliest visible relics in the landscape, date from the Neolithic. During this
period, parts of the region, especially in the western and northeastern parts, became uninhabitable because of the growing fenlands. The centre of gravity in the settlement pattern moved to
valleys of the Meuse and some smaller streams. This distribution
pattern remained characteristic until the 19th century and, to
some extent, until the present day.
Human influence on the landscape gradually grew in the Bronze
Age and Iron Age.
The Roman Period until circa 270AD During the Roman Period,
Limburg was part of an Empire that spanned a major part of
Europe. Within the Empire, a unique degree of political and economic integration was developed. Towns and fortresses were
connected by a system of military roads. Parts of these extremely sttaight-running gravel roads are still recognizable in the present landscape. The roads were also used for trade, although the
Meuse was a much more important trade route. In a zone along
the Meuse and the main roads, villas (large farms) were built.
Brickworks was an important industry in parts of the region. The Late Roman Period and the DarkAges A long period of prosperity ended around 270 AD, when the border defences collapsed
and German tribes caused havoc. Together with the military collapse came an economic crisis. Especially the villas, dependent
as they were on garrisons and towns, ran into problems. Many
were deserted.
Although the border was restored, the old times did not return.
During the fourth century AD, the Roman presence was essen-
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tially a military one. In the beginning of the 5th century the last
Roman legions moved southward. Everywhere in presentday
Netherlands, population size reached minimum levels during the
5th and 6th centuries. Especially on the edge of the Meuse valley
some settlements survived. A number of place names date from
the Roman Period and point to some continuity.

town, developed as a regional centre of rural industry. The other
central places stagnated in an early stage of their development or
before they could attain the status of a town. Many attempts by
local and regional lords to found towns failed completely. The
region is characterized by a large number of settlements that have
an intermediate position between town and village (Kessel,
Linne, Montfort, Echt, Arcen, Wessem and Neeritter).

Early Middle Ages (500-1000AD; Chapter 9)
Early Modern Period (1500-1795) (Chapter 11)
During the Early Middle Ages the basis was laid for the present
cultural landscape. A slow demographic and economic recovery
brought new settlements and land reclamations. The Meuse was
important as a trade route, as is shown by the existence of tolls
and a few trade settlements.
Part of the land was organized within manors; reminiscences of
some of the larger demesnes can still be traced in the present
landscape. Many of the oldest churches, for example, seem to
have a manorial origin. A common sight in many old villages is
a manor with an adjoining church, a combination which may be
early medieval in origin.
A number of settlements are mentioned before 1000 AD or have
typical early medieval name types. During the 9th and 10th centuries a sizeable number of the present settlements, together with
parts of their open fields, must have been in existence. Most settlements were small; of their morphology very little is known.

High and Late Middle Ages (1000-1500) (Chapter 10)
The period from the 10th to the beginning of the 14th century
was characterized by expansion. Population size grew and much
land was reclaimed. In an administrative sense, during the 11th
and 12th centuries the region showed extreme fragmentation, as
is illustrated by the large number of castles and small towns. In
the following centuries a concentration of power took place,
especially in the hands of the counts of Gueldres.
New settlements were established throughout the region. The
growth of settlement can be reconstructed by the many settlement names from this period. Characteristic settlement types are
(usually triangular) village greens and linear settlements, the latter often accompanied by strip fields.
From the 13th century onwards a network of country-towns
developed. Only Roermond, with an important textile industry,
and Venlo, the main transhipment harbour on the Meuse, developed into proper towns. Weert was a late and partly successful

Between the large expansion period of the high Middle Ages and
the rapid changes of the 19th and 20th centuries, the Early
Modern Period is often seen as a period of stability for the cultural landscape. That view, however, is too simplistic. The Early
Modern Period was a dynamic period, in which population grew,
new lands were reclaimed, land use changed and the Meuse valley became more and more influenced by external socio-economic and political developments.
The shift of the economic centre of the Low Countries from
Flanders and Brabant to Holland, made the Meuse valley more
peripheral. This can be seen in the development of the two main
towns: during the 17th and 18th centuries Roermond went
through a long period of stagnation, whereas Venlo at first profited from the growth of shipping on the Meuse, but stagnated
during the 18th century. Economic development did not take
place in any of the small towns, but rural industry grew.
Politically, the Early Modern Period was a period of unrest. This
is illustrated by the imposing fortifications around the towns of
Venlo and Roermond and around the new fortresses of
Stevensweert and Genneperhuis, as well as in the many 'farmers'
fortresses', built in almost every village, that offered shelter
against marauding troops. The Spanish attempts to build a canal
from the Meuse to the Rhine (the Fossa Eugeniana) also had a
military and political background.
In the development of land reclamation, the influence of the
agrarian conjuncture is recognizable. In both developments a
long period of growth was followed in the middle of the 17th century by a century of stagnation, to give way to a new period of
growth in the second half of the 18th century. Most of the land
reclamations were on a small scale, being the work of local farmers who gradually extended their arable land on former heathland. Land reclamation led to the emergence of rings of small
enclosures around the open fields. Locally there were also larger
reclamations by rich capitalists and landlords. Biesselt (near
Mook) is the only example of a planned 'heathland colony'. The
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growth of population and economic activities led to a growing
pressure on the surviving commons. The end of the the 18th century saw the first successful new forest plantations. Peat excavation, which was carried out for private use already during the late
Middle Ages, gradually increased in scale and became more
commercial.
New methods were introduced to agriculture. In crop rotation,
the fallow period was replaced by the growing of fodder crops.
Other changes included the cultivation of commercial crops and
the rise in potato cultivation. Crop rotation systems became more
complex and land use on the open fields became more individualized.
Dispersed farms were the typical rural settlement type of the
Early Modern Period. Villages grew and non-agrarian activities
increased: craftsmanship, shopkeeping etc. Towns changed their
appearance as wooden houses were replaced by houses built of
stone. The dissolution of the monasteries freed space for new
activities in parts of the towns.
The Early Modern Period was the first period in which people
purposely tried to beautify the countryside. Castles were rebuilt
into country houses with pleasure gardens. Long alleys bore testimony to the power and riches of the owners far into the surrounding countryside.

The 19th and the first half of the 20th century (Chapter 12)
Politics/government The large province of Limburg, a result of
the governmental reorganizations of 1815, was divided into a
Dutch and a Belgian half when Belgium gained its independence
in the 1830s.
Both remaining fortress towns, Venlo and Stevensweert, were
dissolved in 1867. During the 20th century new fortifications
were built: the Peel/Raam line of fortifications from 1934-1940.
During the Second World War an airfield and a number of casemates were built. The Cold War brought its own landscape features, such as a system of air reconnaissance watchtowers.
Infrastructure One of the biggest changes in the landscape was
the construction of a system of main roads. This construction
started in the French Period, when the region became part of the
centralized Napoleonic Empire. New roads, such as the one that
is still known as 'Napoleonsbaan', connected Paris with the frontiers of the Empire. The French also revived the old plans for a
canal from the North Sea to the Rhine, and started building the
Noordervaart ('North Canal').

The new Kingdom of the Netherlands (since 1815) continued this
policy of road and canal construction. On the east bank of the
Meuse a new national road was built and a long canal (the ZuidWillemsvaart) replaced parts of the Meuse (which was often difficult to navigate) as the main shipping route. From the ZuidWillemsvaart the large peat area of the Peel region was finally
opened up for shipping, after which large-scale commercial peat
digging started.
During the rest of the 19th century, almost all investments went
into railways. From 1860 onwards, under strong governmental
influence, a dense network of railways came into existence. In the
beginning of the 20th century this network was supplemented by
local narrow gauge railways.
During the 1920s the Meuse was reconstructed to make it more
suitable for shipping. However, during the remaining part of the
20th century most investment went into roads, to accommodate
the growing number of bicycles and, later, cars.
Reclamations and afforestations Agriculture remained the most
important economic activity. Aforestation and reclamation on a
large scale imposed a new agrarian landscape on the former commons.
During the 19th century, the heathlands gradually lost their function as sheep pasture, but lack of manure, knowledge and organization made large-scale reclamation impossible. Large-scale
forest plantations dominated during this period.
Locally, attempts were made to introduce water meadows on a
large scale, but this proved unsuccessful. Also the introduction of
buckweat cultivation with slash-and-burn techniques on peatland
was short-lived.
The agricultural crisis of the 1880s was a major factor in prompting change in agriculture. Agriculture changed from a system of
mixed farming aimed at producing grain (rye) to a system in
which animal farming (particularly poultry and pigs) was predominant and arable land was mainly used to produce fodder
crops. The new agriculture was increasingly intensive. Around
the town of Venlo market gardening developed.
During the same period, reclamations reached an all-time high.
From the 1890s, good prospects, together with the availability of
chemical fertilizers, beter education and new credit facilities,
made it possible to reclaim the majority of forests and heathlands
within a few decades. The world crisis of the 1930s again brought
private reclamations and aforestations to an end. This time the
goverment started to play an active role, through employment
subsidies and other measures.
In these years the reconstruction of the older landscapes started.
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Already during the 1920s parts of the small-scale 'kampen' landscapes became more open when hedges were replaced by barbed
wire. Employment subsidies during the 1930s made possible the
canalization of many streams as well as the first land consolidation schemes (Dutch: 'ruilverkavelingen').
Mining Large-scale exploitation of the peatbogs in the Peel
region started when this region was intersected by canals and
railways. In 1853 the first peat colony (Helenaveen) was established to produce peat for fuel. With the opening of a new peat
colony, Griendtsveen (1885), the emphasis shifted to the production of moss litter. When the upper layers were excavated, the
deeper layers were found to be more suited for fuel and the
emphasis shifted back to this purpose.
Other resources that were excavated were clay, gravel, sand and,
on a small scale, lignite and iron.
Industry During the first half of the 19th century nowhere in the
region was large-scale industry to be found. On the other hand, a
number of small industries could be found in the cities as well as
in parts of the rural areas. Some branches of industry, especially
brickworks, developed quickly during the rest of the 19th and the
first half of the 20th century. The village of Tegelen developed
into a proper industrial settlement (brickworks, metal).
Settlements The 19th and the first half of the 20th century witnessed remarkable changes in the settlement pattern. The
'empty' regions shrank because of the spread of farms throughout the new reclamation areas. In these areas, new villages grew
as rural centres. Peat reclamation led to the interesting factory
settlement of Griendtsveen.
Roermond and Venlo started growing only during the first half of
the 20th century. The urban extensions were dominated by large
building blocks. The growth of villages was mainly due to individual houses.
Urban and landscape planninglhe first half of the 20th century
saw the rise of modern physical planning. The background was
twofold: [1] improving living conditions in towns and [2] protecting the countryside against urban sprawl. Around the turn of
the century a number of organizations for nature research and
nature protection were founded. Their attention was mostly
directed to the uncultivated areas - heathlands, forests and peatbogs - that were threatened by reclamations. It was only during
the 1930s, that the stream canalizations and land consolidation
schemes turned part of their attention to the cultural landscape.

The second half of the 20th century (Chapter 13)
The second half of the 20th century was characterized by the
competition between various land uses. When the few surviving
heathlands and forests became protected, there was no 'unused'
land left for new activities. The situation was worsened by the
growing amount of space for urban land uses (houses, industrial
estates, roads etc.) and the unprecedented distinct and rapid
developments in agriculture.
Socio-economic development The government played an
important role in almost all of the main developments in the
cultural landscape during this period: land consolidation, roadbuilding, urban extensions. Agriculture, under the umbrella of
EU regulations and subsidies, was very dynamic and remained
the most visible and economically dominant activity in the rural
areas.
Infrastructure The car was an important factor in the sharp
increase in mobility. Construction of dual-carriage motorways
started slowly in the study region, but speeded up later. In the
rural area, the number of local roads diminished when a dense
network of sandy roads was replaced by a smaller number of
metalled roads.
Mining The extraction of sand and gravel developed into a very
large-scale activity, that changed large parts of the Meuse valley
into lakes. On the other hand, peat digging stopped when the
remaining peatbogs were protected and the planned coal mine
was never finished.
Agriculture andforestry During the second half of the 20th century agriculture intensified and mechanized. The agricultural
area started to aMminish as urban land use grew and, since the
1960, the ban on reclamations took effect.
Agriculture developed into a very capital-intensive and specialized activity. From the 1960s onwards, many small farms survived by specializing in intensive animal husbandry.
Developments in agriculture have been a major influence on the
cultural landscape. Especially the land consolidation schemes,
which developed into complex rural restructurings and which
have covered almost the whole region, brought enormous losses
in the number of historic landscape elements.
Settlements The last decades were characterized by a strong
growth of urban land use. Especially the two large towns have
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grown enormously, and a number of large villages have multiplied their built-up area. During the 1950s and 1960s the extensions aimed at housing a growing population; since that time the
growing land use per capita is the main driving force.
Most of the houses built are of two types: high-rise buildings in
the main cities and single family homes in towns as well as in
villages. Planning during the second half of the 20th century
was characterized by the division between the functions of
housing, work, recreation and traffic. The inner cities lost
many of their functions and were sometimes partly demolished
to make room for traffic. During the 1970s the ideas about
urban planning changed. Since then, urban planning aims at
preservation of the small-scale and functional mixture of activities in city centres.
Urban and landscape planning The biggest changes no longer
took place within the uncultivated areas, but in the old cultural
landscapes. These were, one after another, totally transformed by
land consolidation schemes. Also, development of housing and
trade and industry moved from cheap heathlands to agrarian
land. Especially large parts of the medieval open fields, with
their dry and solid soils and their proximity to the villages, were
used for building.
In practice, from the 1950s to the 1980s, agriculture almost succeeded in monopolizing rural planning. Since the 1980s, other
interests regained some influence. For example, with the new
Land Development Act (1985) the purely agrarian 'land consolidation' was succeeded by 'land development', a procedure in
which more attention was given to recreation, nature and
landscape.
For a long time, the main activity of the organizations for nature
conservation and landscape protection was the acquisition of
more or less natural areas. This has led to the preservation of
small parts of peatbogs and heathlands. When pressure on the old
agrarian landscapes grew, more acquisitions were carried out in
these areas. In recent years the attention shifted to the purchase
of agrarian land that is suitable for renaturation.

the rural areas the expansion of population and agriculture was
limited by lack of manure, capital and education. The expansion
of towns was physically limited by town walls and other fortifications but, in a more fundamental way, also by the carrying
capacity of the surrounding countryside.
- During the intermediate period, the main barriers were
removed, and an enormous expansion of settlements and arable
land became possible. The new rural landscapes and town extensions had many modern characteristics, but the old urban and
rural landscapes were still functioning.
- During the modern period the old inner cities and the old rural
landscapes were reconstructed.

Part 4. Maps, assessment and application
Explanation of Map 1: The structure of the cultural landscape
(Chapter IS)
Map 1 is meant to provide insight into the structure and the history of the cultural landscape. Therefore three groups of data are
given:
1. Landscapes: the main physical-geographical regions, which
form the basis for the classification of the historic cultural
landscapes: the ice-pushed ridges, the river terraces and the
cover sand landscapes.
2. Land use in the beginning of the 19th century. More than any
other landscape feature, historical land use areas (open fields
and enclosures, permanent grasslands, settlements and the
former commons) still determine the characteristics of the
historic landscapes.
3. The reclamations during the 19th and those during the 20th
century.
These data can be used to form a better understanding of the cultural landscape, and also as a basis for landscape planning.

Some of the main features (Chapter 14)

Explanation of Map 2: Historic elements in the landscape
(Chapter 16)

To conclude, in the towns as well as in the rural areas three phases can be distinguished: traditional, intermediate and modern,
whereby the intermediate period covers the second half of the
19th and the first half of the 20th century.
- The traditional landscape was characterized by limitations. In

Map 2 gives a survey of historic relics in the present landscape.
Three groups of data are given:
1. Basic information and natural elements: 19th century land
use (to facilitate comparison with Map 1); natural water
courses.
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2. Historic elements, grouped according to their original function: agriculture (field patterns, boundaries, land use), political/governmental, military, infrastructure (roads, canals, railways), water management, extraction of minerals, industry,
housing, religion and recreation.
3. Vanished elements, that are interesting as possible archaeological sites or that provide insights into other, surviving,
structures.

Historical-geographical assessment (Chapter 17)
Selection is daily practice in planning. The field of applied historical geography has developed methods to evaluate historic
landscapes and landscape features. The most widely used criteria
are age, rarity, specificity/identity, completeness/authenticity,
and context. Of these, the criterion of age is problematic, but the
other criteria prove to be useful. This chapter offers some critical
remarks, definitions, and operationalizations for these criteria.
Clarity and simplicity are important when combining the criteria
and presenting the final results of an evaluation.

Preservation of historic landscapes (Chapter 18)
Chapter 18 gives an overview of the problems of protecting and
preserving historic landschapes. The priorities are based upon
preservation aims, possible instruments and practical possibilities. Preservation aims are themselves determined by values and
characteristics on the one hand, and present and future developments on the other.
Next, different possible strategies are possible: firstly, the historic
landscape can be preserved, which means in practice that new
developments are carefully located and designed. This is a possibility for valuable historic landscapes where no large-scale new
developments are expected in the near future. Secondly, the historic landscape can be neglected completely; this is often the case
within large-scale developments, such as urban housing estates.
Thirdly, an intermediate type, in which large-scale new developments interfere with the main structures of the historic landscape,
is often possible.
The role of the government (on different levels) in landscape
protection is threefold: [1] protective measures, [2] control and
sanctions and [3] incentives (subsidies, information and education). Legislation for landscape protection is incomplete,
but a creative use of the existing possibilities could fill most of

the gaps. Control and sanctions are underdeveloped. There
are subsidies but these are fragmented. Information and
education are problematic, especially because a specialized institute is lacking.
What is important is that legislation can only work when there is
sufficient support within the society as a whole. This support
must be gathered for each type of project, whereby today's ally
can be tomorrow's opponent. Possible coalition partners are the
organizations for the protection of archaeological or built monuments, nature conservation, landscape planners, agriculture,
environmental management, recreation and heritage industries,
and the (local) population.

Part 5. Conclusions and recommendations
Conclusions Many of the data are summarized in the two large
maps. The landscapes of cover sand, river terraces and icepushed ridge are moulded in particular by the old mixed farming
system. The historical land use areas are still the backbone of the
historic cultural landscape. The three types of old cultural landscapes differ in detail. The recent cultural landscapes show very
little connection with geomorphology and are even more manmade than the older landscapes. The individual relics, especially
those with an agrarian origin, fit well into the main structure of
the landscape.
Recommendations for policy Based on the information in this
book, we can make a distinction between three regions:
1 Regions with a high historic landscape value. Within these
(small) regions, preservation should be the starting point.
2 Regions with a relatively low historic landscape value, but with
a number of individual valuable relics, or regions in which the
historic landscape is highly fragmented. Here, one could think of
some restoration work, aimed at repairing connections between
relics.
3 Regions almost without any historic landscape values. Here,
landscape planning and nature development, including the
preservation of the few remaining historic relics, should bestow
new qualities to the landscape.
Preservation of historic landscape values should, more than what
it is at present, become part of the general planning policy. A useful starting point therefore is a division into three steps: land use,
structure, and details.
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Recommendations for future research This book gives a first
review of the history of the cultural landscape in North and
Central Limburg and can become a basis for future research.

Many issues, such as the historical development of settlements
and field patterns, still remain unclear. There are good prospects
for in-depth interdisciplinary research into these themes.

Deel 1. Inleiding

1 Algemene inleiding
1.1 Achtergrond en doel
Aanleiding voor dit onderzoek was een vraag van het Ptovinciaal
Bestuur van Limburg om gegevens over de historisch-geografische waarden in het streekplangebied Noord- en MiddenLimburg. Het onderzoek maakte deel uit van de voorbereiding
voor de herziening van het streekplan.
Het onderzoek ging van Start met de volgende, zeer algemene,
vragen:
- Welke dementen, structuren en patronen in het huidige landschap zijn van belang omdat ze herinneren aan de historische
ontwikkeling? In welke gebieden is de historische ontwikkeling
nog goed herkenbaar? Dit was de centrale vraag; zij wordt vooral beantwoord in kaart 2.
- Hoe is het huidige cultuurlandschap van Noord- en MiddenLimburg tot stand gekomen en welke achterliggende krachten
hebben daarbij een rolgespeeld? Op deze vraag geven de delen
2 en 3 van dit boek uitvoerig antwoord.
- Wat is de waarde van die dementen, structuren en patronen en
hoe hm de historische ontwikkeling van het landschap in de toekomst herkenbaar blijven? Deze vraag betreft de toepassing van
de verzamelde gegevens in de planvorming. Vooral in deel 4
wordt op deze vraag ingegaan.
Voor de beantwoording van elk van deze vragen is kennis van de
historische ontwikkeling van het cultuurlandschap essentieel. Dit
boek bevat daarom een uitgebreid overzicht van de geschiedenis
van het landschap. Nu vormt Noord- en Midden-Limburg een
van de minst bekende en minst onderzochte cultuurlandschappen
van ons land, en een overzicht over de landschappelijke ontwikkeling van dit gebied bestand nog niet. Wel lagen er over dit
onderwerp de nodige studies , maar die zijn zonder uitzondering
beperkt naar periode of regio en zijn bovendien in veel opzichten
verouderd. Veel aspecten van de landschapsontwikkeling zijn
1

voor het grootste deel van dit gebied tot op heden niet of nauwelijks onderzocht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ontginningsgeschiedenis, voor de veranderingen in de loop van de Maas en
voor de ontwikkeling van nederzettingsvormen, verkavelingspatronen en wegenstelsels.
De mate van detail van de hier gepresenteerde gegevens lijkt weinig in overeenstemming met het doel een bijdrage te leveren aan
het streekplan. Daarbij gaat het immers vooral om het aanwijzen
van verschillende categorieen gebieden, zoals gebieden waarin
de landbouw optimale ontplooiingskansen krijgt en gebieden
waarin een verweving van landbouw met natuur en landschap
wordt voorgestaan. Voor dit doel is slechts een zeer globale kaart
met 'waardevolle gebieden' nodig. Voor een andere taak van de
provincie, de controle op landinrichtingsplannen en gemeentelijke bestemmingsplannen, zijn echter wel gedetailleerde gegevens
nodig. Die plannen zelf zouden op nog weer meer gedetailleerde
gegevens moeten zijn gebaseerd, maar die ontbreken meestal. In
dit boek proberen we daarom een deel van die lacune te vullen.
In de praktijk is intussen al gebleken dat de beide grote kaarten
in een behoefte voorzien. De conceptgegevens zijn al diverse
keren gebruikt bij het opstellen van gemeentelijke bestennningsplannen. Ook voor de tekst wordt de mate van detail niet alleen
bepaald door de eisen van het streekplan, maar is gestreefd naar
een tekst die voor zeer uiteenlopende vragen een beknopt antwoord en een verwijzing naar verdere literatuur biedt. Ze bevat
daarom zowel een regionaal overzicht als achtergrondinformatie
over verschillende elementen, structuren en patronen in het cultuurlandschap.
De resultaten van het onderzoek in Noord- en Midden-Limburg
versehenen in 1997 in beperkte oplage in een tweedelig rapport.
Daarvan bestand het eerste deel uit twee grote kaarten met een
beknopte toelichting en een waardering. Dit deel was direct
gericht op gebruik door de provinciale overheid. Het tweede deel
bevatte een uitgebreide historisch-geografische beschrijving en
bood de achtergrondinformatie bij het eerste deel.
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In de publikatie die nu voorligt hebben we de gegevens uit beide
delen samengevoegd en in een breder kader geplaatst. Dat kader
wordt gevormd door het toegepaste historisch-geografische
onderzoek zoals dat in de laatste decennia in Nederland heeft
plaatsgevonden. Daarbij proberen we de volgende vragen te
beantwoorden:
- Wat zijn de achtergronden van het toegepaste historischgeografische onderzoek? Waarom wordt dit type onderzoek uitgevoerd en wie maken gebruik van de resultaten? Deze vragen
komen in de hoofdstukken 1 en 3 aan de orde.
- Wat zijn de mogelijkheden en knelpunten voor de toekomst?
Op deze vraag pogen we in hoofdstuk 18 een antwoord te
geven.
De vele en uiteenlopende onderzoeksvragen en de behoefte aan
een goede onderbouwing kunnen nadelige gevolgen hebben voor
de leesbaarheid. We hebben daarom gestreefd naar een heldere
structuur en veel tussenkopjes. Een aantal uitweidingen die de
tekst nogal zouden ophouden maar die we toch noodzakelijk
achtten, zijn klein gedrukt. Daarnaast is een aantal uitgewerkte
voorbeelden in kaderteksten of in uitgebreide figuuronderschriften ondergebracht.

1.2 Waarom behoud van historisch-geografische
waarden?
Er valt een groot aantal argumenten te noemen voor behoud van
cultuurlandschappen: wetenschappelijk, educatief, ethisch,
onvervangbaarheid, esthetisch, ecologisch, economisch, alsmede
de bijdrage van historische objecten aan de identiteit van de
omgeving. De argumenten verschillen in achtergrond en reikwijdte en vormen zeker geen sluitende indeling.
2

schappen een hogere waarde bezitten dan cultuurlandschappen,
die immers door mensen zijn gemaakt.
Het probleem met een dergelijk standpunt is, dat het wat los Staat
van de realiteit. Volkomen natuurlijke landschappen komen niet
alleen in Nederland niet meer voor, maar zijn ook eiders op de
wereld nauwelijks meer aan te wijzen. We Schieten dan ook meer
op met een ethische discussie over de wijze waarop we met cultuurlandschappen om zouden moeten gaan, maar pas de laatste
jaren begint deze discussie enigszins op gang te komen.
4

Een belangrijk uitgangspunt van het onderhavige boek is, dat
(historische) cultuurlandschappen een eigen bestaansrecht hebben, los van de mate van natuurlijkheid. Een oud cultuurlandschap vertegenwoordigt iets wezenlijks (namelijk de geschiedenis van onze cultuur, een deel van onze wortels) dat niet zomaar
verloren mag gaan. Hoewel zelden zo expliciet uitgesproken, is
dit voor zowel onderzoekers als actievoerders een belangrijke
drijfveer. Het ethische argument voor behoud van cultuurlandschappen Staat dicht bij dat voor behoud van kunst. De overeenkomst gaat verder: net als bij schilderijen en beeldhouwwerken is
een aanzienlijk deel van de cultuurlandschapselementen in de
loop van de tijd verloren gegaan en nemen de inspanningen om
te bewaren wat over is toe.

Onvervangbaarheid: het cultuurlandschap als eenmalig
verschijnsel
Een volgend argument om zuinig om te gaan met sporen van het
verleden is de onvervangbaarheid. Verdwijnen van cultuurhistorische waarden is een onomkeerbaar procès; wat weg is, komt
nooit terug. Ook in dit opzicht verschilt cultuurhistorie van
natuurwaarden, omdat een deel van de laatste wel binnen een
redelijke termijn vervangbaar zijn.

1.2.1 Argumenten voor behoud
Het ethische argument: de wortels van onze cultuur

Het wetenschappelijke argument: het landschap als historische
bron

Het eerste en belangrijkste argument is het ethische. Toch is dit
thema voor cultuurlandschappen nog maar weinig uitgewerkt. In
de meeste discussies over de ethiek van het omgaan met de
omgeving ligt de nadruk sterk op natuurhjke ecosystemen. Het
belangrijkste ethische argument voor natuurbehoud is dat alle
levende wezens, los van hun nut voor de mens, recht hebben op
leven. Over het algemeen is de conclusie, dat natuurlijke land3

Bij het wetenschappelijke argument gaat het om het landschap
als bron van kennis over de geschiedenis. In een bekende metafoor, voor het eerst gebruikt door de Utrechtse geograaf Van
Vuuren en daarna door velen herhaald, uitgewerkt en genuanceerd, wordt het landschap vergeleken met een geschiedenisboek waaruit de ontwikkeling van dat landschap valt af te lezen.
5
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De metafoor blijft aantrekkelijk, al moeten er wel wat kanttekeningen bij worden geplaatst. Bouwer wees er al op dat het boek
nogal wat vlekken en scheuren vertoont. Toch blijkt het landschap nog altijd unieke historische informatie op te leveren, zelfs
meer dan vroeger was voorzien. Was het landschappelijke
geschiedenisboek aanvankelijk, naar goede Utrechtse traditie,
vooral een economieboek (het 'welvaartsstreven' stand centraal),
in de laatste decennia vormt de 'iconografie' van het landschap
een thema in de nieuwe culturele geografie. Hierbij gaat de
meeste aandacht uit naar machtsverhoudingen en ideologieen die
in het landschap weerspiegeld worden.
In het toegepaste historisch-geografische onderzoek - ook in dit
boek - Staat het wetenschappelijke argument centraal. Het is bij
uitstek een argument van wetenschappers, en die kunnen waarschijnlijk moeilijk anders. De maatschappij - en de gemiddelde
opdrachtgever - hanteert echter vaak andere, met name esthetische, argumenten. De onderzoeker zal zieh moeten realiseren dat
de aangereikte gegevens alleen al om deze reden kunnen afwijken van de behoeften en verwachtingen van de opdrachtgever.
6

Historisch-geografen, maar ook bodemkundigen en archeologen
gebruiken het cultuurlandschap als kennisbron. Maar wat is nu
precies de meerwaarde van het landschap boven andere bronnen?
Wat levert onderzoek in het landschap op aan gegevens die niet
op (oude) kaarten of luchtfoto's zijn vastgelegd? Hierop zijn verschillende antwoorden mogelijk:
- Het landschap bevat zaken die niet op kaarten staan aangegeven. Een voorbeeld is micro-relief. Een kaart is een interpretatie: waar een tekenaar een landschapselement, bijvoorbeeld een
kasteelterrein, niet begreep is de weergave vaak onduidelijk.
- Ook op luchtfoto's zijn verschillende landschappelijke objecten
niet of moeilijk zichtbaar. Voorbeelden zijn opnieuw delen van
het micro-relief, maar ook Sporen in bosgebieden. Luchtfoto's
zijn een betere bron dan kaarten, maar ook de informatie op
luchtfoto's is niet compleet. De zwakke punten van de meeste
luchtfoto's blijken uit een vergelijking met de geallieerde luchtfoto's uit de Tweede Wereldoorlog, die onder bijzondere
omstandigheden gemaakt zijn en daarom vaak veel details
laten zien die op geen enkele 'normale' luchtfoto zichtbaar
zijn.
- Over het overgrote deel van de afzonderlijke landschapselementen bestaat weinig of geen schriftelijke documentatie. Voor
begrip van dergehjke objecten is onderzoek in het terrein
nodig, zij het meestal met methoden van andere vakgebieden.
Zo is bouwbistorisch onderzoek de aangewezen weg om meer

te weten te komen van bouwwerken en zijn archeologische en
paleo-ecologische methoden geeigend om meer te weten te
komen van aardwerken en oude waterlopen. In ieder geval is
dergelijk onderzoek niet meer mogelijk als het object verdwenen is, terwijl vanuit de genoemde vakgebieden vaak weinig
belangstelling bestaat voor die objecten.
- Tenslotte geven kaarten en luchtfoto's alleen visuele informatie; de andere zintuigen kunnen alleen in het terrein worden
gebruikt. Toch speien de reuk en vooral het gehoor een belangrijke rol bij de beleving van bijvoorbeeld de zeekust of een
waterval. Bij de beleving van individuele objecten kan ook de
tastzin een plaats hebben.
7

De onderzoekstechnieken worden nog voortdurend verbeterd.
Een object dat verdwijnt kan met de huidige technieken optimaal
onderzocht worden, maar is voor toekomstige technieken niet
meer beschikbaar. Bovendien wordt ook het oog van de waarnemer steeds verder geschoold. Het komt voor dat sporen die enkele decennia geleden als 'nauwelijks zichtbaar' werden gekenschetst, nu - terwijl de toestand van die sporen eerder slechter dan
beter is geworden - doordat we beter weten wat we zien en waarop we moeten letten, gelden als goed zichtbaar. Als de keuze
gaat tussen opgraven of laten liggen, dient de voorkeur bij objecten die niet bedreigd worden, altijd uit te gaan naar het laatste.
8

9

Het educatieve argument: het landschap als aanschouwelijk
geschiedverhaal
Het educatieve argument sluit aan bij het 'landschap als geschiedenisboek', als bron om geschiedenis uit te leggen. Beter dan een
Stapel boeken of foto's kan een wandering door het landschap
inzicht geven in het leven van vroegere bewoners. Met de
opkomst van het 'omgevingsonderwijs' wordt dit argument
belangrijker dan ooit. Naast 'het Nederlandse landschap', dat al
sinds de jaren '80 eindexamenonderwerp is in havo/vwo, behoren nu ook 'regionale beeldvorming' en 'eigen regio', onderwerpen die eveneens kunnen worden uitgewerkt aan de hand van het
cultuurlandschap, tot het examenprogramma. Het educatieve
argument is misschien geen vaak gehoorde, maar wel een goede
reden om voor een zorgvuldige omgang met het landschap te
pleiten.
10

Het vraagt ook om een goed beheer. Verwaarlozing, die de
wetenschappelijke mogelijkheden nauwelijks hoeft aan te tasten,
leidt al snel tot een teruggang van de educatieve mogelijkheden.
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Een voorbeeld is een kasteelterrein dat door gebrek aan onderhoud begroeid raakt met een ondoordringbaar struikgewas.

Het ecologische argument: de soortenrijkdom van de
mensgebonden natuur
Specifieke half-natuurlijke ecosystemen ontwikkelden zieh
doordat lange tijd een bepaald beheer werd gevoerd. Houtwallen,
hakhoutbossen, heidevelden en schrale graslanden zijn cultuurlandschappen met een eigen rijkdom aan soorten. De bestudering
van deze half-natuurlijke Systemen trekt de laatste jaren hernieuwde aandacht, wat bijvoorbeeld blijkt uit de vorming van een
aparte onderzoeksdiscipline voor de bestudering van de ontwikkeling van ecosystemen in historische tijd: de historische écologie.
11

Een belangrijk deel van de Nederlandse flora en fauna, waaronder een deel van de rode-lijst soorten, is gekoppeld aan het cultuurlandschap. Dat betreft in de meeste gevallen soorten die
ofwel gebonden zijn aan biotopen die zonder de invloed van de
mens zeldzaam zouden zijn geweest, ofwel zieh hebben aangepast aan het cultuurlandschap. Daarbij kan het zowel gaan om
soorten van dynamische milieus, zoals kwelders, raderaalterreinen en rivieroevers, als om soorten die afhankelijk zijn van stabiele milieus. Bij het laatste moeten we vooral denken aan oude
cultuurlandschappen en cultuurlandschapselementen die lange
tijd een bepaald beheer hebben gehad. Voorbeelden zijn stinzeflora, muurvegetatie, heide, houtwallen, hakhoutbossen en schrale graslanden.
12

Verschillende malen is een verband gevonden tussen de ouderdom van een bepaald type vegetatie of landgebruik en het vôôrkomen van soorten. Voorbeelden zijn een verband tussen de
omvang van mierenhopen en de ouderdom van de graslanden
waarin ze zieh bevinden. Bij houtwallen en bossen bestaat een
relatie tussen ouderdom en soortenrijkdom. Bij een onderzoek
naar deze landschapselementen bleek een aantal soorten bosplanten niet voor te komen in beplantingen van minder dan tachtig jaar oud. De achtergronden zijn niet geheel duidelijk; maar
waarschijnlijk houdt het verband met de extreem langzame verbreiding van een aantal soorten. Verdwijnen van dergelijke
objecten of Systemen is misschien in théorie omkeerbaar maar in
de praktijk vaak defrnitief. Verlies laat zieh dan ook moeilijk
compenseren.
13
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Het economische argument: geld verdienen aan het landschap
Cultuurlandschappen hebben een economische waarde. Het
meest direct blijkt dat uit recreatie en toerisme, maar een aantrekkelijk landschap vormt ook een vestigingsfactor voor bewoners en bedrijven. De economische effecten van recreatie moeten
niet worden overschat (zie par. 18.3.7), maar op locale schaal en
samen met andere activiteiten kan recreatie wel het economisch
draagvlak van een Streek verbeteren. Een voorbeeld bieden de
Knapzakroutes, die gericht zijn op het cultuurlandschap en mede
zijn opgezet om meer draagvlak te geven aan het voorzieningenniveau in kleine kernen in Drenthe.
Het onomkeerbare verdwijnen van een aantrekkelijk oud cultuurlandschap snijdt dergelijke mogelijkheden voor de toekomst
af. Een zorgvuldig beheer van zo'n landschap laat daarentegen
mogelijkheden voor de toekomst open. De huidige problematiek
in het landelijk gebied illustreert dit. Nu de landbouw niet meer
in Staat blijkt het landelijk gebied te dragen, wordt gezocht naar
andere inkomstenbronnen. In sommige gebieden biedt het aantrekkelijke landschap aanknopingspunten voor nieuwe inkomstenbronnen, zoals recreatie of vestiging van gepensioneerden
('drentenieren'). Waar landschappen in voorgaande decennia (bijvoorbeeld door ruilverkavelingen) zijn omgevormd tot onherbergzame agrarische woestijnen, zijn veel mogelijkheden voor
dergelijke nieuwe activiteiten afgesneden.
15

Identiteit: het eigene van een landschap
De historisch-geografische kenmerken en objecten zijn voor een
belangrijk deel bepalend voor de identiteit van de afzonderlijke
landschappen en voor de verscheidenheid binnen het
Nederlandse landschap als geheel. Die verscheidenheid is groot,
al blijft het op dit punt moeilijk vergelijken met het buitenland.
De mate waarin we variatie in een gebied zien, is afhankelijk van
de kennis waarover we beschikken. Dit leidt ertoe, dat bekende
landschappen vaak verder worden onderverdeeld dan onbekende,
wat weer leidt tot conclusies over de extreem hoge landschappelijke variatie in eigen land. Dit verschijnsel wordt wel aangeduid
als geografische bijziendheid.
16

Het begrip identiteit of eigenheid is de laatste jaren weer populair. Het heeft bijvoorbeeld een centrale plaats in de Nota
Landschap , waarin het Ministerie van LNV aangeeft te streven
naar 'de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een
kwalitatief hoogwaardig landschap'. Vervolgens wordt gesteld
17
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dat de kwaliteit van het landschap bepaald wordt door twee
aspecten: duurzaamheid (wat wil zeggen dat het een tijd mee
kan) en identiteit.

jong. Zo werd de binnenduinrand een paar eeuwen geleden gekenmerkt door
buitenplaatsen, en kregen de uitgestrekte bollenvelden die nu centraal staan in
de marketing van dit gebied pas in de 19e eeuw een grote omvang.

Identiteit wordt door Van Dale omschreven als 'eigen karakter;
het individuele kenmerk'. Ieder landschap heeft eigen kenmerken, een eigen identiteit. Iemand die op een onbekende plaats in
Nederland wordt afgezet kan door die kenmerken al snel zien in
welk deel van het land hij of zij zieh bevindt. Zaken die overal in
het land hetzelfde zijn, zoals de kleur van het gras, de coniferen
in een ruin of het uiterlijk van een nieuwbouwwijk, bieden daarbij geen aanknopingspunten en dragen niet bij tot de identiteit
van een gebied.

De identiteit van een gebied hoeft ook niet alleen te steunen op
historische ontwikkelingen. Concentraties van bepaalde vormen
van landbouw, zoals de Noordlimburgse asperges of de
Kempische varkens, geven gebieden een nieuwe identiteit. Voor
een stad kunnen markante nieuwe gebouwen eenzelfde effect
hebben: de moderne architectuur van Rotterdam, de Amersfoortse wijk Kattenbroek of het Groninger Museum.

18

De identiteit van een landschap wordt, vergelijkbaar met de identiteit van een mens, voor een deel bepaald door wat het van huis
uit heeft meegekregen (de fysisch-geografische basis) en voor
een ander deel door wat het in de loop van de tijd heeft doorgemaakt (de historische ontwikkeling). De grote variatie in het
Nederlandse landschap is gevormd in een eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur. De verschillen gaan deels terug
op de oudste ontginning, deels op latere ontwikkelingen.
Bij de eerste ontgirming en inrichting werd rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden ter plaatse. Op de zandgronden legden de eerste boeren
hun akkers aan op de plekken die niet te droog en niet te nat waren. Doordat
het bodemgebruik zo sterk bepaald was door de natuurlijke hoogteverschillen
in het landschap, ontstonden onregelmatige vormen. De houten hekken,
vlechtwerken afrasteringen en met struikgewas bezette houtwallen, die om de
bouwlanden werden aangelegd om vee en wilde dieren uit de akker te houden,
maakten het zandlandschap ook kleinschalig en besloten. Daarentegen is het
landschap in veengebieden juist heel regelmatig en open. Voordat mensen hier
in de middeleeuwen konden gaan wonen, moesten ze eerst gezamenlijk de
afwatering regelen. Ze deden dat door een systeem van evenwijdige sloten te
graven, waardoor het landschap in smalle stroken werd verdeeld. De boerderijen staan op de kop van de kavels en vormen samen een Streekdorp. De sloten staan het hele jaar vol water, zodat hier geen dichte houtwallen als veekeringen nodig zijn. Nog weer anders zien de zeekleipolders emit. Ook hier is
het landschap open en regelmatig, maar de boerderijen staan verspreid.
Typerende elementen zijn hier dijken en kreken.

Een belangrijk deel van de moderne ontwikkelingen leidt echter
tot verlies aan bestaande identiteit. De nieuwe identiteit die
ervoor in de plaats komt, is meestal minder specifiek, mist historische diepgang en wordt vaak minder gewaardeerd. Vooral in de
laatste halve eeuw is het landschap vervlakt doordat veel kenmerkende landschapselementen zijn verdwenen. Het landschap
wordt steeds minder bepaald door streekgebonden zaken, en
steeds meer door zaken die in heel Nederland hetzelfde zijn. Ook
de schaal is genivelleerd. De oude kleinschalige landschappen
zijn grootschaliger geworden door het kappen van houtwallen.
Aan de andere kant zijn de oude open landschappen minder open
geworden doordat ze werden doorsneden met snelwegen en
hoogspanningsleidingen.
19

De eigen identiteit van de verschillende Nederlandse landschappen, en daarmee de verscheidenheid binnen het Nederlandse
landschap als geheel, is dan ook minder sterk geworden. In feite
is er een soort schaalvergroting in identiteit. Het verschil tussen
Twente en Brabant wordt steeds kleiner, maar binnen Europa is
het Nederlandse landschap nog steeds herkenbaar. Een ligboxenstal ziet er in heel Nederland hetzelfde uit, en draagt dus niet bij
aan de identiteit van een bepaald deel van Nederland. Maar als
we naar heel Europa zouden kijken, is diezelfde ligboxenstal wel
weer kenmerkend voor Nederland en directe omgeving.
Tegengaan van het verlies aan identiteit van gebieden binnen
Nederland is een belangrijke doelstelling van het landschapsbeleid. Dat betekent vooral, dat gestreefd wordt naar behoud van
elementen met cultuurhistorische waarde. Dit is echter maar een
kant van het landschapsbeleid. In gebieden waar de vervlakking
al te erg heeft toegeslagen, zou een nieuwe identiteit gecreeerd
moeten worden. Landschapsbouw kan hier een nieuw aantrekkelijk en herkenbaar landschap scheppen.
20

Ook latere ontwikkelingen konden bijdragen aan de identiteit van het landschap. De ontwatering in de veengebieden werd in de loop van de tijd steeds
moeilijker doordat het land zakte (een vervelende eigenschap van veen is dat
het inklinkt). Om het water toch te kunnen lozen werden poldermolens
gebouwd. Nu zijn die molens voor een buitenlander het meest kenmerkende
element van het Nederlandse landschap. Dit voorbeeld geeft ook al aan dat de
identiteit van een gebied niet constant is. Door veranderingen, maar ook door
een veranderende waardering voor bepaalde objecten, verändert ook de identiteit van een gebied. In veel gebieden is de huidige identiteit nog tamelijk
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Het esthetische argument: het mooie en het interessante
Een laatste, maar zeker niet het rninst belangrijke, argument is
het esthetische. Zijn de vorige aspecten vooral gebaseerd op de
menmg van experts, het esthetische argument verwijst naar de
beleving en brengt ons bij het belang dat bewoners, gebruikers en
bezoekers hechten aan historische elementen. In discussies over
architectuur of landschapsplanning wordt er vaak, impliciet of
expliciet, vanuit gegaan dat een betere (mooiere, interessantere)
omgeving meehelpt om een betere samenleving of zelfs een betere mens te creeren.
De belevingswaarde van vooral oude cultuurlandschappen blijkt
bijvoorbeeld uit de stijgende populariteit van wandel- en fietsroutes door dergelijke landschappen. Uit bijvoorbeeld beschrijvingen van toeristische routes blijkt dat de belevingswaarde van
landschappen in hoge mate gekoppeld is aan historische elementen. Ook onderzoek onder recreanten geeft aan dat de cultuurhistorische objecten in het landschap belangrijk worden gevonden. De belangstelling voor zichtbare geschiedenis is de laatste
decennia duidelijk gegroeid.
21
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Het gaat bij de esthetische kant van het cultuurlandschap zowel
om schoonheid als om het interessante en het historische. De
term 'schoonheid' wordt al in de Monumentenwet genoemd als
een argument voor behoud. De samenstellers van de Nota
Landschap zagen zelfs kans de hele cultuurhistorie onder de
kop 'esthetiek' te vatten. In de eerste helft van de 20e eeuw werd
veelvuldig gesproken van 'natuurschoon' en 'landschapsschoon'.
Het belang hiervan ging verder dan schoonheidsbeleving op zieh:
het natuur- en landschapsschoon diende behouden te blijven voor
het geestelijk welzijn van de bevolking of zelfs als stap op weg
naar een betere maatschappij. Het ideaal van een betere mens
door een betere omgeving vindt nog steeds veel aanhang.

terugverlangen naar dat wat geweest is. Een oud landschap of
gebouw is niet gelijk aan een moderne replica, wat betekent dat
beleving samenhangt met authenticiteit.
Beleving is cognitief; het hangt samen met de kennis en de
belangstelling van de waarnemer. Bestudering van het landschap
voegt verhalen toe en maakt dat men beter kijkt en meer beleeft.
Onderwijs en voorlichting leid(d)en tot een andere, meer
geschoolde wijze van kijken naar het landschap. Sinds tien jaar
is 'het Nederlandse landschap' eindexamenonderwerp in de middelbare-school aardrijkskunde. Er is een grote behoefte aan
informatiemateriaal over het (cultuur)landschap. Er is ook een
groeiende berg informatiemateriaal van sterk uiteenlopende kwaliteit beschikbaar, in de vorm van boeken, wandel- en fietsgidsen, streekbeschrijvingen en andere geschritten.
25
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1.2.2 Belangstelling voor oudheden
In de belangstelling voor historische monumenten valt een ontwikkeling waar te nemen. In de Renaissance waren dergelijke
objecten vooral van belang omdat ze verwezen naar de klassieke
oudheid. Nadien werden ze steeds meer bewonderd om hun
schoonheid en, vanaf de 19e eeuw, ook op zichzelf gewaardeerd.

De Renaissance: belangstelling voor de Klassieke Oudheid
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Met de verwetenschappelijking van het landschapsonderzoek
zijn termen als 'schoonheid' in onbruik geraakt. Onderzoekers
lijken een dergelijke begrip te ongrijpbaar en te weinig wetenschappelijk te achten. De term 'interessant' wordt wel door landschapsonderzoekers gebruikt. Deze term geeft aan, dat de waardering verder gaat dan de uiterlijke schoonheid. Een oud cultuurlandschap bevat verrassingen en verhalen. Historische objecten geven het landschap tijdsdiepte en hebben soms relaties met
historische gebeurtenissen, met eigen voorouders of met bekende families, schrijvers, beeidend kunstenaars of politici. Ook
komen ze tegemoet aan gevoelens van nostalgie, het idealiserend

Prince onderscheidde drie perioden. In de eerste periode, die van de
Renaissance , was de oudheidkundige belangstelling gericht op de Klassieke
periode en in hoge mate gekoppeld aan cultuur en daarmee aan status.
Architectuur, literatuur en beeidende kunsten lieten de Middeleeuwen bewust
achter zieh en gingen zieh orienteren op de Klassieke Oudheid. Wie cultuur
wilde opdoen, reisde naar Italie; al in het midden van de 16e eeuw vond enig
cultuurtoerisme naar dat land plaats. Waar het protestantisme de overhand
kreeg vond zelfs een zeer fysieke afrekening met de Middeleeuwen plaats
door de secularisatie en afbraak van de meeste kloosters. Wie mee wilde teilen was op de hoogte van de Klassieken en wie het zieh kon veroorloven zette
huis en tuin vol met voorwerpen uit (of naar) de Klassieke Oudheid. De huizen zelf doen meestal weinig klassiek aan.
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In deze periode vinden we ook de eerste beschrijvingen van oudheden in eigen
land. In Engeland was John Leland in 1540 nog vooral op zoek naar klassieke oudheden, maar beschreef William Camden (1586) ook prehistorische
overblijfselen. In de loop van de 17e eeuw kregen ze op enige schaal navolgers.
In Nederland ondervonden de resten van de Brittenburg, het Romeinse fort
aan de kust bij Katwijk, direct nadat ze in 1520 voor het eerst weer zichtbaar
werden, de nodige belangstelling. Nog in hetzelfde jaar werd er zelfs een kleine opgraving uitgevoerd. Ook de Neahalennia-altaren, die in 1647 bij
Domburg werden ontdekt, ondervonden belangstelling; ze werden zelfs lang31
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durig tentoongesteld in de plaatselijke kerk. In Drenthe begonnen de hunebedden in de tweede helft van de 17e eeuw interesse te wekken. Picardt
beschreef ze in 1660 en een Groningse dame, Titia Brongersma, Voerde er in
1685 een opgraving in uit.
Belangstelling voor geschiedenis hoeft nog niet te betekenen dat men zuinig
omspringt met de resten van het verleden. Terwijl heel Engeland Romeinse
objecten uit Italie sleepte, werd bijvoorbeeld de Romeinse stadsmuur van
London als steengroeve gebruikt. Toch zijn er ook wel voorbeelden van
bescherming van monumenten. De Italiaanse stad Parma had al in de 13e
eeuw een soort monumentenverordening en in Rome verbood paus Pius II in
1462 de sloop van antieke bouwwerken. In Frankrijk werden de Romeinse
bouwwerken in Nîmes in 1548 wettelijk beschermd. Ook uit Zweden (1666)
en Portugal (1721) zijn wetten bekend die oude bouwwerken beschermden.
Er zijn verrassende voorbeelden bekend van bewust behoud van niet-klassieke bouwkunst. Zo heeft Karel de Vijfde, toonbeeld van religieuze intolerantie
- Galeano omschreef hem als een man 'die in heel Europa achter de duivel
aanjoeg' - zieh ingezet voor het behoud van de islamistische bouwkunst van
het Alhambra. In Nederland schreef Mathaeus Herben in 1485 over
Maastrichtse gebouwen en hoopte dat dat zou helpen 'om datgene te bewaren
wat door onze voorouders met de grootste zorg werd gebouwd'. Het wijst
op een gehechtheid aan oude huizen, op een waardering voor gebouwen die al
het nodige hebben meegemaakt.
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De Romantische belangstelling voor de oudheid
De laatste voorbeelden lopen al vooruit op de tweede periode, die werd gekenmerkt door een romantisch getinte oudheidkundige belangstelling. In de eerste helft van de 17e eeuw (in Nederland; in de omringende landen wat later)
begon men de schoonheid van het eigen land te zien. Nog altijd werden de
gebouwen die verwezen naar de Mediterrane cultuurcentra bewonderd. De
bewondering kwam nu ook tot uiting in de nieuwbouw: de overheersende
architectuurstijl in de 18e eeuw was het classicisme. Bij de afbraak van het
Valkhof (1796/'97) werd de 1 le-eeuwse kapel gespaard om haar veronderstelde Romeinse ouderdom. Daarnaast werden echter nu ook de middeleeuwse kathedralen en kloosters, en de ruifnes daarvan, in de eigen streken 'schilderachtig' gevonden. Schilders als Jan van Goyen (1596-1656) schilderden
regelmatig ruines. Oudheden in het landschap werden onderzocht en, waar
men dat nodig achtte, verfraaid. De omgang met historische objecten was
nogal vrij; bij restauraties was herstel van de sfeer van vroeger belangrijker
dan historische juistheid. Verschillende kasteien werden in deze periode vergotiseerd om ze beter aan de heersende smaak aan te passen. Waar nodig werden nieuwe rui'nes gebouwd, vooral in parken en zichtassen. Aan de andere
kant werden ook wel gebouwen waar men prijs op Steide met veel moeite in
stand gehouden. Zo vroegen en kregen de bestuurders van Oosterhout (N.B.)
steun van de Staten van Holland bij het behoud van de ruine van het kasteel
Strijen. Argumenten waren, dat het gebouw kon dienen 'tot een memorie der
voorouders vande princen van Orangien', maar ook de pittoreske ligging in
het landschap als een 'fraaij, en raer overblijffsel'.
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De belangstelling voor het verleden zelf
De historische belangstelling was ondergeschikt aan de behoefte aan schoonheid, die zelf weer verbunden was met romantische gevoelens. Dit begon te
veranderen in de 19e eeuw, toen het verleden zelf langzaam maar zeker
meer belangstelling kreeg. Deze verandering ging samen met een andere kijk
op het verleden. Voorheen achtte men het verleden vergelijkbaar met het
heden. Het verleden was een mand vol voorbeelden, die direct konden worden
overgeplaatst naar het heden; gevoel voor anachronismen ontbrak. Nu
begonnen Europeanen het verleden te zien als een verschillend gebied. Het
nieuwe verleden diende niet meer voor vergelijkende lessen, maar werd een
erfgoed dat het heden verrijkte. Het gevolg waren bemoeienissen om relicten
te bewaren en monumenten te restaureren als emblemen van gemeenschappelijke identiteit, continuïteit en aspiraties. Historische objecten werden aanknopingspunten om meer inzicht in het verleden te krijgen. De wetenschappelijke beoefening van de archéologie begon rond het midden van de 19e
eeuw.
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In Nederland zien we de belangstelling voor het verleden aan de wandelende
dominées van de 19e eeuw (Craandijk, Heldring), die zieh onderweg uitvoerig op de hoogte stelden van locale geschiedenis en oudheden. Ook versehenen in de 19e eeuw grote aantallen historische plaatsbeschrijvingen. In
Limburg was J. Habets een historicus die archiefwerk combineerde met veldwerk en die wetenschappelijk verantwoord historich en archeologisch onderzoek uitvoerde.
De grotere belangstelling voor het verleden leidde tot pleidooien om gebouwen niet alleen te behouden, maar ook bij restauraties terug te brengen in hun
oorspronkelijke Staat. Aan de andere kant Voerde Stendhal in 1827 al de discussie over authenticiteit bij de restauratie van de Titusboog in Rome: hij
ergerde zieh omdat het monument in feite werd herbouwd met nieuw materiaal. In Engeland riep John Ruskin in 1849 op om alle restauratie-activiteiten te stoppen en oude gebouwen te laten zoals ze waren In navolging van
Ruskin won een opvatting veld van minimale ingreep bij restauraties, waarbij
slechts werkzaamheden werden uitgevoerd die noodzakelijk waren om het
gebouw in stand te houden. Het is een opvatting die in théorie gemeengoed is
geworden, maar die in de praktijk tot op de huidige dag lijdt onder de behoefte van eigenaars en architecten aan verfraaiing.
44
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Het was William Morris' protest tegen restauratie die in Engeland in 1877 de
aanleiding vormde voor de oprichting van een Society for the Protection of
Ancient Buildings. Vijf jaar later kwam daar de eerste wet tot bescherming
van oudheidkundige monumenten en historische gebouwen tot stand. In
Frankrijk was al in 1830 een inspecteur en in 1837 een Commissie voor
Historische Monumenten benoemd; de laatste kwam al in 1840 met een lijst
van 1090 geklasseerde monumenten. Een monumentenwet kwam, na ruim
een halve eeuw van plannen, in 1887 tot stand. In Pruisen werd in 1835 een
monumentencommissie benoemd, waarna de andere Duitse staten volgden. In
de loop van de 19e eeuw werden de monumenten van verschillende Duitse
landen beschreven, maar kwamen geen monumentenwetten tot stand. In
België werd in 1835 de Koninkhjke Commissie voor Monumenten opgericht,
in 1912 gevolgd door de Commissie van Landschappen.
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Het begin van de monumentenzorg in Nederland wordt meestal
gelegd bij Victor de Stuers' pamflet 'Holland op zijn smalst'
(1873). Een jaar later werd het College van Rijksadviseurs voor
de Monumenten van Geschiedenis en Kunst ingesteld. De commissie heeft maar kort bestaan. Pas een kwart eeuw later kwam
er weer schot in de zaak door de oprichting van de Nederlandse
Oudheidkundige Bond (1899) en de Rijksmonumentencommissie (1903). De laatste begon met de uitgave van de
'Voorlopige Lijst' en van de 'Geillustreerde beschrijving' van de
monumenten van geschiedenis en kunst. Een monumentenwet
kwam er pas in 1961.
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De belangstelling voor geschiedenis, monumenten en historische
landschappen groeide langzaam in de eerste helft van de 20e
eeuw. Een terugval toonden de eerste naoorlogse decennia, met
hun nadruk op (weder)opbouw en op de toekomst. De laatste
decennia lijkt de belangstelling gegroeid, wat valt af te leiden uit
de groei van het aantal locale historische en heemkundige verenigingen en het succes van de Open Monumentendagen. Die
belangstelling lijkt vooral locaal gericht. Waar de landelijke en
internationale organisaties voor nataurbescherming in recente
jaren enorm gegroeid zijn, hebben de landelijke organisaties voor
cultuurbehoud nauwelijks geprofiteerd van de groeiende belangstelling.

foto's of topografische kaarten levert vaak een schok op, met de
realisering van wat er allemaal veranderd en verdwenen is), maar
toch blijkt ook het verlangen om iets van geschiedenis vast te
houden iets algemeen menselijks. Monumentenzorg vormt hier
net zo goed een uiting van als genealogisch onderzoek, verteilen
van verhalen over vroeger en het maken van vakantiekiekjes.
We komen dan al snel op het begrip nostalgie, of op de keerzijde
daarvan: onzekerheid en pessimisme over de toekomst en angst
voor het nieuwe. Dat laatste punt legt een relatie tussen verzet
tegen verdwijnen van objecten en (vertrouwen in) de kwaliteit
van het nieuwe. Het verzet tegen de afbraak van oude stationsgebouwen was het sterkst in de jaren '70, toen voor de verdwenen,
vaak fraaie, stations meestal weinig meer terugkwam dan een
lekkend bushokje op een kaal perron. Afgravingen in de uiterwaarden stuiten op verzet als ze uitsluitend dienen voor grondstoffenwinning, maar ondervinden nauwelijks tegenstand als ze
worden gepresenteerd als natuurontwikkeling.
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Het wekt de indruk dat de mensen zieh wel betrokken voelen bij
de natuur elders op de wereld, maar dat de historische belangstelling en de betrokkenheid bij de monumentenzorg vooral op
de eigen omgeving zijn gericht. Een verklaring zou kunnen zijn,
dat het ethische argument bij de natuur sterker speelt. Een andere mogelijke verklaring vormen de grote, soms mondiale samenhangen in de natuur. Jacht op trekvogels in het Middellandse
Zeegebied bemvloedt de vogelstand in Nederland; verlies van
monumenten in Amsterdam is vooral jammer voor Amsterdam.
Een derde mogelijke verklaring is dat milieu en, in mindere mate,
natuur worden geassocieerd met (noodzakelijke) beperkingen, en
monumenten en landschappen met verrijking. Het laatste geeft
een veel grotere keuzevrijheid: de verrijking kan ook in andere
zaken worden gevonden.
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De groeiende belangstelling kan te maken hebben met de snelle
veranderingen in de leefomgeving. Weliswaar bezitten mensen
mechanismen om met snelle veranderingen om te gaan, zoals een
groot aanpassingsvermogen en een siecht geheugen (weinig
mensen kunnen zieh helder voor de geest halen hoe hun leefomgeving er enkele decennia geleden uitzag; bekijken van oude

Het blijft een moeilijke materie. Als we uit het voorgaande een
conclusie moeten trekken, is historische belangstelling een algemeen menselijk verschijnsel, dat wel in verschillende samenlevingen en in verschillende perioden in zeer verschillende mate
een rol heeft gespeeld. In ons eigen land is de tegenstelling tussen de geringe historische belangstelling in de wederopbouwperiode en de zeer grote belangstelling in de jaren '80 en '90 opvallend. Dit verschil is zeker niet alleen uit de snelheid van de veranderingen verklaarbaar.

1.2.3 Behoud: voor wie?
De verschillende argumenten en de tijdsgebondenheid van opvattingen roepen de vraag op voor wie nu precies behoud wordt
nagestreefd. Veel van de genoemde argumenten spreken maar
een deel van de bevolking aan. In de betrokkenheid met het landschap kunnen we een groot aantal groepen belanghebbenden
onderscheiden: experts (landschapsdeskundigen), nationale en
provinciale bestuurders, locale bestuurders, eigenaren en gebruikers (in het buitengebied vooral landbouwers), bewoners (een
groep waarbinnen ge'interesseerden, zoals leden van locale actiegroepen en historische verenigingen, een aparte plaats innemen),
bezoekers en anderen. De verschillende rollen kunnen samenvallen: de expert kan zieh in de eigen woonplaats inzetten als lid van
een actiegroep of een monumentencommissie en een bestuurder
op nationaal of provinciaal niveau kan extra inzet tonen voor
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gebieden waarmee bij/zij, als bewoner of bezoeker, zieh betrokken voelt. Dit brengt overigens een element van toeval in het
beleid.
Elk van deze groepen is op een eigen wijze betrokken bij het cultuurlandschap. Eigenaren/gebruikers en bestuurders zijn het
meest bezig met het aanbrengen van veranderingen in het landschap. De pleidooien voor een zorgvuldige omgang met het landschap komen vooral van deskundigen (historisch-geografen,
pianologen), bewoners en bezoekers.
Nog altijd worden grote ingrepen in het landschap gepleegd zonder dat de cultuurhistorische waarden van het landschap in kaart
worden gebracht. Recente voorbeelden zijn de voorbereiding
voor de aanleg van de Betuwelijn, de Höge Snelheidslijn, de gasopslag bij Langelo en een deel van de landinrichtingsprojekten.
Bij de dijkverbeteringen is een inbreng vanuit de cultuurhistorie
pas de laatste jaren gebruikelijk.
Opvallend is, dat juist de cultuurhistorie bij een aantal van de
genoemde projecten de grootste problemen opleverde met bevolking en actiegroepen. Dit lijkt een sterk argument om er bij de
voorbereiding van toekomstige projecten meer aandacht aan te
geven. Een belangrijke instantie is in dezen de Commissie voor
de Milieu-Effectrapportage, die adviseert over het te verrichten
onderzoek. In de adviezen van de Commissie zijn de cultuurhistorische/historisch-geografische waarden de afgelopen jaren
belangrijker geworden. Op beperkte schaal wordt daarnaast
geexperimenteerd met Cultuurhistorische Effectrapportages.
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1.3 Behoud en ontwikkeling
Bestudering van de geschiedenis van het landschap levert een
beter inzicht op in het huidige cultuurlandschap. Bij het historisch-geografische onderzoek voor ruimtelijke ordening gaat het
er daarbij vooral om een overzicht te krijgen van kenmerken en
waarden van de historische elementen en strueturen in het landschap. Die kennis kan vervolgens worden gebruikt om de
beschreven en gekarteerde elementen veilig te stellen en in plannen in te passen.
Behoud van historisch-geografische waarden betekent uiteraard
niet dat het landschap ongewijzigd geconserveerd moet worden.
Dat is niet alleen onmogelijk, het getuigt ook van onbegrip voor
de dynamiek in een landschap en wordt daarom door vrijwel niemand nagestreefd. Het gaat om een tussenweg tussen bevriezing

en een al te drastische verandering. Dat betekent dat voortdurend
compromissen moeten worden gezocht en keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij gaat het niet alleen om wät er gebeurt,
maar vooral om wäär wat gebeurt. In gebieden met hoge historisch-landschappelijke waarden zouden die waarden richting
moeten geven aan de verdere ontwikkeling van het landschap.
Daarentegen zou in gebieden waar dergelijke waarden verdwenen zijn, de inspanning meer gericht moeten zijn op het creeren
van nieuwe landschappelijke kwaliteit.
Gebruik van historisch-geografische gegevens in de planvorming
kan op twee niveaus. Op het meest concrete niveau gaat het om
afzonderlijke elementen. Voor deze elementen gaat het om
behoud en, zo mogelijk, inpassing en zoeken van nieuwe nineties.
Op een hoger niveau gaat het om de kenmerken van landschappen en landschapsonderdelen. Op dit niveau gaat het om behoud
van de hoofdlijnen, zoals de 'landschappelijke basisstruetuur' en
de overblijfselen van speeifieke historische ontwikkelingen. In
zandgebieden wordt de basisstruetuur bijvoorbeeld gevormd
door de vroegere indeling van het landschap in akkers, beekdalen en 'woeste gronden'. De wens tot behoud van landschapskenmerken stelt voorwaarden aan nieuwe ontwikkelingen, maar
sluit die nieuwe ontwikkelingen niet uit. Zeker kleine ontwikkelingen zijn bijna altijd wel in te passen. Daarbij kan het historische landschap zelfs als inspiratiebron werken voor bijvoorbeeld
moerasontwikkeling in vroegere inundatiegebieden, aanplant van
kleine bospartijen in kleinschalige landschappen of aanleg van
landgoedachtige bossen in gebieden met traditioneel grootgrondbezit. In deel 4, en met name in hoofdstuk 18, gaan we nader op
deze aspecten in.

1.4 Gebruikte gegevens bij dit onderzoek
1.4.1 Algemene gedeelten
De algemene hoofdstukken zijn vooral gebaseerd op algemene
literatuur over historische geografie, landschap en ruimtelijke
ordening. Daarnaast is gebruik gemaakt van de ervaringen in
voorgaande onderzoeken. Inzicht in de ontwikkeling van de
toegepaste historische geografie, en vooral in de cruciale période in het begin van de jaren '70 - die ik zelf niet bewust heb meegemaakt - kwam voorts uit interviews met enkele betrokkenen.
Het begrippenapparaat is voor een belangrijk deel ontwikkeld
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voor een eerder onderzoek naar de relatie tussen cultuurhistorie
en beheer.
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1.4.2 Noord- en Midden-Limburg
Voor het onderzoek naar de ontwikkeling van het landschap in
Noord- en Midden-Limburg is een groot aantal, zeer diverse
gegevens verzameld. De belangrijkste zijn het landschap en de
kaarten. Het landschap zelf is de bron waar het allemaal mee
begint. Kaarten vormen de meest systematische bron voor gegevens. Daarnaast zijn gegevens ontleend aan luchtfoto's, archeologische vondsten, archieven en secundaire literatuur.

Het landschap
De belangrijkste bron van kennis over het landschap vormt het landschap zelf;
we noemden al de metafoor van het geschiedenisboek. Wijlen W.G. Hoskins,
de grote pionier van het onderzoek naar de geschiedenis van het cultuurlandschap, noemde het landschap ooit onze rijkste historische bron. Vooral voor
de geschiedenis van de landbouw en bewoning is het landschap als bron van
gegevens belangrijk: landbouw heeft relatief veel sporen in het landschap achtergelaten en er zijn relatief weinig schriftelijke bronnen. Veel zaken die voor
vroegere mensen te zeer vanzelf Spraken om te worden opgeschreven of op
kaart te worden gezet, of waarvan de schriftehjke getuigenissen verloren zijn
gegaan, zijn nog in het terrein herkenbaar. In de loop van dit boek zullen we
grote aantallen landschapselementen tegenkomen waarover geen enkel schriftelijk gegeven bekend is.
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Kaarten
Kaarten bieden een systematische weergave van ruimtelijke verschijnselen.
Bij dit onderzoek hebben we zeer uitvoerig gebruik gemaakt van kaarten,
vooral van moderne en oude topografische kaarten. Het is daarom zinvol hier
wat meer te zeggen over de betrouwbaarheid van deze bron.
Bij het gebruik van oude kaarten moet men zieh altijd afvragen waar de kaart
voor bedoeld is. Is een kaart bij voorbeeld gemaakt voor een grensconflict, dan
zal de grens zo nauwkeurig mogehjk zijn weergegeven. Zaken die van minder
belang waren, zdjn vaak niet met dezelfde nauwgezetheid behandeld. Soms
zijn ze onnauwkeurig ingetekend, soms weggelaten en soms overgenomen van
oudere kaarten. Voor een deel zijn deze tekortkomingen het gevolg van
bewuste keuzen, voor een ander deel gaat het om onbewuste fouten. Er worden drie soorten betrouwbaarheid van kaarten onderscheiden:
- chronometrisch: geeft de kaart de situatie op het moment van vervaardiging?
Waar kaarten geheel of gedeeltelijk zijn overgenomen van oudere kaarten
levert de chronometrische betrouwbaarheid problemen op. Dit kan zelfs nog
moeihjkheden geven bij het gebruik van topografische kaarten uit de eerste
helft van de 20e eeuw, die vaak als 'gedeeltelijk herzien' worden aangegeven.
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Dat betekent meestal dat ze, met uiteondering van een enkele spoorlijn die is
toegevoegd, een oudere situatie weergeven;
- meetkundig: zijn afstanden en hoeken juist afgebeeld? en
- topografisch: welke informatie bevat de kaart en welke informatie is weggelaten? Zelfs op topografische kaarten, die de indrak maken een volledig en
objectief beeld van het landschap te geven, zijn bewust of onbewust zaken
weggelaten. Micro-relief, greppelpatronen en de verkaveling van de open
bouwlanden zijn niet aangegeven, militaire zaken werden tot voor kort bewust
vervalst.
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De oudst bekende kaart die bruikbare informatie voor ons onderzoek bevat, is
de Tabula Peutingeriana, een Romeinse reiskaart waarvan het origineel omstreeks 365 n.C. moet zijn vervaardigd. De kaart bevat de oudst bekende
vermeldingen van Blerick en Heek
De volgende bruikbare kaarten stammen pas uit de 16e eeuw. In het derde
kwart van die eeuw maakte Van Deventer in opdracht van de Spaanse overheid
een unieke serie stadsplattegronden van alle Steden in de Nederlanden. De
kaarten zijn buitengewoon nauwkeurig en geven zelfs de verdeling in hoge en
läge gebieden buiten de stad weer. Ze geven een beeld van de Nederlandse Steden in hun middeleeuwse ommuring of omwalling, v66r de aanleg van de
grote vestinggordels.
Van omstreeks 1550 stamt de bekende kaart van een deel van MiddenLimburg die, overigens op onduidelijke gronden, wel toegeschreven wordt aan
Jacob van Deventer (flg. 1). De kaart is ongeveer op schaal 1:25 000.
Hoewel de kaart een goed beeld geeft van de landschappelijke gesteldheid van
het hele gebied tussen Stevensweert, Maasbracht, Neer en Hunsel, moet de
aanleiding voor het maken van de kaart in de grenzen (van het Land van
Hörne?) worden gezocht. Vooral aan veranderingen in de loop van de Maas is
veel aandacht besteed: oude Maaslopen, op- en aanwassen zijn ingetekend en
van beschriften voorzien.
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Uit de 17e en 18e eeuw zijn vooral de gedrukte overzichtskaarten bekend.
Deze kaarten geven meestal te weinig detail om van belang te kunnen zijn
voor landschapsonderzoek. Belangrijker zijn de vele gedetailleerde landmeterskaarten van kleine gebieden. Dergelijke kaarten zijn meestal samengesteld
voor belastingheffing (zogenaamde prekadastrale kaarten) of om conflicten
op te lossen. Aan conflicten danken we een groot aantal kaarten van grenzen.
Zo hebben de onduidelijke grenzen in het Peelgebied en de vele kwesties over
de eigendom van op- of aanwassen in de Maas goed kaartmateriaal opgeleverd, vooral uit de 17e en 18e eeuw.
Andere kaarten zijn gemaakt voor belastingheffing of voor het beheer van
grote landgoederen. Tot de mooiste voorbeelden van het laatste behoort het
kaartboek van de Domeinen-van Montfort, dat grotendeels in 1743 is vervaardigd door Adam Blum. Van dezelfde domeinen werd al eerder, door
Philipe Taisne in 1623, een kaartboek vervaardigd. De atlas van Taisne geeft
veel informatie over de domeinen, maar de weergave van de domeingronden
is niet zeer nauwkeurig en de weergave van andere zaken, zoals de dorpen, is
vaak schematisch en soms onjuist. Zo is de vorm van Echt nog redelijk goed
getroffen, maar zit de tekening van Posterholt, dat is weergegeven als komdorp, er volledig naast. De kaarten van Blum zijn nauwkeuriger en maken duidelijk dat in de 18e eeuw duidelijk hogere eisen aan een kaartboek werden
gesteld dan in de 17e eeuw.
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Fig. 1. Een I6e-eeuwse haart van Midden-Limburg. RA Maastricht, ArchiefXIX2, Im. nr 57.1.
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Voorbelastingheffmg werd in de 18e eeuw op veel plaatsen het grondbezit in
kaart gebracht. Het resultaat vormen de prékadastrale kaarten zoals die bijvoorbeeld bekend zijn van Sevenum , Helden, Beesel, Swahnen en een deel
van Echt. Het mooiste voorbeeld is het Kleefs kadaster, een gedetailleerde en
nauwkeurige kadastrale kaart van omstreeks 1730. In ons gebied omvatte het
Kleefs kadaster Gennep, Ottersum, Heijen en Mook . De kaarten van Mook
zijn (nog) niet teraggevonden.

aan de westzijde van de Maas in kaart had gebracht. Van dat gebied is vervolgens in 1819 en 1820 een nieuwe topografische kaart gemaakt.
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Een breder doel dienden de topografische kaarten, waarvan de vervaardiging
in de 18e eeuw begon. De oudste bruikbare topografische kaart is de zogenaamde Kabinetskaart, naar de projectleider ook wel Ferrariskaart genoemd.
De kaart is samengesteld in de jaren 1771-1778. Zij omvat de Oostenrijkse
Nederlanden, wat tot gevolg heeft dat van het huidige Limburg maar enkele
losse gebieden in kaart zijn gebracht. De kaart is bijzonder fraai, maar in
meetkundig opzicht onnauwkeurig en daarom problematisch voor kaartvergelijking. Toch is de kaart belangrijk, onder meer door de weergave van de grenzen van vôôr de Franse tijd.
De Tranchotkaart, van omstreeks 1806, voldoet veel beter. De kaart is
genoemd naar de Franse luitenant Tranchot, onder wiens leiding de kaart tot
stand kwam. Het is een nauwkeurige kaart, die op veel punten de vergelijking
met latere topografische kaarten goed doorstaat. Alleen de meest westelijke
punt van het gebied, bij Weert en Stramproy, ontbreekt. Onduidelijk is nog of
de kartografen ouder kaartmateriaal hebben gebruikt.
De Tranchotkaart geeft een vergaande indeling in bodemgebruik. De weidegebieden worden verdeeld in 'prés', 'pâturages' en 'bruyères'. De eerste catégorie bestaat uit grasland; ook een aantal onverkavelde (gemeenschappelijke)
graslanden valt hieronder. Bij de kartering van het bodemgebruik op Kaart 1
zijn deze gebieden tot het cultuurland gerekend. De heidevelden (bruyères)
vallen uiteraard onder de kaarteenheid 'bos, heide, etc.'. De pâturages vormen
een moeilijk in te delen tussencategorie. Het betreft zeer extensief gebruikte
gemeenschappelijke graslanden, die zieh blijkbaar landschappelijk onderscheidden van de onverdeelde 'prés'. Zo is bij voorbeeld op blad 46 van de
Tranchotkaart de grens tussen 'pré' en 'pâturage' steeds duidelijk, terwijl
soms tussen 'pâturage' en 'bruyère' geen grens is aangegeven. Voor de vervaardiging van kaart 1 zijn de pâturages daarom bij de heide gevoegd.
De bossen zijn op de Tranchotkaart ingedeeld in opgaand bos, hakhoutbos en
een derde catégorie die uit meer natuurlijke bossen bestaat. In een aantal
gevallen is aangegeven of het om loof- of naaldbos gaat De bossen betroffen
voor een deel oude bossen. Daarnaast waren enkele broekgebieden beplant
met hakhout van eiken, elzen of wilgen.
De kaartserie is niet helemaal uniform uitgevoerd: de gebruikte Symbolen en
kleuren verschillen per kaartblad. In het Maasdal is bijvoorbeeld op sommige
bladen onderscheid gemaakt tussen 'Prés' en 'Pâturages', terwijl andere kaartbladen zieh, soms voor het aangrenzende deel van hetzelfde perceel grasland,
tot de eerste beperken. Dit wijst erop, dat het verschil voor een deel berust op
de interpretatie van de kartograaf. Daarnaast zijn kleurverschillen ontstaan
door afwijkende conserveringsomstandigheden in verschillende archiefdepots.
Na de Franse tijd heeft de nieuwe Nederlandse overheid kopieën laten maken
van de Tranchotkaarten van Limburg ten oosten van de Maas. De Nederlandse
regering was er blijkbaar niet van op de hoogte dat Tranchot ook het gebied
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In de Franse tijd werd ook een begin gemaakt met een vlakdekkende kadastrale kartering. De oudste kadastrale minuutplans dateren voor ons gebied uit de
période 1805-1828. Ze zijn om verschillende redenen van belang. In de eerste plaats geven ze inzicht in het verkavelingspatroon op de open bouwlanden.
Op topografische kaarten zijn deze open akkergebieden als één groot wit vlak
aangegeven. In de tweede plaats vormen ze uniek materiaal door hun grote
schaal: meestal 1:2500, in zeer kleinschalige gebieden 1:1250, voor grote uniforme gebieden soms 1:5000. In de derde plaats geven ze samen met de bijbehorende perceelsgewijze gegevens inzicht in bodemgebruik, in de waarde
van grond en gebouwen en in de eigendomsverhoudingen.
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De minuutplans zijn vervolgens als basis gebruikt voor rivierkaarten en topografische kaarten. In 1829 werd besloten een série kaarten te maken van aile
grote rivieren in Nederland: de Algemeene Rivierenkaart. De kaart werd vervaardigd in de jaren 1830-1854. Het Limburgse deel, de Kaart van de Rivier
de Boven Maas, werd rond 1849 opgenomen door E. Olivier. De kaart is
voor een belangrijk deel gebaseerd op de kadastrale minuutplans. Van de
minuutbladen op schaal 1:5.000 zijn gedrukte kaarten op schaal 1:10.000
afgeleid. De Rivierkaart geeft alleen de rivier en een smalle strook erlangs
weer, maar is toch van groot belang door haar grote gedetailleerdheid (zo is
bijvoorbeeld de verkaveling van de velden aangegeven), de duidelijke weergave van dijken en andere waterstaatkundige werken en de schat aan toponiemen.
In dezelfde période werd gewerkt aan de eerste nauwkeurige topografische
kaart van heel Nederland, de Topographische en Militaire Kaart van het
Koningrijk der Nederlanden (verder aangeduid als TMK), schaal 1:50 000 en
in druk uitgegeven in de jaren 1850-1864. De gegevens voor de TMK zijn
opgenomen op schaal 1:25 000. Van de veldminuten zijn twee séries nettekeningen gemaakt. De eerste série, op schaal 1:25 000, is vervaardigd in de jaren
1837-1844.72 De Limburgse kaarten uit deze série zijn enkele jaren geleden
in boekvorm uitgegeven. In 1843, toen de série nettekeningen gereed was
voor Noord-Brabant, Limburg en oostelijk Gelderland, werd de série gestopt
nadat was besloten een gedrukte kaart op schaal 1:50 000 uit te geven.
Vervolgens werd voor het hele land een série nettekeningen gemaakt op schaal
1:50 000. Ook deze tweede série, die in 1859 gereedkwam, is als boek
beschikbaar , maar daarnaast konden we beschikken over foto's van deze
kaart, vergroot tot schaal 1:25 000.
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De beide séries nettekeningen wijken op een aantal punten van elkaar af. De
eerste nettekening heeft een fraaier kaartbeeld, en bevat soms meer informatie. Zo bevat deze kaart als enige de gemeentegrenzen en zijn bovendien bij
iedere gemeente de aantallen huizen en inwoners opgeschreven. Ook de bladindeling verschilt; voor de tweede série is de bladindeling van de TMK
gebruikt. Deze indeling, ontworpen door De Man, komt vrijwel overeen met
de huidige indeling van de topografische kaarten.
Een nadere vergelijking van het kaartbeeld van de twee séries maakt duidelijk
dat de ontstaansgeschiedenis nog wat gecompliceerder is. De 1:25 000 série,
die volgens Geudeke & Zandvliet omstreeks 1844 zou zijn afgesloten,
maakt juist een jongere indruk dan de 1:50 000 série. In Midden-Limburg
komen de beide séries goed met elkaar overeen, maar in Noord-Limburg zijn
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de ontginningen en bebossingen op de 1:25 000 serie duidelijk verder gevorderd. In de meeste gebieden gaat het om kleine verschillen, waarbij echter de
1:25 000 serie wel steeds iets meerbos en cultuurland aangeeft. In een strook
ter hoogte van Horst-Grubbenvorst zijn de verschillen aanzienlijk groter. De
1:25 000 serie toont hier, naast aanzienhjk grotere bosgebieden, de aanzet en
de wijkenstelsels van Helenaveen met de voorgenomen spoorlijn en een groot
aantal boekweitakkers in de omgeving. Deze elementen staan niet op de tweede serie nettekeningen. Dit alles wijst erop, dat de 1:25 000 serie later is aangevuld. Ook op de kaart zelf is dat te zien: de jongste bossen en graslanden,
die alleen op de 1:25 000 serie voorkomen, hebben een afwijkende kleur. De
aanvullingen dateren van omstreeks 1860: een deel van de toegevoegde elementen is omstreeks dat jaar ontstaan en jongere elementen ontbreken. De
achtergronden van deze aanvullingen zijn nog onduidelijk.
Voor de gemeentegrenzen kan de 1:25 000 nettekening worden gebruikt, maar
ook de Gemeente Atlas, die J. Kuyper in de jaren 1860 'naar officieele bronnen' samenstelde. Kuyper heeft zijn Atlas voornamehjk gebaseerd op de
TMK, maar de gegevens zijn (op een aantal punten, zeker niet systematisch)
bijgewerkt. Op een enkele uitzondering na komen de aanvullingen niet overeen met de bijgewerkte 1:25 000 nettekening. Dat wijst erop, dat Kuyper nog
andere bronnen heeft gebruikt.
Tussen 1860 en 1940 werden kaarten op schaal 1:25 000 in een afwijkend formaat uitgebracht. Deze serie Staat bekend als de 5owHe-kaartjes, naar de ontwerper van de projectie. De serie is lange tijd incompleet geweest; vooral strategisch minder belangrijke gebieden als Friesland en Zuid-Limburg kwamen
pas na 1920 aan bod. Voor Noord- en Midden-Limburg is een compleet beeld
op te bouwen voor de jaren 1890-'92 en 1936-'38. De kaarten verschillen in
kleuren en op detail in legenda. In esthetisch opzicht zijn de kaarten uit de 19e
eeuw nooit meer geevenaard.
Sinds de jaren '40 wordt de moderne serie topografisehe kaarten uitgegeven,.
met een bladindeling die weer teruggrijpt op die van de TMK. Het streven is,
de kaarten iedere tien jaar te herzien. De gebruikte kaarten van Noord- en
Midden-Limburg zijn uitgegeven in de jaren 1987/'88 en zijn gebaseerd op
gegevens van ongeveer. 1985. Voor enkele gehieden zijn in 1993 al weer nieuwe topografisehe kaarten uitgebracht, maar die konden niet meer worden verwerkt.
Topografisehe kaarten zijn niet gemaakt om later onderzoek naar de geschiedenis van het landschap te stimuleren. De kaarten hadden tot voor kort vooral een militair doel. Vooral de TMK biedt een prachtig beeld van vestingwerken en andere militaire installaties. Doordat bleek dat ook buiten militaire
kring belangstelling bestand voor topografisehe kaarten, werden latere kaarten ruimer verspreid. Op aandringen van militairen werden objecten van strategisch belang toen niet meer aangegeven. Op de plaats van forten, vliegvelden etc., werd een fantasielandschap getekend, dat echter door gebrek aan
landschappelijke kennis van de tekenaars eenvoudig herkenbaar is. Deze praktijk is nog tot ver in het satelliettijdperk voortgezet Het militaire karakter van
de kaart is ook de achtergrond van het ontbreken van de kleinschalige verkaveling van de open bouwlanden ('velden'). Overnemen van deze informatie
op de topografisehe kaart zou veel extra werk hebben betekend, waar geen
strategisch belang tegenover stand. Alleen perceelsscheidingen waarachter
vriend of vijand dekking kon zoeken, zoals heggen en houtwallen, zijn op de
topografisehe kaart overgenomen.

Kaarten van geologie, geomorfologie, bodem en hydrologie Een belangrijke
basis voor het onderzoek vormde de fysiografische kaart (schaal 1:25 000)
van Noord- en Midden-Limburg. Hierin is een groot aantal gegevens samengevat. Daarnaast hebben we soms teruggegrepen op basiskaarten van verschillende aspekten, zoals bodemkaarten en geomorfologische kaarten.
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Luchtfoto

's

Een serie luchtfoto's uit 1989 van heel Limburg is uitgegeven in de Foto-atlas
Limburg. Deze luchtfoto's zijn gebruikt als aanvulling op de topografisehe
kaarten die, zoals hierboven al aangegeven, gebaseerd zdjn op gegevens van
omstreeks 1985. Ook zijn de luchtfoto's gebruikt om de veranderingen op de
velden, door vergelijking met de oudste kadastrale minuutplans, in kaart te
brengen.
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Archivalische gegevens
De ingewikkelde bestuurlijke geschiedenis van Limburg heeft tot gevolg dat
archiefstukken over dit gebied sterk verspreid zijn geraakt. Een archiefonderzoek over Limburg kan niet beperkt blijven tot de locale archieven, het
Rijksarchief in Maastricht en het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Veel
gegevens over het vroegere Overkwartier liggen in de Gelderse archieven in
het Rijksarchief in Arnhem. Daarnaast bevindt zieh materiaal in Duitsland
(Düsseldorf, Kleve, enige jaren geleden ook nog in het sindsdien opgeheven
archief in Merseburg), Frankrijk en België. Naast de overheidsarchieven moeten particuUere archieven veel materiaal bevatten. Deze verspreiding van
materiaal vormt een groot probleem voor archiefonderzoek in Limburg.
In het onderhayige onderzoek ontbraken tijd en mogelijkheden voor een uitgebreid archiefonderzoek. Wei raadpleegden we archiefinventarissen en
gedrukte bronnen, die al veel informatie bevatten. Het Rijksarchief in
Limburg (Maastricht) beschikt over een mooie reeks inventarissen van archieven. Van groot belang zijn nog altijd de zeer uitvoerige publikaties, in feite een
mengvorm van archiefinventaris en bronnenpublikatie, die Habets in de vorige eeuw samenstelde over het archief van Thorn. Een echt oorkondenboek
bestaat voor Nederlands Limburg nog altijd niet. Wel bestaan enkele rechtshistorische bronnenpublikaties. Een groot deel van het gebied valt wel binnen het bereik van het Oorkondenboek van Gehe en Zutphen. Het bestaande
oorkondenboek is evenwel op veel punten verouderd. Een nieuwe editie is
in bewerking, maar de nagestreefde perfectie heeft tot gevolg dat het weinigen
van de huidige onderzoekers gegeven zal zijn om de voltooiing mee te maken.
Net als bij oude kaarten is voor de interpretatie van archivalische bronnen
kennis nodig van het doel waarvoor ze zijn samengesteld en bewaard.
Archivalische bronnen geven een vertekend beeld, omdat van leiders meer
bewaard bleef dan van bun onderdanen en van kloosters, met hun sterkere
schriftehjke traditie, meer dan van wereldlijke heren. De landschappelijke
informatie moet vaak tussen de regels worden gezocht.
Conflicten over grondbezit of grenzen geven vaak de meeste landschappelijke informatie. Veel landschappelijke informatie valt te halen uit grensbeschrijvingen. Keuren en 'landrechten' beschreven de regels waaraan overheden en bevolking zieh hadden te houden. Ligging, omvang, toestand en onder78

79

80

59

houd van wegen, heggen en grensmarkeringen waren nauwkeurig omschreven, en wie in gebreke bleef bij het onderhouden van wegen of waterlopen kon
een boete verpachten. De middeleeuwse keuren en landrechten vonnen boeiende lectuur voor diegenen die denken dat ruiratelijke ordening een 20eeeuwse afwijking vormt.
Toponiemen
Plaats- en veldnamen zijn in dit onderzoek op twee manieren gebruikt. In de
eerste plaats vormden ze een belangrijk hulpmiddel bij het dateren van nederzettingen. Sommige naamtypen kunnen een idee geven van de ontstaansperiode van de nederzetting. Zo lijken de namen op -heem tussen de 5e en de
lOe eeuw aan nederzettingen te zijn gegeven. Daarnaast zijn zoveel mogehjk
de oudste vermeldingen van nederzettingen opgezocht. In de tweede plaats
geven zowel plaats- als veldnamen soms een indruk van het vroegere landschap. Veel namen verwijzen terug naar vroegere moerassige omstandigheden, intussen verdwenen bossen etc.
Toponiemen geven als bron echter ook veel problemen. Zo is de identificatie
soms moeihjk, bijvoorbeeld waar verschillende plaatsen dezelfde naam hebben (Bergen in Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg) of waar plaatsnamen in de loop van de tijd sterk veranderd zijn. Waar de ligging al duidelijk
is, is nog niet altijd bekend welk gebied ermee werd aangeduid. Zo is soms
een naam die oorspronkelijk een heel dorpsgebied aanduidde, nu alleen nog
van toepassing op het kerndorp.
Het belangrijkste overzicht van Limburgse plaatsnamen, samengesteld door
Schrijnemakers mochten we in manuscript inzien.
Oude spellingswijzen zijn in de onderstaande tekst cursief gezet. Voor moderne topografische namen is, waar mogehjk, de spelling volgens de meest
recente topografische kaart aangehouden.
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Archeologische gegevens
Over Noord- en Midden-Limburg zijn opvallend weinig archeologische gegevens bekend, zeker als we dit vergelijken met gebieden in de omgeving, zoals
Zuid-Limburg en de Noord-Brabantse Kempen. Vooral de middeleeuwse
archeologie Staat in dit gebied nog in de kinderschoenen. Belangrijke opgravingen van de laatste jaren waren die in Gennep en Venray. De belangrijkste
resultaten van deze opgravingen zijn intussen gepubliceerd.
Een groot probleem is de vernieling van een groot deel van het Maasdal door
grindwinning. Enkele toevalhg opgebaggerde vondsten geven een indruk van
de rijkdom aan gegevens die hier voorgoed en zonder voorafgaand onderzoek
verloren is gegaan. Te hopen valt, dat hier bij toekomstige afgravingen meer
aandacht aan zal worden besteed.
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Afbeeldingen
Voor veel zaken in het landschap valt van oude kaarten of beschrijvingen wel
wat te achterhalen, maar hoe het landschap er een paar eeuwen geleden uitzag
valt uit dergehj'ke gegevens toch maar voor een gering deel te reconstrueren.
Topografische afbeeldingen kunnen daarom een belangrijke aanvulling bieden. Bij dergelijke afbeeldingen kunnen we op eenzelfde wijze als bij kaarten

vragen stellen over de betrouwbaarheid:
- chronometrisch: geeft de afbeelding de situatie op het moment van vervaardiging of zijn gegevens overgenomen van oudere afbeeldingen?
- topografisch: welke informatie bevat de afbeelding en welke informatie is
weggelaten?
- exactheid: kloppen de afstanden en de verhoudingen?
In de Middeleeuwen en de vroege Renaissance werden landschappen voornamelijk afgebeeld als achtergrond voor figuren en bijbelse voorstellingen. Die
landschappen zelf werden niet naar de werkelijkheid geschilderd maar in het
atelier, zij het soms wel naar indrukken die in het terrein waren opgedaan.
Ze waren vaak in hoge mate symbolisch; het landschap was niet op zichzelf
van belang, maar als achtergrond voor een boodschap. Toch moeten de afzonderlijke onderdelen van de afgebeelde landschappen (huizen, boerderijen,
hekken, akkers), hoewel misschien niet naar de werkelijkheid geschilderd, de
tijdgenoten niet vreemd zijn voorgekomen. Het waren composities met herkenbare objeeten. In algemene zin kunnen de schilderijen dan ook wel enige
informatie geven over het 16e-eeuwse landschap van de Lage Landen.
In de 17e eeuw was de landschapsschilderkunst een belangrijk genre in de
noordelijke Nederlanden. Het landschap werd als zelfstandig object, grotendeels onafhankelijk van de symbolische betekenis, afgebeeld. De schilderijen
werden in het atelier vervaardigd, maar vaak naar schetsen die in het terrein
waren gemaakt. Als topografische afbeeldingen zijn die schetsen meestal
betrouwbaarder dan de schilderijen. In de loop van de 19e eeuw volgde een
tweede periode waarin de realistische landschapsschilderkunst belangrijk was.
Nu werd ook wel in het terrein geschilderd.
Bij de realistische landschapsschilderijen en -tekeningen is de chronometrische betrouwbaarheid niet het grootste probleem. Belangrijker zijn de selectie van objeeten en de aanpassingen omwille van de compositie. Objeeten
werden geaccentueerd, weggelaten of verplaatst als de kunstenaar dat voor de
compositie van het schilderij nuttig achtte. Wat een Schilder zag werd daarnaast bepaald door zijn of haar kennis van het landschap. Pas wie een visie
heeft op de wijze waarop het landschap in elkaar zit, kan er een goede afbeelding van maken. Landschapsschilders kunnen we dan ook, althans ten dele,
beschouwen als landschapsonderzoekers.
Vanaf de 19e eeuw beschatten we over foto's, die objectiever zijn dan tekeningen en schilderijen, maar die evengoed een selectie presenteren en die
soms geposeerd of anderszins gemanipuleerd zijn.

Secundaire literatuur
ledere onderzoeker bouwt voort op werk van anderen. Dat geldt wel zeer sterk
voor een onderzoeker die in körte tijd een overzicht moet geven van de ontwikkeling van een zeer groot gebied.
Over Noord- en Midden-Limburg is vrij veel literatuur voorhanden, zowel
overzichtswerken als detailstudies. Het belangrijkste overzichtswerk vormen
de beide banden van Limburgs verleden, die samen de periode tot de Franse
tijd bestrijken. Het afsluitende derde deel, over de periode vanaf de Franse
tijd, zal echter niet verschijnen. Wel versehenen samenvattende studies over
een aantal belangrijke aspecten van deze periode. Over de landbouwgeschiedenis schreven Philips et al. en Jansen & Rutten , over de industrie Linssen,
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Jansen en, speciaal over de kleiverwerkende industrie, Teeuwen. Starmans
inventariseerde de monumenten van bedrijf en techniek. Van de recente inventarisatie van monumenten uit de periode 1850-1940, het Monumenten
Inventarisatie Project, versehenen intussen een reeks rapporten en een samenvattend boek.
Er bestaan nog geen samenvattende studies over de typisch historisch-geografische aspecten, zoals ontginningsgeschiedenis, nederzettingsvormen en verkavelingsvormen. Het belangrijkste werk over deze zaken is nog steeds het
proefschrift van Roebroeck , maar dat gaat alleen over het meest zuidelijke
deel van ons onderzoeksgebied. Daarnaast komen deze aspecten aan de orde
in het boek van Krings over de gemene gronden. Over een van die gemeenschappelijk gebruikte gebieden, de Meinweg, verscheen bovendien het proefschrift van Venner.
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Detailstudies zijn er in enorme aantallen. Het gaat daarbij om boeken en tijdschriften over plaatsehjke geschiedenis, archeologie, ecologie of heemkunde.
Belangrijke tijdschriften zijn de Maasgouw, het Natuurhistorisch Maandblad
en, voor delen van het gebied, het kwartaalblad Rondom het Leudal, de
Jaarboeken voor Weert, Echt, Maas- en Swalmdal en Roerstreek en de onregelmatig verschijnende bundels over Horst en Nederweert. Daarvan bevatten
de Jaarboeken Maas- en Swalmdal en de Jaarboeken van de Heemkundevereniging Roerstreek wel de meeste informatie over het cultuurlandschap.
Het Midden-Limburgse terrassenlandschap is daarmee het best onderzochte
deel van het streekplangebied.

wikkeling. Om die ontwikkeling te kunnen reconstrueren, is van
zoveel mogelijke afzonderlijke elementen de ouderdom bepaald.
Analyse van nederzettings- en verkavelingsvormen in combinatie met de geomorfologische en bodemkundige gesteldheid leidde tot een aantal ideeen over de ontstaansgeschiedenis van het
cultuurlandschap. Door onderzoek van literatuur en gedrukte
bronnen werden deze hypothesen zoveel mogelijk getoetst.
Daarnaast werd de beschikbare literatuur nageplozen op gegevens over de geschiedenis van afzonderlijke elementen.
Daarbij hebben we steeds geprobeerd de landschappelijke ontwikkeling te koppelen aan andere gegevens, zoals de fysischgeografische gesteldheid en de politieke en economische ontwikkelingen. De fysisch-geografische gesteldheid bood mogelijkheden, maar vooral beperkingen aan de menselijke activiteiten; vooral het oude agrarische cultuurlandschap vertoont een
Sterke samenhang met het fysisch-geografische landschap. De
economische en politieke ontwikkelingen hebben invloed gehad
op de veranderingen in het cultuurlandschap. Zo vertoont het
verloop van de ontginningen een Sterke samenhang met de agrarische conjunctuur.

De gevolgde onderzoeksmethode bouwt voort op eerdere ervaringen in aangrenzende gebieden. De traditionele methoden,
zoals Studie van kaarten en literatuur, werden aangevuld met een
systematisch onderzoek door een steekproef.

Elementen waarover gegevens werden aangetroffen, werden
steeds op een topografische kaart opgezocht. Lukte het niet om
het element te vinden, dan werd het opgezocht op een oude topografische kaart. Vervolgens werd dan op de moderne topografische kaart of in het terrein gecontroleerd of er nog resten van
zichtbaar zijn. Met deze gegevens werd vervolgens Kaart 2, de
kaart met historische elementen, samengesteld.

1.5.1 Combinatie van geografische en historische gegevens

1.5.2 Beperkingen

Om het huidige landschap en de dementen en structuren in dat
landschap te beschrijven en in hun onderlinge samenhang te verklaren, is vooral inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het landschap nodig.
Dit onderzoek begon met een analyse van de landschappelijke
situatie in de eerste helft van de 19e eeuw. De Tranchotkaart, voor
het meest westelijke deel van het onderzoeksgebied aangevuld
met de nettekeningen van de Topographische en Militaire Kaart
leverde samen met de bodemkaart en de kadastrale minuutplans
de basis voor kaart 1. Vergelijking met de moderne topografische
kaart en met edities uit 1890-1892, 1936-1938 en ca. 1950 gaf
inzicht in de belangrijkste veranderingen in de 19e en 20e eeuw.
Ook een deel van deze gegevens is op Kaart 1 weergegeven.
De 19e-eeuwse situatie is zelf een fase in een langdurige ont-

De beschikbare bronnen leggen beperkingen op aan het onderzoek. De landschappelijke ontwikkeling van de laatste twee eeuwen is goed te volgen door het uitstekende kaartmateriaal en de
overvloed aan aanvullende gegevens. Van veel elementen is de
geschiedenis nog aanzienlijk verder te volgen, doordat de huidige restanten te dateren zijn. Zo maakt analyse van bouwsporen,
aangevuld met schriftehjke gegevens, duidelijk dat verschillende
kerken en kastelen tot de Middeleeuwen teruggaan.

1.5 Onderzoeksmethode
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Een probleem ontstaat echter wanneer in het verleden zeer ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden, zoals verplaatsing
van nederzettingen of fundamentele veranderingen in het verkavelingspatroon. De historisch-geografische onderzoeksmethoden
zijn slecht toegerust voor het nemen van deze barrières. Dat veel
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nederzettingen in het verleden verplaatst zijn, is de laatste jaren
door archeologisch onderzoek duidelijk geworden. In enkele
gevallen heeft grootschalig archeologisch onderzoek een beeld
opgeleverd van veranderingen die over een groot gebied en volgens een zeker systeem plaatsvonden. Voorbeelden vormen de
middeleeuwse verschuivingen in het nederzettingspatroon in de
Kempen en in veengebieden. Vaak echter levert de archeologie
slechts informatie over afzonderhjke nederzettingen en moeten
historisch-geografische methoden worden toegepast om deze
puntwaarnemingen van archeologen te extrapoleren naar grotere
gebieden.

Deze kaarten zijn omgewerkt tot een gegevensbestand door per
km een steekproefpunt te kiezen, en daarvan het bodemgebruik op elk van de genoemde kaarten op te nemen. Voorts werden geologie, geomorfologie, bodem en grondwatertrappen van
deze punten overgenomen van de fysiografische kaart. Waar de
fysiografische gegevens ontbraken, binnen de huidige stedelijke
gebieden, is een deel van de grenzen doorgetrokken met behulp
van oude topografische kaarten. De steekproef wordt in het vervolg van dit boek aangeduid als 'steekproef topografische
kaarten'.

Ingrijpende veranderingen in het verkavelingspatroon waren in
het verleden moeilijk te realiseren. We nemen daarom aan dat ze
betrekkelijk zeldzaam zijn geweest, al valt dat niet goed te bewijzen. Langdurig verlaten van cultuurland kon leiden tot het uitwissen van de oude eigendomsgrenzen, waama bij herontginning
een nieuwe inrichting volgens andere lijnen dan de oude werd
aangebracht. In enkele gevallen lijkt verplaatsing van dorpen te
hebben geleid tot een nieuwe inrichting van de verlaten woonplaats. In ons gebied zijn de meeste sporen van de Romeinse
landindeling uitgewist doordat veel land nadien is opgegeven en
in de Middeleeuwen opnieuw is ingericht en ontgonnen. Aan de
andere kant is vaak aangetoond, en zal ook in dit boek blijken, dat
19e eeuwse topografische en kadastrale kaarten veel structuren
uit de middeleeuwse ontginningsperiode laten zien.

1.6 Gebruik van de gegevens uit dit boek

1.5.3 De steekproef
Om de kenmerken van de verschillende landschappen met elkaar
te kunnen vergelijken en om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling is een hoeveelheid kwantitatieve gegevens nuttig.
Statistieken waren echter vooral voor de oudere perioden nauwelijks voorhanden.
Wel zijn voor het hele gebied topografische kaarten beschikbaar
voor een aantal tijdstippen uit de laatste twee eeuwen. Hoewel
deze kaarten verschillen in nauwkeurigheid en legenda, zijn ze
betrouwbaar genoeg om een goede vergelijking mogelijk te
maken. Een prettige bijkomstigheid is, dat de verschillende
kaartseries redelijk gelijkmatig over de tijd gespreid zijn: 1806,
1840,1890,1935,1987. De series van 1890 en 1935 liggenzelfs
ongeveer op belangrijke breuklijnen in de ontginningsgeschiedenis. De gegevens van 1806 zijn incompleet omdat het gebied ten
westen van Nederweert ontbreekt op de Tranchotkaart.
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De gegevens uit dit boek kunnen op verschillende manieren worden toegepast. In de eerste plaats kunnen de objecten en gebieden die op kaart 2 zijn aangegeven, worden aangewezen voor
behoud. Voor gebieden kan dat bijvoorbeeld betekenen dat ze in
het streekplan in een functiecategorie worden ondergebracht die
een combinatie van landbouw met behoud van landschappelijke
waarden voorschrijft. De gegevens van kaart 1 kunnen worden
gebruikt om de (historische) kenmerken van gebieden te behouden of te versterken.
Bij ontwikkelingen als stadsuitbreiding, landinrichting of wegaanleg, kan Kaart 2, samen met een waardering (zie hoofdstuk
17), worden gebruikt om de effecten van verschillende planvarianten te beoordelen op de schade die ze aan het historische
landschap toebrengen.
De tekst biedt de historische achtergronden van de gekarteerde
gegevens en biedt mogelijk ideeen voor nieuwe ontwikkelingen
die aansluiten bij historische ontwikkelingen.

1.7 Opbouw van het boek
Dit boek bestaat uit vijf delen. Dit inleidende deel bevat, naast de
onderhavige algemene inleiding, hoofdstukken over de relatie
tussen historische geografie en ruimtelijke ordening (hoofdstuk
2) en over de belangrijkste begrippen (hoofdstuk 3).
Het tweede en derde deel wordt gevuld met een historischgeografische beschrijving van Noord- en Midden-Limburg,
waarbij in deel 2 de geografie en in deel 3 de geschiedenis centraal Staat. Het Vierde deel legt de verbinding tussen de histo-
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risch-geografische gegevens en de ruimtelijke ordening. Dit deel
bevat de beschrijvingen bij de kaarten en een waardering. De
kaarten zelf zijn los bijgevoegd. Het laatste (vijfde) deel bevat het
slothoofdstuk met conclusies en aanbevelingen.
De indeling van de delen 2 en 3 behoeft enige toelichting. De
opbouw van onderzoek en publikaties is altijd een probleem
geweest in de historische geografie. Onderzoek in dit vakgebied
levert zowel historische als geografische gegevens op, waarbij de
eerste vragen om een chronologische indeling, de tweede om een
ruimtelijke. Bij een chronologische indeling is het nauwelijks
mogelijk om de ruimtelijke samenhangen voldoende tot uiting te
laten komen. Een strikt geografische indeling doet daarentegen
juist tekort aan de ontwikkeling in de tijd, wat bijvoorbeeld het
gevaar oplevert dat de 19e-eeuwse situatie te weinig als een fase
in een lang proces wordt gezien.
In de loop van de tijd is dit probleem op verschillende wijzen
aangevat. De meest geslaagde oplossingen zijn de indelingen van
de geograaf J.O.M. Broek en de historicus E Braudel. Broek
onderzocht de historisch-geografische ontwikkeling van de
Santa Clara Valley (California). Zijn boek is, als een soort
spekkoek, opgebouwd uit een aantal dwarsdoorsneden in de tijd,
afgewisseld met verhalende hoofdstukken waarin de ontwikkelingen tussen twee dwarsdoorsneden worden beschreven. De
Engelse historisch-geograaf H.C. Darby was zo te spreken over
deze opzet dat hij haar overnam voor de tweede editie van de
Historical Geography of England, waarvan hij de redactie Voerde. Ook N.J.G. Pounds' overzicht van de historische geografie
van Europa is op deze wijze opgebouwd.
Toch heeft deze methode ook nadelen. Dwarsdoorsneden suggereren breuklijnen in de ontwikkeling, terwijl ze in werkelijkheid
vrij willekeurig gekozen tijdstippen weergeven. Meestal gaat het
om tijdstippen uit de politieke geschiedenis (de Karolingische
tijd) of om tijdstippen waarvoor toevallig veel gegevens voorhanden zijn: in Engeland 1086 (Domesday Book), in Nederland
de eerste helft van de 19e eeuw (kadaster; oudste topografische
kaart). Een ander probleem is de moeilijkheid om gegevens te
vinden voor een dwarsdoorsnede. Maakt men de dwarsdoorsnede te dun, bijvoorbeeld een bepaald jaar, dan zal de invulling met
gegevens uit dat ene jaar vaak onmogelijk blijken. Maakt men de
doorsnede echter te dik, bijvoorbeeld een eeuw, dan valt niet te
onfkomen aan een beschrijving van ontwikkelingen die in die
periode plaatsvonden.
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Braudel verdeelde zijn gegevens over het Middellandse
Zeegebied in drie groepen: de geografie, de lange golf en de
korte golf. De geografie duidt bij hem op de gegevens die voor
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de onderzochte periode ongeveer constant zijn: geomorfologie,
bodem, klimaat, landbouwsystemen, enz. De lange golven zijn
de historische ontwikkelingen die zieh over längere tijd uitstrekken, zoals de economische conjunetuur en de verschuivingen in
handelsroutes. De korte golf tenslotte betreft de afzonderhjke
gebeurtenissen: zeeslagen, verdragen, stadsbranden. Een dergelijke indeling is ook terug te vinden in de behandeling van de verschillende perioden in de tweede editie van de Algemene
Geschiedenis der Nederlanden.
Het werk van Braudel verbindt het vakgebied van de geschiedenis met dat van de geografie. Deze combinatie maakt het mogelijk de ontwikkeling en de vormen van het cultuurlandschap te
koppelen aan de grote lijnen van de sociaal-economische
geschiedenis. Nog aanzienlijk concreter worden landschap en
sociaal-economische ontwikkeling gekoppeld aan de overkant
van de Noordzee waar, in navolging van W.G. Hoskins, een
school bestaat van historici met interesse in het cultuurlandschap.
In Nederland is deze combinatie helaas zeldzaam: historici zijn
zelden in het concrete landschap geünteresseerd en geografen
beperken zieh, als ze al verder komen dan een pure beschrijving,
vaak tot de relatie tussen cultuurlandschap en fysische geografie.
Ik heb er in dit boek naar gestreefd waar mogelijk verbanden te
leggen tussen de landschapsontwikkeling en de achterliggende
(sociaal-economische) oorzaken.
Vooral geinspireerd door Braudel heb ik mijn gegevens gegroepeerd in een geografisch en een historisch deel. Deel 2 bevat de
geografische kenmerken. Dit deel geeft een beschrijving van de
ruimtelijke struetuur van het landschap en sluit nauw aan bij
Kaart 1, de kaart van kenmerken van het cultuurlandschap. Deel
3 gaat daarna uitvoeriger in op de ontwikkeling in de tijd: ontwikkeling van ontginningen, Steden, bossen etc. Dit deel sluit
vooral aan bij Kaart 2, de kaart met historische dementen.
Uiteraard is de scheiding niet absoluut, noch in het boek, noch in
de werkelijkheid. De geografische factoren zijn niet constant in
de tijd en de historische gegevens zijn in dit boek vooral van
belang in hun ruimtelijke uitwerking. Regelmatig wordt daarom
verwezen naar het andere deel. Hoewel dit enkele malen leidt tot
herhalingen, bleek deze wijze van ordenen van het materiaal over
het geheel genomen goed te werken.
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Noten
1. Zie par. 1.4.2 onder 'secundaire literatuur'.
2. De argumenten Valien voor een deel samen met die voor de bescherming
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2 De taal van het cultuurlandschap: begrippen en
definities
In dit hoofdstuk willen we een aantal begrippen uitwerken die
van belang zijn voor het vervolg van dit boek, vooral voor deel 4.
Als eerste komen de centrale begrippen, (toegepaste) historische
geografie en (cultuur)landschap, aan bod (par. 2.1). Daarna volgen begrippen die de onderzochte objecten nader definieren (par.
2.2). In paragraaf 2.3 bekijken we wàt historisch-geografen in het
landschap willen behouden, waarna we in par. 2.4 begrippen
behandelen die verband houden met het behoud zelf.

geografie als een deel van de geografie, getuige zijn definitie: 'historische
geografie is een vorm van geografie die zieh bezighoudt met het bestuderen
van de ruimtelijke patronen op het aardoppervlak in hun ontwikkeling in de
tijd, of met het schetsen van de toestand waarin de ruimtelijke patronen zieh
bevonden op een bepaald tijdstip in het verleden.'S
Het verschil in nadruk blijkt uit de opzet van veel studies. Keuning heeft zijn
kartografische en geschreven overzichten van de Nederlandse historische
geografie veelal geografisch ingedeeld. Daarentegen zijn opvallend veel historisch-geografische werken grotendeels of zelfs geheel chronologisch opgebouwd. Typisch historisch-geografisch zijn combinaties van geografische en
historische (chronologische) indelingen. Tot deze laatste groep behoort ook
de bijgaande beschrijving van over Noord- en Midden-Limburg.
Zelf voel ik mij vooral geograaf. Mijn belangstelling betreft in de eerste plaats
het huidige landschap, dat ik probeer te begrijpen door de geschiedenis ervan
te onderzoeken.
6

7

8

2.1 Historische geografie en landschap
2.1.1 Historische geografie
Historische geografie als vakgebied en onderzoeksterrein
De historische geografie bestudeert de ruimtelijke aspecten van
menselijke activiteiten in het verleden. Ook de Sporen die vroegere menselijke activiteiten in het landschap hebben achtergelaten behoren tot het onderzoeksterrein van de historische geografie. In de toegepaste historische geografie nemen die sporen zelfs
een centrale plaats in.
De historische geografie combineert geografïsche en historische
gegevens en onderzoekstechnieken. Het vak neemt binnen de
geografie een eigen plaats in door de historische gerichtheid,
maar verschilt van de geschiedenis door de conséquente ruimtelijke vraagstelling. Ontwikkelingen worden steeds bekeken in
hun ruimtelijke uitwerking. Veel aandacht gaat daarbij uit naar
het landschap, dat de neerslag vormt van vele eeuwen menselijke activiteiten.
De meeste beoefenaren zijn het er over eens dat het vakgebied zieh bevindt in
het grensgebied tussen geografie en geschiedenis. Deze opvatting is het duidelijkst geuit door Te Lintum, Fockema Andreae en Gottschalk. De laatste
vond dat een historisch-geograaf 'even goed historiens als geograaf moest
zijn. Ze leidde bijvoorbeeld haar Studenten op tot vaardige archiefonderzoekers. Daarentegen zijn er anderen geweest die zieh meer historicus voelden
of juist meer geograaf. Een voorbeeld van de laatsten is de Amerikaanse historisch-geograaf A.H. Clark, die vond dat zijn vakgebied zieh diende bezig te
houden met 'study of the past circumstances of, or changes in, phenomena of
concern to geography'. De Nederlandse geograaf H.J. Keuning omschreef de
historische geografie als 'geografie en geen geschiedenis' en vond dat zij
vooral geriete moest zijn op de huidige situatie. Ook Vervloet ziet historische
1

2

3

4

Toegepaste historische geografie
Veel historisch-geografisch onderzoek dat aanvankelijk puur uit
wetenschappelijke interesse werd uitgevoerd, is later door anderen gebruikt voor weer ander wetenschappelijk onderzoek, voor
onderwijs, als basis voor landschapsbeschrijvingen in streekromans en soms voor landschapsbeheer. Onderzoek dat speeifiek
op dergelijke toepassingen is gericht, zouden we met de term
'toegepaste historische geografie' kunnen aanduiden. In de praktijk wordt dit begrip echter niet in al deze gevallen gebruikt.
Toepassing van de resultaten in wetenschappelijk onderzoek
wordt er in ieder geval niet onder gevat, al is het maar omdat dan
het onderscheid met de historische geografie in het algemeen zou
verdwijnen.
9

Historische geografie mag 'toegepast' worden genoemd als het
een bijdrage levert aan de oplossing van maatschappelijke Problemen. Dat kunnen zeer uiteenlopende Problemen zijn.
Historisch-geografisch onderzoek kan bijvoorbeeld tijdreeksen
opleveren die bijdragen aan inzicht in klimaatsschommelingen,
kustontwikkeling en andere veranderingen in de fysischgeografische gesteldheid in historische perioden. Zo ontstond bij
de hoge rivierwaterstanden van enkele jaren geleden (weer eens)
discussie over de menselijke invloed. Volgens sommigen waren
de hoge waterstanden veroorzaakt door menselijke activiteiten,
zoals ontbossingen, ontginningen en aanleg van wegen in het
10

11
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stroomgebied. Anderen wezen op de periodiciteit die veel klimaatsaspecten kenmerkt.
In de praktijk wordt het begrip 'toegepast' meestal in een nog
beperktere betekenis gebruikt. Volgens deze betekenis levert toegepaste historische geografie gegevens voor direct gebruik in de
praktijk, waarbij die praktijk vooral ligt in de ruimtelijke ordening en landschapsbehoud. Dit is de opvatting die momenteel in
Nederland, Duitsland en Belgie gangbaar is. Daarbij gaat het om
karteren en beschrijven van historische objecten in stedelijke en
landelijke gebieden, maar ook om meedenken over de toekomst
van deze objecten. Deze opvatting, die we bijvoorbeeld vinden
bij Denecke , wil ik ook in dit boek aanhouden. Deze vorm van
toegepaste historische geografie beschikt sinds 1991 over een
eigen organisatie, de Arbeitsgruppe für Angewandte Historische
Geographie (gevestigd in Bonn), die het halfjaarlijks verschijnende tijdschrift 'Kulturlandschaft, Zeitschrift für Angewandte
Historische Geographie' uitgeeft.
12

Verschillen tussen toegepaste historische geografie en de rest
van het vakgebied
De toegepaste historische geografie onderscheidt zieh op een
aantal punten van de meer academische historische geografie.
Een eerste verschil betreft vraag en werkterrein. Wordt bij het
academische onderzoek de vraag meestal door de onderzoeker
geformuleerd en is de achtergrond wetenschappelijke nieuwsgierigheid, bij toegepast onderzoek wordt de vraag door een belanghebbende opdrachtgever gesteld. Die vragen betreffen vrijwel
altijd het cultuurlandschap.
De opdrachtgever van een toegepast onderzoek zorgt voor de
financiering van het onderzoek en vraagt in ruil daarvoor duidelijk omschreven, liefst direct toepasbare resultaten. Het leidt tot
een relatief zakelijke aanpak waarbij aflevering van de resultaten
binnen de afgesproken periode zeker zo belangrijk wordt geacht
als een wetenschappelijk bevredigende uitkomst. De gebruikte
bronnen worden aangepast aan de snelle manier van werken. De
nadruk ligt op bestudering van kaarten en secundaire literatuur,
met aanvullend veldwerk. Bewerkelijke en (daardoor) dure
onderzoeksmethoden als archiefonderzoek nemen een geringe
plaats in.
Een ander verschil betreft de resultaten en de presentatie daarvan. Bij toegepast onderzoek moeten de resultaten voor de
opdrachtgever, over het algemeen een leek, te volgen zijn. Het

resultaat wordt meestal gepresenteerd als een rapport met kaarten, in toenemende mate als een digitaal bestand. Bij 'zuiver'
wetenschappelijk onderzoek bestaat het resultaat meestal uit boeken of artikelen, de laatste bij voorkeur in prestigieuze engelstalige tijdschriften. Kaarten nemen een geringere plaats in en digitale publicaties zijn (nog) zeldzaam.
Voor de onderzoeker is het nadeel van toegepast werk dat het
onderzoek vaak stopt op het moment waarop het uit wetenschappelijk oogpunt interessant begint te worden. Daartegenover Staat
het voordeel dat de resultaten direct worden gebruikt.
Overigens moeten de verschillen tussen wetenschappelijk en toegepast werk niet worden overdreven. Tussen beide bestaat een
open grens. Vaak hebben onderzoeken die geen enkele relatie
hadden met toepassing, wel gegevens opgeleverd die Iater bruikbaar bleken voor ruimtehjke ordening en landschapsbehoud.
Anderzijds hebben toegepaste onderzoeken de kennis van de
Nederlandse cultuurlandschappen sterk vergroot en regelmatig
geleid tot waardevolle nieuwe inzichten en vragen. Bovendien is
het verschil kleiner aan het worden, nu ook het wetenschappelijke onderzoek steeds meer aan krappe budgetten, scherpe tijdsplanningen en tussentijdse beoordeling van resultaten wordt
gebunden. Dat maakt wel de mogelijkheden om werkelijk vernieuwend onderzoek, gekenmerkt door een onzekere tijdsduur en
uitkomsten en met een forse kans op mislukking, te financieren
steeds kleiner.
2.1.2 Cultuurhistorie
De term 'cultuurhistorie' duidde oorspronkelijk op (de bestudering van) de geschiedenis van de menselijke cultuur. In het ruimtelijk beleid wordt gedoeld op de waarneembare sporen van vroegere menselijke activiteiten.
Opkomstvan de term 'cultuurhistorie'
In de eerste helft van de 20e eeuw werd de term 'natuur' wel als
verzamelterm gehanteerd. Daarnaast werd soms de term 'landschapsschoon' gebruikt. In de jaren '60 werd het onderscheid
duidelijker en ging men spreken van 'natuur en landschap', wat
aangeeft dat het cultuurlandschap intussen naast de natuur een
eigen plaats had gekregen. Later werd het gebruikelijk om 'landschap' verder te splitsen in 'landschapsfysiognomie' (landschapsbeeld) en 'cultuurhistorie', waarbij de laatste term duidde
op de historische waarde van landschappen en landschapsele-
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menten. De term 'cultuurhistorie' wordt sinds de jaren '40 in verband met ruimtelijke ordening en landschap gebruikt. Vanaf de
jaren '70 wordt in iedere overheidsnota over het landelijk gebied
aandacht gevraagd voor de 'cultuurhistorie'.
13

Over het begrip cultuurhistorie bestond soms onduidelijkheid.
Zo rekende het rapport van de Commissie Rivierdijken uit 1977
de meeste historisch-geografische zaken nog onder 'landschap'
en beperkte zij de term 'cultuurhistorie' tot gebouwen en archeologica. In de ruimtelijke ordening en landinrichting werd in de
jaren '80 met de term cultuurhistorie juist op de historischgeografische aspecten van het landschap geduid; de beschermde
archeologische en bouwkundige monumenten vielen grotendeels
buiten het werkterrein van de ruimtelijke ordening. Toen dat
begon te veranderen werd cultuurhistorie ook in het ruimtelijk
beleid gedefinieerd als de combinatie van archeologische, bouwhistorische en historisch-geografische waarden.

andere vakgebieden, oog voor de landschappelijke context van
gebouwen of archeologische vindplaatsen.
De overeenkomsten en verschillen tussen de vakgebieden blijken
wanneer eenzelfde object vanuit verschillende disciplines, elk
door een eigen bril, wordt bestudeerd. Zo zal bij de bestudering
van een kasteelru'ine de bouwhistoricus het eerst naar het muurwerk kijken, de archeoloog juist naar de grondsporen en de historisch-geograaf vooral naar de relatie met de omgeving.

14

De term cultuurhistorie is typisch Nederlands. In het Engels
wordt het geheel aan waarneembare en zo mogelijk te behouden
geschiedenis aangeduid als heritage. In het Frans bestaat hiervoor de termpatrimoine die, als Patrimonium, ook in Viaanderen
gangbaar is. De Nederlandse vertaling, erfgoed, werd tot voor
kort weinig gebruikt maar is de laatste jaren in opmars.

Ook in methodisch opzicht hebben de drie vakgebieden zowel
overeenkomsten als verschillen. Elk maakt gebruik van veldwerk
naast oude kaarten, historische literatuur en archivalische gegevens. Bij de archeologie en de bouwhistorie ligt de nadruk daarbij meer op veldwerk. Archivalische bronnen en historische literatuur zijn voor de archeologie slechts voor een gering deel van
het bodemarchief (namelijk alleen voor de jongere perioden)
relevant, maar vormen voor beide andere vakgebieden belangrijke bronnen. In de archeologie en de bouwhistorie zijn de kennismodellen over de verschillende onderzoeksobjecten, zoals aardewerk- en gebouwtypologieën, vooral vanuit veldwerk ontwikkeld; in de historische geografie zijn oude en moderne kaarten de
basis geweest voor de meeste typologieën.

15

Vakgebieden: archeologie, bowwhistorie en historische
geografle
Van de drie betrokken vakgebieden houdt de bouwhistorie zieh
bezig met de gebouwde omgeving. De archeologie houdt zieh,
althans in Nederland, bezig met het bodemarchief (de zaken die
zieh in de grond bevinden) en met prehistorische en enkele middeleeuwse bovengrondse overblijfselen. De (historische) geografie heeft strikt genomen meer een eigen beschouwingswijze, de
ruimtelijke invalshoek, dan een eigen onderzoeksobject. In de
Nederlandse verhoudingen zijn echter sporen van vroegere menselijke activiteiten die buiten het terrein van de bouwhistorie en
de archeologie vallen, in de praktijk het werkterrein van de historisch-geografen geworden. Het gaat daarbij om zaken als
nederzettingsvormen, wegenpatronen, kavelpatronen, bolliggende akkers, heggen en houtwallen, waterstaatswerken (dijken,
sluizen), kleine elementen (wegkruisen, grenspalen, poelen,
doorbraakkolken enz.) en Sporen van oude bodemgebruiksvormen (hoogstamboomgaarden, heidevelden). Door haar ruimtelijke invalshoek heeft de historische geografie, meer dan de beide
16

De verdeling van de werkzaamheden tussen de drie vakgebieden
is in belangrijke mate gestuurd door de wetgeving, vooral door
de Monumentenwet. Die wet maakte de bescherming van archeologisch (oudheidkundige) en van bouwkundige objecten mogelijk. Voor de bescherming van beide groepen objecten werden
respectievelijk de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (Amersfoort) en de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg (Den Haag, tegenwoordig Zeist) opgericht. De
landschappelijke objecten die niet onder de Monumentenwet vielen of die in de praktijk door de beide rijksdiensten werden verwaarloosd, konden slechts worden beschermd door ruimtelijke
ordening en vormden het gat in de markt voor de historischgeografen. De situatie in bijvoorbeeld Duitsland en België is vergelijkbaar met de Nederlandse, maar er zijn ook landen, zoals
Groot-Brittannië en Zweden, waar de archeologie en de historische geografie elkaar veel sterker overlappen.

Wanneer wordt iets 'cultuurhistorie'?
Wanneer wordt een object nu 'cultuurhistorie' of 'relief? In de
ruimste zin valt hieronder alles wat door mensen gemaakt is.
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Vanaf het moment dat iets bestaat wordt het deel van de geschiedenis en zegt het iets over een persoon, groep, gebeurtenis of
période. Dit lijkt me het meest heldere critérium. Velen willen
echter met zo ver gaan en gebruiken de term in een meer beperkte betekenis.
Een inhoudelijke beperking is wel eens voorgesteld door de
Amerikaanse geograaf Sauer, die de term relicten omschreef als
'surviving institutions that record formerly dominant but now
old-fashioned conditions'. Een wat losser critérium is objecten
tot onderwerp voor cultuurhistorisch onderzoek en beleid te
maken vanaf het punt waarop ze verouderd raken. Vanaf dat
moment komen er geen nieuwe meer bij en begint een snelle of
langzame afhame. Toch levert ook dit geen sluitende werkwijze
op. Niemand zal een eeuwenoud object dat nog altijd functioneert een cultuurhistorische waarde willen ontzeggen. Daarbij
beschikken we vooral dankzij het Ministerie van Defensie over
landschapselementen (forten, luchtwachttorens) die al bij hun
aanleg verouderd waren.
Aanzienlijk simpeler is een leeftijdsgrens. In de praktijk wordt
veel onderzoek beperkt tot oudere objecten. Soms wordt daarbij
een minimale leeftijd gehanteerd. De Monumentenwet legt de
grens bij een leeftijd van 50 jaar, de historisch-geograaf Vervloet
sloot de inschrijving zelfs bij 100 jaar. Nog altijd zijn historisch-geografische karteringen die zieh ook tot 20e-eeuwse
objecten uitstrekken, een zeldzaamheid. Ook de meest récente
inventarisatie van historisch-geografische waarden eindigt bij
1900, wat alleen al te betreuren valt omdat hiermee een kans
gemist werd om aan te sluiten bij de kort tevoren uitgevoerde
landelijke inventarisatie van architectuur en stedenbouw uit de
période 1850-1940.

beschouwen. Gezien de bovengenoemde problemen levert waarschijnlijk een combinatie van een inhoudelijk met een leeftijdscriterium en een flinke dosis verstand en flexibiliteit het beste
resultaat op.
Op de kaart met historische elementen bij dit boek houden we
over het algemeen de praktische grens van 50 jaar aan, maar in
de tekst worden ook de ontwikkelingen uit de laatste halve eeuw
behandeld.
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2.1.3 Landschap
In de loop van de tijd zijn talloze defmities van het begrip 'landschap' opgesteld. Deze defmities zijn ruwweg in twee groepen in
te delen. Volgens de eerste groep is 'landschap' vrijwel synoniem
met 'gebied' of 'regio'. In het Nederlands wordt landschap in
deze definitie voorafgegaan door het lidwoord 'de'. De tweede
groep, die overheerst in het huidige spraakgebruik, koppelt het
begrip 'landschap' aan (visuele) waarneming en beperkt het tot
de direct waarneembare verschijnselen in het landschap.
Landschap wordt in deze betekenis in het Nederlands voorafgegaan door het lidwoord het. Bouwer geeft daarnaast nog een
derde betekenis, 'genetisch'. Het is de vraag of dit terecht is. De
historische geografie heeft weliswaar een eigen richting in het
landschapsonderzoek, maar geen eigen landschapsdefinitie.
21
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Een leeftijdsgrens is redelijk bruikbaar, maar mag geen wetmatigheid worden. Er zijn soms goede argumenten om zeer jonge
objecten een hoge cultuurhistorische waarde toe te kennen, bijvoorbeeld omdat ze het begin markeren van een ontwikkeling die
intussen school heeft gemaakt of omdat nu al duidelijk is dat ze
een schoolvoorbeeld zijn van een kunststijl. Voorbeelden van
dergelijke zeer récente objecten waaraan we intussen al cultuurhistorische waarde kunnen toekennen zijn de wildviadueten over
de A50 (een van de eerste pogingen om de versnippering van het
landschap tegen te gaan) en de nevengeul in de Blauwe Kamer
(bij Rhenen: de eerste van een reeks nieuwe rivierlopen die in het
Nederlandse rivierengebied werden gegraven als onderdeel van
de aanleg van nieuwe natuur). In het algemeen is er een tendens
om steeds jongere objecten als cultuurhistorisch waardevol te

Dè landschap
Landschap in de betekenis van gebied treffen we nu nog aan in
het Duitse 'Landschaft', dat lange tijd een van de basisbegrippen
in de Duitse geografie was, maar is ook de oorspronkelijke betekenis van het Nederlandse 'landschap' (nog in fossiele vorm in
'de Landschap Drenthe'), het Angelsaksische 'landseipe' en
het Franse 'paysage'.
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Gedurende de 20e eeuw is de term in deze oude betekenis vooral levend gebleven als vakterm in de geografie. Een goed voorbeeld vormt het werk van de Amerikaanse geograaf Sauer, een
van de pioniers van het onderzoek naar de geschiedenis van het
(cultuur)landschap in Noord-Amerika. Bij het gebruik van de
term 'landscape' greep hij niet op de Engelse, maar op de Duitse
wetenschappelijke terminologie terug. In de praktijk gebruikte
hij de termen 'landscape' en 'area' door elkaar, hoewel de termen
bij hem niet geheel identiek waren: een 'area' omvatte ook immateriële zaken.
24
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Dit type geografisch onderzoek is grotendeels tenonder gegaan
in de periode van de Nieuwe Geografie, die zich niet meer bezighield met gebieden maar met systemen en modellen. Pas de laatste jaren neemt de belangstelling voor de regio in de sociale
geografie weer toe. In de tussentijd is net denken in landschappen wel levend gebleven in de landevaluatie, die werd ontwikkeld
vanuit de bodemkunde, en in de landschapsecologie. Het huidige gebruik van de term 'landschap' in de ecologie sluit nog aan
op deze traditie. In de ecologie worden defmities gehanteerd als:
'een landschap is een relatiestelsel dat is ontstaan en in stand
wordt gehouden door een samenspel der werkingssferen en dat
een door zijn uiterlijke verschijningsvorm te onderscheiden deel
van de terrestrische ruimte i s ' .
25

Alomvattende definities
Het grote aantal definities, en de grote verschillen daartussen,
levert in de praktijk verwarring op. Het heeft geleid tot diverse
pogingen om tot een alomvattende definitie te komen. Zo'n
definitie loopt het gevaar zo breed en vaag te worden, dat er
ruimte ontstaat voor eigen interpretatie. In de praktijk zullen
velen zich kunnen vinden in een definitie als de bovenstaande, en
daar vervolgens, vaak onbewust, zo'n eigen invulling aan geven
dat de spraakverwarring nog op geen stukken na is opgeheven.
Het blijft daarom zinvol in iedere publikatie over landschap nog
eens duidelijk te omschrijven wat men er precies onder verstaat.
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Het landschap
Het gebruik van de term landschap in de visuele betekenis is
afkomstig uit de schilderkunst; aanvankelijk vormde het een aanduiding voor een schilderij waarop de uiterlijke verschijningsvorm van een gebied was vastgelegd. Pas in de 16e eeuw werd
ook dat wat op een landschapsschilderij werd afgebeeld, aangeduid als landschap (hoewel zo'n schilderij ook nu nog wel wordt
aangeduid als een 'landschap'). In het Engels werd de term
'landskip' in deze laatste betekenis uit het Nederlands overgenomen. In de 19e eeuw was het begrip 'landscape' hier zo levend
dat voor zeegezichten de variant 'seascape' ontstond, later zelfs
gevolgd door 'townscape'. Ook in Duitsland wordt de term
Landschaft al sinds de vorige eeuw door sommigen gebruikt in
visuele, esthetische zin.
27
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De belangrijkste overeenkomst tussen vrijwel alle definities is
het verband met waarnemen. Landschap in de visuele betekenis
en landschap als regio verwijzen naar een waarneembare eenheid. Een definitie die de verschillende betekenissen omvat, zal
tenminste dit aspect recht moeten doen. Een veelgebruikte brede
definitie is die uit de Nota Landschap : 'landschap is het waarneembare deel van de aarde, dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse bei'nvloeding van de factoren klimaat, relief, water, bodem, flora en fauna, alsmede het menselijk
handelen.' Op deze definitie, waarin beide tradities te herkennen
zijn, valt inhoudelijk wel wat aan te merken (wat is de invloed
van flora en fauna op het klimaat en wat heeft dat met landschap
te maken?). Belangrijker kritiekpunt is, dat de (subjectieve) beleving er nauwelijks in voorkomt. Ook bungelt de invloed van de
mens wel erg achteraan.
32
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De term townscape maakt duidelijk dat we ook in de stedelijke
gebieden van landschap kunnen spreken. In het populaire taalgebruik wordt de term landschap vrijwel uitsluitend gebruikt voor
landelijke gebieden, maar in wetenschap en beleid is dat al lang
niet meer zo. In het Nederlands wordt dan ook niet gesproken
van 'stadschappen', maar van stadslandschappen , een term die
op hetzelfde niveau staat als rurale landschappen, natuurlandschappen etc.
30

De meest duidelijke visuele definities komen uit het landschapsbeeldonderzoek. Een fysiognomische definitie is: 'het landschap
is de vanuit een punt waar te nemen verzameling van vormen van
en aan het aardoppervlak'. Dit is een extreem voorbeeld:
meestal schemert door de definities heen toch wel de erkenning
dat de uiterlijke verschijningsvorm staat voor een complex van
achterliggende factoren.
31

Het begrip landschap in de toegepaste historische geografie
In de moderne toegepaste historische geografie heeft de visuele
betekenis de oudere betekenis van 'regio' verdrongen. Dit geldt
zowel in Nederland ('landschap') als in Duitsland ('Landschaft'),
Engeland ('landscape') en Frankrijk ('paysage'). Toch wordt de
term in al deze gevallen minder eenzijdig visueel gebruikt dan in
de schilderkunst of de landschapsfysiognomie. Voortdurend
schemert door de tekst heen het besef dat het visuele landschap
het gevolg is van ontwikkelingen en krachten. Het wordt zowel
beinvloed door ingrepen in de uiterlijke vorm als door (ingrepen
in) achterliggende processen.
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2.1.4 Cultuur- en natuurlandschap
Natuur (landschap)
'Natuur' heeft een groot aantal betekenissen. Van Dale noemt er
elf, waarvan alleen de tiende voor ons relevant is: 'wat de mens
om zieh heen ziet en wat beschouwd wordt als nog niet door de
mens gewijzigd, het landschap'. Meestal wordt 'natuur'
gebruikt als een verzamelterm voor ailes wat niet beschouwd
wordt als door mensen gemaakt. De Natuurbeschermingsraad
definieerde 'natuur' als: 'alles wat zichzelf ordent en handhaaft,
al of niet in aansluiting op menselijk handelen, maar niet volgens
menselijke doelstellingen'.
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De vermelding van 'het landschap' als een van de synoniemen
voor natuur door Van Dale verwijst nog naar de oude praktijk
waarin de term 'natuur' door veel mensen werd gebruikt voor het
buitengebied. Een polderlandschap heette dan 'een mooi stuk
natuur'. Intussen is het besef van de menselijke invloed op het
landschap zo gegroeid dat dit gebruik van de term uitsterft.
Onder invloed van de educatie op landschapsgebied is de betekenis van de term 'natuur' in het spraakgebruik dus verengd.
Bevat ieder landschap wel een hoeveelheid natuurlijke elementen, echte natuurlandschappen vallen in Nederland niet, en elders
op de wereld nauwelijks, aan te wijzen. Onderzoek maakt steeds
opnieuw duidelijk dat zelfs ogenschijnlijk natuurlijke gebieden
door mensen zijn beïnvloed. De bossen en prairies van NoordAmerika zijn voor een belangrijk deel antropogeen en zelfs de
tropische oerwouden zijn sterk door mensen beïnvloed. Delen
van de Mexicaanse oerwouden liggen aantoonbaar op land dat in
onze Middeleeuwen nog cultuurland was. Duizenden jaren
zwerflandbouw in tropische oerwouden heeft ervoor gezorgd dat
de meeste stukken land wel een keer als bouwland zijn gebruikt;
grote delen van de tropische regenwouden zijn dan ook in feite
secundair bos. Wie natuurreservaten ontruimt om 'echte natuur'
terug te krijgen, zorgt voor een breuk in een eeuwenlange ontwikkeling.
36
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Hetbegrip

'cultuurlandschap'

Het begrip 'cultuurlandschap' is in de loop van de tijd op uiteenlopende wijze gedefinieerd. De Unesco gebruikt het begrip voor
drie typen gebieden :
1. ontworpen cultuurlandschappen, zoals parken en tuinen. De
38

wereld zou wat overzichtelijker worden als we voor deze
gevallen, naar Duits voorbeeld, de term 'kunstlandschappen'
hanteren;
2. levende cultuurlandschappen, zoals bijvoorbeeld agrarische
landschappen. Dit is de betekenis die in het historischgeografische onderzoek gebruikelijk is en die ik ook in dit
boek hanteer;
3. associatieve landschappen. Hierbij gaat het om gebieden,
vaak bergen, die nauwelijks door menselijke aktiviteiten zijn
beïnvloed, maar die wel een grote betekenis hebben in de
leef- en denkwereld van mensen. Om verwarring te voorkomen verdient de term 'associatief landschap' in deze gevallen de voorkeur boven 'cultuurlandschap'.
39

De tweede catégorie, die voor ons het meest relevant is, is tevens
de meest problematische. De wens tot bescherming zal hier altijd
Problemen geven met economische functies. Ook de beschermende wetgeving is vaak siecht toegesneden op deze problematiek. Toch vormt deze moeilijke catégorie niet de minst belangrijke, alleen al omdat het vernit de grootste oppervlakte inneemt.
In de Nederlandse context is het gebruikelijk om van een cultuurlandschap te spreken als dat landschap in belangrijke mate
door menselijke activiteiten is gevormd. Voor het Paleolithicum en het Mesolifhicum valt nog te beargumenteren dat de
mens deel van de natuur vormde. Vanaf het Neolithicum heeft de
landbouwende mens echter zeker zijn omgeving bewust aan zijn
behoeften aangepast en, te beginnen met de omgeving van de
nederzettingen, cultuurlandschappen gevormd. Gaandeweg is dat
cultuurlandschap zieh over het hele land gaan uitstrekken. Niet
alleen de dorpen, bouwlanden en weilanden zijn mensenwerk,
ook de bossen zijn zonder uitzondering door mensen aangeplant
of tenminste sterk beïnvloed, de heidevelden en stuifzanden ontstonden door (te) intensieve beweiding in het verleden en de
meeste plassen gaan terug op graafwerkzaamheden. In de gebieden die nog enigszins natuurlijk ogen, zoals de Waddenzee, is de
soortensamenstelling van de planten- en dierenwereld sterk door
visserij, jacht, vervuiling en door ontwikkelingen in de omliggende cultuurlandschappen beïnvloed. Delen van de Waddenzee
worden meermalen per jaar door kokkelvissers omgeploegd; de
grand wordt hier intensiever omgewerkt dan in de meeste landbouwgebieden. Nederland bestaat dus vrijwel geheel uit cultuurlandschappen.
40

De discussie heeft consequenties voor de natuur- en landschapsbescherming. Een voorbeeld is het begrip 'nationaal park'.
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Volgens de criteria die de JJJCN voor nationale parken heeft
opgesteld, moet een dergelijk park een grote oppervlakte omvatten aan ecosystemen die niet wezenlijk door menselijke activiteiten zijn veranderd. De opmerkingen die we hierboven maakten
over natuur(landschap), roepen vragen op over het realiteitsgehalte van deze norm: buiten Antarctica en enkele hooggebergten voldoet waarschijnlijk vrijwel geen enkel stuk land eraan. De meeste Nederlandse nationale parken (de heidelandschappen van het
Dwingelderveld, De Hamert en de Meinweg, de turfwinningslandschappen van de Groote Peel en de Weerribben) vallen zelfs
bij een soepel hanteren van het critérium door de zeef heen.
Deze gebieden moeten we beschouwen als cultuurlandschappen,
waarmee ze onder de IUCN-categorie van 'protected landscapes'
vallen. Het is in dit verband intéressant om op te merken dat de
Utrechtse geograaf van Vuuren al in 1933 pleitte voor de bescherming van cultuurlandschappen als 'nationale parken', naast de
meer natuurlijke 'natuurparken' of 'natuurreservaten'
41
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composities. Op het tweede niveau gaat het om de herkenning
van Symbolen: de referenties die landschappen en landschapselementen bieden. Op dit niveau passen de bekende nationale of
regionale Symbolen, zoals de strijd tegen het water in laagNederland, de brinken en heidevelden in Drenthe en het vakwerk
in Zuid-Limburg. Daaronder ligt het derde, iconologische, niveau
waarbij het gaat om het landschap in zijn sociale, historische,
geografische en culturele context.
47

2.1.5 Visies op het cultuurlandschap
De historische invalshoek is maar een van de vele wijzen waarop
het cultuurlandschap kan worden bestudeerd, en de historische
geografie is maar een van de vele vakgebieden die zieh met die
Studie bezighouden. Het cultuurlandschap vormt een uitzonderlijk complex geheel. Voor de analyse hiervan zijn verschillende
modellen ontwikkeld, elk uitgaande van een bepaald beeld van de
opbouw van dat landschap.

Historisch landschap
Net als 'cultuurlandschap' kan ook het begrip 'historisch landschap' op verschillende manieren worden omschreven. Een
beperkte definitie treffen we bijvoorbeeld aan in het themanummer 'historische Landschaften' van het landschapsarchitectenblad Anthos. Een historisch landschap wordt hier gedefinieerd
als 'ein Landschaftsbereich, der durch ein Ereignis oder eine
Aktivität von grosser Bedeutung für die Geschichte der
Menschheit i s t ' . Het Historie Landscape Initiative, een
Amerikaanse organisatie die zieh met historische landschappen
bezighoudt, onderscheidt historische ontworpen landschappen,
landschappen die herinneren aan historische gebeurtenissen
(vooral slagvelden) en agrarische landschappen. In het volgende sluiten we aan bij de eerdere discussie over de wetenschappelijke waarde van cultuurlandschappen. Een historisch landschap
is dan een cultuurlandschap dat nog in hoge mate haar eigen
geschiedenis weerspiegelt.
44

De relatie tussen natuur- en cultuurlandschap
Het cultuurlandschap is het resultaat van de wisselwerking tussen
mens en omgeving. In de geografie is lange tijd discussie
geweest over de wijze waarop natuur- en cultuurlandschap met
elkaar samenhangen. In de 19e en het begin van de 20e eeuw
werd er vrij algemeen vanuit gegaan dat die relatie eenzijdig was.
De natuurlijke gegevenheden bepaalden hoe het cultuurlandschap eruit ging zien. Aan dit 'fysisch determinisme' zijn namen
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Omgeving

Symbolisch landschap
Naast het waarneembare landschap bestaat een symbolisch landschap , dat we kunnen omschrijven als het landschap zoals dat
bestaat in de beeldvorming. De Engelse geograaf Cosgrove
onderscheidt drie niveaus in de waarneming van landschappen.
Op het eerste niveau gaat het om de waarneming van vormen en
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Technologisch
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Houdingen,
pereepties en
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Fig. 2. De relatie tussen het fysisch milieu, de menselijke samenleving en het
technisch-organisatorische niveau (deels naar Pounds, 1990, p. 1).
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gekoppeld van geografen als Ratzel, Semple en Huntington,
waarvan de laatste vooral de invloed van het klimaat doorslaggevend achtte. Semple, een Amerikaanse leerlinge van Ratzel, was
wel het meest extreem in haar opvattingen.
Een volgende generatie geografen zag een veel belangrijker rol
voor de mens. Het possibilisme, dat vooral werd ontwikkeld door
de Franse geografische school van Vidal de la Blache, liet de mens
de ruimte om zelf te kiezen uit de mogelijkheden die de natuur
bood. Een latere nuancering is weer het probabilisme dat aangeeft
dat de ene mogelijkheid waarschijnlijker is dan de andere.
Soms lijkt het ook of een moderne vakgebied met vallen en
opstaan de ontwikkeling van een ouder moet doormaken. In het
onderwijs in de landschapsarchitectuur wordt tegenwoordig
regelmatig het 'TriplexmodeP gebruikt. In dit model worden
drie lagen onderscheiden: abiotisch, biotisch, antropogeen. Een
pijl van onder naar boven geeft aan dat het abiotische landschap
als basis wordt gezien voor het biotische landschap (flora en
fauna), terwijl beide samen het leefmilieu voor de mens bieden.
De laatste mag slechts wat aanrommelen binnen de marges die de
abiotische en biotische natuur bieden. Het is een model dat ons
terugbrengt naar de discussies over fysisch determinisme, die in
de geografie al driekwart eeuw geleden werden gevoerd.
Een beter model is dat in fig. 2. Het toont een driehoek met op
de punten het fysisch milieu, de menselijke samenleving en het
technisch-organisatorische niveau van die samenleving. Het zijn
drie terreinen die elk hun eigen dynamiek kennen, maar daarnaast elkaar be'invloeden.
48

eeuw
20

LANDSCHAP
• landschapselement

If

18
16

I levensduur

14

11
10

Fig. 3. Het landschap opgebouwd uit dementen uit verschalende perioden
(uit: Vervloet, 1984, p. 2).

leidde echter ook in het landschapsonderzoek tot een aanpak
waarin het landschap uiteen werd gerafeld in onderdelen. Het
was overigens niet alleen modegevoeligheid. Er bestond een
oprecht gevoel dat het landschapsonderzoek op een dood spoor
zat en dat een nieuwe aanpak nodig was.
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Zo ontwikkelde een deel van het landschapsfysiognomische
onderzoek zieh aan het eind van de jaren '70 tot een inventarisatie van losse onderdelen. In de historische geografie vond eenzelfde ontwikkeling plaats. Een voorbeeld biedt figuur 3, ontworpen door Vervloet. In deze ontwikkeling past ook het werk
van de Werkgroep Landschapstypologie, die in het begin van de
jaren '80 probeerde om 'van onderaf tot een nieuwe indeling
van de Nederlandse cultuurlandschappen te komen. Daartoe werden classificaties ontwikkeld voor bewonings- en perceelsvormen, die in een volgende fase de bouwstenen voor een sluitende
indeling zouden moeten vormen (zie par. 3.3.5).
Deze werkzaamheden werden ingehaald door een volgende ontwikkeling, waarin steeds meer gegevens in de computer werden
gestopt. Automatisering betekende, zeker in de begintijd, meestal dat het landschap uiteen werd gerafeld in losse objecten en dat
vlakken de vorm kregen van vierkante cellen (grids). Zowel landschapsfysiognomische en ecologische als historisch-geografische gegevens zijn in de jaren '70 en '80 in gridcellen ondergebracht. Het leverde resultaten op waarin het concrete landschap
slechts met zeer veel moeite valt terug te vinden.
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Daarbij is in de historische periode de dynamiek van het natuurlandschap - natuurrampen uitgezonderd - over het algemeen
geringer dan die van de menselijke samenleving. Meestal worden
de ontwikkelingen door menselijke activiteiten of wensen gernitieerd en legt het fysisch milieu voornamelijk beperkingen op.
Die beperkingen zijn soms absoluut, maar meestal overwegend
van financiele aard.

Het landschap als geheel versus het landschap als verzameling
objecten
Een landschap vormt een complex geheel, dat meer is dan de
som van de delen. Lange tijd heeft de eenheid van het landschap
nauwelijks ter discussie gestaan. De analytische, reductionistische wetenschap die in de jaren '60 en '70 de overhand kreeg

Tegenover, en deels als reactie op, het uiteenrafelen van het landschap, standen hernieuwde pogingen om tot de essentie van een
landschap door te dringen door het landschap als geheel weer tot
object van onderzoek te maken. Uitgangspunt is niet de analyse
van de onderdelen maar de waarneming van het totaal.
Voorbeelden van een holistische aanpak vinden we bij een aantal
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auteurs die werken vanuit de antroposofie, momenteel de meest
prominente fenomenologische stroming. Zeker bij deze aanpak
Staat waarneming centraal. Die waarneming kan worden
geschoold; de waarnemer probeert mede door tekenen, schilderen en dichten de essentie te vatten. De waarnemer wordt daarmee deel van het waargenomene.

laat een aantal aanpassingsmogelijkheden zien. Daarvan is uitbreiding van het cultuurland de enige die direct op topografische
kaarten is terug te vinden. Daarnaast zijn regionale specialisatie,
migratie en (huis)nijverheid in het landschap terug te vinden.
Andere ontwikkelingen hebben echter niet of nauwelijks gevolgen voor de ontwikkeling van het landschap.

Naar mijn mening hebben beide benaderingen voor- en nadelen.
Oudere literatuur over het landschap wekt soms de indruk dat
alles met alles samenhangt. Naar ontstaansgeschiedenis ligt dit
gecompliceerder. Sommige elementen zijn gelijktijdig en in
onderlinge samenhang gevormd (wegen en verkavelingspatroon
in een droogmakerij), in andere gevallen sluiten jongere elementen aan op oudere (een 19e-eeuws gemaal aan het eind van een
middeleeuwse wetering), weer andere objecten zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan en hebben elkaar ook nadien niet of nauwelijks be'fnvloed. Het uiteenrafelen van het landschap is in de
jaren '80 enigszins doorgeschoten, maar heeft er wel toe bijgedragen om oude zekerheden ter discussie te stellen en met een
frisse blik naar het landschap te kijken. Al te vaak bleef echter de
Synthese achterwege.

Het Schema gaat niet in op de ontwikkeling van nederzettingen
en grondbezit. Groei van de bevolking leidt tot uitbreiding van
nederzettingen en kan ook leiden tot opdeling van boerderijen en
versnippering van het grondbezit. Bevolkingsafname had een
omgekeerd effect: de vraag naar Iandbouwprodukten nam af, het
grondbezit werd grootschaliger, landgebruik extensiever, en
nederzettingen en cultuurland in marginale omstandigheden konden worden verlaten.
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2.1.6 Het cultuurlandschap als résultante van ontwikkelingen
en krachten
Het landschap is het resultaat van een groot aantal ontwikkelingen en factoren. Vervloet noemt de volgende maatschappelijke
krachten: erfrecht, rechten op de grand, sociale stratificatie, economische omstandigheden en bestuurlijk-politieke verhoudingen. Daarnaast zijn er nog andere krachten te onderscheiden,
zoals verandering in de bevolkingsomvang, smaak en idéologie.
De verhouding tussen maatschappelijke krachten en landschapsvormen is gecompliceerd. Verschallende ontwikkelingen kunnen
tot eenzelfde vorm leiden en andersom kan eenzelfde ontwikkeling verschillende vormen opleveren.
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De belangrijhte krachten
Veranderingen in de bevolkingsomvang Bevolkingsgroei wordt
door de meeste historici niet gezien als een gevolg van economische omstandigheden, maar als een autonome ontwikkeling ,
waarbij overigens zelden duidelijk wordt gemaakt waarom die
bevolkingsgroei optreedt. De effecten van een groeiende bevolking op het cultuurland zijn niet altijd even duidelijk. Figuur 4
56

Economische ontwikkelingen De economische conjunctuur heeft
veel invloed gehad op de ontwikkeling van het landschap. Höge
prijzen voor agrarische produkten konden, als althans een afzetmarkt bereikbaar was, leiden tot investeringen in ontginningen of
de bouw van grotere boerderijen. Aan de andere kant lijkt een
combinatie van bevolkingsgroei met läge prijzen vooral tot een
intensiever gebruik van het bestaande cultuurland te hebben
geleid, in het bijzonder wanneer het mogelijk was neveninkomsten buiten de landbouw te verdienen. Over een lange periode
bezien kunnen deze verschillen leiden tot een schoksgewijze uitbreiding (of, indien de omstandigheden ongunstig werden,
inkrimping) van het cultuurlandareaal. De vraag naar Iandbouwprodukten hangt niet alleen samen met de bevolkingsomvang in
een Streek, maar ook met de infrastructuur en met de omvang van
industrie en handel.
Juridische en politieke verhoudingen Van de juridische aspecten
was vooral het erfrecht belangrijk. Er bestaat een diepgaand verschil tussen een systeem waarbij het hele bezit op een kind,
meestal de oudste zoon, vererft (aangeduid met de Duitse term
Anerbenrecht) en een systeem waarbij het bezit wordt verdeeld
tussen alle kinderen of alle zoons (Realteilung). Het zal duidelijk
zijn, dat het laatste tot een veel sterkere versnippering van het
grondbezit leidt. Voorzover bekend is Realteilung in Limburg
gebruikelijk geweest, behoudens bij de adel die er juist naar
streefde het bezit bijeen te houden. De werkelijkheid is echter
gecompliceerd en vol uitzonderingen, terwijl erfrechtsystemen
ook in de loop van de tijd konden veranderen.
Een ander belangrijk juridisch onderwerp is het eigendom van de
onontgonnen gebieden. Hierop komen we in hoofdstuk 6 nog uit-
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gebreid terug. Invloeden van politiek zien we in de scheidende
werking van grenzen. Zo is de grens tussen Nederland en Belgie
duidelijk herkenbaar doordat de Nederlandse overheid veel sterker gekant was tegen lintbebouwing in het buitengebied.

Technische ontwikkelingen De invloed van technische ontwikkelingen in de landbouw is te zien in uiteenlopende zaken als beddenbouw (nu nog in de aspergeteelt), plaggenbemesting (die
leidde tot ophoging vanbouwlanden) enploegtype (heeft invloed
gehad op de kavelvorm). Veel technische ontwikkelingen vormden een antwoord op een gevoelde schaarste: aan land (reden tot
intensivering van het bodemgebruik), arbeid (juist een reden om
te streven naar een hogere arbeidsproductiviteit) of kapitaal. In
de laatste halve eeuw was de invloed van de mechanisatie in de
landbouw, die tot een sterke schaalvergroting in het landschap
leidt, prominent. Ook technische ontwikkelingen in andere sectoren zijn in het landschap terug te vinden. Een mooi voorbeeld
in het Noord-Limburgse landschap vormen de sporen van verschillende üulwinningstechnieken.

Sociale stratificatie Het onderscheid tussen groot- en kleingrondbezit is vaak in het landschap terug te vinden. Grootgrondbezit leidt tot een grootschaliger landschap en vaak tot een
extensiever landgebruik. Ook in de landelijke bebouwing komen
de verschillen tot uiting: kasteien en landhuizen wijzen op de
maatschappehjke bovenlaag, de grote Vierkante boerderijen op
de grote boeren, terwiji arbeiderswoningen het leven van de minder welvarende groepen aanschouwelijk maken.
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Fig. 4. Gevolgen van bevolkingsdruk op de produktie en op de demografische ontwikkeling (naar: Grigg, 1980. p. 46).
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Ideologie In het verleden zijn, ook binnen de sociale wetenschappen, te vaak verklaringen gehanteerd die de mens volledig
ondergeschikt maken aan grotendeels anonieme economische
ontwikkelingen. Vooral de rol van ideologieen is vaak onderschat. Achter vrijwel iedere vorm van planning gaan, naast
andere motieven, ook ideologische uitgangspunten schuil. Zo
weerspiegelt de 17e-eeuwse vestingbouw, die we bijvoorbeeld
tegen zullen komen in Stevensweert, niet alleen de toenmalige
militaire techniek maar ook een behoefte aan Symmetrie en meetkundige perfectie. Zelfs achter de ogenschijnlijke kille rationaliteit van een naoorlogse ruilverkaveling schuilt een ideologische
keuze: die voor het gezinsbedrijf.
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Esthetiek AI in de prehistorie schijnt de beleving van het landschap een rol te hebben gespeeld, bijvoorbeeld in de plaatskeuze
voor de bouw van grafmonumenten. Het meest direct hebben
esthetische motieven de (landschaps)architectuur betnvloed. Ook
de ontwikkeling van de smaak is daardoor in het landschap terug
te vinden: ieder die enigszins in architectuurgeschiedenis thuis is,
zal aan het uiterlijk van een gebouw ongeveer de bouwperiode
binnen aflezen. In het landschap zijn bijvoorbeeld lanen, sterrebossen en landschappelijke parken gebonden aan historische
modes.
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Dynamiek en constantie in het cultuurlandschap

aan het esdorp waren toegedicht, waren de eeuwige rogge-verbouw op de essen en de énorme schaapskudden op de heide,
waarbij de laatste vooral dienden om mest te leveren. In de eerste helft van de 17e eeuw bleek de landbouw er heel anders uit te
zien. Het overheersende bedrijfstype was tamelijk extensief, met
een aanzienlijke veestapel: een vol bedrijf had zo'n 24 runderen.
De schapenhouderij breidde sinds de tweede helft van de voorgaande eeuw uit, vooral door de vraag naar wol. De essen werden gebruikt in een infield-outfieldsysteem, waarbij een deel
intensief werd gebruikt (het infield), terwijl de rest als driesland
maar af en toe werd ingezaaid en daartussen lange perioden als
weidegrond werd gebruikt. Op het infield werd een tweeslagsysteem zomerrogge-winterrogge met een verplichte vruchtwisseling (Flurzwang) toegepast. Pas in een volgende periode, van
de tweede helft van de 17e tot het eind van de 18e eeuw, verschoof de nadruk naar de verbouw van rogge en werden schapen
meer voor de mest dan voor de wol gehouden. In de loop van de
19e eeuw werd de veehouderij weer belangrijker en werd
Drenthe een gebied dat vooral varkens en boter leverde.
De Drentse landbouw zoals die in de tekstboeken werd omschreven, en waarvan werd aangenomen dat het tot diep in de
Middeleeuwen terugging, was dus toen er in de 19e eeuw voor
het eerst over werd geschreven pas een paar eeuwen oud en intussen alweer grotendeels verdwenen.
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Het tweede belangrijke onderzoek was dat van een groep archeologen in de Brabantse Kempen. Het nederzettingspatroon zoals
dat van oude kaarten bekend was, werd gekenmerkt door gehuchten op de rand van de grate dorpsakkers. Centraal op de akkers
stond vaak een middeleeuwse kerk of een restant ervan. Het
patroon werd verklaard uit de stichting van een kerk op een punt
dat centraal lag ten opzichte van de bewoningskernen. Bij het
archeologische onderzoek bleek, dat de middeleeuwse kerken
juist de oude (vroegmiddeleeuwse) bewoningscentra aangaven.
Pas in de hoge Middeleeuwen verschoof de bewoning naar de
grens tussen de hogere ruggen en de beekdalen.
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De landschapsvormende krachten hebben in de loop van de tijd
een grate dynamiek in het landschap veroorzaakt. Daarnaast zijn
er echter ook steeds stabiliserende en conserverende invloeden
geweest. Figuur 5 laat dit zien voor nederzettingen, maar voor
bijvoorbeeld het wegenpatroon en het verkavelingspatroon werken de processen op vergelijkbare wijze.
Onderzoek van de laatste decennia heeft duidelijk gemaakt dat
het cultuurlandschap veel dynamischer is geweest dan voorheen
gedacht werd. Nog in de jaren '60 werd vrij algemeen aangenomen dat een gebied na de eerste inrichting weinig meer veranderde, en dat dus de 19e-eeuwse topografische kaarten in grate
lijnen een middeleeuws landschap weergaven. Dat idee is
onhoudbaar gebleken. In de zandgebieden hebben twee onderzoeken doorbraken betekend voor de ideevorming op dit punt.
Het agrarisch-historische onderzoek van J. Bieleman maakte
duidelijk hoe dynamisch de geschiedenis van het Drentse esdorp
in de periode 1600-1900 is geweest. Belangrijke kenmerken die
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Beide voorbeelden maakten duidelijk dat de dynamiek groter
was dan voorheen werd aangenomen en dat zelfs fundamentele
veranderingen in bijvoorbeeld het nederzettingspatroon voorkwamen. Toch moet die dynamiek ook weer niet worden overschat. Van de veranderingen in de Drentse landbouw is bijvoorbeeld maar relatief weinig in het landschap terug te vinden. De
veranderingen in bodemgebruik, zelfs de omzetting van driesland naar permanent akkerland, zijn in de inrichting (het verkavelingspatroon) van de essen niet of nauwelijks terug te vinden.
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Bij het archeologische onderzoek in de Kempen moeten we
bedenken dat vrijwel alleen de oude, grotendeels vertaten, bewoningscentra zijn onderzocht. Daarbuiten is het nog altijd mogelijk dat er weinig is veranderd.
Het beeld is divers. De verhouding tussen stabiliteit en dynamiek
verschilde zowel in de tijd als per gebied en per sector. De meeste sectoren maakten afwisselend perioden van ontwikkeling en
van stabiliteit door. Zo is de landbouw, die nu wordt gekenmerkt
door een enorme dynamiek, in sommige andere perioden een stabiliserende factor geweest. De fysisch-geografische gesteldheid
was een enkele keer dynamisch genoeg om de activiteiten van de
mens te be'invloeden - een voorbeeld zijn sommige veranderingen in de loop van de Maas - maar werkte meestal stabiliserend.
Een stabiliserende factor van geheel andere aard is de remmende
invloed van investeringen op latere veranderingen. Aanpassing
van de bestaande situatie is vaak goedkoper en eenvoudiger dan
een drastischer vernieuwing. Bij het ingewikkelde patroon van
eigendomsverhoudingen dat we zowel in Steden als in agrarische
PROCESSEN

cultuurlandschappen kennen, kost verleggen van wegen of rooilijnen veel moeite. Afbraak betekent bovendien kapitaalvernietiging. Pvadicale veranderingen in de ruimtelijke inrichting van een
stad of een stuk cultuurland kwamen in het verleden wel voor,
maar waren toch uiterst zeldzaam. Stadsbranden, oorlogsverwoestingen of overstromingen konden de aanleiding vormen
voor een nieuw begin, maar zelfs in deze gevallen zorgden eigendomsverhoudingen er nog vaak voor dat het oude patroon werd
gereconstrueerd.
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De algemene handelwijze was beheer van een oude inrichting
zolang dat mogelijk was. Een huis werd met kleine aanpassingen
vaak eeuwenlang gebruikt. De belangrijkste aanpassing was de
vernieuwing van de gevel, die als enig deel van een huis aan de
heersende mode werd aangepast. Dat vervanging van gebouwen
vooral plaatsvond in perioden van economische voorspoed,
maakt duidelijk dat vervanging duurder was dan hergebruik. In
het landelijk gebied is het middeleeuwse kavelpatroon in de loop
van de tijd op vele manieren aangepast, maar toch vaak tot in de
20e eeuw in hoofdlijnen herkenbaar gebleven.
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Het lijkt erop, dat de economische eisen die aan de inrichting van
een gebouw of een landschap worden gesteht hoger zijn dan in
het verleden, of dat de nadelen van een weinig doelmatige inrichting sterker worden gevoeld. De druk op de grond is wellicht
hoger dan ooit. Dat maakt dat de kansen voor historische objecten om te overleven door gebrek aan aandacht, kleiner worden.
Behoud is alleen nog gewaarborgd door gerichte acties. Steeds
meer van wat nog over is wordt actief beschermd, van nieuwe
functies voorzien en vaak gerestaureerd. Het historische cultuurlandschap heeft haar vanzelfsprekendheid verloren.

2.1.7Landschap en geografie

geografie is niet vanzelfsprekend. Aan de ene kant bestaat er historisch landschapsonderzoek buiten de historische geografie. Aan
de andere kan historische geografie bedreven worden zonder een
relatie te leggen met het landschap. Zo houdt een deel van de historisch-geografen zieh bezig met historisch gerichte bevolkingsgeografische studies. Ook in een beroemde Studie als Darby's
Domesday geography komt weinig landschap voor. We lezen over
voorkomen en verbreiding van talloze verschijnselen, maar
komen niet te weten hoe Engeland er omstreeks 1086 uitzag.
Toch is de traditie van historisch-geografisch landschapsonderzoek al oud. Iemand als Beekman omschreef de 'geschiedkundige aardrijkskunde' als 'de geschiedenis van het geografisch
beeld'. Vooral gedurende de laatste decennia is het landschap
steeds meer het object van de historische geografie geworden.
Op deze zaken gaan we in hoofdstuk 3 nog wat dieper in.
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In de geografie heeft het landschap lange tijd een belangrijke
plaats ingenomen. Die plaats is in de loop van de tijd wel veranderd. Zo is er een verschuiving van de belangstelling geweest van
het natuur- naar het cultuurlandschap. We zagen al hoe aanvankelijk vooral de invloed van de natuur op de mens werd bestudeerd, terwijl later de wisselwerking van mens en omgeving in
het cultuurlandschap centraal stond. De positie van het landschap
heeft gevarieerd tussen die van materieel object (het landschap
als het terrein van de geograaf) en formeel object (het landschap
als middel om sociale en economische structuren en processen te
leren kennen).
In de Nieuwe Geografie van de jaren '60-'80 kwam het landschap nauwelijks voor. De nadruk lag op ruimtelijke analyse en
het zoeken naar wetmatigheden. De unieke regio en haar landschapsbeeld paste siecht in deze wetenschapsopvatting.
Historisch-geografen vormden een uitzondering. In de jaren '70
werd het landschap, samen met natuur en milieu, een belangrijker onderwerp in de ruimtelijke ordening. Bouwer pleitte er in
1977 al voor om in de sociale geografie de relatie tussen mens en
omgeving weer op de agenda te zetten. De nieuwe sociaalgeografen hebben het op dit punt volledig af laten weten. Pas in
de jaren '80 en '90 is het landschap iets teruggekomen in de
sociale geografie; het geldt niet meer alleen als kenbron, maar
ook als menselijk leefinilieu.
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De fysische geografie heeft wel steeds een relatie met het landschap gehouden. Het maakte dat fysisch-geografen in de jaren
'70, in tegenstelling tot de sociaal-geografen, konden profiteren
van het opkomende onderzoek en beleid op het gebied van milieu
en landschap. Ook de historisch-geografen hebben geprofiteerd
van de belangstelling. De relatie tussen landschap en historische

2.1.8 Regio's in de historische geografie
In de traditionele regionale geografie, en zeker in de traditionele
historische geografie, werd vaak uitgegaan van gebieden (vroeger sprak men, zoals gezegd, wel van 'landschappen') die tamelijk gei'soleerd en in hoge mate zelfvoorzienend funetioneerden
en die waar mogelijk werden omgeven door natuurlijke grenzen.
Monografieen hadden een voorkeur voor duidelijk begrensbare
eenheden als eilanden, valleien en droogmakerijen. Daarnaast
bestand overigens een oude traditie in de historische geografie
die zieh bezighield met de historische ontwikkeling van politieke grenzen.
In de ecologie vinden we het traditionele regiobegrip in een
modern jasje terug in pleidooien om uit te gaan van stroomgebieden. Vooral in ecologische en regionale milieustudies, waarin
de waterhuishouding vaak een centrale plaats inneemt, is dit een
bruikbare mogelijkheid. Door inzijgings- en kwelgebieden als
een systeem te bestuderen wordt een beter inzicht verkregen in de
effecten van vervuilingsbronnen op de vegetatie stroomafwaarts.
Ook voor een historisch-geografisch onderzoek dat zieh vooral
rieht op het agrarische cultuurlandschap is dit een bruikbare
mogelijkheid. Een extra voordeel is, dat de grenzen vaak lopen
door gebieden die nog lange tijd extensief gebruikt zijn. Het
onderhavige onderzoek in Noord- en Midden-Limburg kent voor
een deel dergelijke grenzen, omdat de provinciegrens de lijn van
de vroegere waterscheidingen volgt.
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Tegenwoordig wordt dit gesloten regiobegrip noch in de regionale geografie, noch in de historische geografie meer gehanteerd.
Ook in vroeger tijd waren de meeste gebieden in meer of mindere mate deel van grotere economische gehelen. De (historische)
geografie beschouwt regio's tegenwoordig als open Systemen,
die hun kenmerken krijgen in relatie tot andere regio's. Een
prachtig voorbeeld is de Studie van Nitz over NoordwestDuitsland in de vroegmoderne période. Geïnspireerd door de
wereldsysteembenadering van Wallerstein beschrijft Nitz hoe dit
gebied sterker dan voorheen deel ging uitmaken van de Europese
semi-periferie.

2.1.9 Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening regelt het gebruik en de inrichting van onze
omgeving. De termen ruimtelijke ordening en (ruimtelijke)
planning gebruik ik als synoniemen.
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In navolging van de Finse geograaf Paasi kunnen we vier typen
regio's onderscheiden:
- territoriaal: een gebied met een eigen naam en een (meestal
vage) begrenzing.
- symbolisch of conceptueel: een regio met een eigen imago,
waaraan Symbolen worden toegekend.
- institutioneel: een gebied met een eigen bestuurlijke status.
- functioneel: een gebied dat wordt onderscheiden op basis van
het, vooral economische, functioneren in raimer verband.
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In de praktijk wordt de begrenzing van onderzoeksgebieden
meestal bepaald door de onderzoeksvraag, de beschikbare gegevens of de opdrachtgever. Een hoge mate van pragmatisme is
hierbij toegestaan.
In de toegepaste historische geografie wordt het onderzochte
gebied aangewezen door de opdrachtgever en heeft het over het
algemeen een institutionele vorm: gemeente, landinrichtingsgebied, streekplangebied, Nederland. Soms vallen dergelijke gebieden goeddeels samen met ecologische (meestal hydrologische) of
met symbolische regio's (provincies als Limburg en Friesland,
streekplangebieden als Zuid-Limburg en Twente), andere keren
niet. Hoewel de begrenzing van het onderzoeksgebied in deze
gevallen geen punt van discussie is, moet wel voortdurend worden bedacht dat de betreffende bestuurlijke regio in een groot
deel van de beschreven période niet bestand; Limburg is in dit
geval wel een heel treffend voorbeeld. Overigens wordt in dit
boek regelmatig gerefereerd aan staatkundige eenheden die in de
beschreven période nog niet bestanden. Met aanduidingen als
Nederland, Duitsland, België en Limburg wordt steeds gedoeld
op de gebieden die nu tot die Staat behoren.
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Voor het onderhavige onderzoek werd de begrenzing bepaald
door de opdrachtgever. Dat die grenzen in historisch-geografisch
opzicht enige logica bezitten, is meegenomen.

Ruimtelijke versus sectorale planning
De planning wordt vaak verdeeld in twee groepen: facetmatig en
sectoraal. Daarbij vindt de laatste plaats vanuit een bepaald deelbelang, zoals verkeer, wonen/volkshuisvesting, nijverheid, landbouw of natuur. Facetolanning vindt juist plaats vanuit een
bepaalde invalshoek. Vanuit deze invalshoek wordt gestreefd
naar een compromis tussen deelbelangen. De belangrijkste vorm
van facetolanning, de ruimtelijke ordening, regelt het gebruik en
de inrichting van onze omgeving. Een definitie van ruimtelijke
ordening is: 'het leiding geven bij de ruimtelijke ontwikkeling
van een gebied teneinde het ontstaan van een voor de gemeenschap zo gunstig mogelijk geheel te bevorderen'.
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Simpel gesteht gaat het bij sectorplanning om belangen die kunnen worden uitgedrukt in hectaren. Landschap en cultuurhistorie
hören daar nadrukkelijk niet bij. Op een streekplankaart worden
woon-, industrie-, landbouw- en natuurgebieden onderscheiden,
maar worden landschap en cultuurhistorie slechts in combinatie
met andere functies genoemd.
De bovenstaande definitie van ruimtelijke ordening maakt het
bijna vanzelfsprekend dat deze activiteit partij kiest voor belangen waaraan de maatschappij waarde hecht, maar die in het vrije
krachtenspel ten onder zouden gaan. De plaats die landschap en
cultuurhistorie in de planning hebben ingenomen, verschilt niet
alleen van plaats tot plaats, maar heeft ook geschommeld met de
verhouding tussen ruimtelijke en sectorale planning. Toen de sectorale planning in de naoorlogse jaren lange tijd de overhand had,
kwamen landschap en cultuurhistorie in de verdrukking. Nu de
ruimtelijke ordening weer aan belang lijkt te winnen, is ook de
toekomst van landschap en cultuurhistorie iets minder duister.
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2.2 Historische objecten en het verband tussen
vorm en functie
2.2.1 Objecten: elementen, ensembles, patronen en structuren
In het onderstaande maken we onderscheid tussen elementen,
ensembles, patronen en structuren. Elementen vormen de basiseenheden. We gebruiken de term dement voor zelfstandige
objecten, zoals gebouwen, grafheuvels, dijken etc. Deze elementen zijn zelf weer samengesteld uit onderdelen: een gebouw is
bijvoorbeeld samengesteld uit funderingen, muren, ramen.
Elementen kunnen zelfstandig voorkomen, maar kunnen ook
samengenomen worden tot ensembles of patronen. Onder een
ensemble verstaan we een aantal ongelijksoortige maar wel ruimtelijk en functioneel met elkaar samenhangende elementen, bijvoorbeeld een molengang met weteringen, boezemwateren en
dijken. Patronen bestaan uit een aantal ruimtelijk samenhangende, gelijksoortige elementen, bijvoorbeeld een wegenpatroon of
een percelering. In de door ons gekozen terminologie gebruiken
we het woord structuur in die zin, dat een patroon een ruitvormige of radiaire structuur kan vertonen. Als verzamemaam gebruiken we de term objecten.

voor te staan, was dat vroeger omgekeerd. Gebouwen en andere
objecten werden gebruikt, hergebruikt en aangepast zolang dat
redelijkerwijs mogelijk was.
Verschiliende studies maken duidehjk hoeveel dynamiek mogelijk was en is binnen een bepaalde fysiek-ruimtelijke structuur.
We kwamen hierboven al het voorbeeld van Drenthe, waar het
gebruik van de essen (dorpsakkers) tussen 1600 en 1900 meermalen ingrijpende veranderingen doormaakte, die echter maar in
zeer geringe mate in omvang en verkavelingsstructuur van de
essen terug te vinden zijn. Een ander voorbeeld van grote dynamiek binnen vaste structuren vormen de binnensteden. Op kleinere schaal zien we dit verschijnsel bij oude woonhuizen, die
vaak zonder ingrijpende wijzigingen een groot aantal gebruikers
en funeties hebben gekend.
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2.2.3 Functionerende, archaische en fossiele objecten
Het voorgaande heeft tot gevolg dat het landschap vol zit met elementen die niet meer optimaal functioneren, maar toch zijn blijven bestaan. We spreken van archaische (verouderde, maar nog
wel functionerende) en fossiele (functieloze) elementen.
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2.2.2 Vorm en functie
'Vorm volgt functie' luidde het adagium van de moderne architectuur. Zo simpel zit de wereld voor een historisch-geograaf niet
in elkaar. In feite is het omgekeerde even reeel. Het landschap
bestaat voor een belangrijk deel uit objecten die niet meer (optimaal) functioneren, maar toch blijven bestaan. Hier past juist de
functie zieh aan de vorm aan. Voorbeelden zijn dorpsakkers
waarop de oude, kleinschalige verkaveling is blijven bestaan. We
vinden hier vaak allerlei aanpassingen in het gebruik, waardoor
de eigenaar de kleine kavels toch nog kan gebruiken: weiden van
jongvee, aanplant van voedergewassen voor het eigen vee, verpachten aan boomkwekers of vorkstuinders.
In de Monumentenzorg is het zoeken van nieuwe funeties die
zieh laten combineren met de wens tot behoud van oude gebouwen, een belangrijke activiteit. Op dit vlak worden regelmatig
successen behaald. Deze handelwijze is echter niet alleen een
aanpassing aan de wens tot behoud, maar een voortzetting van de
historische praktijk. Waar tegenwoordig (functionele) nieuwbouw het uitgangspunt vormt en aanpassing van een oud object
vrijwel alleen plaatsvindt als er goede redenen zijn om behoud
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Op ieder moment bevat een cultuurlandschap zowel functionerende als archasche en fossiele elementen, die elk weer uit zeer
verschillende perioden kunnen stammen. De meeste functionerende elementen zijn van recente oorsprong: autosnelwegen, ligboxenstallen, etc. De groep telt echter ook oude elementen, zoals
oude huizen die nog altijd zonder veel Problemen bewoond worden. Ook archaische elementen lopen in leeftijd sterk uiteen,
maar in deze categorie zijn de meeste objecten toch al wel wat
ouder. Een voorbeeld is het kleinschalige verkavelingspatroon,
dat de moderne grootschalige landbouw forse problemen geeft,
maar blijkbaar niet onmogelijk maakt. Typische fossiele elementen zijn grafheuvels (hoewel men met enig recht ook kan beweren dat ze hun oorspronkelijke functie nog altijd naar behoren
vervullen), kasteelruiines (hoewel die soms een nieuwe, recreatieve functie hebben gekregen) en de vele militaire werken,
zoals de resten van de Peel/Raamstelling.
Een landschap waarin naast functionerende ook archaische en
fossiele elementen voorkomen is tegenwoordig, zeker in een
gebied waar de druk op de ruimte zo groot is als in Nederland,
niet langer vanzelfsprekend. Kunnen we de oude wijze waarop de
omgeving werd beheerd omschrijven als 'behoud en beheer waar
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mogelijk, aanpassing waar nodig en vervanging als laatste middel', in de 20e eeuw lijkt dit radicaal te zijn omgekeerd.
Vervanging lijkt het uitgangspunt geworden. Het wegwerptijdperk creeert zijn eigen wegwerplandschappen.
De redenen hiervoor zijn divers, en in het vervolg van dit boek
zullen we er een aantal tegenkomen. Hoofdoorzaak zijn de snelle ontwikkelingen die in een aantal bedrijfstakken hebben plaatsgevonden: technologische ontwikkeling, schaalvergroting en
mechanisatie leiden tot snel veranderende eisen aan de inrichting
van landschap en gebouwen. De nadelen van een verouderde
inrichting van het buitengebied worden sterker gevoeld door een
landbouw die meer dan voorheen gespecialiseerd is en streeft
naar maximale opbrengst en winst in plaats van risicospreiding.
Dezelfde hoge eisen aan rendement leveren ook problemen op
voor gebouwen, bijvoorbeeld voor agrarische bedrijfsgebouwen,
winkels en fabrieken. Daarbij zijn de technische en organisatorische mogelijkheden voor het verwezenlijken van drastische veranderingen in de omgeving toegenomen.
Soms lijkt het verdwijnen van fossiele objecten niet alleen economische, maar ook psychologische oorzaken te hebben, in de vorm
van een geringe tolerantie voor objecten die niets doen voor de
kost. Het kan een van de verklaringen zijn voor de problemen die
veel gemeenten lijken te hebben met ruines. Zelfs de genoemde
prehistorische grafheuvel krijgt een recreatieve betekenis toegekend om in aanmerking te kunnen komen voor restauratie.

en soms confiicterende, behoudsdoelen. Als de wetenschappelijke waarde vooraan Staat, is instandhouden van de historische
informatie het behoudsdoel. Dat is ook het geval als de educatieve waarde centraal Staat, maar dan zal de nadruk wel sterker liggen op de zichtbare delen: het verhaal moet visueel spreken.
Wordt uitgegaan van de belevingswaarde en het historische
karakter, dan zal het behoud vooral gericht zijn op het uiterlijk.
Het vergroten van de toeristische betekenis zal bovendien leiden
tot een grotere aandacht voor ontsluiting en informatievoorziening. Uitgaan van de natuurwaarde betekent tenslotte dat behoud
van specifieke soorten en ecosystemen het belangrijkste doel is.
Deze verschillen kunnen leiden tot conflicten. Zo is de natuurwaarde van gebouwen vaak gebaat bij rust en bij een zekere mate
van verval, wat ten koste kan gaan van de belevingswaarde en de
toeristische mogelijkheden. Bij een gebouw is de belevingswaarde vooral gekoppeld aan de gevel, maar kan de belangrijkste
wetenschappelijke waarde zitten in de kapconstructie of in de
kelder. In de planningspraktijk geeft de belevingswaarde vaak de
doorslag. Er zijn vele voorbeelden van stadsbebouwing waarvan
uitsluitend de voorgevel is behouden. Ook restauraties waarbij
19de en 20ste-eeuwse toevoegingen weer werden afgebroken,
wijzen op de grote plaats van de belevingswaarde in de afweging.

2.3.2 De kenmerkende elementen, structuren en patronen
Behoud van hoofdlijnen

2.3 Behoudsdoelen
Een van de grootste kritiekpunten op het landschapsbeleid is het
ontbreken van heldere en toetsbare doelen. In deze paragraaf
bekijken we de behoudsdoelen, zoals die vanuit de cultuurhistorie kunnen worden aangegeven. Daarbij geven we eerst aan dat
die behoudsdoelen naar achtergrond en doelgroep verschillen.
Vervolgens komt de vraag aan de orde welke objecten we vanuit
de historische geografie willen behouden. Daarna volgt een körte
discussie over het referentiemoment.
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2.3.1 Behoudsdoelen aßankelijk van doelgroep en
behoudsargument
In hoofdstuk 1 beschreven we de belangrijkste argumenten voor
behoud. Deze verschillende argumenten leiden tot verschillende,

Nog steeds krijgen landschapsbeschermers af en toe te hören dat
'je nu eenmaal niet alles kunt bewaren'. Het is een opmerking die
ver van de werkelijkheid afstaat. Er is een tijd geweest, waarin de
landschapsbescherming inderdaad streefde naar het vastleggen
van de bestaande toestand. Later zijn we hier genuanceerder naar
gaan kijken. Integraal behoud is niet alleen onmogelijk, maar ook
ongewenst. De ontwikkelingen in het onderzoek leidden, zoals
hierboven al bleek, tot andere ideeen over het landschap, dat niet
langer als een stabiel, tijdloos fenomeen kon worden bekeken.
Een landschap heeft zieh altijd ontwikkeld, en wie de dynamiek
er volledig uithaalt heeft net zo min gevoel voor landschap als
degene die geen rekening wenst te houden met het bestaande.
De vraag werd, wat er dan behouden moet worden. Het antwoord
dat de historische geografie in het begin van de jaren '80 gaf was:
de kenmerkende elementen, structuren en patronen. De term
'kenmerkend' duidt daarbij zowel op het landschapstype als op
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de sporen van specifieke, voor een Streek typerende ontwikkelingen. In de zandgebieden waren dat sporen die samenhingen met
het vroegere gemengde bedrijf: de herkenbaarheid van de oude
bouwlanden, de beekdalen, de nederzettingen, de heidevelden en
bossen en de grenzen tussen die verschillende gebieden. In veengebieden lag daarentegen de nadruk op de sporen van de waterstaatkundige ontwikkeling: dijken, weteringen, molengangen.
Dergelijke keuzes maakten nader onderzoek (kartering, waardering) nodig. Het werd de basis voor het toegepaste historischgeografische onderzoek. De suggestie is, dat bij behoud van die
objecten de essentie van het cultuurlandschap overeind blijft.
De nadruk van de historisch-geografen kwam te liggen op lijnelementen. De natnurbescherming hield daarentegen vast aan de,
zoveel mogelijk integrale, bescherming van gebieden (reservaten). Het leidde ertoe, dat de belangen van beide groepen in toenemende mate uiteen gingen lopen. Dat bleek bijvoorbeeld bij
ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden, waarin de historische geografie zieh sterk maakt voor behoud van wegen, waterlopen en hoofdstructuurlijnen in de verkaveling, objecten die het
best kunnen worden behouden door ze op te nemen in plannen en
een funetie te geven of te laten behouden. De natuurbescherming
heeft echter meer belang bij een aantal gebieden van enige
omvang, die als reservaat en/of beheersgebied nun ecologische
waarde kunnen behouden. In deze gebieden werd ook het cultuurlandschap beter bewaard dan in de omgeving, maar de reservaatgebieden werden zelden op dit aspect geselecteerd. In feite
gaat het hier om een strijd tussen verweving of scheiding of,
anders gezegd, het verschil tussen facetmatige en sectorale planning.

Objecten, processen of funeties?
De historisch-geografen hebben vooral de vormen in het landschap gemventariseerd, in kaart gebracht en beschreven. Deze
nadruk wordt soms bekritiseerd door landschapsarchitecten. De
critici menen dat bij de landschapsplanning, en dus ook bij het
onderzoek, de funeties en de processen in plaats van de vormen
centraal zouden moeten staan. In theorie is hier wat voor te zeggen, maar in de praktijk is dit problematisch.
Bij processen moeten we onderscheid maken tussen de historische processen, die we onderzoeken om het huidige landschap te
verklaren, en de huidige en toekomstige processen. Het lijkt zo
gemakkelijk om te spreken van het voortzetten van historische

ontwikkelingen. Maar uiteindelijk is een ondubbelzinnig extrapoleren alleen mogelijk als men geschiedenis ziet als een lineair
proces. Dat leidt dan tot uitspraken als: dit gebied is in de loop
van de tijd steeds dichter bewoond geraakt, en dus mag er nu wel
verder gebouwd worden. De ontwatering is in de loop van de tijd
steeds beter geregeld, dus kanalisatie van de beek past in de historische ontwikkeling. Zo werkt geschiedenis niet. Geschiedenis
loopt niet lineair, maar grillig, meer volgens de chaostheorie dan
volgens een lineaal. Bevolkingsgroei werd afgewisseld met afname, intensivering met extensivering etc.
Wel is het mogelijk om in de ontwikkeling van het landschap een
onderscheid te maken tussen meer stabiele en meer dynamische
ontwikkelingen. De ligging van nederzettingen, de grens tussen
akker en beekdal, het wegenpatroon in een stad: het zijn aspecten
die eeuwenlang redelijk stabiel zijn gebleven. Het kan uit strategisch oogpunt verstandig zijn om de behoudsinspanningen vooral te richten op deze strueturen, die aangetoond hebben dat ze
veel ontwikkelingen kunnen overleven. In hoofdstuk 19 komen
we hierop terug.
Eenzelfde onderscheid tussen historische achtergronden en toekomstige ontwikkelingen vinden we bij de funeties. Landschapselementen zijn ontstaan als ruimtelijke neerslag van een bepaalde funetie. Een huis werd gebouwd om in te wonen, een heg werd
aangeplant om vee uit akkers te houden, een dijk werd aangelegd
om water te keren etc. Als we het landschap en de elementen in
dat landschap willen verklaren, moeten we steeds terug naar de
oorspronkelijke funetie.
Ook hier ligt het op het eerste gezicht voor de hand om de oorspronkelijke funetie voort te zetten als middel om een object te
behouden. Een historische boerderij die niet meer in agrarisch
gebruik is, heeft vaak iets levenloos. Het gebouw kan nog zo
goed onderhouden worden, men mist de dieren op het erf, de
lucht van hooi en mest, de activiteiten. Toch is ook dit niet zo
eenvoudig. Om te beginnen is de vroegere funetie vooral bij
gebouwen niet altijd duidelijk. Ambachten, detailhandel en horeca waren eeuwenlang gecombineerd met een woonfunetie en
konden zonder ingrijpende veranderingen in het gebouw wisselen. Voor veel activiteiten ontstonden pas in de 19e en 20e eeuw
afzonderlijke, herkenbare gebouwen. Daarbij komt dat, zoals we
hierboven al zagen, niet alleen de vorm zieh aan de funetie aanpast, maar ook de funetie aan de vorm.
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Een goede reden om de oude functie juist niet voort te zetten, is
dat voortgaande uitoefening van die functie in de praktijk juist
vaak strijdig is met een behoudsdoel. De paradox is, dat veel vormen die door een bepaalde functie ontstonden, alleen kunnen
blijven bestaan door een veranderde functie. We omschreven
hierboven (par. 2.1.2) al de term cultuurhistorisch aan de hand
van functieverlies. Dat betekent dat een element met cultuurhistorische waarde zijn oude functie per definitie niet goed vervult.
Aanpassingen kunnen zo ingrijpend zijn, dat ze het element in
feite vernietigen. Een oude boerderij is moeilijk te combineren
met een modern agrarisch bedrijf, een zandweg kan geen rol vervullen in het interlokale verkeer. AI helemaal absurd wordt het bij
veel fossiele elementen. Niemand zal (hopelijk) op het idee
komen om prehistorische grafheuvels weer als begraafplaats te
gaan gebruiken.
We komen hier terug op het eerder gemaakte onderscheid tussen
functionerende en fossiele objecten. Bij het beheer van functionerende objecten zal altijd rekening moeten worden gehouden
met het gebruik (fig. 6). Daarentegen ligt bij fossiele objecten
volledig de nadruk op behoud van vorm en materie.

2.3.3 Gegroeide en geplande objecten
Een volgend onderscheid dat van belang is voor de formulering
van het behoudsdoel is dat tussen objecten die in körte tijd (en
vaak volgens een vast plan) tot stand zijn gekomen en objecten
die een lange en gecompliceerde ontwikkelingsgeschiedenis hebben. Tabel 3 geeft van elk een aantal voorbeelden.
Niet alle latere ontwikkelingen betekenen per definitie een verstoring. Aanpassingen in de vorm zijn inherent aan veranderingen in gebruik. Sommige monumenten ontlenen hun waarde aan
de wijze waarop de oorspronkehjke inrichting en functie zijn af
te lezen, terwijl andere juist waardevol zijn omdat er een lange en
dynamische geschiedenis aan zichtbaar is. Omschreven dient te
worden welke ontwikkelingen als verstoring worden beschouwd.

2.3.4 Kenmerken en waarden
De vraag wat erbehouden moet blijven, is voorts afhankelijk van
de waarde. De waarderingsmethoden komen in hoofdstuk 17 aan
de orde. Hier is van belang dat waardering de basis vormt voor
selectie. Waardering kan op verschillende schalen worden toegepast: op gebieden, objecten en zelfs op delen van objecten.

Fossiel object

Nadruk op vorm en materie
T

Functionerend object

i

Nadruk op functie

Fig. 6. Vorm en functie bijfossiele en functionerende objecten.

Soms is het hele object zodanig waardevol dat er niets veranderd
mag worden. In andere gevallen is de waarde geconcentreerd in
een onderdeel, bijvoorbeeld de gevel, de keldergewelven of de
kapconstructie. Om te bepalen wat behouden moet blijven, is dus
een nauwkeurige omschrijving nodig van de waarden en de
essentiele kenmerken. Uitgaande van de wetenschappelijke betekenis houdt dit een waardering in op basis van de hoeveelheid
historische informatie. Op deze wijze kan een aflopende reeks
worden samengesteld, waarbij op basis van een waardering
behoud van het hele object, van hoofdlijnen of van onderdelen
wordt voorgestaan (tabel 4).

2.3.5 Het referenäemoment
Een belangrijke keuze bij het vaststellen van het behoudsdoel
betreft het al of niet uitgaan van een vast referentiepunt. Zo'n
referentiepunt hoeft niet te betekenen dat conservering of zelfs
reconstructie van een bepaalde situatie wordt nagestreefd. Het is
eerder een ijkpunt voor het beheer. Zo'n ijkpunt kan worden
gevonden in het heden, in een 'oorspronkelijke' vorm of in een
tijdstip in het verleden.

De huldige situatie als uitgangspunt
Waar de huidige situatie als uitgangspunt wordt genomen, is het
beleid erop gericht de waardevolle bestanddelen in de huidige
situatie te handhaven en achteruitgang daarvan tegen te gaan. Dit
uitgangspunt treffen we vooral aan bij de bescherming van het
bodemarchief, maar ook bij gebouwen en landschappen die hun
huidige vorm ontlenen aan een langdurig groeiproces.

De oorspronkelijke vorm ab uitgangspunt
In andere gevallen geldt de oorspronkelijke situatie als uitgangspunt. Dit behoudsdoel komt veel voor bij archeologische monumenten (grafheuvels) en vestingwerken. Bij gebouwen, parken
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en buitenplaatsen wordt dit behoudsdoel vooral gehanteerd als
sprake is van een kenmerkende stijl, zeker als de oorspronkelijke
aanleg herkenbaar en de oorspronkeHjke ontwerptekeningen
bewaard zijn. Uitgaan van de oorspronkelijke situatie is alleen
mogelijk bij objecten die in körte tijd tot stand gekomen zijn: bij
een meer geleidelijke ontwikkeling kunnen we moeilijk spreken
van een oorspronkelijke situatie.

Een tijdstip in het verleden als uitgangspunt

Meestal is het beleid gericht op behoud van die onderdelen die
nog teruggaan op de oorspronkelijke situatie. Soms gaat het
beleid een stap verder en wordt gestreefd naar het terugbrengen,
door restauratie of reconstructie, van de oorspronkelijke situatie.
Uiteraard is het, zowel door gebrek aan gegevens als door de
eisen die er aan het gebruik worden gesteld, in de praktijk onmogelijk om een vroegere situatie geheel te reconstrueren.
Reconstructie levert in het beste geval een modern object op
waarin het verleden zo goed mogelijk is nagebootst. Het kasteel
De Haar, dat in de vorige eeuw door P.J.H. Cuijpers is herbouwd,
maakt op waarnemers in onze tijd eerder een 19e-eeuwse dan een
middeleeuwse indruk.

We treffen dit uitgangspunt aan bij losse objecten die elke functie hebben verloren (fossiele objecten). Hier is het moment waarop het object zijn functie verloor vaak een bruikbaar uitgangspunt. De ontwikkeling die het object doormaakte onder invloed
van de eisen die de functie Steide, stopte op dat moment. Het
object wordt daarmee in een bepaald stadium geconserveerd;
nadien treedt alleen nog slijtage op. Bij restauratie van vestingwerken wordt vaak de situatie na de laatste bouwfase hersteld.
Daarnaast treffen we dit uitgangspunt aan bij gecompliceerde
gebouwen en landschappen, waarvoor geen oorspronkelijke situatie kan worden aangegeven. Soms bestaat toch de behoefte een
vroegere situatie als uitgangspunt te nemen. Dat kan verband hou-

In weer andere gevallen wordt een bepaalde historische situatie
als de meest wenselijke gezien. In de praktijk komt dit op hetzelfde neer als bij het uitgaan van de oorspronkelijke situatie.
Verschil is dat de situatie, die hier als norm wordt gesteld, willekeuriger is gekozen.

Tabel 3. Voorbeelden van objecten met een lange ontwikkeling en van objecten die in körte tijd, planmatig, tot stand zijn gekomen.

Objecten die in körte tijd en planmatig tot stand

Objecten die een lange ontwikkeling
tonen

zijn gekomen

Landschappen

Landschappen van de Kampontginningen en essen,
Lössontginningen, Oeverwal- en komontginningen,
Oude zeekleipolders

Landschappen van de Jonge zeekleipolders,
Droogmakerijen, Heideontginningen en bossen
(sinds 1850), Veenkolonien

Nederzettingsplattegronden

Geleidelijk gegroeide nederzetting (de meeste
dorpen en Steden)

Planmatige dorpen en Steden

Verkavelingspatronen

Kleinschalig verkavelingspatroon akkercomplex

Verkavelingspatroon jonge heideontginning,
buitenplaats

Wegenpatronen

Wegenpatroon in oude landschap van de
zandgebieden

Wegenpatroon droogmakerij of jonge heideontginning

Vestingwerken

Middeleeuwse stadsmuur met latere rondelen en
bastions

De meeste forten van de Stelling van Amsterdam

Boerderijen

Langgevelboerderij uit 18e eeuw, met sporen van
oudere typen en met latere aanpassingen

Langgevelboerderij uit de 19e of begin 20e eeuw,
met slechts geringe latere wijzigingen
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den met een tijdstip dat voor het object bijzonder was, bijvoorbeeld door een associatie met een bekende persoon (een gebouw
waarin een beroemdheid verblijf hield, een landschap dat door
Ruysdael is geschilderd, enz.) of een historische gebeurtenis.
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Moeilijker te beargumenteren is het 'corrigeren' van recente
ingrepen die als verstoring worden gezien. Daarbij bestaat nog
wel verschil tussen restauraties waarbij alleen toevoegingen,
zoals witkalk over een muurschildering, worden verwijderd en
reconstructies waarbij verdwenen zaken worden teruggebracht.
In het laatste geval wordt vaak de 19de eeuw of het midden van
de 20ste eeuw als referentie genomen. We zien dit vooral bij
oudere restauraties van kasteien en kerken, waar nogal eens
20ste-eeuwse toevoegingen worden verwijderd. De historische
ontwikkeling wordt in deze gevallen herkenbaar op de laatste
fase na. Bij stadshuizen in Nederlandse binnensteden lijken de
16e en 17e eeuw nog altijd razend populair. Bij hele reeksen huizen zijn bij restauraties de lijstgevels vervangen door trap- of
klokgevels en de 19e-eeuwse raamindelingen door 'patatsnijders'. Soms staan dergelijke teruggerestaureerde huizen in een
rij die verder een 19e of begin 20e-eeuws beeld vertoont, wat
aangeeft dat de omgeving nauwelijks een rol speelt in de afweging. Uit de gebruikte argumenten blijkt dat de esthetische voorkeur van de eigenaar of de architect in veel van deze gevallen
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belangrijker is dan de historische juistheid van deze reconstructies.
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Bij landschappen is het 19de-eeuwse beeld vaak richtinggevend.
Een reden daarvoor kan zijn dat het de oudste période is waarvoor we over goede gegevens beschikken. Vroeger bestand ook
wel de gedachte dat we in de 19e eeuw te maken hebben met het
stabiele 'oude' landschap. Op dit punt hebben we onze onschuld
intussen wel verloren. De 19e eeuw was geen eindpunt van een
lange stabiele période, maar slechts een tamelijk willekeurig
moment in een lange ontwikkeling.

Behoud zonder vast referentiepunt
In meer en meer gevallen wordt tegenwoordig afgezien van een
vast referentiepunt. In de restauratiepraktijk wordt tegenwoordig
(althans in théorie) meestal gekozen voor behoud inclusief latere
toevoegingen. Dit betekent dat niet alle latere ontwikkelingen
per definitie als verstoring worden gezien. Aanpassingen in de
vorm zijn inherent aan veranderingen in gebruik en moeten, binnen randvoorwaarden, ook in de toekomst mogelijk blijven. Bij
aanvullingen of herbouw wordt in deze filosofie gekozen voor
een eigentijdse constructie.
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Tobel 4. Behoudsdoelen voor objecten met cultuurhistorische waarde

Waardevolle dclen/aspecten

Höge waarde

Matig hoge waarde

Hele object, aïs représentant van een
bcpaalde stijlperiode

Integraal behoud; eventueel reconstructie
verloren gegane onderdelen

Behoud van de essentie; vervanging en
toevoegingen onder voorwaarden mogehjk

Hele object, met de sporen van zijn
ontwikkeling

Integraal behoud; toevoegingen onder
voorwaarden mogelijk

Behoud van de essentie; vervanging en
toevoegingen onder voorwaarden mogehjk

Onderdeel

Behoud van de belangrijke onderdelen; ruimte voor vervanging en toevoegingen

Bijvoorbeeld gevel, dakconstractie, beplanting
Hoofdlijnen

Schaal van een gebouw, hoofdstructuurlijnen
in de verkaveling

Behoud van hoofdlijnen

Alleen lucatie herkenbaar

Bijvoorbeeld wegtracé, oude bewoningsplaats

Behoud activiteit; behoud van vorm is niet aan de orde
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Het wijst op een verschuiving in het denken over monumenten.
In de eerste plaats betekent het dat de waardering voor de 20steeeuwse ontwikkelingen niet meer per definitie negatief is. De
eerste helft van de eeuw behoort al tot het terrein van de monumentenzorg en landschapsbescherming en de interesse in de
naoorlogse ontwikkelingen groeit. In de tweede plaats wint ook
in de praktijk de opvatting veld, dat een monument een levend
iets is, en dus mag veranderen.

Conclusie
In de praktijk wordt bij beheer, bewust of onbewust, altijd een
referentiepunt gekozen. Hoe zwaarder de ingreep, hoe belangrijker deze discussie wordt. Bij restauratie heeft een discussie over
de uitgangspunten meer gevolgen dan bij simpel onderhoud.
Toch speelt de vraag naar het uitgangspunt zelfs een rol bij de
kleurkeuze bij schilderwerk (de oorspronkelijke kleur? de huidige kleur? iets nieuws?). Een ander voorbeeld vormt een laan, die
aanvankehjk met eiken beplant is geweest, maar de laatste decennia een popdierenbeplanting heeft gehad. Bij kappen en herplanten (een vorm van regulier onderhoud) komt de vraag op
naar herstel volgens de laatste situatie of naar de oudere (oorspronkelijke) situatie.
Een (fictief) voorbeeld uit de restauratiepraktijk is een 16eeeuws huis dat van baksteen is gebouwd, dat vervolgens in de
18de eeuw is gepleisterd, waarna in de loop van de tijd een deel
van het pleisterwerk weer is verdwenen. De keuzemogelijkheden
zijn nu: verwijderen van de rest van het pleisterwerk (= oorspronkelijke situatie als uitgangspunt), weer aanvullen van het
pleisterwerk (= 18e-eeuwse situatie als uitgangspunt), of de huidige situatie consolideren (= huidige situatie als uitgangspunt).
Het laatste is het meest in overeemtemming met de algemeen
geaccepteerde restauratiefilosofie; de beide andere mogelijkheden zijn in de praktijk zeker zo gangbaar.
Het is niet mogelijk een standaardantwoord voor deze problemen
te geven. Hoogstens kunnen we zeggen dat voor objecten die in
een lange periode stap voor stap zijn gegroeid, een beleid dat de
ontwikkeling zichtbaar maakt de voorkeur verdient. Voor objecten die in körte tijd tot stand zijn gekomen zal men daarentegen
eerder de nadruk leggen op het tijdsbeeld.

2.3.6Behoudsdoelen en landschapstypen
Na het voorgaande kunnen we ook iets zeggen over de behoudsdoelen voor de verschillende landschapstypen. Voor dit doel kunnen we de landschapstypen grofweg indelen in landschappen die
gedurende een lange periode zijn gegroeid en landschappen die
in körte tijd, meestal planmatig, tot ontwikkeling zijn gekomen.
De veenontgmningen nemen een tussenpositie in: de ontginningen met een vaste achtergrens passen in de planmatige catégorie,
de veengebieden met vrije opstrek op de voormalige veenkussens
hebben een meer geleidelijke ontwikkeling doorgemaakt (tabel
5).
In de planmatige landschapstypen (groep 3) heeft het zin te kijken naar een referentieperiode. Dat betekent uiteraard niet dat de
betreffende periode moet worden gereconstrueerd, maar wel dat
aan objecten en zichtbare samenhangen uit die periode de grootste waarde kan worden toegekend.

2.4 Zorg voor cultuurhistorische objecten
2.4.1 Onderhoud, restauratie, reconstructie
Het schéma in figuur 7 toont een aantal begrippen die te maken
hebben met het beheer van cultuurhistorische objecten: aanleg,
onderhoud/geen onderhoud, restauratie, verdwijnen, reconstructie. Onder beheer verstaan we de maatregelen die worden genomen om een object in stand te houden.
Het begrip onderhoud wordt door Van Dale omschreven als: de
werkzaamheden die worden uitgevoerd om een object 'in een
goede Staat [te] houden, door de nodige zorg voor verval, bederf
of verwaarlozing [te] behoeden'. Onder dat onderhoud rekenen
we ook nog reparaties: herstel van kapotte onderdelen (bijvoorbeeld een lekke goot, een gebroken draadversperring), waarbij
over het algemeen de oude vorm wordt aangehouden.
Consolidatie is een ingreep die dient om een object zodanig te
versterken dat (verder) verval wordt tegengegaan. De term wordt
vooral gebruikt voor ruines.
Onder restauratie verstaan we het herstel van de oude situatie
door het ongedaan maken van verval dat door een eenmalige
beschadiging of een lange periode van gebrek aan onderhoud is
ontstaan.
Voor reconstructie geeft Van Dale drie betekenissen, waarvan er
twee hier relevant zijn: [1] (wat vermeid of verminkt is) opnieuw
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opbouwen; [2] herstellen in de oorspronkelijke vorm, uit losse
stukken of gegevens weer in elkaar zetten.
De onderlinge begrenzing van de verschillende begrippen is in de
loop van de tijd verschoven. Zo betekende een restauratie in de
19e eeuw vaak dat een gebouw in een vroegere toestand werd
teruggebracht door het verwijderen van latere toevoegingen en
soms door herbouw in oude stijl: werkzaamheden die we nu
reconstructie zouden noemen.

Een object heeft bij de bouw nog nauwelijks cultuurhistorische
waarde. Reconstructie is in feite nieuwbouw, en levert ook weinig cultuurhistorische waarde op. Bij het verdwijnen neemt de
cultuurhistorische waarde af, om op nul uit te komen op het
moment dat de laatste Sporen van een object weg zijn. Dat
beperkt de discussie over behoud van cultuurhistorische waarde
tot de overgebleven twee begrippen: onderhoud en restauratie.
Toch moet bij deze discussie nog wel een, typisch geografische,
kanttekening worden geplaatst. De begrippen hangen namelijk

Tabel 5. Behoudsdoelen voor de verschillende landschapstypen

Structuurelementen
1

2

3

Sporen van ontwikkeling

Oude landschappen: ontwikkeling het
belangrijkst

Relatief stabiele structuren

Groot aantal sporen van verschillende

Lössontginningen

Historische bodemgebruikseenheden en de
grenzen daartussen

Grenzen ontginningsfasen

Kampontginningen en essen,
riviertemsontginningen, duinen en
duinontginningen

Historische bodemgebruikseenheden en de
grenzen daartussen

Grenzen ontginningsfasen

Oeverwal- en komontginningen

Historische bodemgebruikseenheden en de
grenzen daartussen

Dijken, grenzen ontginningsfasen

Oude zeekleipolders

Historische bodemgebruikseenheden en de
grenzen daartussen

Dijken, grenzen ontginningsfasen

Veenontginningen

Strokenverkaveling

Latere aanpassingen van de waterstaat:
weteringen, poldermolens, gemalen

Geplande, jonge landschappen:
structuur het belangrijkst

Hoofdlijnen van de eerste inrichting

Sporen van latere ontwikkelingen zijn
ondergeschikt aan de patronen van de
eerste inrichting

Jonge zeeikleipolders

Dijken, wegenpatroon, bewoningspatroon
(verspreide boerderijen, kerndorpen)

Droogmakerijen

Dijken met ringvaart en molens,
wegenpatroon, bewoningspatroon

Veenkolonien

Wegenpatroon, bewoningspatroon (lineair),
wijken en monden

Heideontginningen en bossen (na 1850).

Wegenpatroon, bewoningspatroon
(verspreid)

Perioden

Gemengde categorie

Gemalen

Verzorgingskernen
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ook samen met schaal. Restauratie van een huis betekent meestal vervanging van onderdelen. Evenzo betekent op een hoger
schaalniveau de restauratie van een nederzetting vaak vervanging
of reconstructie van afzonderlijke gebouwen. Stel dat in een tuindorp een aantal huizen is afgebroken en vervolgens gereconstrueerd wordt. Die afzonderlijke huizen hebben dan nog geen cultuurhistorische waarde, maar voor de nederzetting als geheel
kunnen we spreken van restauratie. Eenzelfde redenering kunnen
we toepassen op het opnieuw uitgraven van gedempte waterlopen
(grachten, havens etc.) in Steden. Voor de waterloop zelf kunnen we spreken van restauratie als de oude oevers (taluds, kademuren) ondergronds nog aanwezig zijn. Is dat niet het geval,
dan betreft het een reconstructie. In ruimer verband kunnen we
dit beschouwen als een restauratie van een straatbeeld of stadsdeel.
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2.4.2 Materie en concept
(door J.W. Bloemink)
Veel historische objecten danken hun belang vooral aan het aanwezige historische materiaal: grondsporen, oud muurwerk,
bodemprofielen etc. Voor het bodemarchief is dit zelfs bijna uit-

sluitend het geval. Daartegenover staan objecten waarvan in de
loop van de tijd zoveel materiaal door nieuw is vervangen dat de
waarde nauwelijks meer aan aanwezig oud materiaal valt op te
hangen. Toch kunnen die wel een grote continui'teit in uiterlijke
verschijningsvorm hebben. Het verdwijnen van een groot deel
van de historische substantie is in deze gevallen geen reden om
het object een historische waarde te ontzeggen.
Dit onderscheid duiden we verder aan met de rennen materiele
en conceptuele waarden. Daarbij verstaan we onder materiele
waarden datgene dat nu nog steeds uit oorspronkelijk materiaal
bestaat. Het begrip conceptuele waarden is moeilijker te definieren. In veel gevallen valt het grotendeels samen met de term
'vorm', maar het is breder. Het heeft een meer abstract karakter
en heeft betrekking op zaken als historische materiaalkeuze,
maatvoering, kleur, textuur, etc. In de eerste plaats betekent concept uiteraard ontwerp; het plan, de blauwdruk voor een uit te
voeren project, zoals dat door de dagelijkse bouwpraktijk goed
wordt ge'illustreerd. De architect tekent het plan voor een nieuw
te realiseren gebouw en de aannemer bouwt het. Met de uiteindelijke materiele uitvoering, het timmeren en het metseien, heeft
de architect slechts indirecte bemoeienis. Bij een gebouw, een
tuin of de indenting van een droogmakerij maakt de waarde van
het ontwerp (het concept) een belangrijk deel van de cultuurhistorische waarde uit. Die (landschaps)architectonische waarde zal
iedereen aan de architect toeschrijven, niet aan de aannemer die
het werk uitvoerde.
In veel gevallen heeft aan een oorspronkelijk concept geen esthetische, maar een technische vormgeving ten grondslag gelegen.
Dit geldt vooral voor bedrijfsgebouwen waarbij de vormgeving
in het verleden meestal door tradities werd bepaald, zoals bijvoorbeeld bij molens, boerderijen of steenbakkerijen. Meestal
werd wel volgens een bepaald concept, maar niet volgens een uitgewerkt plan in de vorm van tekeningen gewerkt. In deze gevallen moet onderzoek van het object en van soortgelijke objecten
eiders inzicht geven in het oorspronkelijke concept. Als bijvoorbeeld van een tuin nog slechts resten over zijn, kan het beeld worden aangevuld met gegevens van andere, beter bewaarde tuinen
uit dezelfde periode. De resultaten van dat onderzoek zijn echter
betrekkelijk algemeen en geven niet de bijzondere kenmerken
van de tuin waar het om begonnen was.

Fig. 7. Begrippen onderhoud, restauratie en reconstructie (uit: Renes et al,
1997).

Op grand van het voorgaande kunnen we objecten indelen in drie
groepen:
[1] objecten met unieke materiele betekenis. Deze objecten,
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zoals scMlderijen en historische voorwerpen, zijn materieel
onvervangbaar en ontlenen daaraan het overgrote deel van hun
betekenis. Ook het archeologisch bodemarchief is vrijwel uitsluitend van materiële betekenis.
[2] objecten met deels materiële, deels conceptuele betekenis. Tot
deze groep behoren de meeste historische gebouwen, en in het
bijzonder gebouwen die ingrijpend zijn gerestaureerd en waarvan
onderdelen zijn vervangen. De meeste historisch-geografische
objecten vallen in deze catégorie. Bij bijvoorbeeld dijken, graften, enkeerdgronden en terpen ligt de betekenis niet alleen in de
uiterlijke verschijningsvorm en de ligging (concept), maar bevatten de opbouw en het materiaal belangrijke historische informatie. Bij andere objecten, zoals wegen- en waterlopen, heidevelden, hakhoutstobben en oude parkbomen, ligt de nadruk sterker
op het conceptuele belang.
[3] objecten met vrijwel alleen conceptuele betekenis zijn objecten die zieh op grond van de beperkte levensduur van het materiaal of bewuste keuze van de mens voortdurend vernieuwen.
Voorbeelden van het eerste zijn de meeste elementen die uit
levende materie zijn opgebouwd zoals heggen en houtsingels.
Een extreem voorbeeld van het tweede is de Tempel van Ise bij
Naigu in Japan. Dit tempelcomplex bestaat uit twee naast elkaar
gelegen terreinen. Op één ervan staan de eenvoudige houten tempelgebouwen. Om de twintig jaar worden deze geheel afgebroken om vervolgens op het tweede terrein met nieuwe materialen
op volkomen identieke wijze weer te worden opgebouwd. Deze
traditie is met enkele uitzonderingen sinds 690 n.C. in ère gehouden. Een ander voorbeeld is de binnenstad van Warschau die,
na in de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel te zijn verwoest,
naar oude afbeeldingen werd herbouwd.
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Het onderscheid tussen materie en concept is van groot belang
bij onderhoud en bij restauratie. Behoud, en dus beheer, rieht zieh
in eerste instantie op de materiële aspecten van een object. Maar
bijvoorbeeld vergaan hout moet worden vervangen. Door oude
onderdelen door nieuwe te vervangen neemt de waarde in materieel opzicht af, maar blijft wel het object als geheel in zijn historische vorm behouden. Naarmate meer materiaal vervangen is
krijgen de behoudsinspanningen een sterker conceptueel karakter. Conceptueel behoud betekent het handhaven van de vorm, de
materiaalsoort, de kleur, etc. met gebruik van nieuwe materialen.
Restauratie waarbij het gaat om materieel behoud is gericht op
consolidatie; de compleetheid van het historische object staat
niet centraal. In de meest zuivere vorm treffen we dit type restauratie aan bij de consolidatie van ruïnes. Bij een conceptuele

benadering neemt de compleetheid juist wel een belangrijke
plaats in. Dit type restauratie gaat samen met terugbrengen van
wat verloren is gegaan, met willekeurig welke middelen.
Restauratie van gebouwen heeft, evenals de monumentenzorg, de
naam zieh te richten op het behoud van historische materie. In de
praktijk echter lopen de materiele en de conceptuele benadering,
vaak noodgedwongen, door elkaar. In het huidige monumentenzorg-denken wordt dit te weinig onderkend.
Bij reconstrueties zal de nadruk vrijwel volledig liggen op het
conceptuele. Een voorbeeld toont de tuin van Paleis Het Loo
waarbij de oorspronkelijke formele tuinaanleg voor een groot
deel werd gereconstrueerd. De beschikbaarheid van een bruikbaar historisch coneept is een voorwaarde voor de reconstruetie.
Het historische coneept vormt in dit soort gevallen het ontwerp,
de blauwdruk voor de uit te voeren reconstruetie en dus tevens
voor het toekomstig beheer. Een ander voorbeeld is de Batavia,
het schip dat in Lelystad is gebouwd naar het voorbeeld van een
17e-eeuwse koopvaarder. Het geeft niet zo zeer het beeld van de
oorspronkelijke in 1628 gebouwde Batavia, als wel van het soort
schip, het retourschip, dat in de vroege 17e eeuw gangbaar was.
Beide voorbeelden tonen ook aan hoe het gereconstrueerde coneept los Staat van de historische werkelijkheid, doordat deze historische werkelijkheid voor een belangrijk deel onbekend zal
blijven. Het gereconstrueerde coneept zal dus altijd een deels
hypothetisch karakter hebben met kans op interpretatiefouten.
De gereconstrueerde tuinen van Het Loo geven, extreem gesteld,
niet de oorspronkelijke tuin weer, maar de kennis die in de jaren
'70 bestond over de oorspronkelijke tuin. Opvallend is bij een
dergelijke reconstruetie, dat juist de eigentijdse interpretaties
aanvankelijk niet opvallen. Bij de herbouw van De Haar valt ons
het 19e-eeuwse van de interpretatie sterker op dan de tijdgenoten, zoals de schilderijen van Van Meegeren door de tijdgenoten
als authentiek werden gezien terwijl nu iedere eerstejaars Student
kunstgeschiedenis de jaren '50 herkent.
Als het gaat om de reconstruetie van een deels verloren gegane
situatie is de conceptuele benadering over het algemeen minder
bruikbaar voor unieke kunstobjecten, zoals beeldhouwwerken.
Het is onmogelijk in de huidige Venus van Milo het totaalconeept
te herkennen op grond waarvan het oorspronkelijke beeld op
betrouwbare wijze zou kunnen worden gereconstrueerd. Maar
voor die objecten, waarvoor het achterliggende vormprineipe een
bepalende en herkenbare factor is, zoals verkavelingstypen en
gebouwen, is het conceptuele aspect een belangrijke cultuurhis-
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torische kwaliteit. Een verkavelingspatroon uit de 14de eeuw kan
tot op de meter nauwkeurig in tekening worden gebracht terwijl
bij de oorspronkelijke ontginning helemaal geen tekeningen zijn
gebruikt. De betekenis die wij hier aan het begrip concept willen
hechten reikt verder dan het patroon alleen: het gaat vooral om
het principe erachter. Dit principe kan een ordeningsprincipe zijn
(zoals in het geval van de verkaveling) of een constructieprincipe, of een esthetisch ideaal dat ten grondslag ligt aan de vormgeving in een bepaalde période. Meestal hebben de kapspanten
van een middeleeuws dak allemaal dezelfde vorm. Is het principe bekend dan kunnen zonder probleem eventueel verdwenen
spanten weer worden aangebracht.
In de praktijk zal restaureren, consolideren of onderhouden
steeds meer betekenen dat vergane materialen worden vervangen
door nieuwe. Een voorbeeld biedt de restauratie van historische
schepen als botters, waarbij het gebruik voorop Staat en waarbij
na de restauratie veelal nauwelijks nog oorspronkelijk materiaal
over is. Met andere woorden: in de toekomst zal het behoud van
cultuurhistorische waarden onvermijdelijk een steeds conceptueler karakter krijgen. Slechts een klein aantal uitzonderlijk waardevolle zaken kan uit de dynamiek van de samenleving worden
gehaald en onder optimale condities in een museale situatie worden bewaard.
Beheer van cultuurhistorische waarden behoort op de eerste
plaats te dienen tot behoud van een object als document van de
geschiedenis. Vooizover een object van materièle betekenis is,
dient dit aspect zeer zwaar te wegen. Dat neemt echter niet weg,
dat ook de conceptuele waarde als bron van informatie van groot
belang kan zijn en alleen al uit dit oogpunt bij onderhoud en restauratie mee moet wegen. Daarbij biedt een conceptuele benadering veel betere mogelijkheden om tot een brede visie te komen
op het behoud van cultuurhistorische waarden dan louter een
concentratie op het historisch materièle, aangezien dit laatste
noodzakelijkerwijze beperkt blijft tot het bestaande.
Een laatste kanttekening is nog, dat vervanging van oorspronkelijke materie eenmalig en onomkeerbaar is. Dit brengt me op het
begrip (on)omkeerbaarheid. Ook dit begrip leent zieh voor een
aantal kanttekeningen.
2.4.3 De (on)omkeerbaarheid van ingrepen
In hoofdstuk 1 noemden we als een van de redenen om te pleiten
voor behoud van cultuurhistorische objecten de onomkeerbaar-

heid van het verdwijnen ervan. Na de bovenstaande discussie
over materie en concept kunnen we hierop enige nuanceringen
aanbrengen.
In de discussie over de omkeerbaarheid van ingrepen nemen de
levende objecten een aparte plaats in. Hakhout, knotwilgen, heidevelden en solitaire bomen zijn in principe vervangbaar. Wel
moeten hierbij drie kanttekeningen worden gemaakt.
In de eerste plaats hebben ook levende objecten wel degelijk een
materièle waarde. Een oude solitaire boom of een hakhoutstobbe
vertegenwoordigt een onvervangbaar stuk geschiedenis. Bij een
18e-eeuws park hebben de oorspronkelijke parkbomen, vanwege
hun samenhang met het plan, een betekenis die boven het conceptuele uitgaat. Men kan er dan voor kiezen die bomen zo lang mogelijk in leven te houden. Zijn ze eenmaal vervangen dan hebben de
nieuw aangeplante bomen een vrijwel uitsluitend conceptuele betekenis, wat een volgende vervanging minder mgrijpend maakt.
In de tweede plaats is vervanging in veel gevallen weliswaar in
théorie mogelijk, maar in de praktijk onwaarschijnlijk. In een
grootschalig landbouwgebied zal een dode boom zelden worden
vervangen door een nieuw exemplaar. Ook bij bijvoorbeeld
hoogstamboomgaarden, blauwgraslanden en knotbomen geeft
behoud van het bestaande de beste overlevingskans.
In de derde plaats zal vervanging, als die al plaatsvindt, vaak de
nodige tijd kosten. De période die nodig is om een begroeiingselement te vervangen loopt sterk uiteen: minder dan een jaar voor
éénjarige planten, enkele decennia voor populieren, een halve
eeuw voor de meeste lanen, een paar eeuwen voor sommige unieke bomen en een aantal millennia voor een vrijwel natuurlijk systeem (zo dat laatste al zou kunnen ontstaan). Dit aspect koppelt
de term omkeerbaarheid aan een tijdsdimensie.
Bij ingrepen kunnen we nog op een andere wijze gebruik maken
van de term omkeerbaarheid, en wel door onderscheid te maken
tussen verwijderen en toevoegen van onderdelen. Het eerste is
onomkeerbaar en dient te worden vermeden, het tweede is wel
omkeerbaar en levert minder problemen op.
Een bijzondere discussie betreft de vraag of een object verplaatst
mag worden. Over het algemeen moet dit worden afgewezen,
omdat ook de locatie van een object deel uitmaakt van de historische waarde. Toch valt ook hier wel weer een kanttekening bij
te maken. Het is mogelijk onderscheid te maken tussen plaatsgebonden en objectgebonden elementen. Bij de eerste, bijvoorbeeld
eenboerderij op een terp, is de cultuurhistorische waarde aan een
vaste locatie gebunden. Bij de tweede catégorie is niet alleen de

90

absolute maar ook de relatieve ligging van belang. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan een peilschaal, die gekoppeld is
aan de dijk en die in het verleden ook bij iedere dijkverbetering
werd verplaatst. Andere voorbeelden zijn jaagpaden, veerhuizen
en veerstoepen, die altijd met de rivier mee zijn verplaatst. Soms
werd de mogelijkbeid tot opschuiven al eeuwen geleden wettelijk
vastgelegd. In de beschrijving van Noord- en Midden-Limburg
Staat het voorbeeld van de hamer (aanlegplaats) van Horst in
Houthuizen, die mocht worden opgeschoven als de rivier zorgde
voor afslag of aanslibbing (zie par. 5.2). De absolute locatie
blijft van belang (de ouderdom geeft informatie over de veranderingen, of het ontbreken van veranderingen, in het riviertrace),
maar er valt toch bij ingrepen aan de rivier te praten over verplaatsing.
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gen gevoerd. Hieruit is wel duidelijk geworden dat onderzoek
veel gegevens kan aandragen over de wijze waarop muziek in de
tijd van de componist, of door de componist zelf, werd uitgevoerd, maar dat een exacte reconstructie onmogelijk is. De persoonlijkheid en de interpretatie van de uitvoerder blijft altijd tot
op zekere hoogte de uitvoering bepalen. Hetzelfde geldt voor de
aanleg van bloemperken en borders in historische tuinen.
Mögen we een gereconstrueerd gebouw dus in materiele zin
nooit authentiek noemen, we kunnen wel een soort aflopende
reeks maken naar de mate waarin de oorspronkelijke situatie
wordt benaderd. Die is over het algemeen het hoogst bij een herbouw die direct na de vemietiging van een object plaatsvindt.
Originele onderdelen, afbeeldingen en andere gegevens zijn op
dat moment nog in grotere mate aanwezig dan later, en veel niet
vastgelegde details kunnen uit de herinnering worden aangevuld.
De klokkentoren van de San Marco in Venetie, ingestort in 1902,
werd direct herbouwd en vrijwel niemand is zieh er meer van
bewust dat de huidige toren 20e-eeuws is.
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2.4.4 Authenticiteit
Bij restauratie en reconstractie komt onvermijdelijk het begrip
authenticiteit aan de orde. De term authentiek is niet zo eenvoudig te definieren, maar duidt in ieder geval op echt, oorspronkelijk. Bij landschapsbehoud en monumentenzorg kan dit
op vier verschillende manieren worden uitgewerkt: authenticiteit
van materie, van concept, van plaats en van betekenis. Bij de eerste Staat behoud van de materie voorop, bij de tweede gaat het
vooral om de vorm en intenties van de maker. De beide andere
thema's komen vooral aan de orde bij verplaatsingen en bij functieveranderingen.
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In de archeologie, in mindere mate in de bouwhistorie en in nog
mindere mate in de historische geografie, Staat het materiele
behoud over het algemeen voorop. In deze betekenis leidt de eis
van authenticiteit bij een restauratie van een gebouw tot een
nadruk op behoud van materie en, in het geval van een restauratie, tot minimale ingrepen in de materie.
Ligt dit voor gebouwen nog relatief eenvoudig, moeilijker wordt
het voor 'groene elementen'. Niet voor niets koppelden we die
hierboven al aan conceptueel behoud: meer nog dan bij constructies in grond of baksteen is een beperkte levensduur, en dus
een periodieke vervanging, inherent aan beplanting. Gebruik van
het begrip 'authenticiteit' bij dit soort objecten vertoont grote
overeenkomsten met dat bij de muziek- of theaterwetenschap,
waarbij het immers gaat om kunstwerken die voortdurend herschapen worden. In de muziekwetenschap worden de laatste
decennia hevige discussies over de authenticiteit van uitvoerin-

Moeilijker wordt het, als er een halve eeuw tussen zit, zoals bij
de Liebfrauenkirche in Dresden die in 1945 werd verwoest en
momenteel wordt herbouwd. Dit is een goed gedocumenteerde
kerk en de restanten zijn - zeer uitzonderlijk - een halve eeuw ter
plekke blijven liggen. De herbouw vindt dan ook voor een
belangrijk deel met oorspronkelijke materialen plaats. Aan deze
herbouw kan men in conceptueel, en zelfs in materieel opzicht
een hoge mate van authenticiteit toekennen. Bij veel andere oorlogsverwoestingen zijn de omstandigheden veel minder gunstig.
Nog veel lastiger wordt het als er een paar eeuwen tussen zitten.
De laatste jaren neemt het aantal plannen om kasteelruünes te
herbouwen, epidemische vormen aan. Het meest spectaculaire
plan is wel dat voor de herbouw van het Valkhof in Nijmegen.
In dit geval bestaan de harde gegevens uit fundamenten (de plattegrond van de onderste verdieping) en wat afbeeldingen van het
uiterlijk. Voor het overige bestaan er te weinig gegevens om het
oorspronkelijke gebouw zelfs maar te benaderen. Voor het interieur is dat ook niet de bedoeling, want het hotel dat erin moet
komen zal zeker geen genoegen nemen met de vochtige en tochtige ruimten en het gebrek aan comfort dat een dergelijk kasteel
naar onze huidige maatstaven nu eenmaal had. Het resultaat is
een 20e-eeuwse folly, gebouwd voor een hoeveelheid geld waarmee heel wat echte monumenten hadden kunnen worden gered.
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Het is dus een vervalsing. Nu kan men zieh afvragen wat er tegen
een dergelijke vervalsing is, zoals men bij een schilderij de vraag
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kan stellen waarom een kopie minder is dan het origineel. In
esthetisch opzicht kan een kopie het origineel evenaren of zelfs
overtreffen, maar authentiek valt een kopie moeihjk te noemen.
Kopieen zijn in materieel opzicht onecht (ze lijken ouder dan ze
zijn en kunnen niet meer worden gekoppeld aan een bekende historische schilder), de intenties van de schilder zijn totaal anders
en ze zijn in een totaal andere functionele context tot stand gekomen. In het verlengde van de vorige vraag wordt ook wel eens de
vraag gesteld waarom een Van Meegeren minder is dan een
Vermeer. Hij schilderde geen kopieen van Vermeers, maar
eigen werk in de stijl van Vermeer, dat hij wel (en daar zat en zit
het probleem) met 'Vermeer' ondertekende. Hiervoor geldt hetzelfde als voor een kopie; het probleem is het wekken van de
indruk dat het om historische schilderijen gaat. Dat is een groot
verschil met moderne schilderijen of huizen in historische stijl.
De neo-stijlen van rond de laatste eeuwwisseling zijn authentieke uitingen van de bouwperiode. Ze zijn nooit bedoeld geweest
om oud te lijken; het waren eigentijdse gebouwen, compleet met
een jaartalsteen met het bouwjaar, die geinspireerd waren door
historische stijlen.
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Bij schilderijen wordt echter het origineel niet door een vervalsing bedreigd; bij gebouwen en landschappen is dat wel zo. Hier
vernietigt een reconstructie vaak een deel van het oorspronkelijke materiaal. De bouw van een nieuw Valkhof vernietigt niet
alleen de waardevolle Springertuin, maar ook oude fundamenten
en grondsporen, en daarmee bijna alles wat nog resteert van het
echte Valkhof. Hetzelfde is het geval bij de reconstructie van een
tuin. De reconstructie van Het Loo heeft de mogelijkheden om in
de toekomst, met betere methoden dan in de jaren '70 voorhanden waren, archeologisch onderzoek te doen naar de oorspronkelijke tuin onmogelijk gemaakt. Iets soortgelijks speelt op dit
moment bij de tuin van Beeckestein, een van de belangrijkste tuinen uit de Nederlandse tuingeschiedenis, met nog tal van onopgehelderde vragen (we weten niet eens of de tuin zoals we die
kennen van afbeeldingen ook werkelijk zo bestaan heeft). Een
dergelijke reconstructie is alleen gerechtvaardigd nadat de maximaal vindbare archeologische expertise hier is ingezet. Een
derde voorbeeld betreft de aanleg van nevengeulen in het
Nederlandse rivierengebied. De (spaarzame) keren dat dat met
enig historisch besef gebeurt, worden oude, dichtgeslibde geulen
uitgegraven. Ook hier betekent dat echter de vernietiging van de
mogelijkheden om de geschiedenis van de echte geul nog eens te
achterhalen.
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De eis van authenticiteit Staat op gespannen voet met de praktijk
van het behoud. Om te behouden moeten we veranderen, is al een

oud adagium in de landschapszorg. We zagen hierboven al dat
juist de historische materie onherroepelijk in de loop van de tijd
verdwijnt, en dat behoud daarmee steeds sterker een conceptueel
karakter krijgt. Een ander punt is, dat behoud van materie vaak
samengaat met een verandering van betekenis. ledere bewuste
keuze voor behoud maakt dat het betreffende object anders gaat
functioneren.
De meest optimale wijze om materie te behouden, onderbrengen
in een museum, heeft op dit punt grote nadelen. Tegenover een
Sterke vertraging van het verval (uiteindelijk wordt verval ook in
een museum niet geheel gestuit) door) Staat het nadeel van een
groot verlies aan authenticiteit. Deels hangt dat samen met aanpassingen die opgelegd worden door het gebruik: na tien gewonde bezoekers zal ieder museumdirectie een historische boerderij
van een hogere toegangsdeur voorzien. Ernstiger is, dat het
object verplaatst wordt (de authenticiteit van plaats is hier dus in
het geding) en dat het daarmee zijn context en een belangrijk
deel van zijn betekenis verliest. Een extreem voorbeeld is de
archeologische afdeling van het nieuwe Groninger Museum,
waarin prehistorische gebruiksvoorwerpen, als in een 18e-eeuws
rariteitenkabinet, zijn tentoongesteld als gei'soleerde kunstobjecten. Dit is wel een uitzondering. Bij de meeste moderne archeologische musea worden voorwerpen tegenwoordig in een kader
geplaatst.
Ook in openluchtmusea wordt de situering steeds belangrijker. In
oude openluchtmusea, zoals in Arnhem, kan men nog wel eens
een Zaanse houtschuur in een dennenbos aantreffen. In een volgende generatie openluchtmusea, waartoe onder meer Bokrijk
(Belgie) en het Buitenmuseum in Enkhuizen behoren, zijn de
gebouwen zoveel mogelijk in een passende landschappelijke
omgeving geplaatst. Toch zijn deze objecten van nun oorspronkelijke plaats en context losgemaakt. Er is, met andere woorden,
vaak een grote mate van authenticiteit van materie en concept,
maar niet van plaats en betekenis. Het meest bevredigend zijn
dan ook openluchtmusea die uitgaan van bestaande gebouwen.
De zogenaamde eco-musea, die het eerst in Scandinavie en
Frankrijk ontstonden en waarin gebouwen op hun oorspronkelijke plaats werden ingericht als museum, behoren dan ook tot het
beste dat er op dit terrein bestaat. Toch is zelfs hier de authenticiteit in betekenis een probleem: ook het beste museum is ver
verwijderd van een levend landschap.
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Noten
1. Fockema Andreae, 1963, p. 445; Gottschalk, 1964; Heslinga, 1982, pp.
179-181; Te Lintum, 1912, p. 660.
2. Bijvoorbeeld Dekker (1971).
3. Clark, 1954, p. 73. Fockema Andreae (1963, p. 444), zelf afkomstig linde historische wetenschap, vond dit wat al te geografisch.
4. Keuning, 1968, p. 291. Deze uitspraak betekende overigens niet dat
Keuning het maken van historische dwarsdoorsneden afkeurde (id., p.
292): hij bouwde zelfs een boek op uit dwarsdoorsneden (Keuning,
1979).
5. Vervloet, 1984a, p. 1.
6. Keuning, 1938,1970.
7. Voorbeelden zijn Coones & Patten, 1986; Keuning, 1979; Lambert, 1971.
Ook in de meeste toegepaste historisch-geografische werken vormt een
chronologisch overzicht van de landschapsgeschiedenis de hoofdmoot.
8. Keuning, 1946.
9. Baker, 1997.
10. Een dergelijke invulling van het begrip 'applied historical geography'
wordt bijvoorbeeld voorgestaan door Piellusch (1975).
11. Ligtendag, 1991.
12. Denecke, 1982a, 1982b.
13. VanderWindt, 1995, p. 121.
14. Rapport Commissie Rivierdijken, 1977, Bijlage 8. De inventarisatie van
de cultuurhistorie omvatte oude verdedigingswerken, kasteien en ruines;
gebouwen; sluizen; gedenktekens en hekwerken; archeologische meldingsgebieden en beschermde archeologische monumenten. Deze gegevens werden aangeleverd door organisaties als de Gelderse
Monumentencommissie, het Genootschap Het Oversticht en de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Onder landschap vielen: kronkeligheid van de dijk, aanwezigheid van
oud bos, park, buitenplaats offortificatie; het voorkomen van heggen
en/of bomen; eendekooi; singels en knotwilgen; karakterisüeke oude
boom; typische erfbegroeiing; grienden en struwelen; moerassen, rietgrozen en ruigten; oude bebouwing en niet récente stads- en dorpsbebouwing; kleiputten; Wielen, kolken en oude plassen; strängen, oude
rivierlopen, geulen en fort- en stadsgrachten; sytwinden; populieren- en
wilgenbossen. Elementen die uiterst moeilijk of niet vervangbaar waren
(cursief) zijn hoger gewaardeerd. Deze elementen zijn, net als de natuurwetenschappehjke (in feite botanische) gegevens, in kaart gebracht door
de Inspectie Natuurbehoud van het Staatsbosbeheer.
De herkomst van de gegevens bepaalde hier waarschijnlijk de invulling
van de begrippen cultuurhistorie en landschap. De organisaties die de
gegevens over cultuurhistorie leverden, bezaten vrijwel alleen informatie
over bouwkundige en archeologische objecten. De historisch-geografische objecten werden niet afzonderlijk onderscheiden, maar
Staatsbosbeheer hechtte er wel belang aan en nam deze objecten mee in
de landschappelijke inventarisatie.
15. Zo kreeg het nieuwe tijdschrift voor industriële archéologie, dat in 1992
ontstond door de samenvoeging van 'Histechnicon' en 'Industriële
archéologie', de naam 'Erfgoed van Industrie enTechniek'.
16. De ruimtelijke zienswijze geldt al sinds de Duitse geograaf Hettner als de
kern van de eigen identiteit van de geografie (De Pater & Van der Wüsten,
1991, p. 108).
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Prince, 1969b.
Vervloet, 1988, p. 392.
Baas & Ligtendag, 1996.
Het Monumenten Inventarisatie Project.
Van Dale (1992) geeft de volgende omschrijving: 1 landelijke omgeving
voor zover men die met een blik overziet, m.n. zoals zij zieh in haar
samenstel vertoont, de aanblik ervan: eenfraai, een groots landschap; (in geografische zin) een deel van de aardoppervlakte dat zieh in grondstoffen, bewoning enz. van de aangrenzende delen als een zelfstandig
geheel onderscheidt: nationaal landschap, landschapspark [...]; 2 schilderstuk dat een landschap voorstelt [...]; 3 (hist.) gewest: de Oude
Landschap, ben. voor Drenthe.
Bouwer, 1977, p. 16.
Bourassa, 1991, p. 3.
Sauer, 1963a, p. 321; Bourassa, 1991; Hartshorne, 1939, p. 331.
Antrop, 1996.
Schroevers, 1982, p. 37.
De oudste vermelding stamt uit de Engelse vertaling, uit 1598, van
Lomazzo's 'trattato' over schilderkunst (Bachrach, 1971).
Bachrach, 1971; Burke, 1976.
Hartshorne, 1939, p. 327.
Zie bijvoorbeeld de Visie stadslandschappen (Raad van Advies voor de
Ruimtelijke Ordening, 1995).
Bouwer, 1977, p. 16.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1992, p. 10.
Van Dale, 1992.
Tuan,1971,p.4.
Lenders et al., 1997, p. 12.
Veel van deze ideeen zijn al in de jaren '50 door de Amerikaanse geograaf
CO. Sauer geopperd (Denevan, 1992).
Toch is dat de laatste decennia regelmatig gebeurd en gebeult dat nog
steeds. Een oud voorbeeld is de Grand Canyon, waar de (Indiaanse)
bewoners werden verdreven om de mythe van wildernis in stand te houden (Denevan, 1992). In Nederlandse natuurreservaten is al enkele
decennia geleden duidelijk geworden dat stopzetten van beheer door
mensen leidt tot verlies van een deel van de soorten die juist als kenmerkend voor het betreffende gebied werden gewaardeerd. In bijvoorbeeld
Afrika zijn deze lessen de laatste jaren pas geleerd (Dorren, 1997).
Rössler, 1995.
Op de UNESCO-Wereld Erfgoed Lijst vinden we bijvoorbeeld de berg
Huangshan, die een rol speelt in de Chinese literatuur en kunst. In
Australie is het Uluru National Park, meer bekend als Ayers Rock, op
voordracht van de oorspronkelijke bewoners niet alleen als natuurgebied
maar ook als cultuurlandschap op de lijst gekomen.
Eeen dergelijke omschrijving komen we bijvoorbeeld tegen in de
Orienteringsnota (Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, 1973, p. 112).
De IUCN (International Union for the Conservation of Nature and
Natural Resources) geeft de volgende criteria voor Nationale Parken
(Robinson, 1990, p. 310): [1] large areas where one or several ecosystems
are not materially altered by human activity; [2] contents of outstanding
plant, animal or geomorphic features of value for special scientific, educative and recreative interest; [3] managed by highest competent authority; [4] no exploitation or occupation; [5] visitors allowed for educative,
cultural and recreational purposes.

93

42. Ook bijvoorbeeld de Engelse en een deel van de Franse nationale parken
voldoen niet aan de lUCN-criteria. In Frankrijk is de noodzaak om een
voldoende bevolkingsomvang te behouden om net traditionele landschap
te onderhouden, zelfs een centrale doelstelling achter de nationale parken. Ook Oostenrijk, Belgie, Denemarken, Luxemburg en Portugal hebbenvolgensdeze criteria geen Nationale Parken (Robinson, 1990, pp. 13,
309). Het betekent in al deze landen dat in de nationale parken in feite
cultuurlandschappen, vaak met een grote recreatieve betekenis, worden
beschermd.
43. VanVuuren, 1933, vooral p. 17. In zijn brochure, die overigens een enigszins onprettig aandoende reactionaire toonzetting heeft, pleit Van Vuuren
voor de inrichting van een nationaal park. Zo'n park had voor de schrijver vooral een educatief doel: het moest de geschiedenis laten zien, vooral de occupatievormen want daarin 'heeft zieh voortdurend de opgaande
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innerlijke eigenschappen en het beschavingsbezit geworden zijn. Daarom
zal een dergelijk in den waren zin des woords NAITONAAL PARK slechts
daar gelegen kunnen zijn, waar de voornaamste typen van het
Nederlandsche cultuurlandschap aan elkander grenzen. Deze vindt men
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Heuvelrug, of in den steilrand bij Bergen op Zoom, of in het Montferland.
Om de centrale ligging verdient het eerste gebied de voorkeur.'
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regio's in het werk van romanschrijvers (Butlin, 1993, p. 70.) zou mogelijk enige toeristische mogelijkheden kunnen bieden.
Van der Cammen & De Klerk, 1993, p. 9.
Van der Cammen & De Klerk, 1993, p. 9.
Brussaard, 1979, p. 5.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg & T. Pollmann (1994).
Van Düren, 1995.
Harten, 1973.
Natuurverkenning 97, p. 93.
Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op Renes et al., 1997.
Baas & Ligtendag (1996, p. 7) introdueeerden hiervoor het begrip 'heu
de memoire'.
Denslagen (1987, pp. 10-13) geeft een aantal fraaie voorbeelden.
Zie Denslagen (1987, p. 12).
Tillema, 1975.
Deze ideeen treffen we bijvoorbeeld al aan in de 'Grondbeginselen en
voorschriften voor het behoud en de herstelling van oude bouwwerken'
die in 1915 onder auspicien van de Nederlandse Oudheidkundige Bond
werden vastgesteld. Ze betekenden een breuk met de oude, historiserende, wijze van restaureren.
Van Dale, 1992.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg & De Vries, 1996.
Masuda, 1969, p. 20.
Chamberlin, 1979, pp. 3-11.
Renes, 1997b; Steffens, 1888, p. 16.
Zie bijvoorbeeld Ex, 1993; Ex & Lenkeek, 1996; R. de Jong, 1996.
De volledige opsomming in Van Dale (1992) luidt: Authentiek [<Gr.
authentikos (de eerste oorzaak betreffend, uit de eerste hand)], [1] eigenhandig geschreven of gemaakt, niet vervalst, syn. echt, betrouwbaar, origineel: een authentieke brief; een authentiek kunstwerk, echt, werkelijk
afkomstig van degene aan wie het wordt toegeschreven; [2] overeenstemmend met het oorspronkelijke en daaraan zijn gezag ontlenend: authentieke afschriften, kopieen; een authentieke tekst; authentieke muziekuitvoering, uitvoering in de stijl (en met instrumenten) van de tijd waarin
een stuk gecomponeerd is; [3] van waarde door het bezit van (overeenstemming met) de vereiste vorm, syn. rechtsgeldig: een authentieke akte,
in de wettelijke vorm door een bevoegd ambtenaar opgemaakt; [4] (muz.)
authentiek slot, sluiting van een muziekstuk door het dominantenakkoord
in de tonica, tgov. plagaal slot; [5] waarvan de betrouwbaarheid is
gewaarborgd, syn. geloofwaardig, betrouwbaar: authentieke landkaarten; authentieke berichten; [6] een eigen kenmerk dragen, syn. waarachtig; oorspronkelijk: een authentiek dichter.
Michel, 1991.
Te wijzen valt op het Valkhof in Nijmegen, het Slot aan den Hoef in
Egmond en het kasteel Daelenbroek in Herkenbosch, om de meest concrete projecten te noemen.
Denslagen, 1997; Van Leeuwen & Pantus, 1997; Nuis et al., 1997.
Neill & Ridley, 1995.
Tuinarcheologie is in Nederland nog een vrij onbekend fenomeen. Eiders
is men hier al langer mee bezig (Taylor, 1983b).
Een vroeg voorbeeld is het Operduchtmuseum Kulturen in de binnenstad
van Lund (Zweden), dat in de 19e eeuw is aangelegd met een bestaande
stedelijke bebouwing als uitgangspunt.
Zippelius. 1971.

3 Historische geografie, landschap en ruimtelijke
ordening
3.1 De periode tot ca. 1945
Belangstelling voor oudheden en voor natuur valt al eeuwen
geleden aan te wijzen en kreeg in de loop van de 19e en het begin
van de 20e eeuw vorm in een aantal organisaties. Opvallend was
ook toen al de Sterke versnippering. Zo richtte de monumentenzorg zieh vooral op losse archeologische objecten en, vooral stedelijke, bouwwerken zonder veel aandacht te besteden aan de
context. De landschapsbescherming heeft haar wortels in de
natuurbescherming en de ruimtelijke ordening. Hoewel geografen een belangrijke rol speelden in de ruimtelijke ordening,
waren ze weinig actief in de landschapsbescherming.

sneden, waarop de toen bestaande kennis over de geografische gesteldheid
van Nederland in vroegere perioden werd samengevat.
Naast Beekman springen nog enkele anderen er in deze periode uit. De sociaal-geografen Schuiling en Blink richtten zieh vooral op hoog-Nederland.
Blink was vooral economisch-geograaf, maar zijn werken over de geschiedenis van de ontgmning van 'woeste gronden' zijn nog altijd van belang. In zijn
' Wandelingen door oud en nieuw Nederland' gaf hij daarnaast bhjk van
belangstelling voor het landschap. Schuiling was sterk gericht op het onderwijs. Zijn modelmatige afbeelding van een esdorp heeft het beeld van de dorpen van pleistoceen Nederland bij hele generaties geografen gevormd. Als
laatste willen we hier nog F. Leyden (1891-1944) noemen, een uit Duitsland
gevluchte fysisch-geograaf die vanaf 1933 in Nederland woonde en zieh
steeds meer met de historische geografie van Nederland ging bezighouden.
Hij schreef zowel over Steden als over rurale landschappen.
Het onderwijs in de historische geografie aan de Nederlandse universiteiten
kreeg in 1911 een eigen positie, toen C. te Lintum (1863-1930) vergunning
kreeg om op te treden als privaatdocent aan de literaire faculteit in Utrecht. Na
de fysische, politische en economische geografie was historische geografie
daarme de vierde geografische wetenschap die aan Nederlandse universiteiten
werd gedoeeerd.
5
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3.1.1 Voorgeschiedenis van de historische geografie
AI lange tijd bestaat binnen de geografie een historische belangstelling, die tot in de jaren '70 vooral gericht was op een wetenschappelijk doel. Pas in de jaren '70 ging de historische geografie gegevens over het cultuurlandschap leveren voor gebruik in
de ruimtelijke ordening.
Als oud voorbeeld van historisch-geografisch onderzoek kunnen we in
Nederland al wijzen op Philippus Cluverius (1580-1623) en op een aantal 19eeeuwse geografen. Het belangrijkste onderzoeksthema in de laatstgenoemde
periode was de ontwikkeling van het landschap onder menselijke invloed, waarbij reconstructies van vroegere situaties een belangrijke rol speelden.
In laag-Nederland hielden mensen als de officier en wiskundeleraar A.A.
Beekman (1854-1947), de jurist en politicus G. de VriesAzn (1818-1900) en
de waterstaatsingenieurs IC. Ramaer (1852-1932) en J.F. Teixeira de Mattos
(1872-1945) zieh bezig met de historische geografie, met de nadruk op de
waterstaatsgeschiedenis, van laag-Nederland. Zowel Beekman als Ramaer en
De Vries Azn hebben kartografische reconstructies van de vroegere situatie in
delen van west-Nederland vervaardigd. Een overzicht van de bestaande kennis over de geografie van middeleeuws Nederland gaf de archivaris L.P.C. van
den Bergh (1805-1887) in 1852 in zijn 'Handboek der Middelnederlandsche
geografie'; nog in 1949 verscheen hiervan een bijgewerkte editie.
Voor die laatste editie kon intussen worden teruggevallen op een grote hoeveelheid onderzoek uit de eerste helft van de 20e eeuw. Periodieken als de
Nomina Geographica Neerlandica (1888-1954) en het Tijdschrift van het
(Koninklijk) (Nederlandsch) Aardrijkskundig Genootschap (vanaf 1876)
bevatten een schat aan historisch-geografisch informatie. Het belangrijkste
werk dat op dit terrein in de eerste helft van de 20e eeuw verscheen was de
'Geschiedkundige Atlas van Nederland' (1912-1939), samengesteld onder leiding van A.A. Beekman. Deze atlas bevat onder meer een aantal dwarsdoor1

2

3

4
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In Utrecht bestanden al sinds 1908 gescheiden leerstoelen voor
politische/economische en voor fysische geografie. Toen het
onderwijs in de geografie in het Academisch Statuut van 1921
voor lange tijd werd vastgelegd, werd het vakgebied definitief
verdeeld in twee takken, de sociale en de fysische geografie.
Deze scheiding tussen sociale en fysische geografie vond in
Nederland uitzonderlijk vroeg plaats en is zelfs tegenwoordig
nog sterker dan in de meeste andere landen. Beide takken keerden elkaar lange tijd de rag toe en zochten hun wetenschappelijke contacten respectievelijk bij de sociale en bij de natuurwetenschappen. Voor het historisch-geografische onderzoek was dit
een siechte ontwikkeling; niet alleen als derde tak naast de beide
andere had het vak zieh beter kunnen ontplooien, ook binnen een
ongedeelde geografie had de beoefening van dit werkterrein
meer mogelijkheden gehad.
Veel geografen hielden zieh wel bezig met het landschap, maar
die kennis werd niet of nauwelijks toegeleverd aan ruimtehjke
ordening of namurbescherming. Een interessante uitzondering
zijn de activiteiten die het Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap in 1908 en volgende jaren op initiatief van de geoloog J. van Baren ondernam om een aantal gebieden te beschermen om hun (zouden we nu zeggen) aardkundige waarden.
10
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3.1.2 Het begin van de natuur- en landschapsbescherming
Oude gegevens
De oudste vormen van bescherming ('conservering') van natuur
en landschap dienden om grondstoffen als jachtwild en hout veilig te stellen. Op dit punt bestaat al een lange traditie, waarin de
vroegmiddeleeuwse foreesten en de laatmiddeleeuwse Wildparken en warandes thuishoren. Ook de bescherming van open landschap rond Steden is niet nieuw: Elizabeth I legde al een groene
gordel rond Londen.
13

De moderne natuur- en landschapsbescherming begon tegen het
eind van de 19e eeuw. In die tijd ontstonden in verschillende landen organisaties voor studie en bescherming van natuur en landschap. In Engeland werd bijvoorbeeld in 1889 de Royal Society
for the Protection of Birds en in 1895 de National Trust for
Places of Historic Interest or Natural Beauty opgericht. De laatstgenoemde organisatie heeft zieh vanaf het begin, zoals de naam
al aangeeft, zowel met natuurlijke als met cultuurhistorische
zaken bezig gehouden. De Trust heeft wortels in een nog oudere
organisatie, de Commons, Open Spaces and Footpaths
Preservation Society, opgericht in de jaren I860. De laatste
hield zieh onder meer bezig met de toegang tot de grote 'moors',
een streven dat nog in de eerste helft van de 20e eeuw bleef
bestaan en aan de wieg stond van de Engelse nationale parken.
14

Nam daarmee in Engeland de bescherming van cultuurlandschappen vanaf het begin een belangrijke plaats in, in sommige
andere landen kon het land niet wild genoeg zijn. 's-Werelds eerste nationale park werd in 1872 opgericht in de Verenigde Staten
om de fascinerende natuur van het Yellowstonegebied, dat kort
tevoren voor het eerst door blanken was bezocht, veilig te stellen. Het was een van de minst door mensen be'mvloede gedeelten van de Verenigde Staten; zelfs voor de komst van de blanken
was het een weinig bezocht grensgebied tussen verschillende
Indiaanse Volkeren. In de meeste Amerikaanse parken was de
mensehjke invloed sterker, en daarmee de claim van 'wildernis'
zwakker. Andere landen volgden, meestal met de aanwijzing
van terreinen die in hoge mate een natuurlijk karakter hadden.
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De beginjaren van de natuur en landschapsbescherming in
Nederland
In Nederland werd rond de laatste eeuwwisseling in körte tijd een
hele reeks organisaties voor natuuronderzoek en natuurbescher-

ming opgericht. De bekendste zijn de Nederlandsche Vereniging
tot Bescherming van Vogels (1899), de Nederlandsche
Natuurhistorische Vereeniging (1901) en de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (1905, verder aangeduid als 'Natuurmonumenten'). Het kan geen toeval zijn, dat
deze 'Eerste Groene Golf ongeveer samenviel met de versnelling in de ontwikkeling in het landelijk gebied (fig. 8; zie ook
hoofdstuk 12). Door de ontginningen verdwenen heidevelden,
bossen en moerassen in een ongekend tempo. Werden deze
gebieden aanvankelijk beschouwd als 'woeste grond', gaandeweg brak het besef door dat hier bijzondere landschappen met
een eigen planten- en dierenwereld verloren dreigden te gaan.
Met wetenschappelijke, esthetische en recreatieve argumenten
begonnen natuurbeschermers te streven naar behoud van dergelijke 'natuur'gebieden. In zijn protest tegen het kappen van het
Beekbergerwoud gebruikte F.W. van Eeden voor het eerst de term
'natuurmonument'. Deze term kwam terug in de naam van de al
genoemde vereniging, die direct na haar oprichting begon met
aankopen van gebieden. Vanaf 1927 werd een reeks provinciale
zusterorganisaties opgericht: de Provinciale Landschappen. Een
vroege activiteit op het gebied van de nulieubescherming was de
oprichting van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodemen Luchtverontreiniging in 1910.
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Gaandeweg kwam ook enige wetgeving voor de bescherming van
natuur- en landschap tot stand. Was de Noodboswet uit 1917 nog
vooral gericht op veiligstelling van houtvoorraden, de Boswet
van 1922 diende ook de bescherming van natuurschoon. Voor het
laatste was zelfs onteigening mogelijk. De Natuurschoonwet van
1928 bood landgoedeigenaren bij een goed beheer de mogelijkheid van belastingvoordelen. De wet was vooral gericht op het
tegengaan van de verkaveling van bossen voor villabouw. Deze
wetten leidden er mede toe, dat ook Staatsbosbeheer zieh bezig
ging houden met natourbescherming. In 1929 kreeg de organisatie de 'bescherming van het natuurschoon' er officieel als taak
bijDe activiteiten van de natuurbescherming waren aanvankelijk
vooral gericht op het aankopen van belangwekkende onontgonnen gebieden. Een voorgenomen ontginning was in veel gevallen
de aanleiding tot aankoop. Meestal betraf het heide- en bosgebieden, maar in de jaren '30 werden ook al pleidooien gehouden
om enkele hoogveengebieden, een landschapstype dat in die tijd
bijna met de dag zeldzamer werd, te bewaren. Daarnaast werden
al snel landgoederen aangekocht, vaak om een dreigende verkaveling voor villabouw af te wenden. De lijst van de belangrijkste
aankopen van Natuurmonumenten tussen 1906 en 1934 (tabel 6)
laat zien dat onontgonnen gebieden in de meerderheid waren,
20

21

96

hoewel de meeste ook wel cultuurbistorische waarde hebben. Pas
met de aankoop van buitenplaatsen (vanaf 1933) werd het laatste
aspect belangrijker.

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

De bescherming van het landschap
In de jaren '30 begon ook een aantal ontwMelingen in de oude
cultuurlandschappen aandacht te trekken. Met overheidssteun

1910

1920

1930

1940

1950

1960

Van Zanden, 1985,1986; Blink, 1929 I CBS, 1998
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Jaar

Agrarisch cultuurland

Bos

Ruilverkaveling, gereedgekomen

Agrarisch cultuurland,
volgens Statistisch Jaarboek 1998

Stedelijk gebied

Natuurlijke terreinen

Sterke verandering door
andere classificatie

Fig. 8. De 'groene golven'en enkele ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland.

1980

1990

2000
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werden in körte tijd grote aantallen beken gekanaliseerd en
begon de ruilverkavelingsmachine op gang te komen. Beide
ingrepen dienden in de eerste plaats de belangen van de landbouw. In 1936 Steide de bioloog J.P. Thijsse, toen lid van de
Centrale Cultuurtechnische Adviescommissie, voor om bij ruilverkavelingen ook volkshuisvesting en natuurbehoud in de doelstelling op te nemen. Met misplaatste humor werd geantwoord
dat men niet zag hoe de natuur nut kon hebben van verkavelen.
22

Uit de voorbeelden blijkt al, dat natuurbeschermingsorganisaties
al vanaf het begin ook gebieden aankochten waarin een Sterke

menselijke invloed aanwezig was. Dat neemt niet weg, dat binnen de natuurbescherming een voortdurende inhoudelijke discussie bestand tussen rekkelijken en preciezen, waarbij de laatsten vonden dat alleen 'echte', ongerepte natuurbeschermd tuende te worden. Tegenover dit fundamentalistische geluid standen
degenen die vonden dat ook landschappen waarin menselijke
invloed te herkennen was, het beschermen waard konden zijn.
Deze laatste opvatting overheerste bij de grote beheersorganisaties.
Toch is in Nederland nooit een grote organisatie ontstaan zoals
de Engelse National Trust, waarin natuur- en cultuurhistorie

Tobel 6. De belangrijkste aankopen van Natuurmonumenten tot 1934, met het beginjaar, landschappelijke karakteristiek en opmerkingen over de
cultuurhistorische waarde (de laatste speelde waarschijnlijk geen ml bij de aankoop). Bron: Gorter, 1956.

Gebied

Karakteristiek en redenen
voor aankoop

Bijzonderheden cultuurhistorie

aankopen

Naardermeer (N-H)

1906

Pias, van belang voor vogelstand

Van historisch-geografisch belang i
herkenbare mislukte droogmakerij

Texel (N-H)

1909

Enkele vogelbroedplaatsen

Leuvenumse Bos (Gld)

1910

Bos

Hagenau (Gld)

1910

Bos, landgoed

Landgoed

Oisterwijk (N-B)

1912

Heide met vennen

Heide

Korenburgerveen (Gld)

1917

Hoogveengebied

Verveningssporen, waaronder
veenbanen

Rhederoord en het Asselt (Gld)

1919

Bos

De Braak (Gr)

1920

Landgoed

Loonsche en Drunensche Duinen (N-B)

1921

Stuifzand

Kampina (N-B)

1923

Heide

Mookerheide (L)

1927

Heide met enig bos

Voornes Duin (Z-H)

1927

Kustduinen

Heiloer Bos (N-H)

1924

Bos

De Munt- en Wolfsberg (Gld)

1927

Bos

Het Buurser Zand (Ov)

1930

Heide

Dwingelose Heide (Dr)

1930

Heide

Beekhuizen, Herikhuizen, Rheder- en
Worth-Reder Heide (Gld)

1930

Landgoedbos, heide

Hilverbeek en Gooilust (N-H)

1933 en '34

Buitenlaatsen

Buitenplaatsen

Veenplassen N.W.-Overijssel (Ov.)

1934

Veenplassen

Verveningssporen

Oud bos, deels hakhout
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Tobel 7. Enkele belangrijke ontwikkelingen in de landschapsbescherming in het laatste kwart van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Naargegevens van
Segers (1994), Gorter (1986), Hidding (1997, p. 51) en het Nawoord bij De Stuers (1975).

Aspect

Enkele belangrijke ontwikkelingen

Natuurbescherming

1899
1901
1905
1927
1932

Milieu
Volkshuisvesting en

Ruimtelijke ordening
Monumentenzorg

1910
t

1

1901
1921
1931
1942
, 1965
' 1985
{

1899
1903
1911
1920
1961
1988

Beoordeling nieuwbouw

1898

Nederlandsche Vereniging tot Bescherming van Vogels
Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Stichting Het Utrechts Landschap, gevolgd door de andere Provinciale Landschappen
(1929 Gelderland, 1930 Friesland, 1931 Limburg, 1932 Noord-Brabant en Overijssel, 1934
Drenthe en Zuid-Holland, 1935 Zeeland, 1936 Groningen en Noord-Holland)
Contact-Commissie inzake Natuurbescherming (1941 Contact-Commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming)
Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging
Woningwet (rooilijnen stedelijke uitbreidingen in gemeenten > 10.000 inwoners
Herziening Woningwet (bestemmingen stedelijke uitbreiding alle gemeenten)
Herziening Woningwet (ook ruimtelijke ontwäieling landehjk gebied)
Regeling voor Nationale Plan en Streekplannen
Wet op de Ruimtelijke Ordening (3 bestuursniveaus: rijk, provincie, gemeente)
Herziening Wet op de Ruimtelijke Ordening
Oprichting van de Nederlandse Oudheidkundige Bond.
Oprichting Rijksmonumentencommissie
Oprichting van de Bond Heemschut, naar Duits voorbeeld.
Berste plaatselijke monumentenverordening (Den Haag; de Verorderung omvatte bouwwerken
maar werd in 1923 uitgebreid met kunstwerken en in 1925 met landschappelijk schoon)
Monumentenwet
Herziening Monumentenwet

1912
1916

Eerste gemeentelijke schoonheidscommissie (Amsterdam). Na enige tijd volgden Den Haag
(1910) enArnhem (1911).
Eerste welstandsbepaling in een gemeentehjke bouwverordening (Laren, N.H.)
Noord-Holland stelt als eerste een provinciale adviescommissie in voor de beoordeling van de
esthetische kwaliteit van bouwplannen. Andere provincies volgen (de Limburgse
Schoonheidscommissie wordt opgericht in 1927).

Strijd tegen 'ontsierende reclame'

1911
1912

Nijmegen, gevolgd door andere gemeenten. Betraf bebouwde kommen.
Delen buitengebied Noord-Holland

Lintbebouwing

1925

Succesvolle strijd tegen de oprukkende lintbebouwing längs het Gein

Ruilverkaveling en beekkanalisatie

1924
1954
1985

Wet voor de ruilverkaveling (gewijzigd 1938)
Ruilverkavelingswet
Landinrichtingswet

Wetgeving naraurbescherming

1917
1922
1928
1940
1968

Noodboswet
Boswet
Natuurschoonwet
Natourbeschermmgsbeschilddng
Namurbeschermingswet
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evenveel aandacht krijgen. Bij de naraurbeschermingsorganisaties kwamen de natuurwaarden op de eerste plaats. De zorg voor
het landschap is, in de jaren '20 en '30, meer ontwikkeld vanuit
de planologie en de stedenbouw. In dit verband standen begrippen als landschapsverzorging, landschapsplan, landschapszorg
centraal. Waar in de namurbescherming net behoud van bestaande waarden centraal stand, strekte de zorg voor het landschap
zieh ook uit tot de vormgeving van nieuwe landschappen.
23

Daartegenover zagen socialistisch geinspireerde groepen, zoals
het NTVON en de NJN de naraurbescherming eerder als een
onderdeel van het streven naar een betere maatschappij.
Overigens was de belangstelling van socialistische politici voor
natuur en landschap in Nederland relatief gering; het waren
vooral Individuen als Polak en Van der Goes van Naters die zieh
ervoor inzetten. Een Sterke natuurlobby vanuit de arbeidersbeweging, zoals in Engeland wel bestand, kennen we in ons land
niet.
30

Op het terrein van landschap en cultuurhistorie ontstonden in
Nederland afzonderlijke organisaties, met aanvankelijk architecten, stedenbouwkundigen en aanverwanten als drijvende krachten. Belangrijke figuren waren Cleyndert en Henri Polak. De
laatste, vakbondsman, parlementslid, schrijver etc., is wel een
van de meest fascinerende persoonlijkheden uit deze période.
Hun belangstelling was vooral esthetisch; stads- en landschapsschoon diende behouden te blijven voor het geestelijk welzijn
van de bevolking. Deze activiteiten leidden tot de oprichting van
het Openluchtmuseum (1912; bedoeld om de regionale verscheidenheid in landelijke bebouwing vast te leggen) , de Bond
Heemschut (1911) en de verschillende welstandscommissies
(tabel 7). Veel aandacht kreeg bijvoorbeeld het tegengaan van
ontsierende reclame längs wegen, een strijd die in de jaren '30
met succès werd bekroond maar momenteel alsnog lijkt te worden verloren. Andere bezigheden betroffen het tegengaan van
lintbebouwing, electriciteitspalen (de 'palenziekte'), vuilstorten
en zomerhuisjes. In hun koppeling van landschapsbescherming
aan ruimtelijke ordening en in hun pleidooien voor zowel behoud
van oude als scheppen van nieuwe schoonheid liepen Cleyndert
en Polak ver voor op de meeste natuurbeschermers, die nog vooral bezig waren met bescherming van reservaten.
24
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Massaal valt de natuur- en landschapsbeweging in deze période
in de begintijd nauwelijks te noemen. Grote invloed hadden
wetenschappers, zoals biologen, en, in de eerste helft van de 20e
eeuw, pianologen. Er valt in deze période al een verschil waar te
nemen tussen reservatenbouwers en maatschappijvernieuwers.
Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen waren
organisaties die gedragen werden door de elite. Grootgrondbezitters, ondememers en bestuurders maakten er de dienst
uit. Kenmerkend is de wijze waarop de Provinciale Landschappen werden opgericht: Van Tienhoven zocht persoonlijk
wat mensen uit met hoge contacten en netwerken. Deze groep
zette zieh vooral in voor het opkopen van waardevolle gebieden,
om ze aan de maatschappelijke dynamiek te onttrekken.
29

3.1.3 Het cultuurlandschap en het begin van de moderne
ruimtelijke ordening
Organisaties als de Bond Heemschut richtten zieh niet, zoals de
grote nataurbeschermingsorganisaties, op aankoop maar op wettelijke bescherming en ruimtelijke ordening. De moderne ruimtelijke ordening is in het buitengebied ontstaan vanuit de behoefte om natuur en 'landschapsschoon' te beschermen. De vroege
ruimtelijke ordening had dan ook nauwe banden met de natuurbescherming.
Overigens was ruimtelijke ordening geen 20e-eeuwse uitvinding.
Ingrijpen van de overheid in de ruimtelijke ontwikkeling vinden
we al in de Middeleeuwen in planmatige ontginningen, in regels
voor bebouwing en straatprofielen in Steden en in bescherrning
van bossen en heidevelden. In de beschrijving van Noord- en
Midden-Limburg zullen we de nodige voorbeelden tegenkomen.
Daarbij ging het er meestal om te voorkomen dat individuele
acties de belangen van de gemeenschap zouden schaden. In dit
opzicht lijkt er weinig nieuws onder de zon. Ook als we kijken
naar de belangrijkste elementen van de moderne ruimtelijke
ordening blijken historische parallellen te bestaan. Die elementen
zijn , naast de concrete maatregelen, de achterliggende idealen
en de wetenschappelijke onderbouwing. Middeleeuwse planmatige ontginnings- en nederzettingstypen zijn zozeer doordacht en
uitgeprobeerd, dat we van een wetenschappelijke onderbouwing
mögen spreken. Een goed voorbeeld van de combinatie van
idealen, praktische uitvoering en wetenschappelijke inzichten
zien we bij de tuinstadbeweging.
31

Toch betroffen de meeste van die oudere voorbeelden sectorale
activiteiten. Het nieuwe van de moderne ruimtelijke ordening in
Nederland zit in de schaal en alomvattendheid. De ruimtelijke
ordening kwam op na een körte voorafgaande periode waarin de
overheid zieh voornamelijk had teruggetrokken. De problemen
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die dat opleverde, vormden de voedingsbodem voor een nieuwe
période van overheidsingrijpen.
De moderne ruimtelijke ordening is vanuit twee ontwikkelingen
ontstaan: de slechte woonomstandigheden in de steden en de
behoefte om delen van het buitengebied tegen ongewenste ontwikkelingen te beschermen. In de steden maakten de slechte
woonomstandigheden ingrijpen van de overheid nodig. De snelle groei van de steden leidde tot een sterke verdichting van de
bebouwing in de binnensteden en tot snelle, vaak speculatieve en
ongeorganiseerde bouw van nieuwe wijken. De Woningwet van
1901 introduceerde uitbreidingsplannen, waarin wegen en open
ruimten al vooraf werden vastgelegd. In 1921 werd de wet uitgebreid, waardoor de overheid ook de bestemming van niet-openbare ruimten kon vastleggen.
32
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In het landelijk gebied ging het om het tegengaan van stedelijke
uitwaaiering. Het begin was de 'strijd tegen de lintbebouwing'.
De oprukkende bebouwing langs wegen en rivieren bedreigde
enkele hoog gewaardeerde open gebieden in de omgeving van de
steden. De strijd werd vooral gevoerd om de oevers van het
riviertje het Gein bij Amsterdam, en werd in 1925 gewonnen
door de landschapsbeschermers. Het zette een ontwikkeling in
gang waarbij uitbreiding van steden en dorpen steeds meer
gecontroleerd, en gebundeld in 'nieuwbouwwijken', plaatsvond.
De gevolgen van deze ontwikkeling worden duidelijk voor wie
de Nederlands-Belgische grens overgaat: waar in België langs
veel wegen bijna aaneengesloten lintbebouwing voorkomt, gaan
vergelijkbare Nederlandse wegen door open gebied.
34
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Een ander probleem dat in die période veel aandacht kreeg was
de bescherming van 'natuur'gebieden (heide en bos) tegen ontginning. In een geest van idéalisme zette de eerste generatie
planologen zich in om de zwakkere krachten te beschermen
tegen de sterkere: 'natuur' tegen de landbouw, maar ook natuur
en landbouw tegen de stad. Hoewel men sprak over 'landelijke
schoonheid' of over 'natuur', ging het in feite om bescherming
van cultuurlandschappen.
36

De Woningwet was de eerste nationale wet op het gebied van de
ruimtelijke ordening. Het was een stap in een steeds verdergaande bemoeienis van de overheid op de inrichting van de ruimte.
Lagen die taken aanvankelijk bij de gemeente, gaandeweg ontstond een behoefte aan coôrdinatie. Nadat een herziening van de
Woningwet in 1931 het streekplan had opgeleverd, werd in 1938
voor het eerst gesproken over 'het Nationale Plan'. In 1941
37

werd hiertoe een afzonderlijke Rijksdienst voor het Nationale
Plan opgericht, de voorloper van de Rijksplanologische Dienst.
Natuurbeschermers en pianologen vonden elkaar in de ContactCommissie inzake Nataurbescherrning, een samenwerkingsverband van namurbeschermingsorganisaties dat in 1932 werd
opgericht naar aanleiding van plannen om stuwdammen en
spaarbekkens aan te leggen in het Geuldal. De ContactCommissie kocht geen gebieden aan, maar richtte zich van meet
af aan op de bescherming van natuur- en landschap door ruimtelijke ordening en voorlichting. De CC richtte zich al direct tot de
overheid, en drang erop aan in alle gevallen waar overheidswerken (waarbij vooral gedacht wordt aan ontginnings- en ontwateringswerken) 'het karakter van het Nederlandsche landschap'
zouden aantasten, advies te vragen aan 'wetenschappelijke,
recreatieve en cultureele vereenigingen, of daartoe bevoegde personen'. Deze actie had succes. De advisering zelf werd steeds
meer gedaan door de Commissie van Advies inzake de
Natuurmonumenten van het Staatsbosbeheer (de 'Commissie
Weevers').
38

Om beter te hinnen adviseren begon de Contact-Commissie met
een inventarisatie van waardevolle terreinen. Bij de samenstelling van die lijst kwam opnieuw de tegenstelling tussen rekkelijken en preciezen aan de orde. Een groep biologen, waaronder
Weevers zelf, richtte zich vooral op de bescherming van 'ongerepte' natuur, terwijl vooral de pianologen, zoals Cleyndert, voldoende natuur en landschap voor de stedelijke recreanten over
wilden houden. Het uiteindelijke rapport, 'Het voornaamste
natuurschoon in Nederland', verscheen in 1939 (auteurs G.A.
Brouwer et al.) en omvat in totaal 700 gebieden van natuurwetenschappelijk, toeristisch, archeologisch en historisch belang.
De gebieden waren geselecteerd op visuele aantrekkelijkheid,
recreatieve waarde, wetenschappelijke waarde (waarde voor het
verrichten van biologisch, geologisch of archeologisch onderzoek). Een gebied heeft landschappelijke en recreatieve waarde
als het gevarieerd is of kenmerken heeft als 'uitgestrektheid',
'intimiteit' of 'geheimzinnigheid'.
39

De Contact-Commissie veranderde in 1941 haar naam in
Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherrning,
wat erop wijst dat het landschap belangrijker werd. Het was
Cleyndert die in 1943 het behoud van zogenaamde cultuurlandschappen aankaartte en voorstelde een 'lijst van landschappen
die van belang zijn voor recreatie en landschapsschoon' te
maken. Binnen de Contact-Commissie ontstond de te verwachten
discussie: bij sommigen bestond angst dat aandacht voor land40
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schap ten koste zou gaan van de aandacht voor natuur, waarbij
cultuurlandschappen door bun menselijke invloed minder interessant werden geacht; anderen vonden dat de cultuurlandschappen weinig bedreigd waren. Daarbij betrof het een onderwerp
waarover maar weinig kennis beschikbaar was. De bioloog
Westhoff wees op een verschil in behandeling tussen natuurgebieden en cultuurlandschappen: de laatste moeten niet behouden
worden als landschapsmonumenten maar met behulp van landschapsplannen die aanwijzingen bevatten voor inrichting en
beheer. Hij pleitte voor een urgentielijst en een classificatie.
Vervolgens Steide de Contact-Commissie in 1943 een Werkgroep
voor de Cultuurlandschappen in, die een jaar later een eerste
indeling van cultuurlandschappen presenteerde en in 1947 kwam
met de 'Urgentielijst van landschappen die zoveel mogelijk
bewaard moeten blijven'. Beide stukken zijn in feite gemaakt
door de bioloog V Westhoff, de landschapskundige C. van
Rij singe en de landschapsarchitect J.T.P. Bijhouwer. Ze leidden
niet tot een veiligstelling van cultuurlandschappen, maar wel
werd het cultuurlandschap meer en meer naast de natuur als een
afzonderlijk belang gezien. De Contact-Commissie kreeg steeds
sterker drie doelen: namurbeschenning, landschapsbescherming
en landschapsverzorging. Vanaf 1946 beschikte zij over een
tijdschrift, 'Natuur en Landschap', dat zieh uitdrukkelijk ook met
de bescherrning van het landschap bezighield.

De verschillen tussen wel en niet-ruilverkavelde gebieden, waarbij het oude landschap in de eerste gebieden vaak volledig is verdwenen terwijl het in de tweede vaak nog in belangrijke mate is
blijven bestaan, wijzen op een andere verklaring. Het zijn niet de
anonieme economische krachten die de grootste uitwerking hebben gehad, maar een drastische vorm van planning, die berustte
op grote financiele, organisatorische en juridische steun van de
overheid.
De ruimtelijke ordening werd in hoge mate verdrongen door sectorale planning, waarbij in de Steden verkeer en volkshuisvesting,
in het landelijk gebied landbouw en in mindere mate verkeer, de
boventoon voerden. Dit weerspiegelt de krachtsverhoudingen,
maar past ook in de politiek van funetiescheiding die de meeste
stedenbouwkundigen voorstonden (zie paragraaf 12.7). De
bescherrning van natuur en monumenten was zelden integraal
onderdeel van het beleid, maar beperkte zieh tot de 'topstukken',
die als natuurreservaat of monument apart werden gezet.
Bescherrning van landschappen kreeg weinig aandacht.

3.2.1 Algemeen beeld

De ruimtelijke ordening, die zieh in de vorige periode leek te ontwikkelen tot een belangrijke steunpilaar voor de bescherrning
van het landschap, koos ook nu de kant van de natuurbescherming. Zo was het bestemmingsplan voor het buitengebied, dat
verplicht werd gesteld in de wet op de ruimtelijke ordening
(1965) vooral bedoeld om delen van het buitengebied te beschermen en daarbuiten greep te krijgen op de ontwikkeling. In de
praktijk kwam hier weinig van terecht. Veel gemeenten wachtten
met het maken van een bestemmingsplan tot na de uitvoering van
de ruilverkaveling; sommige gemeenten hebben nu, na ruim dertig jaar, nog altijd geen bestemmingsplan.

De naoorlogse jaren werden gekenmerkt door wederopbouw en
groei. De groei van het stedelijk ruimtegebruik zette in een versneld tempo door. Vanaf het eind van de jaren '50 kwam in verschillende Steden een grootschalig proces van cityvorming op
gang. In het landelijk gebied zelf verschoven de conflicten van
de 'natuur'gebieden naar de agrarische landschappen. De ontginningen van heidevelden en bossen namen af en stopten later
vrijwel geheel. Het grote thema werd nu de reconstruetie van de
agrarische landschappen, die zowel geleidelijk en individueel als
planmatig (ruilverkavelingen) tot stand kwam. Enorme aantallen
heggen, houtwallen, kleine hoogteverschillen en andere kleine
landschapselementen zijn in enkele decennia opgeruimd. Als
achtergrond wordt meestal de toenemende mechanisatie en, in
samenhang daarmee, schaalvergroting in de landbouw genoemd.

Ook de andere tegenkrachten waren grotendeels dezelfde als in
de vooroorlogse periode: De Contact-Commissie, Natuurmonumenten, de Bond Heemschut. Belangrijkste nieuwe organisatie
was de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, in
1965 opgericht naar aanleiding van een plan voor twee dämmen
naar Ameland. Meer dan voorheen kochten natuurbeschermingsorganisaties cultuurlandschappen aan. In de natuurbescherming was intussen de tegenstelling tussen rekkelijken en
preciezen vervaagd, omdat gaandeweg duidelijk was geworden
dat de meeste natuurgebieden in ons land in feite moeten worden
beschouwd als halfhatuurlijke landschappen. Heidevelden en
blauwgraslanden zijn in feite cultuurlandschappen, die alleen
door voortgaand menselijk ingrijpen kunnen worden behouden.
In 1949 kocht Natuurmonumenten voor het eerst een echt agra-
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3.2 Ruimtelijke ordening en Iandschapszorg in de
jaren van opbouw (ca. 1945 - ca. 1970)

42

44

102

lisch landschap: het Eerder Achterbroek bij Ornmen. Het was een
voorbeeld van een kleinschalig kampenlandschap (een 'oud
Saksisch landschap' zoals het bij Natuurmonumenten werd aangeduid), dat door de vorige eigenaar als onderdeel van een landgoed zorgvuldig was beheerd. Het gebied is vooral gekocht om
de landschappelijke waarde; biologisch vond men het gebied
toen van weinig belang. Een ander voorbeeld was het kasteel
Genhoes bij Oud-Valkenburg, waarbij naast de orchideeen van
het Gerendal en de hellingbossen aan de noordzijde van het
Geuldal ook een middeleeuws kasteel werd aangekocht (1955).
45
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De Monumentenzorg beperkte zieh nog grotendeels tot gebouwen en archeologische terreinen. Wel ontstond langzaam meer
belangstelling voor de omgeving van monumenten. De
Monumentenwet van 1961 bood de mogelijkheid van beschermde stads- en dorpsgezichten. Het eerste beschermde dorpsgezicht
was Sint Anna ter Muiden, dat enkele jaren eerder al als dorpsgezicht was gerestaureerd. Intussen zijn ruim 300 kernen op
deze wijze beschermd, soms met een strook omliggend land om
het vrije uitzicht op de oude kern te beschermen Dat duidt nog
niet op een grote belangstelling voor het cultuurlandschap als
zelfstandig fenomeen. Deze belangstelling kwam zowel binnen
de monumentenzorg als binnen de archeologie maar langzaam op
gang; het zou nog tot de jaren '70 duren voor het cultuurlandschap in brede kringen als een historische erfenis beschermenswaardig werd geacht. De mspariningen voor het behoud hiervan
kwamen vooralsnog vooral van breed georienteerde biologen,
landschapskundigen en landschapsarchitecten.
47
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3.2.2 Stand en ontwikkeling van de historische geografie
De academische historische geografie werd in de jaren '50 en '60
levend gehouden door geografen die zieh niet als historischgeograaf afficheerden, zoals de fysisch-geograaf Bakker en sociaal-geografen als J.O.M. Broek, R.H.A. Cools, M.W. Heslinga,
HJ. Keuning en A.C. de Vooys. Overigens beschikten veel
geografen wel over een grote historische kennis en belangstelling. Veel onderzoek was gericht op gebieden, waarbij kennis van
de historische achtergronden een duidelijke rol had. Een lesbevoegdheid in de geschiedenis was voor geografen niet ongebruikelijk. Buiten de universiteiten was de rechtshistoricus
Fockema Andreae, werkzaam in de archiefwereld, een van de
drijvende krachten achter het vakgebied. Hij was bijvoorbeeld de
oprichter van de Afdeling Historische Geografie van het
K.N.A.G. Belangrijk historisch-geografisch werk werd ook uit50
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gevoerd door de archeoloog Halbertsma en de rechtshistoricus
H. van der Linden.
53
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De historische geografie was in de praktijk, en in de jaren '70
ook officieel, een subdiscipline van de sociale geografie. Zij
funetioneerde echter ook als een intermediair tussen sociale en
fysische geografie. De meeste geografen die zieh met historischgeografisch onderzoek bezig Melden waren afkomstig uit de
sociale geografie maar hadden, meer dan de meeste sociaalgeografen, oog voor fysisch-geografische verschijnselen. Soms
kwamen hun onderzoeksvragen uit de fysische geografie.
55

Pas de groei van de geografische instituten, die gepaard ging met
een sterkere specialisatie van de medewerkers, bracht de aanstelling van gespecialiseerde historisch-geografen. Dr M.K.E.
Gottschalk (1912-1989) werd in 1958 als historisch-geografe
aangesteld aan het Geografisch Instituut te Utrecht, in 1962
tevens aan de Gemeentelijke Universiteit (Amsterdam). In
1964 werd zij in Amsterdam tot lector benoemd en werd zij in
Utrecht opgevolgd door J.D.H. Harten. De drijvende kracht
achter de benoeming van Gottschalk in Amsterdam was de
fysisch-geograaf J.P. Bakker, die historische ondersteuning
zocht voor zijn théorie over transgressie- en regressiefasen. Het
leidde uiteindelijk tot Gottschalk's grote overzicht van stormvloeden en rivieroverstromingen , dat de bijl aan de wortel van
Bakker's théorie zette.
Voor deze Amsterdamse onderzoekslijn bestand een voorbeeld in
Wageningen, in het onderzoek van A.W. (Edelman-)Vlam (19091999). Hoewel van huis uit sociaal-geografe, had laatstgenoemde al in haar proefschrift over Zeeland, in navolging van het
onderzoek van T. Vink in het rivierengebied, veel met fysischgeografische gegevens gewerkt. Door archiefonderzoek te combineren met bijna 6000 boringen gaf ze een nieuw inzicht in de
wordingsgeschiedenis van Zeeland. In 1946 kwam zij in dienst
bij de Stichting voor Bodernkartering (Stiboka), die in het voorgaande jaar was opgericht. In de begintijd van de Stiboka werd
de bodemkartering, onder leiding van C H . Edehnan (19031964), mteriiisciplinair opgezet. Historische geografie, archeologie en toponymie leverden gegevens over de wordingsgeschiedenis van het landschap, als hulpmiddel voor het dateren van kleilagen (in de rivieren- en zeekleilandschappen) en bouwlanddekken (in de zandgebieden). Na een aantal jaren werd het toponymische onderzoek ondergebracht bij het, onder meer door
Edelman opgerichte , (latere) P.J. Meertensinstituut
(Amsterdam) en werd het archeologische onderzoek weer overgedragen aan de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
56
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Bodemonderzoek (Amersfoort). De afdeling (Historische)
Geografie bleef wel bestaan.

3.3.1 Een belangrijke omslag

63

Ook op de Geografische Instituten van de Vrije Universiteit en
de universiteiten van Groningen en (pas halverwege de jaren '70)
Nijmegen boden de uitdijende wetenschappelijke staven mogelijkheden voor historisch-geografen. In Groningen richtte de
sociaal-geograaf Smit zieh in de loop van de jaren '60 meer en
meer op de historische geografie, in Nijmegen specialiseerde
G.P. van de Ven zieh in de historische geografie naast zijn hoofdtaak als beheerder van de bibliotheek. Aan de VU was M.W.
Heslinga aanvankelijk de enige hoogleraar sociale geografie.
Nadat een reeks nieuwe hoogleraren was aangesteld voor verschillende onderdelen van de sociale geografie, ging Heslinga
zieh meer en meer met de theorie en geschiedenis van de sociale
geografie en met historische geografie bezighouden. In het laatste specialisme ontstond rond 1970 een echte onderzoeksgroep
aan de VU (zie Tabel 9, par. 3.3.7).
64

Hoewel het gevaar van een te sterke versimpeling van de complexe werkelijkheid altijd op de loer ligt, menen we de periode
van het eind van de jaren '60 en het begin van de jaren '70 toch
aan te kunnen wijzen als een omslag die veel delen van de maatschappij raakte. Markante ontwikkelingen als de opkomst van
Provo in 1966, de maatschappelijke onrust in 1968, het verschijnen van het Rapport van de Club van Rome in 1972, de eerste
oliecrisis in 1973 en de daarop volgende economische crisis
waren de meest opvallende uitingen van een diepergaande verandering. Het vooruitgangsgeloof van de naoorlogse wederopbouwperiode maakte plaats voor wat we hier een periode van
bezinning willen noemen. Een algemeen kenmerk was de grotere aandacht voor 'welzijn', nu de 'welvaart' die decennia lang
was nagestreefd voor steeds grotere groepen binnen bereik
kwam. Het besef van 'grenzen aan de groei', geformuleerd door
de Club van Rome, typeert voor sommigen de periode rond
1970.
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Naar onderzoeksthema's vertoonde de historische geografie al in
de jaren '60 een grote diversiteit. Het onderzoek was wel gericht
op wetenschappelijke vraagstellingen of op het academische
onderwijs; historisch-geografen speelden geen rol in de debatten
over natuur en landschap. Het onderzoek van Gottschalk aan de
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam was zeer diepgravend, met een sterke nadruk op de middeleeuwse ontwikkeling
van laag-Nederland. In Wageningen richtte Edelman-Vlam zieh
juist op de nederzettings- en ontginningsgeschiedenis van hoogNederland. Beiden waren losgeraakt van de sociale geografie en
zochten hun inhoudelijke contacten respectievelijk bij de historici en bij de bodemkundigen. In Utrecht en aan de VU was het
onderzoek breder, en was de relatie met de sociale geografie nog
wel duidelijk. Die band verdween daar pas met de opkomst van
de Nieuwe Geografie aan het eind van de jaren '60.

3.3 Ruimtelijke ordening, landschapszorg en
historische geografie in de jaren van bezinning
(ca. 1970 - ca. 1990)
Omstreeks 1970 vond een belangrijke omslag plaats in het denken over ruimtelijke ordening. Er volgde een période waarin de
oude, vaak sectorale, planning plaats maakte voor een model
waarin een groot aantal belangengroepen bij de voorbereiding
van plannen werd betrokken. Zaken als milieu, natuur, landschap
en cultuurhistorie kregen meer aandacht.
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Voor het eerst ontstonden brede discussies over de keerzijden van
de welvaart, zoals de groeiende milieuproblemen. Het is nauwelijks meer voor te stellen dat nog maar enkele decennia geleden
luchtvervuiling werd gezien als een helaas onvermijdelijk bijverschijnsel van de industrie. Een stad vol rokende schoorstenen
stond voor welvaart en werkgelegenheid. Dat de was bij een
bepaalde windrichting zwart werd, lag aan de wind en niet aan de
fabriek.
Pas in de loop van de jaren '60 ontstond langzaam (weer) aandacht voor de schadelijke kanten van de miUeuvervuiling. De
kleine groep mensen die zich actief inzette voor natuur, milieu en
landschap werd omstreeks 1970 groter en breder. In het begin
van de jaren '70 werd een groot aantal milieubewegingen opgericht.™ Zo werden in 1970 de Aktie Strohalm, in 1971 De Kleine
Aarde, in 1971/72 de Vereniging Milieudefensie, in 1972 de
Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer, tussen 1971 en 1975
de provincial milieufederaties, in 1977 de Werkgroep Noordzee
en in 1978 Greenpeace Nederland opgericht. In totaal ontstonden
in de jaren '70 zo'n 600 tot 700 nieuwe actiegroepen op milieuen aanverwante gebieden. In 1972 ontstond de Stichting Natuur
en Milieu, een samenwerkingsverband van vier oudere organisaties dat zich sindsdien tot een spreekbuis voor een belangrijk deel
van de milieubeweging heeft ontwikkeld. De belangstelling bij
het grotere publiek werd gestimuleerd door de vele publiciteit die
de genoemde groepen wisten te krijgen. Ook Internationale cam69
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pagnes, zoals het Nataurbeschermingsjaar 1970 (N'70) en het
Monumentenjaar 1975 leiden tot een grotere bewustwording. Dat
de belangstelling inderdaad groeide kan men afleiden uit de
ledentallen van namurbeschermingsorganisaties. De toename
van bet aantal leden van Natuurmonumenten (fig. 9) versnelde in
de loop van de jaren '60. Rond 1970 versnelde de toename
opnieuw, tot aan het eind van de jaren '70 een stabilisatie volgde. Veel andere organisaties maakten eenzelfde ontwikkeling
door, met groei van het ledental in de jaren '70 en stabilisatie in
de jaren '80. De veranderingen in de maatschappij beïnvloedden ook de overheid. In het begin van de jaren '70 begon de
nationale overheid zich intensief bezig te houden met de milieuproblematiek en in 1971 werd een nieuw Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne gevormd.
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Ook in de ruimtelijke ordening vielen de zekerheden van de
voorgaande decennia weg. Er ligt een wereld van verschil tussen
het vooruitgangsgeloof van de Tweede Nota Ruimtelijke
Ordening uit 1966 en de tobberige onzekerheid van de
Oriënteringsnota (het eerste deel van de Derde Nota Ruimtelijke
Ordening) zeven jaar later. In de Derde Nota kreeg de ruimtelijke ordening mede een ecologische doelstelling. De maatschappij begon grenzen te stellen aan de toekomstplannen uit de
voorgaande période, waarbij vooral de sterk sectoraal georiënteerde plannen kritiek kregen. Terwijl de nieuwe ideeën wortel
schoten was de uitvoering van plannen die nog in een eerdere
période waren ontwikkeld in voile gang. Het conflict tussen de
oude plannen en de nieuwe ideeën maakten de eerste helft van de
jaren '70 tot de 'hete jaren' van de strijd voor milieubehoud.
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In de stedelijke planologie waren de jaren '50 en '60 gekenmerkt
door plannen voor doorbraken en grootschalige sloop, die ruim
baan moesten geven aan cityvorming en autoverkeer. De monumentenzorg richtte zich op béhoud van waardevolle gebouwen
en, soms, stads- en dorpsgezichten. In Amsterdam werden plannen voor sloop en vervangende grootschalige nieuwbouw in een
groot deel van de 19e-eeuwse gordel niet alleen door bestuurders
en architecten, maar ook door de organisaties voor monumentenzorg gesteund. De bewoners, die voor een belangrijk deel naar de
overloopgemeenten zouden moeten verhuizen, bleken de negatieve beoordeling van de 19e-eeuwse bebouwing niet te delen.
Toen de plannen concreet werden boden die bewoners onverwacht fel protest, het eerst in 1970 in de Dapperbuurt. Het leidde tot omvangrijke wijzigingen in de plannen: de 19e-eeuwse
gordel werd niet gesloopt maar gerenoveerd. Ook in andere steden werd het beleid veranderd in de richting van 'herbergzaam-
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Fig. 9. De ontwikkeling van het ledental van Natuurmonumenten vanaf 1955
(naar: Van Zanden & Verstegen, 1993, p. 196).

heid en belevingswaarde' en behoud van het bestaande stedelijke
patroon. De grootschalige sloop van de jaren '50 en '60 maakte plaats voor 'stadsvernieuwing', een proces dat werd gekenmerkt door streven naar behoud van het stedelijke weefsel, een
vermenging van functies en een sterke bewonersparticipatie.
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In het buitengebied werd actie gevoerd tegen de aanleg van nieuwe wegen, zoals de A27 door Amelisweerd. Een ander strijdpunt
was de verbetering van de rivierdijken. De verzwaringen die aan
het eind van de jaren '60 waren ontworpen, en deels uitgevoerd,
waren een schoolvoorbeeld van een eenzijdige technische planning. Vooral toen in 1969 en volgende jaren een belangrijk deel
van het dorp Brakel werd afgebroken ontstond een protestbeweging. Naar aanleiding hiervan stelde de regering de Commissie
Rivierdijken in, die naar de voorzitter ook wel bekend stand als
de 'Commissie Becht'. Deze commissie adviseerde een minder
ingrijpende verbetering, door uit te gaan van waterafvoeren met
een frequentie van eens in 1250 jaar in plaats van de tot dan
gehanteerde eens per 3000 jaar. Voor de uitvoering van de dijkversterkingen adviseerde de commissie 'uitgekiend ontwerpen'
en een verbeterde besluitvorming. Onder het laatste verstond zij
inspraak en het leggen van een relatie met de ruimtelijke ordening.
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In beide voorbeelden zien we twee belangrijke ontwikkelingen in
de planvorming. De eerste is de inspraak: participatie van bewo-
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ners en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van plannen. De plannen kregen bierdoor een breder draagvlak. In de
tweede plaats begon de ruimtelijke ordening terrein terug te Winnen op de sectorale planning. Beide ontwikkelingen leidden tot
plannen die meer rekening hielden met bewoners, maar over bet
algemeen ook met milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie.
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Opvallend is in dit verband opnieuw het verschil tussen de
Tweede Nota Ruimtelijke Ordening uit 1966 en de
Orienteringsnota uit 1973. In de eerste was het landschap nog
vrijwel uitsluitend van belang om haar schoonheid en, in samenhang daarmee, haar recreatieve belang. Slechts eenmaal wordt
terloops de term cultuurhistorie gebruikt. De Orienteringsnota bevat een aantal alinea's over deze landschappen waarin de
dilemma's helder geschetst worden: de problemen met de ontwikkeling van de landbouw in landschappen die tegelijkertijd
voor hun behoud afhankelijk zijn van landbouw, de recreatie die
aan behoud draagvlak geeft maar tegelijkertijd een bedreiging
kan vormen. De voorgestelde maatregelen omvatten [1] pianologische bescherming, [2] financiele tegemoetkomingen aan agrariers in ruil voor specifieke beheersmaatregelen, [3] ontwikkeling van vormen van landinrichting en landbouwbedrijfsvoering
die op specifieke landscbappelijke situaties zijn afgestemd en [4]
het stiebten van reservaten, alsmede het instellen van nationale
parken en nationale landschappen.
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De ontwikkelingen in het landelijk gebied liepen achter bij die in
de stad. Het is een interessante vraag, waarom de sectorale planning in het landelijk gebied zoveel langer de dienst heeft uitgemaakt dan in de stad. Naar mijn mening zijn hiervoor twee redenen. In de eerste plaats zijn de krachtsverhoudingen verschillend.
In de stad is het aantal betrokken bewoners groter, en konden die
bewoners bijvoorbeeld in hun verzet tegen cityvorming coalities
sluiten met Sterke sectoren als volkshuisvesting. Bij de grote veranderingen in het landelijk gebied, zoals ruilverkavelingen, ontbrak een dergelijke krachtige tegenbeweging en kon de planvorming lange tijd in een besloten groep plaatsvinden. De strijd
tegen wegaanleg is nergens zo fei geweest als bij Amelisweerd,
aan de rand van de stad Utrecht. In de tweede plaats lijkt de
bevolking het makkelijkst te mobiliseren als het gaat om bebouwing. De acties in stadsvernieuwingswijken gingen in de eerste
plaats om behoud van de eigen woonmogelijkheden en bij de
dijkverbetering is het heetste onderwerp nog altijd de dijkbebouwing. Dit heeft niet alleen te maken met eigenbelang van bewoners; meer in het algemeen blijkt historische bebouwing sterkere
gevoelens op te roepen dan de moeilijker te interpreteren landschappen of de weinig zichtbare archeologie.
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Toch ontstond ook in het landelijk gebied een omslag. Het verschijnen van een afzonderlijke Nota Landelijke Gebieden (het
derde deel van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening), in 1977, is
een aanwijzing voor een hernieuwde belangstelling van de ruimtelijke ordening voor het landelijk gebied.

3.3.2 Nieuwe wetgeving voor cultuurhistorie en landschap
Naast het visuele landschap (het 'landschapsschoon') kwam nu
ook de cultuurhistorische waarde van het landschap in de aandacht. In het begin van de jaren '70 treffen we verschillende pleidooien aan voor behoud van oude cultuurlandschappen.
Achtergrond vormde, naast de achteruitgang die de oude cultuurlandschappen vooral door de ontwikkelingen in de landbouw
doormaakten, ook het groeiende inzicht dat het landschap meer
is dan plaatje.

Enkele jaren later versehenen de Drie Greene Nota's, waarvan de
Nota Nationale Landschapsparken en de Relatienota zieh vooral
richtten op het cultuurlandschap. Met deze nota's poogde
Nederland de achterstand in te halen op de omliggende landen.
De Relatienota riep het Instrument van beheersvergoedingen in
het leven. Het betekende dat een agrarier een beheersvergoeding
kon krijgen als bij afzag van bepaalde ontwikkelingen: een fundamentele omkering van het principe 'de vervuiler betaalt'.
Voortzetting van schaalvergroting, intensivering, egalisatie en
ecologische en landschappelijke verarming was de norm; de
maatschappij betaalde om het landschap niet te vernielen. De
ontwikkelingen in het landschap zelf werden niet ter discussie
gesteld. De Relatienota werkte bovendien op basis van vrijwilligheid. Een boer die na tien jaar beheersvergoedingen besloot
om het betreffende stuk land alsnog te egaliseren, kon door niets
worden tegengehouden. Daarmee was de Relatienota bepaald
geen breuk in de ontwikkeling. De Relatienota is wel een succes
geworden, zij het pas na een lange aanlooptijd. Pas met de melkquotering, toen verdere uitbreiding zinloos werd, werden
beheersvergoedingen als bijverdienste interessant.
De Nota Nationale Landschapsparken is de belangrijkste poging
geweest om te komen tot een effectieve wettelijke bescherming
van een aantal cultuurlandschappen. De Nota Nationale
Landschapsparken uit 1975 is nog altijd een zeer leesbaar en
lezenswaardig stuk, dat het begin had kunnen zijn van een echt
landschapsbeleid. De Nationale Landschapsparken, later sprak
men van Nationale Landschappen, riepen, net als reservaatgebie-
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den, verschillende soorten reacties op. Door sommigen, vooral
door een deel van de landbouwers in de betreffende gebieden,
werden ze gezien als een bedreiging die met alle wettige en
onwettige middelen diende te worden bestreden. Voor een deel
van de georganiseerde landbouw vormden ze juist een deel van
een scheidingsfilosofie en daarmee een legitimatie voor een verdergaande vernietiging van natuur en landschap in de rest van bet
land. Voor de meeste landschapsbeschermers en een deel van de
natuurbeschermers vormden ze een poging om tenminste een
paar van de meest waardevolle landscbappen te beschermen.
Tenslotte was er een categorie, die de Nationale Landschappen
wenste te zien als proefgebieden voor een andere wijze van
omgaan met natuur en landschap.

echter niet het geval: het WCL-beleid komt uit de recreatiekoker
(wat het ontbreken van Mergelland des te verwonderlijker maakt)
en bestaat voornamelijk uit een aantal, overigens redelijk gevulde, subsidiepotjes.
Nota's en beschermingscategorieen zijn dan wel talrijk als deuren
in het decor van een klucht, maar aantal is nog geen maatstaf van
succes. Met uitzondering van de Nationale Landschappen hadden alle categorieen met elkaar gemeen dat ze niet werden ondersteund door een instrumentarium dat behoud van landschappelijke structuren en patronen kon afdwingen.
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3.3.3 Onderzoek naar historische landschappen
De plannen werden in vijf proefgebieden uitgewerkt: NoordwestOverijssel, Veluwe, Waterland, Mergelland en Winterswijk. Met
uitzondering van het laatste gebied, waarin de landbouw niet
bereid bleek tot samenwerking, waren de ervaringen over het
algemeen gunstig. Het Ministerie van Landbouw & Visserij, dat
in 1983 de verantwoordelijkheid voor het landschapsbeleid van
het opgeheven Ministerie van Cultuur, Recreatie & Maatschappelijk Werk overnam, stopte echter nog in datzelfde jaar de
financiering van de Nationale Landschappen.
Sindsdien is de bescherming van cultuurlandschappen problematisch gebleven. ledere nieuwe nota bracht nieuwe beleidscategorieen en noemde weer andere gebieden (Tabel 8). Als een gebied
al in meer dan een nota werd aangewezen, veranderden vaak de
grenzen. Het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud
kwam in 1981 met de zogenaamde Grote Landschappelijke
Eenheden (GLE's). Het Natuurbeleidsplan (1989) noemde deze
gebieden niet meer, maar onderscheidde in plaats ervan de
Gebieden met Specifiek Landschappelijke Waarden, waaronder
een aantal 'cultuurhistorisch van betekenis en/of kleinschalig van
karakter'. Het Natuurbeleidsplan geeft geen lijst van gebieden en
is daarom niet opgenomen in Tabel 8, maar vergelijking van het
bijgaande kaartje met dat uit het Structuurschema Groene
Ruimte (fig. 10) maakt duidelijk dat ook hier de overeenkomsten
voornamehjk op toeval berusten. Enkele jaren later verscheen de
Nota Landschap, die opnieuw geen woorden besteedde aan de
oudere categorieen en de Gebieden Behoud en Herstel Bestaande
Landschappelijke KwaUteit presenteerde. Tenslotte kwam het
Structuurschema Groene Ruimte (1992) met de Waardevolle
Cultuurlandschappen (WCL's), een aanduiding die de indruk
wekt dat het om een aantal cultuurlandschappen gaat die op basis
van cultuurlandschappehjke waarden zijn geselecteerd. Dit is

De nieuwe belangstelling voor de omgeving leidde tot uiteenlopende, en specifiekere vragen over kenmerken, waarden en
gewenst beheer van landschappen. Het leidde tot een groei van
het landscbapsonderzoek, waarin aanvankelijk breed georienteerde biologen/ecologen en fysisch-geografen de hoofdrol speelden.
Voor bepaalde specifieke vragen bleek vervolgens de inzet van
specialisten, zoals vegetatiekundigen, hydrologen en geomorfologen nodig. Voor vragen over de historische waarde van landschappen richtte men zieh tot de historisch-geografen. Net als
eerder op de universiteiten, maakte de groei van het landschapsbeleid de inzet van specialisten mogelijk. Een voorbeeld is de
afdeling Natuur- en Landschapsbehoud van het toenmalige
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. De
afdeling bestand in de jaren '60 uit maar een paar mensen, wat
betekende dat de inhoudelijke inbreng van enkele biologen en,
later, fysisch-geografen kwam. Rond 1970 ontstond voor het
eerst ruimte voor enige specialisatie, waardoor medewerkers een
beleid voor aardkundige of cultuurhistorische waarden konden
gaan uitwerken. Voor de gegevens over historische landschappen werden historisch-geografen uit hun ivoren toren gehaald.
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Het is een interessante vraag, waarom juist de historisch-geografen deze positie gingen innemen. Naar mijn mening lag het in de
jaren '60 niet voor de hand dat historisch-geografen zieh intensief met het beleid op het gebied van historische cultuurlandschappen zouden gaan bezig houden. De zie drie redenen waarom
dat toch gebeurde:
- historische cultuurlandschappen werden door geen ander vakgebied als kerntaak beschouwd,
- historisch-geografen waren in de wetenschappelijke wereld in
een isolement geraakt en
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label 8. Aangewezen gebieden volgens verschilfende beleidsnota's.
Potentate Nationale
Landschapsparken (I971)

1

Nationale Landschapsparken

Waardevolle Iandschaps-

Grote Landscbappelijke

Gebieden Behottd en Herstel

Waardevolle

(1975)

eenheden en potentate

Eenheden

Bestaande Landscbappelijke

Cultuorlandschappen

2

landschapsparken

Texel

Texel

Terschelling
Arne land

TersdteUing

nationale

(1980)

Reitdiepdal-Humsterland
Zuidwest-Friesland
Omgeving Buitenpost

Zuidwest-Friesland

Friese Woudengebied
Stroomgebied Tjonger
Noordemeld
Drentsche A
Hondsrag
Zuidwest-Drentke
Noordwest-Overijssel

Zuidwest-Drenthe
Noordwest-Overijssel

Noordoost-Twente
Graafschap-Achterhoek

Westerkwartier

Gaasterland
Omg. Buitenpost

Gaasterland
Omg. Buitenpost

ZW-Friesland

Noord-Drenthe

Noord-Drenthe

Friese Merengebied
Friese Woudengebied
Tjongervallei-Oldeberkoop
Omg. Leek-Roden-Norg
Drentse Aa-gebied

Gebied van de Reest
Vecht- en Reggegebied
Noordoost-Twente
Omg. Deventer-Zutphen en

Zuidwest-Drenthe

Vecht- en Reggegebied
Twente

Vecht-Regge
Noordoost-Twente

Graafschap

Graafschap

Graafschap
Omgeving Winterswijk
0 . van Nijmegen (=• Ooypolder)

Winterswijk

Winterswijk

Veluwe
Gelderse Poort

Nijkerk-Arkemheen

Noord-Veluwe

Veluwe

Kromme-Rijngebied

Kromme-Rijngebied (incl.
Langbroek)
Delen Eempolder
Vecht- en Plassengebied
Waterland

Omgeving Winterswijk

Veluwe

Veluwe

ZwdcxJSt-Utrecht

Zuidoost-Utrecht

Gebied tussen Den Haag en Leiden
Vijfheerenlanden

Westerwolde
ReiMiepdal-Humsterland

Noordwest-Overijssel
Vecht- en Reggegebied

Gebied rond Wmterswijk

Waterland

Oudland Texel

Gebied Ruinen-Ruinerwold;
Zuidwolde

Gebied rond Winterswijk

Waterland

4

Texel

Zuidwest-Drenthe

Noordoost-Twente
Graafschap

Vechtstreek

Kwalfteit(l992)

3

Vechtstreek
Waterland
Centraal Noord-Holland
Omgeving Bergen N.H.
Vijfheerenlanden en Lingegebied

Omg. Renswoude
Kromme-Rijngebted/Lbr

Vecht- en Plasseng.
Waterland

Waterland

Wormer, Jisp, Neck; Schermer
Centraal N-Holland
Omgeving Bergen N.H.
Gebied tussen Den Haag en Leiden
Vijtneerenlanden en Lingegebied Lingegebied
Geb. 0 . van Nieuwkoopse Plassen

Midden-Brabant

KrimrÄnewaard/Lopikerwaard

Krimpenerwaard

Midden-Brabant
Kempenland

Delen van Zuid-Beveland
Midden-Brabant
Delen Kempen

Krimpenerwaard/Alblw
Hoekse Waard
Delen Zuid-Beveland
Midden-Brabant

Midden-Brabant

Biesbosch (Noordwaard)
Midden-Limburg
Mergelland

Mergelland

Mergelland

Delen Maasgebied N. Limburg
Roerdal-Meinweggebied
Mergelland

Midden-Limburg
Mergelland

Deze gebieden komen uit twee note's. Tien gebieden zijn afkomstig uit de 'note inzake een systeem van nationale parken en nationale landschapsparken in
Nederland'Ovlinisterie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1971); deze zijn cursief aangegeven. Het jaarverslag van de Rijksplanologische Dienst
uit hetzelfde jaar noemde daarnaast nog de zeven andere gebieden (gegevens: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1975b, p. 40).
Voorlopige lijst van proefgebieden. Uit deze eerste selectie koos de Commissie Nationale Parken en Nationale Landschapsparken er uiteindelijk vijf (cursief
weergegeven): Noordwest-Overijssel, Waterland, het gebied rond Winterswijk, de Veluwe en Mergelland.
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1980, pp. 18-19.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1992, p. 94 (kaart 17).
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- geografen hadden oude contacten met de ruimtelijke orderring.
Ik wil dit hieronder uitwerken door eerst te kijken naar een aantal andere disciplines die zieh met landschap en/of cultuurbistorie bezighouden en daarna terug te keren naar de ontwikkelingen
in de historiscbe en sociale geografie.

Ontwikkelingen in andere vakgebieden

gebeurd is, zijn nog allerminst duidelijk. Wel kunnen we eens kijken naar wat er in verschillende vakgebieden (niet) gebeurd is.
Landschapsarchitectuur De meest vooraanstaande Nederlandse
landschapsarchitect was decennia lang de Wageningse hoogleraar J.T.P. Bijhouwer (1898-1974). Hoewel hij zieh het meest verwant voelde met de modernisten in de architectuur, heeft hij zieh
uitvoerig beziggehouden met de historische achtergronden van
de Nederlandse cultuurlandschappen.
Zijn boek Het
Nederlandse landschap, versehenen in 1971, is op veel punten
achterhaald, maar is nog altijd het best leesbare boek over dit
onderwerp. De opvolgers van Bijhouwer hebben deze lijn niet
voortgezet, al hebben wel veel latere landschapsarchitecten
belangstelling voor historische landschappen. Het historische
onderzoek door landschapsarchitecten rieht zieh, zowel in
Wageningen als in Delft vooral op de geschiedenis van recent
ontworpen landschappen (de IJsselmeerpolders), van buitenplaatsen en bewust geplande landschappen en van het landschapsontwerp in het algemeen.
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Vertegenwoordigers van verscbillende andere disciplines hebben
belangstelling voor de historische achtergronden van het cultuurlandschap of hadden dat althans kunnen opbouwen. Zo is de oudste indeling van Nederlandse cultuurlandschappen voor het landschapsbeleid, die van de Werkgroep voor de Cultuurlandschappen uit 1944, samengesteld door een bioloog, een landschapsarchitect en een landschapskundige. Toch is de lijn vanuit die vakgebieden niet doorgetrokken. De redenen dat dat niet
88
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Planologie en bouwkunde De faculteit Bouwkunde in Delft is
lange tijd het belangrijkste centrum in Nederland geweest van
onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van Steden.
Voorbeelden van werk dat hier is uitgevoerd zijn Visser's monografie over Schoonhoven en de Nederlandse reeks Stedenatlassen. De laatste jaren is de betreffende afdeling gekrompen.
Visser is ook, samen met architecten en kunsthistorici, bij de
afdeling Stedenbouw van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg betrokken geweest bij de eerste beschrijvingen van
beschermde stads- en dorpsgezichten. Binnen de pianologische
vakgroepen gebeurt erg weinig historisch gericht onderzoek naar
nederzettingen.
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Kunstgeschiedenis De kunsthistorici hebben hun belangstelling
over het algemeen beperkt tot gebouwen, bewust aangelegde
landschappen (vooral tuinen en parken) en Steden. De laatste
jaren is binnen de kunstgeschiedenis de architectuurgeschiedenis
een sterke groeier. Veel onderzoek komt voort uit de bescherming van gebouwde monumenten en is, conform de praktijk van
de Monumentenwet, maar weinig gericht op de omgeving. Een
uitzondering is A. van der Woud, die met zijn proefschrift een
historische geografie van Nederland in de eerste helft van de 19e
eeuw schreef.
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Fig. 10. Degebieden 'cultuurhistorisch van betekenis en/of kleinschalig van
karakter ' uit het Natuurbeleidsplan (1989; verticale arcering) en de
Waardevolle Cultuurlandschappen uit het Structuurschema Groene Ruimte
(1992; horizontale arcering). Uit: Vervloet, 1994c.

Archeologie Ook de beoefening van de archeologie is lange tijd in
hoge mate bepaald door de Monumentenwet. Met de opkomst van
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de middeleeuwse archeologie is de overlapping met de historische
geografie wel gegroeid. Op dit terrein hebben archeologen veel
werk gedaan met een duidelijke geografische component.

nent en drukt zieh uit in een idioom dat voor een simpele
geograaf of andere landschapsonderzoeker niet meer te volgen is.
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Geschiedenis De groep historici met belangstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen en voor ontginningsgeschiedenis is de laatste jaren groeiende. Vooral het onderzoek naar middeleeuwse
ontginningen kent een opleving." Nederlandse historici maken
echter maar zelden de stap naar veldwerk en nog minder die naar
ruimtelijke ordening. Opvallend is in dit verband de situatie in
Engeland, waar historici een belangrijke plaats innemen in het
onderzoek naar de geschiedenis van het cultuurlandschap, maar
waar de pogingen om aansluiting te vinden bij het ruimtelijk
beleid vrijwel uitsluitend door geografen worden ondernomen.
Fysische geografie en bodemkunde Verschillende fysischgeografen en bodemkundigen, vooral in Wageningen, hebben
zieh intensief beziggehouden met de invloed van de mens op het
landschap in het verleden. Andere fysisch-geografen waren
betrokken bij de eerste golf van landschapsonderzoek in dienst
van de ruimtelijke ordening, waar ze vooral bezig waren met
landschapsecologie en, in mindere mate, landschapsbeeldkarteringen en aardkundige waarden. De eerste groep heeft de stap
naar het landschapsbeleid niet gemaakt, in de tweede valt weinig
historische belangstelling te signaleren.
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Biologie/Geologie Onder de biologen die zieh bezig houden met
halfnatuurlijke Systemen en met de planten- en diersoorten van
het cultuurlandschap bestaat vanouds belangstelling voor de historische achtergronden van dat landschap. Verschillende biologen hebben de laatste jaren onderzoek gedaan naar de historische
menselijke invloeden op landschappen. Voorbeelden zijn H.
Joosten in het Peelgebied en FI. Hillegers in Mergelland.
Laatstgenoemde paste die kennis direct toe in het beheer van
graslanden. Toch Staat bij biologen de natuurlijke kant van het
ecosysteem vooraan.
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Toponymie Het onderwijs in de plaatsnaamkunde is lange tijd
gecombineerd geweest met nederzettingsgeschiedenis. Bij het
laatste onderwerp gaat het in Nederland meestal vooral om spreidingskaartjes van bepaalde naamtypen. Gedetailleerd onderzoek
naar de struetuur van nederzettingen en landschap op basis van
veldnamen, zoals in de Belgische reeks toponymische plaatsbeschrijvingen, wordt in Nederland weinig gedaan. Slechts een deel
van de kleine groep plaatsnaamkundigen heeft geografische
belangstelling; de rest rieht zieh meer op de taalkundige compo-

Antropologie Zelfs binnen de antropologie een groeiende belangstelling voor het landschap aan. Deze belangstelling is echter
nog nieuw en betreft vooral de symbolische betekenis van landschappen en landschapselementen.
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Conclusie Het bovenstaande overzicht levert een breed scala aan
Interesses op. Alle genoemde vakgebieden Melden zieh echter
zijdelings met het cultuurlandschap bezig, als uitvloeisel van een
hoofdtaak die in ontwerp (landschapsarcMtectuur), natuur (ecologen), gebouwde monumenten (bouwMstorie/kunstgescMedeMs), archeologie of (sociaal-economische) geschiedems lag.
Voor natuurterremen, gebouwde monumenten en archeologische
terremen bestond bovendien een wetgeving die behoud mogelijk
maakte. Natuurbescherming en monumentenzorg waren, mede
door die wetgeving, sterk gericht op bescherrmng van de meest
waardevolle objecten en terreinen (reservaten). Voor het cultuurlandschap bestond juist behoefte aan samenhangen en, bij gebrek
aan adequate wetgeving, aan aansluitmg bij ruimtelijke ordening.

De historische geografie raakt in een isolement en zoekt nieuwe
wegen
In de loop van de jaren '60 werd de sociale geografie overspoeld
door de kwantitatieve revolutie (de 'Nieuwe Geografie'). De
nieuwe geografen brachten Met slechts een aanvullmg op de oude
methoden, maar streefden ook een radicale breuk met de oude
geografiebeoefeMng na. Beschrijvmg maakte plaats voor verklaring, met kwantitatieve techMeken die vreemd waren voor de
gemiddelde historisch-geograaf.
Sommigen streefden zelfs
doelbewust in hun taalgebruik naar een hoge mate van complexiteit om de oudere garde het spoor bijster te doen raken
('camouflage').
Belangrijker was, dat Met meer concrete
gebieden, maar ruimtelijke patronen het belangrijkste onderwerp
voor de geografie gingen vormen. De nadruk op het mdividuele
maakte plaats voor het zoeken naar wetmatigheden. Hierin was
wemig plaats voor de traditionele Mstorische benadering, wat
maakte dat de Mstorische benadering van een tamelijk centrale
positie bmnen de (sociale) geografie schoof naar de positie van
afzonderlijke subdisciplme in de marge van de geografiebeoefeMng. Bmnen een sociale geografie die zieh m steeds abstractere taal wenste uit te drukken werd de Mstorische geografie een
soort reservaat voor 'the practitioners of humaMstic thought and
104

105

106

110

literary persuasion'. De zwaardere schotten tussen historische
geografie en de hoofdstroom van de sociale geografie blijken
ook uit het feit dat er nauwelijks meer onderzoekers waren die
zieh met beide terreinen bezighielden.
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Wel verschilde de situatie per land. In de Angelsaksische wereld
slaagde een deel van de historisch-geografen erin zieh de methoden en het taalgebruik van de Nieuwe Geografie eigen te maken.
Anderen bewogen zieh in een meer theoretische richting. Zij
zagen daardoor kans contact te blijven houden met de hoofdstroom van de sociale geografie en zelfs een bijdrage te leveren
aan de meorievorming. Dat dit in landen als Nederland en
Duitsland niet is gebeurd, hangt mogeüjk zowel samen met
karakter en interesse van de meeste historisch-geografen als met
de situatie op de faculteiten.
In Nederland lijkt de kloof tussen de historische geografie en de
nieuwe sociale geografie in de jaren '70 en '80 wel zeerbreed en
diep te zijn geweest. Voor een deel lag dat aan de grote groep
nieuwe sociaal-geografen die, met meer zendingsdrang dan intellectuele breedte, de universiteiten gingen bevolken. De overgave
aan de nieuwe orientatie was, naar goed Nederlands gebruik,
totaal en ging gepaard met het fanatisme van de recente bekeerling. Hoewel enkelen van de oudere garde nog belangstelling
hielden voor historisch-geografische achtergronden, was in de
universitaire onderzoeksprogramma's nauwelijks ruimte voor
onderzoek in deze richting. In de praktijk werd historische
geografie een zelfstandig onderdeel van de geografie, en een van
de laatst overgebleven lijnen tussen sociale en fysische geografie.
Voor veel historisch-geografen was de afstand tot de fysische
korter dan die tot de sociale geografie. De historisch-geografen trokken zieh terug op het landschap dat, meer dan de ruimtelijke ontwikkelingen achter dat landschap, het studieobject werd.
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Buiten de universiteiten raakte ook de Afdeling Historische
Geografie van de Stichting voor Bodemkartering (Wageningen)
in de loop van de jaren '60 in een isolement toen de vraag om
historische gegevens vanuit de bodemkartering afnam. De
bodemkunde was volwassen geworden en was bovendien minder
landschappelijk gericht. De bodemkartering op landschappelijke
kenmerken, die had geleid tot de Bodemkaart van Nederland
1:200.000, was gevolgd door een nieuwe kartering op bodemkenmerken (de Bodemkaart van Nederland 1:50.000). Hoewel
ook de nieuwe bodemclassificatie nog wel een band heeft met het
landschap, bijvoorbeeld in de benamingen van de eenheden ,
droogde de vraag naar historisch-geografische gegevens op.
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Terwijl de sociale geografie zieh afkeerde van de concrete ruimte, was de rest van de samenleving die concrete ruimte opnieuw
aan het ontdekken. De jaren '70 waren de periode van de tweede
groene golf (de eerste plaatsten we in de periode rond de eeuwwisseling). Er ontstond een groeiend bewustzijn van de problematiek van milieu en landschap. De gemiddelde sociaal-geograaf
wist met deze ontwikkeling niets aan te vangen. De historischen de fysisch-geografen zagen daarentegen juist kansen om hun
kennis een maatschappelijke rol te geven. Fysisch-geografen
behoorden tot de belangrijkste pioniers in het landschapsfysiognomische onderzoek en stonden aan de wieg van de landschapsecologie.
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Dat de historisch-geografen de stap naar de toelevering van gegevens aan de ruimtelijke ordening konden maken, hangt voor een
deel samen met persoonlijke contacten met fysisch-geografen.
Dat gold zeker voor de fysisch-geografen die zieh in de historische geografie hadden gespecialiseerd. Voor het merendeel van
de historisch-geografen, afkomstig uit de sociale geografie, moeten de oude banden van de Nederlandse geografie met de ruimtelijke ordening een rol hebben gespeeld. Meer dan de meesten
van hun buitenlandse collega's waren de Nederlandse sociaalgeografen al in de jaren '30 intensief betrokken bij de ruimtelijke inrichting van het land.
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Conclusie
De meeste landschapsdiseiplines hadden de historische kant weinig ontwikkeld, terwijl het meeste historisch gerichte onderzoek
in Nederland de stap naar het moderne landschap en naar de
ruimtelijke ordening moeilijk wist te maken. De historischgeografen waren in het voordeel, door hun combinatie van
geografische en historische kennis en de nabijheid van sociaalgeografen. Daarnaast waren er de fysisch-geografen die al in de
jaren '60 een positie hadden opgebouwd in het beleid op het
gebied van milieu en landschap. Toch was de vooraanstaande
positie van de historisch-geografen een kwart eeuw geleden nog
niet te voorspellen.

3.3.4 Begin van het historisch-geografische onderzoek voor
ruimtelijke ordening
Aan de Vrije Universiteit was de hoogleraar M.W. Heslinga wellicht de eerste die aangaf hoe de historische geografie haar
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onderzoek naar nederzettingen en cultuurlandschappen sterker
kon gaan richten op inventarisatie en beschrijving van historische
objecten, en daardoor een bijdrage zou kunnen leveren aan de
zorg voor 'het milieu'. Al korte tijd later werd die bijdrage
realiteit. Historisch-geografen vonden een nieuw arbeidsveld in
het cultuurlandschap en zijn daar sindsdien mee bezig gebleven.
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Het werk van de Bolwerkgroep heeft zeker resultaten gehad.
Hoewel de meeste gebieden met 'historische kavelpatronen' binnen enkele jaren op het Voorbereidingsschema Ruilverkavelingen versehenen (zeker in die tijd geen garantie voor behoud
van zelfs maar de hoofdstrueturen van het landschap), drang de
waarde van deze gebieden door in streekplannen en nationale
nota's.

De Cultuurwaardenkaart van de Bolwerkgroep
In 1972 Steide de Commissie Natourbescherming en Ruimtelijke
Ordening van de Nataurbeschermingsraad, op verzoek van de
Rijksplanologische Dienst, een werkgroep in om een inventarisatie te maken van agrarische cultuurlandschappen die op grand
van hun landschappelijke, natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische inhoud een zekere waarde vertegenwoordigden.
Deze werkgroep werd aangeduid als de Bolwerkgroep, naar het
adres van het bureau van de Natuurwetenschappelijke
Commissie van de Nataurbeschermingsraad op het Lucas
Bolwerk in Utrecht. AI snel bleek er behoefte te bestaan aan
historisch-geografische inbreng en werden A.P. de Klerk en J. A J.
Vervloet aan de Bolwerkgroep toegevoegd.
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De natuurwaarden en de cultuurwaarden werden afzonderlijk in
kaart gebracht. Op de cultuurwaardenkaart werden de verschillende terreinen van de cultuurhistorie in het landschap gecombineerd. De archeologische en bouwhistorische gegevens werden
respectievelijk aangeleverd door de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Voor de kennis van historisch-geografische
objecten (verkavelingen, dijk- en wegenpatronen, ontginningstypen, nederzettingstypen en dergelijke) ontbrak, bleek toen al, een
centrale bran. Daarmee hing samen dat historisch-geografische monumenten niet konden worden beschermd via de
Monumentenwet. Een soortgelijke scheiding tussen zwakke en
starke onderdelen bestand binnen de natourbescherming, waar de
biologische waarden werden beschermd onder de Natuurbeschermingswet en werden behartigd door Staatsbosbeheer, terwijl de bescherming van gea-objecten zowel een wettelijke basis
als een verantwoordelijk institout misten.
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Wei werd nu voor het eerst systematisch onderzoek gedaan naar
gea-objecten en historisch-geografische objecten, respectievelijk
door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en de Stichting voor
Bodemkartering. Het resultaat was een boek met twee grate kaarten die respectievelijk de Natuurwaarden en de Cultuurwaarden
bevatten.
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Het Veluwe-onderzoek
Eveneens in 1972 begon het breed opgezette landschapsonderzoek in het Veluwegebied, waaraan verschillende institoten werkten. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het
Ministerie van CRM en diende vooral voor het recreatiebeleid.
Het resultaat was een boek met de spannende titel 'Rapport van
het Veluwe-onderzoek'.
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De historische geografie leverde een duidelijke inbreng, verzorgd door Stiboka (A.W. Edelman-Vlam en A.D.M. Veldhorst,
later aangevuld met J.A.J. Vervloet). Er werd onderscheid
gemaakt in vlak-, lijn- en puntelementen. Bij de vlakelementen
ging het om oude beheerseenheden en om grondgebruik. De
grenzen van de oude beheerseenheden (nederzettingsgebieden)
dienden als basis voor alle kaarten en vormden daarmee het verbindende element tussen de verschillende aspeetkarteringen. De
indeling werd aan de achterzijde van alle kaarten meegedrukt,
wat voor de interpretatie een lichtbak nodig maakte.
Bij het grondgebruik werd bekeken waar de onderscheiden
grondgebruiksvormen - cultuurland, bos, heide, stuifzand en in
een kom geconcentreerde bebouwing - nog overeenkwamen met
de situatie omstreeks 1870. Waar dit het geval was, gaf de kaart
'grondgebruiksrelicten' aan. Daarnaast werden puntrelicten
(relicten van verspreide bebouwing, beschermde gebouwde
monumenten) en lijnrelicten (sinds 1870 gehandhaafde wegen)
aangegeven.
Het rapport van het Veluwe-onderzoek valt op door het grate
belang dat aan de kaarten is gehecht. Waar de historisch-geografische waarden in deze periode meestal slechts verbaal waren
aangegeven, stand hier de kaart centraal. Minder navolging kreeg
het grate belang dat aan het bodemgebruik werd gehecht. In de
jaren '70 stand de vergrassing van de historische bouwlandgebieden, gevolg van een ontwikkeling waarin de gemengde bedrijven op de zandgronden zieh geheel op de veehouderij gingen
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richten, sterk in de belangstelling (sindsdien heeft de opkomst
van de mai's weer tot een toename van het bouwland geleid). Een
dergelijke verandering heeft grote visuele gevolgen voor het
landschap, maar nauwelijks structurele. Een stuk oud bouwland
dat met gras wordt ingezaaid kan het jaar erna weer voor een
akkergewas worden gebruikt. In historisch-geografische karteringen heeft het bodemgebruik in het cultuurland daarom nadien
zelden meer een belangrijke plaats ingenomen. Wel zijn relicten
van historische vormen van bodemgebruik, zoals heide en oud
bos ook nadien nog wel aangegeven.

Andere vroege studies

Bolwerkgroep en die vervolgens toetrad tot de N W C .
De
Klerk had al eerder (1974) de historische achtergronden van het
landschap van Eemnes beschreven en werkte dat uit in toegepaste richting om 'vanuit de historische geografie enige gegevens
aan te dragen die bij de beoordeling van een ruilverkavelingsplan
een rol kunnen speien'.
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Heslinga's bovengenoemde pleidooi voor inventarisatie van
onder meer historische landschapselementen bracht Van de Ven
ertoe zijn proefschrift over de waterstaatkundige ontwikkeling
rond het Pannerdens Kanaal te voorzien van een slotparagraaf
over de monumentale waarde van Spören van de beschreven ontwikkelingen.
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Aan de Universiteit van Utrecht schreef de historisch-geograaf
J.D.H. Harten al in het begin van de jaren '70 over het cultuurlandschap. Hij was een van de eersten die de toekomst van de
historische geografie in het landschap zocht: in 1973 schreef hij
een theoretisch artikel over 'Het landschap als object van de historische geografie'. Hij deed al vroeg toegepast onderzoek in
de vorm van bijdragen aan het Gooiproject en het KrommeRijnproject , twee vroege, breed opgezette inventarisaties van
milieukundige en ecologische kenmerken en ontwikkelingen. De
historisch-geografische paragraaf in het rapport over het
Kromme-Rijnlandschap bevat kaarten van het grondgebruik rond
1865 en 1965.
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Een groot aantal Studenten van de Vrije Universiteit voerde in
1974/'75 onderzoek uit voor de provincie Gelderland. Er werd
een doctoraalscriptie geschreven over buitenplaatsen en landgoederen in elk van de vier streekplangebieden van de provincie en
er kwamen zo'n twintig kandidaatsscripties over afzonderhjke
gemeenten. Elke scriptie bevatte een hoofdstuk over waardevolle
landschappen en landschapselementen.
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In 1976 leverde Heslinga een historisch-geografische bijdrage
aan de discussie over nationale landschapsparken. Een collega
hoogleraar van de VU, de fysisch-geograaf A.J. Wiggers, was lid
van de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad (NWC), het belangrijkste adviesorgaan van de
regering over natuur en landschap. Toen de NWC in 1976 bij een
advies over een ruilverkaveling stuitte op de problematiek van
een agrarisch cultuurlandschap dat mogehjk historische waarde
had, bleek hierover in de commissie onvoldoende kennis aanwezig. Wiggers benaderde daarop de historisch-geograaf A.P. de
Klerk, een medewerker van Heslinga die al betrokken was bij de
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In al deze projecten stond het geven van inzicht in het landschap
centraal. Belangwekkende historische elementen werden in de
tekst genoemd. Voor twee andere ruilverkavelingsprojecten werden wel kaarten met relicten vervaardigd. Harten inventariseerde
de kromakkers in het ruilverkavelingsgebied AvezaathOphemert. Een Student van Harten, L. Hacquebord, inventariseerde historisch-geografische en een aantal archeologische en
aardkundige objecten in het ruilverkavelingsgebied Sauwerd.
Doel van deze onderzoeken was, exphcieter dan bij het bovengenoemde onderzoek van De Klerk, behoud en inpassing van waardevolle objecten in het ruilverkavelingsplan.
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De afdeling Historische Geografie van Stiboka zag, na de gunstige ervaringen opgedaan met het Veluwe-onderzoek en de
Cultuurwaardenkaart, haar toekomst vooral in de vraag naar
landschapsgegevens. In 1974 veranderde zij in haar naam in
'Historische Geografie en Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek'. Vervloet schreef in 1976 een pleidooi voor historisch-geografische inbreng in planvorming. De afdeling was voor
dergelijk toegepaste projecten mischien beter toegerust dan de
meeste universitaire collega's. Niet alleen stond Stiboka dichter
bij het ruimtelijk beleid dan de universiteiten, ook bestond het
historisch-geografische onderzoek bij Stiboka al vanouds niet
alleen uit diepgravend wetenschappelijk onderzoek maar ook uit
kortlopend, praktisch gericht, onderzoek. Voor het laatste kwamen de vragen vooral uit de bodemkunde.
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Tenslotte valt nog te wijzen op de Nijmeegse landschapsgeograaf
Van Welsenes, die als een van de eersten voor een groter publiek
pleitte voor bescherming van historisch-geografische aspecten
van het landschap.
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Conclusie
De eerste contacten van historisch-geografen met de ruimtelijke
ordening dateren uit het begin van de jaren '70. Die contacten
moeten relatief eenvoudig zijn geweest door de sterke positie die
geografen al in de ruimtelijke ordening hadden. Sociaal-geografen hebben al sinds de vooroorlogse période een grote rol in de
planologie gehad, terwijl fysisch-geografen vanaf bet eind van de
jaren '60 een positie in het landschapsbeleid hadden opgebouwd. Op drie plekken hebben historisch-geografen de weg
naar de ruimtehjke ordening en het landschapsbeleid gevonden:
de Vrije Universiteit, de Universiteit van Utrecht en Stiboka.
Persoonlijke contacten tussen sleutelfiguren lijken een belangrijke roi te hebben gespeeld.
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3.3.5 De tweedepériode: mar een standaardmethode

waren vooral gericht op het onderwijs en werden onvoldoende
systematisch geacht. De richting die de Werkgroep insloeg was
die van een uiteenrafelen van het landschap in onderdelen. Die
onderdelen moesten systematisch in kaart worden gebracht,
waarna combinatie van de gegevens tot een nieuwe, systematische en sluitende indeling moest leiden. De Werkgroep begon
met de kartering van de perceelsvormen en de bewoningsvormen, beide inclusief de 20e-eeuwse veranderingen. AI vrij
snel werd duidelijk dat die kartering veel tijd zou kosten en dat
de integratie van de gegevens en de koppeling van de gekarteerde vormen aan de genese van het landschap uiterst moeilijk zou
worden. De kartering werd daarom na enige tijd gestopt.
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Wel heeft het werk van de Werkgroep Landschapstypologie
geleid tot een aantal andere ontwikkelingen. In de eerste plaats
werd een begrippenapparaat ontwikkeld voor de classificatie van
bewonings- en perceelsvormen. Deze begrippen zijn nadien
ook in andere karteringen nog wel toegepast. In de tweede
plaats werd een steekproefgewijze kartering van perceelsvormen
ondernomen, die een hoeveelheid kwantitatieve gegevens over de
ontwikkeling van de percelering in de 20e eeuw opleverde.
Het was de eerste keer dat in de Nederlandse historische geografie iets GIS-achtigs werd gedaan. In de derde plaats ontwikkelde
de Werkgroep plannen voor een Historisch Landschappelijke
Kaart van Nederland (zie hieronder).
142

143

Een fase van zeer gedetailleerde karteringen
Rond 1980 is een aantal jaren geëxperimenteerd met zeer gedetailleerde karteringen. Omdat de belangrijkste ingrepen in het
verkavelingspatroon plaatsvonden, lag hierop de nadruk.
In de, nooit voltooide, projectstudie Midden-Brabant, werd per
perceel en perceelsgrens vastgesteld of er sinds 1890 een verandering was opgetreden. Op deze wijze ontstond een kaart met
gebieden die meer of minder sterk veranderd waren. Daarnaast
werden de boerenerven in 1840 en 1890 vergeleken met de
moderne situatie.
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In dezelfde tijd werd ook aan de Universiteit van Amsterdam
gewerkt aan perceelsgewijze karteringen. Door kaartvergelijking werd van ieder lijnelement bepaald of en wanneer het in de
laatste paar eeuwen was aangelegd. De restcategorie was ouder
dan de oudste gedetailleerde topografische kaart. De méthode
werd in enkele gebieden toegepast en bleek een goed inzicht
te geven in de récente veranderingen in het landschap.
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Een heel andere richting werd ingeslagen bij het historischgeografische onderzoek voor de ruilverkaveling Baarderadeel.
Ook dit onderzoek kenmerkte zieh door een grote mate van
detail. De nadruk lag op de lijnelementen. Van iedere lijn werd de
betekenis onderzocht, wat leidde tot een beeld van belangrijke en
minder belangrijke lijnelementen.
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Een derde gedetailleerde kartering werd uitgevoerd door de
Werkgroep Landschapstypologie, een werkgroep die in 1978 was
ingesteld door de Natuurwetenschappelijke Commissie van de
Natourbeschernmingsraad. De werkgroep streefde naar een nieuwe indexing van het Nederlandse cultuurlandschap, die bruikbaar
moest zijn voor ruimtehjke ordening en landschapsbeleid. De
bestaande indelingen, zoals die van Keuning en Bijhouwer,

De bovengenoemde methoden richtten zieh, met uitzondering
van Baarderadeel, op de 19e-eeuwse vormen in het landschap en
op de ontwikkelingen sindsdien. Voor inzicht in de oudere landschappen waren ze alleen bruikbaar als eerste zeef. Een tweede
probleem was het ontbreken van een hierarchie in de gegevens.
Gaafheid was het enige beoordelingscriterium, en zeker in gebieden met veel gehandhaafde lijnen was een nadere keuze niet te
maken. Een derde probleem waren de grote investeringen in tijd
(en dus geld) die nodig waren voor deze karteringen. Op basis
van deze ervaringen werd, in overleg met de Cultuurtechnische
Dienst, besloten tot een kartering op hoofdlijnen.

114

Nieuwe inzichten over de dynamiek van het cultuurlandschap
De inhoudelijke problemen werden duidelijker toen een aantal
nieuwe inzichten over de historische ontwikkeling van het cultuurlandschap doordrongen. Bij de hierboven beschreven karteringen werd er bewust of onbewust van uit gegaan dat de 20e
eeuw een hobbel was die moest worden genomen om door te
kunnen dringen in het oudere landschap. Gezien de énergie die in
de kartering van de récente veranderingen werd gestoken, werd
er blijkbaar van uitgegaan dat het landschap vôôr de 19e eeuw
tamelijk statisch was. De plannen van de Werkgroep
Landschapstypologie om 19e-eeuwse vormen te karteren en die
later door successieschema's te verbinden met de achterliggende
historische ontwikkelingen, waren in dat licht bezien mogelijk
wat naïef.
In de jaren '70 en '80 verrichtten historisch-geografen, archeologen en historici een grote hoeveelheid onderzoek naar de geschiedenis van het cultuurlandschap. Voortdurend bleek de genese
complexer en veelvormiger dan voorheen gedacht. De oude
ideeën gingen er meestal van uit dat de inrichting van een gebied
na de eerste inrichting weinig meer veranderde. Deze gedachte
werd in gebied na gebied onderuit gehaald. In laag-Nederland
raakten de ideeën van T. Edelman over de vroegere veenbedekking van onder andere West-Friesland geaccepteerd.
In
Delfland en Waterland bleken de linéaire veendorpen te zijn voorafgegaan door een meer verspreid bewoningspatroon. De théorie van transgressie- en regressiefasen, opgesteld in de jaren '50
en uitgaande van een uniforme ontwikkeling en afzettingspatronen längs de hele kust van Nederland en omstreken, bleek
onhoudbaar. De afzettingen bleken samen te hangen met locale
ontwikkelingen en de chronologie verschilde per gebied. Ook op
de zandgronden bleek de dynamiek groter dan verwacht. In de
Brabantse Kempen bleek het vroegmiddeleeuwse bewoningspatroon sterk af te wijken van het laatmiddeleeuwse.
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sche ontwikkeling en kenmerken leidde samen met kaartstudie
tot een overzicht van belangrijke objecten. Door een onderscheid
te maken in verschilfende ontstaansperioden kreeg ook de dynamiek een duidelijker plaats in het geheel. De nadruk lag niet
meer, zoals bij de perceelsvormenkarteringen in Midden-Brabant
en van de Werkgroep Landschapstypologie, op vlakken maar, als
in Baarderadeel, op lijnen. Bij ruilverkavelingen zijn de lijnelementen het belangrijkst. Wegen, sloten, heggen en andere kavelgrenzen zijn de dementen die het meest veranderen.
Puntelementen zijn relatief eenvoudig in een plan in te passen, en
vallen bovendien vaak onder bouwkunde of archeologie.
Het onderzoek in Baarderadeel is daarmee de werkelijke voorloper van het latere onderzoek in ruilverkavelingsgebieden. Wel
werd een vereenvoudiging aangebracht: in volgende onderzoeken beperkte de kartering zieh tot hoofdlijnen. Een tweede vernieuwing was, dat naast de historische elementen in het landschap een tweede kaart werd samengesteld die de belangrijkste
landschapskenmerken bevatte en daarmee de context voor de
relicten. De eerste karteringen volgens deze nieuwe lijn vonden
plaats in de ruilverkavelingsgebieden 'De Gouw' en Amstelland. Nadien werd op deze wijze een reeks van historische
onderzoeken voor ruilverkavelingsprojecten uitgevoerd.
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De Historisch-landschappelijke Kaart van Nederland 1:50.000
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De nieuwe inzichten maakten dat de kartering van de veranderingen -in de laatste twee eeuwen als eerste zeef ter discussie
kwam te staan. Wat overbleef was niet het middeleeuwse landschap, maar een hoeveelheid materiaal dat nog om nader onderzoek vroeg.
Het latere onderzoek voor ruilverkavelingäandinrichting
Van de hierboven beschreven methoden heeft vooral de kartering
in Baarderadeel de richting gewezen. Bestudering van de histori-

De Historisch-landschappelijke Kaart van Nederland, schaal
1:50.000, was een poging om een historisch-geografische basiskaart te maken die naast de Bodemkaart, de Geomorfologische
kaart en de Waterstaatskaart op dezelfde schaal basismateriaal
zou vormen voor het ruimtehjk beleid. Net als bij de Bodemkaart
gingen de gedachten uit naar kaartbladen met een toelichtende
bescbrijving. Het onderzoek is uitgevoerd in de jaren 19821985.
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Voor het project werd een zeer systematische legenda ontworpen, met ouderdom als belangrijkste invalshoek. De kleuren standen voor de ouderdom van
vlakken (waarbij ouderdom duidde op de inrichting, vooral de verkaveling), lijnen of punten. Bij puntelementen werd ook de reden voor de datering aangegeven: archivalische gegevens, archeologie, naamkunde, bouwhistorie, oude kaarten, secundaire literatuur, overig. Het is een aspect dat meer bij een wetenschappelijke dan bij een pianologische doelgroep aansluit. Daarnaast werd een
indeling in functiecategorieen gebruikt. Waar dat voor inzicht in de bestaande
objecten nodig was, werden verdwenen objecten met een afwijkende kleur op
de kaart gezet. Bij de vlakelementen werd het historisch grondgebruik, op basis
van de situatie in het midden van de 19e eeuw, door een raster aangegeven.
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De voorgestelde legenda en werkwijze heeft, naast een aantal goede kanten,
drie grote nadelen.
Het eerste is, dat het uitgaan van de ouderdom de kaart problematisch maakt
voor gebieden waar weinig van bekend is. Het blad Wlnterswijk geeft voor een
groot aantal objecten 'ouder dan 1850' aan, omdat ze op de oudste topografische kaarten staan maar er geen oudere gegevens van bekend zijn. Dat is nogal
mager, temeer omdat uit de gegevens die bekend zijn blijkt dat belangrijke
delen van het landschap een middeleeuwse oorsprong hebben. In laagNederland, waar ontginnings-, droogmakings- en bedijkingsfasen vaak het
verhaal verteilen werkt dit systeem beter, hoewel soms bedijkingen die kort na
elkaar hebben plaatsgevonden in dezelfde tijdseenheid vallen en dus dezelfde
kleur krijgen. In deze gevallen zou een vorm van relatieve datering welhcht
beter zijn geweest.
In de tweede plaats werd er zoveel informatie op de kaart gezet dat de leesbaarheid een probleem was. Het systeem dat was opgezet leende zieh, achteraf bekeken, veel beter voor een GIS dan voor een kaart.
Het derde probleem is, dat de structuur van het landschap in hoog-Nederland
er niet helder uitkomt. Hier zou men juist liever de kleuren gebruiken om de
oude bouwlanden, graslanden, heidevelden en bossen aan te geven. De
betreffende eenheden staan er wel op, maar door de gebruikte rasters spreken
ze niet in het kaartbeeld. Zeker het laatste bezwaar maakt duidelijk dat de
kaart vooral vanuit het perspectief van laag-Nederland is ontworpen.

Achteraf mögen we blij zijn dat dat het project niet heeft geleid
tot een landelijke kartering. Die zou al na enkele jaren zijn achterhaald door de ontwikkeling van Geografische Informatie
Systemen, waarmee dezelfde informatie op een veel flexibeler
wijze kon worden gehanteerd.

3.3.6 De derde période: consolidatie
Tot het begin van de jaren '80 was het Ministerie van CRM verantwoordelijk voor het landschap. In 1983 werd de betreffende
afdeling overgedragen aan het Ministerie van Landbouw &
Visserij, dat daama de term Natuurbeheer aan haar naam toevoegde. Daarmee werd het landschapsbeleid van een ministerie
dat de zachte krachten in de maatschappij vetregenwoordigde,
overgedragen aan een ministerie dat vooral voor een economised
belang stond. In dezelfde jaren begon bovendien een decentralisatie, waardoor de provincies veel planningstaken van het rijk
overnamen. Zo werden ontgrondingen verder op provinciaal
niveau behandeld, werd de uitvoering van de Wet Bodembescherming aan de provincies opgedragen en werd later ook de landinrichting een provinciale taak. Het leidde enerzijds tot een sterk
verzwakte positie van het rijk in het landschapsbeleid, anderzijds
tot een nieuwe vraag om gegevens vanuit de provincies.

Onderzoek voor streekplannen
Vanaf 1983 werd een reeks gedetailleerde historisch-geografische karteringen van streekplangebieden uitgevoerd, in opdracht
van provincies. De eerste van deze streekplankarteringen vond
plaats in West-Brabant. De methode was gebaseerd op die van
de karteringen voor ruilverkavelingen. Ook deze kartering bevat
een relictenkaart, waarop de historische elementen naar oorspronkelijke functie zijn gerangschikt, en een kaart met landschapskenmerken. De laatste kaart was vooral gebaseerd op het
bodemgebruik rond 1900, in combinatie met de ouderdom. De
kaart toont een zeer verbrokkeld beeld en geeft te weinig inzicht
in de opbouw van het landschap. Na West-Brabant volgden
soortgelijke karteringen in Zuid-Limburg, Midden- en OostBrabant en, beknopter, Drenthe en Gelderland. Het hier gepresenteerde onderzoek in Noord- en Midden-Limburg is het laatste
in deze reeks. Bij de vervolgprojecten is de opzet van de relictenkaart vrijwel gelijk gebleven, maar is voor de kaart met landschapskenmerken gezocht naar een betere opzet (zie verder
hoofdstuk 15).
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Naast deze gedetailleerde en omvattende karteringen werden
enkele provincies en streekplangebieden op andere wijzen in
kaart gebracht: verdeeld naar patronen (Groningen) of betrekkelijk globaal en uitgaande van nederzettingstypen (Friesland,
Twente, Salland).
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Het landschap op een kaart
De voorgaande studies beperkten zieh tot de historische geografie. Vanuit het onderzoek werd in de jaren '80 en '90 regelmatig
gezinspeeld op een mogelijk te verwachten vraag naar meer ge'rntegreerde landschapsgegevens. Om op die vraag, die overigens
niet kwam, voorbereid te zijn werden af en toe experimenten uitgevoerd. Een van de meest degelijke vond in de eerste helft van
de jaren '80 bij de Stichting voor Bodemkartering plaats, deels
met dezelfde mensen die eerder al bij het Veluwe-onderzoek
betrokken waren geweest.
Dit zogenaamde Integratieproject was een duidelijke integratie van onderaf. Vanuit verschillende vakgebieden werden de geomorfologische gesteldheid, bodem en grondwatertrappen, vegetatie, het historische cultuurlandschap en het landschapsbeeld in een gebied bij Gorssel in kaart gebracht. De
historisch-geografische inbreng bestand uitsluitend uit vlakken, en wel de
ontginningsouderdom en de perceelsvormen. De integratie was dan ook niet
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geriete op de belangwekkende objecten, maar op de opbouw en kenmerken
van het landschap.
Vervolgens werd op drie mameren geprobeerd de gegevens te combineren tot
een kaart.
- als eerste werd een ambachtelijke methode toegepast, intern bekend als de
Vaticaanse methode. De onderzoekers werden in een kamer opgesloten totdat ze overeenstemming hadden bereikt over een gezamenlijke kaart. Het
resultaat was een kaart waarin de fysische geografie (in dit geval de combinatie van geomorfologie, bodem en grondwatertrappen) de boventoon Voerde
en de begrenzing van de vlakken opleverde. Aan die fysisch-geografische
vlakken werden vervolgens de andere aspecten toegevoegd.
- een tweede gecombineerde kaart werd samengesteld door uit te gaan van
luchtfoto's, aangevuld met kartering van proefgebieden. De basiskaarten hebben hierbij een geringe rol gespeeld. In de resulterende kaart speelt het landschapsbeeld een belangrijker rol dan op de ambachtelijke kaart. Toch is
opnieuw de geomorfologie richtinggevend geweest. Gemiddeld zijn de kaarteenheden wat groter.
- de derde kaart werd vervaardigd door de gegevens van de basiskaarten te
vertalen naar gridcellen van \ x V cm (125 x 125 m in werkelijkheid) en
dan vervolgens met TWINSPÄN een classificatie te produceren.
- tenslotte werd een Geografisch Informatie Systeem opgezet
ledere methode bleek voor en nadelen te hebben. De keuze hangt daarbij af
van doel, hoeveelheid geld, gewenste presentatie etc.
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De Cultuurhistorische Kartering van Nederland
In 1986/'87 voerde de Stichting voor Bodemkartering in
opdracht van de Rijksplanologische Dienst de 'Cultuurhistorische Kartering van Nederland' (CKN) uit, waarbij gegevens over bewoningsvormen, perceelsvormen, infrastruetuur en
perceelsrandbegroeiing werden geinventariseerd binnen cellen
van 2 x 2 km, voor twee tijdstippen (1840 en 1980). Binnen iedere cel werd per aspect een hoofdtype en een neventype onderscheiden. CKN is een vroeg voorbeeld van een geautomatiseerd bestand, en daarom zeker een belangwekkend project. De
gegevens zijn echter tamelijk grof (het grote bestand van de
Landschapsecologische Kartering van Nederland , waarin ecologische en geomorfologische gegevens zijn bijeengebracht, gaat
bijvoorbeeld uit van cellen van l x l km). De gegevens zijn alle
afzonderlijk in kaart gebracht, zonder interpretatie. Als een cel
bijvoorbeeld in 1840 voor 60% uit strokenverkaveling bestond
(hoofdtype) en in 1980 voor 40% (neventype) valt uit het bestand
niet op te maken of het om hetzelfde gebied gaat. Evenmin valt
dat voor de afzonderlijke deelstructuren op een bepaald moment
op te maken. De interpretatie van de gegevens wordt hierdoor
uitermate bemoeilijkt, terwijl het kaartbeeld zieh moeilijk laat
vertalen naar een beeld van het cultuurlandschap.

3.3.7 De Nederlandse historisch-geografen in de jaren '80
In de wetenschappelijke historische geografie in Nederland kunnen in de jaren "70 en '80 verschillende scholen worden onderscheiden. De Amsterdamse school (Gottschalk, later Borger)
werd gekenmerkt door onderzoek op basis van archivalische
bronnen, waarbij de belangrijkste vraagstellingen uit de fysische
geografie afkomstig waren. Het cultuurlandschap nam lange tijd
een geringe plaats in het onderzoek in. Dit veranderde eind jaren
'80, toen de toegenomen druk op de universiteiten de afdeling
meer in toegepaste richting duwde. Daarnaast ontwikkelde zich
onder Vervloet een Wageningse school, die zich kenmerkte door
een sterke toepassingsgerichfheid. De vraagstellingen kwamen
uit de ruimtelijke ordening. Opvallend aan de werkwijze was dat
vooral werd uitgegaan van topografische kaarten en van het landschap zelf. De derde groep, de historisch-geografen van de V.U.,
was het breedst, zowel in belangstelling als in methoden. Zij had
daardoor minder een eigen gezicht. Wei hadden individuele
medewerkers hun eigen onderzoeksthema's. Zo heeft A.E de
Klerk zich al vroeg met toepassing beziggehouden. Naast deze
groepen waren er eenlingen aan verschillende universiteiten. Ze
hadden elk hun eigen nadruk. In Utrecht heeft Harten zich breed
met de ontwikkeling van cultuurlandschappen beziggehouden,
en al vroeg toepassingsgericht onderzoek gedaan. Ook in het
onderzoek van de Groningse historisch-geograaf Smit stond het
landschap centraal, maar zijn belangstelling ging zeer sterk naar
de vroegmiddeleeuwse oorsprong van Noordoostnederlandse
nederzettingen. Van de Ven in Nijmegen tenslotte, Meld (en
houdt) zich vooral bezig met de geografische aspecten van de
waterstaatsgesctaedenis. Alle bovengenoemden hebben studenten opgeleid.
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In de loop van de jaren '70 ontstonden voor het eerst buiten de
universiteiten enkele banen voor historisch-geografen. Enkele
jonge beoefenaren van het vak kwamen in dienst bij de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de Stichting HistorischBoerderij-Onderzoek en de Natuurwetenschappehjke Commissie
van de Naraurbeschermingsraad. Daarmee was rond 1980 de
spreiding van Mstorisch-geografen op een maximum. Het cultuurlandschap was intussen het belangrijkste onderzoeksthema
geworden, maar de meesten deden dat onderzoek nog zonder veel
te verwijzen naar de moderne situatie.
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Nadien begon een snelle afkalving van het aantal plaatsen op de
universiteiten (tabel 9). Het leidde tot de paradox dat de histori-
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Tobel 9. Historisch-geografen op universiteiten en onderzoeksinstellingen (1958-heden).
1998; Vervloet, 1988; diverse mondelinge mededelingen.
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Gegevens: Kleinpenning, 1975; Kouwenhoven, 1984; Renes et al,

Historisch-geografen op de geografische faculteiten

Rijksuniversiteit Utrecht. M.K.E. Gottschalk (1958-1964), J.D.H. Harten (1964-1997), X Renes (1995-heden)
Universiteit van Amsterdam: M.K.E. Gottschalk (1962-1977; vanaf 1964 lector), G.J. Borger (1967-heden; vanaf 1980 hoogleraar), ULM. Beenakker (1980-1996),
A.P. de Klerk (1985-1994), T. Stol (1985-1998), A.J. Thurkow (1984-1988)
Vrije Universiteit (Amsterdam): M.W. Heslinga (1960-1984; 1962-1970 hoogleraar sociale geografie, 1970-1978 hoogleraar theoretische en historische geografie;
1978-1984 hoogleraar historische geografie en geschiedenis der geografische wetenschappen), A.P. de Klerk (1972-1985), T. Stol (1977-1985), A.J. Thurkow
(1966-1984; pas vanaf 1972 als historisch-geograaf werkzaam)
Rijksuniversiteit Groningen: G. Smit (1960-1988; pas vanaf midden jaren '60 als historisch-geograaf werkzaam)
Katholieke Universiteit Nijmegen: G.P. van de Ven (1973-1991)
Historisch-geografen eiders op universiteiten en onderzoeksinstellingen

Säboka/Staring Centrum: A.W. (Edelman)-Vlam (1946-1975), A.D.M. Veldhorst (1959-1994), J.A.J. Vervloet (1974-heden), J. Renes (1980-1998), C.H.M. de Bont
(1982-heden), G.H.P. Dirkx (1987-heden), T. Spek (1989-heden)
Landbouwuniversiteit Wageningen: J.A.J. Vervloet (1988-1996 buitengewoon hoogleraar historische geografie; 1997-heden bijzonder hoogleraar historische
geografie)

sehe geografie op de ene na de andere universiteit verdween terwijl de vraag naar haar gegevens vanuit de maatschappij voortdurend toenam. De vraag was zo groot, dat iedere historischgeograaf zijn of haar dagen volledig kon vullen met advieswerk.
Probleem was echter, dat er maar langzaam geld loskwam voor
dit soort adviezen. Alleen de Stichting voor Bodemkartering
poogde het historisch-geografische onderzoek, geleid door J.A.J.
Vervloet, een solide economische basis te geven door consequent
het advieswerk te laten betalen. Uiteindelijk is dit daardoor de
enige piek waar de minimale bezetting in de loop van de jaren
'80 werd uitgebouwd tot een volwassen onderzoeksgroep.

3.4 Ruimtelijke ordening, landschapszorg en
historische geografie in een tijd van verwarring
(vanaf ca. 1990)
3.4.1 Het algemene beeld
In de jaren '90 kwam de economische groei weer op gang. Het
leidde tot grote bouwactiviteiten. Volgens de Natuurverkenning
97 zijn in deze periode stadsuitbreidingen, en niet meer de ontwikkelingen in de landbouw, de belangrijkste vorm van dynamiek in het landelijk gebied. Vooral gebruikers van autosnelwegen moeten wel de indruk krijgen dat Nederland in een enorm

tempo aan het dichtgroeien is. De snelheid waarmee woningen,
bedrijven en kantoren de laatste jaren oprukken maakt dat we de
jaren '80 achteraf als een relatief rustige periode zijn gaan zien.
Tegelijkertijd is het bewustzijn van milieu, natuur en landschap
sterk toegenomen. Aan het eind van de jaren '80 kwam een nieuwe milieugolf op gang. Belangrijke publicaties aan het begin van
deze golf waren de rapporten Our common future (het
Brundtland-rapport) en Zorgen voor morgen.
Voor het eerst
werd de achterban van namurbeschermingsorganisaties als
Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds werkelijk massaal.
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3.4.2 Ontwikkeling van de (toegepaste) historische geografie
Aan het eind van de jaren '80 was het hoogtij van de Nieuwe
Geografie voorbij. Er ontstond weer ruimte voor variatie, een
ontwikkeling die we naar analogie van andere sectoren van de
maatschappij kunnen aanduiden als Postmodern. In deze fase
is het niet meer de kwantitatieve revolutie die de intellectuele
dynamiek binnen de geografie bepaalt. We zouden kunnen
zeggen dat de trucendoos geen doel meer is maar middel. De
kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek wordt niet meer afgemeten aan de lengte van de formules maar aan de vragen, de
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mate van originaliteit en de gevolgde systematiek. Ook empirie
wordt weer belangrijker. Nadat ruimte een tijdlang voomamelijk
een abstracte dimensie was geweest, kwam nu ook het werkelijke, empiriscb te onderzoeken, landscbap weer terug in de
geografie.
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De Nieuwe Geografie is ouderwets geworden. Engelse historisch-geografen zagen (in alle bescheidenheid) de kritiek van hun
eigen specialisme zelfs als een van de belangrijkste bijdragen in
de neergang van de kwantitatieve benadering. De marxistische
historisch-geografen uit Cambridge hebben zeker een rol
gespeeld met hun inbreng van historische aspecten in het intellectuele debat. Op deze basis kon het I. Wallerstein's neo-marxistische werk over de oorsprong van het wereldsysteem al snel binnen de geografie een zekere populariteit krijgen. Een andere
belangrijke invloed was de humanistische geografie, die de mens
weer terug bracht in de geografie. Werd bijvoorbeeld de locatie
van activiteiten in het begin van de eeuw vooral verklaard vanuit
de fysisch-geografische gesteldheid en in de tijd van de nieuwe
geografie vooral vanuit economische overwegingen (de term
rationeel werd vaak nogal eng economisch uitgelegd), nu ontstond ook aandacht voor de betekenis die plaatsen voor mensen
hadden.
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Bekijken we de internationale situatie van de historische geografie, dan lijkt er sprake van twee groepen landen. In de landen van
de eerste groep is de historische geografie sterk toepassingsgericht. Een belangrijk deel van de mensen die in het vakgebied
werkzaam zijn, houdt zieh tenminste een deel van de tijd bezig
met toeleveren van gegevens aan de ruimtelijke ordening.
Voorbeelden zijn Nederland , Duitsland, Belgie en Zwitserland. Buiten de universiteiten zijn in Nederland, in mindere mate
in Duitsland, gespecialiseerde onderzoeksbureaus ontstaan die
zieh met de toelevering van historisch-geografische gegevens
aan beleidsinstellingen bezighouden. De laatste jaren bestaat een
intensieve uitwisseling tussen onderzoekers uit de genoemde landen, vooral binnen de al eerder genoemde Arbeitsgruppe für
Angewandte Historische Geographie.
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Zeker in Nederland overheerst het toegepaste ondeizoek naar het
cultuurlandschap. Toenadering tot de sociale geografie is moeilijk geworden doordat de historische geografie op de meeste
geografische faculteiten intussen vrijwel is verdwenen. Aan de
andere kant wordt de kloof tussen historische en sociale geografie langzaam gedieht doordat in de eerste een meer wetenschappelijke benadering veld wint, terwijl in de tweede de concrete

ruimte weer belangrijker wordt. De wederopstanding van de
regionale geografie (vooral opgebouwd door G. Hoekveld in
Utrecht; uiteraard verschilt deze regionale geografie van de
vroegere, door een grotere aandacht voor dynamiek en externe
relaties) biedt goede aanknopingspunten voor een historischgeografische inbreng. Hetzelfde geldt voor de nieuwe culturele
geografie, die in Nederland wordt vertegenwoordigd door G.
Ashwortb (Groningen). Daarnaast krijgt de tijdsdimensie weer
meer aandacht in de sociale geografie, ook bij onderzoekers die
zieh niet als historisch-geograaf beschouwen.
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In de landen van de tweede groep is de historische geografie nog
vooral een academische discipline. Binnen deze groep bestaan
grote verschillen tussen enerzijds landen waar de historischgeografen zieh met tamelijk traditionele thema's bezig houden en
anderzijds landen waar de nadruk meer ligt op nieuwe thema's of
op theorievorming. Een voorbeeld van het eerste type is Ierland,
waar de historische geografie een uitzonderlijk groot aandeel
heeft in de academische geografiebeoefening. Zowel het (cultuur)landschap als de demografische ontwikkeling (emigratie)
staan in Ierland sterk in de belangstelling.
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Een voorbeeld van een nieuw arbeidsterrein voor historischgeografen is de milieugeschiedenis, een onderwerp dat de laatste
jaren sterk in de belangstelling is gekomen. Een aanzienlijk aantal historisch-geografen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten,
houdt zieh hiermee bezig. De Verenigde Staten vormen een goed
voorbeeld van een land waar de historische geografie de aansluiting op de praktijk van ruimtelijke ordening en landschapsbeheer
nog nauwelijks heeft gevonden , maar desondanks als academische discipline een tamelijk bloeiend bestaan leidt. Het vakgebied besebikt over tijdschriften als Historical Geography en Past
Place en over een gezaghebbende homepage. Veel historischgeografen werken ook samen met anderen in interdisciplinaire
projecten; goede voorbeelden vinden we in Groot-Brittannie en
vooral in Zweden. In beide laatstgenoemde landen wordt daarnaast nog altijd veel aandacht besteed aan theorievorming.
Tekenend voor de academische status die de historische geografie in de Angelsaksische wereld heeft is de hoge positie die het
Journal of Historical Geography heeft in de rangorde van geografische tijdschriften.
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De verschillen komen ook tot uiting in de verschillende tijdschriften. De Angelsaksische tijdschriften Journal of Historical
Geography, Historical Geography en Past Place richten zieh
vooral op een wetenschappelijk publiek, waarbij vooral het eer-

119

ste opvalt door een hoog niveau. Toepassing van de gegevens
komt in deze tijdschriften nauwelijks aan bod. In Duitsland
bestaat naast het wetenschappelijke Siedlungsforschung het op
toepassing gerichte Kulturlandschaft. Het Nederlandse
Historisch-Geografisch Tijdschrift is gericht op een tamelijk
brede doelgroep, die vooral in het landschap is geinteresseerd. In
wetenschappelijke diepgang blijft dit tijdschrift duidelijk achter
bij Journal of Historical Geography en Siedlungsforschung.
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3.4.3 Trends in het toegepaste historisch-geografische
onderzoek
In de jaren '90 maakt de inbreng van de historische geografie
meer dan voorheen deel uit van de voorbereiding van plannen.
De standaardinventarisaties van landinrichtings- en streekplangebieden zijn relatief minder belangrijk geworden. Daarvoor in de
plaats kwam een grote diversiteit aan, vaak zeer specifieke, wagen. Het onderzoek is maatwerk geworden.

opbouw van het cultuurlandschap, verdeeld in oude (onregelmatige) ontginningen op de oeverwallen en de jongere, regelmatige
ontginningen in de veengebieden. Op die basis zijn de historische
objecten aangegeven, verdeeld naar de drie belangrijkste lagen in
dit landschap: het agrarische landschap (in hoofdlijnen middeleeuws), het landgoederenlandschap (grotendeels uit de 17e-19e
eeuw) en het militaire landschap (grotendeels uit de 19e en 20e
eeuw). Waar nodig zijn lijnen (bijvoorbeeld zicht-assen) doorgetrokken buiten het, voor dit doel onhandig begrensde, herinrichtingsgebied. De kaart bevat zowel historisch-geografische als
bouwhistorische objecten en archäologische terreinen. Meer dan
in de meeste andere karteringen komen hier de samenhangen in
het landschap tot uiting.
Een laatste belangwekkende ontwikkeling is de voorbereiding
voor het ontwikkelen van een Geografisch Informatie Systeem.
In de jaren '80 zijn, zoals we al zagen, enkele inventarisaties op
basis van cellen opgezet. Sindsdien is de historische geografie
langzaam maar zeker achterop geraakt. De laatste jaren is via een
aantal proefprojecten gewerkt aan de opzet van een G I S . Het
valt te hopen dat hier de körnende tijd vorderingen worden
gemaakt.
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Nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied leidden tot nieuwe vragen. Een nieuw type ingreep vormt de grootschalige
natuurontwikkeling. Het leidt tot inventarisaties, maar ook tot
vragen over de menselijke invloed, als middel om meer inzicht te
krijgen in landschappen zönder die invloed. De grotere aandacht
voor historische geografie in milieu-effect rapportages leidt tot
specifieke vragen naar de effecten van ingrepen op het cultuurlandschap. Bepaling van waarde, gevoeligheid en kwetsbaarheid
dient om een vergelijking tussen verschillende Varianten mogelijk te maken.
De integratie van verschillende soorten landschapsgegevens
heeft geen grote voortgang geboekt. Wei is er de laatste jaren een
groeiende belangstelling voor de integratie van verschillende
cultuurhistorische gegevens. Die behoefte komt zowel vanuit de
aanbodzijde, archeologen en monumentenzorgers die in toenemende mate het cultuurlandschap in hun beschouwingen betrekken, als vanuit de vraagzijde. Verschillende provincies zijn op dit
moment bezig met geintegreerde cultuurhistorische overzichtskaarten. De geproduceerde kaarten zijn globaal, zeker in vergelijking met de gedetailleerde karteringen van streekplangebieden
in de voorgaande periode.
Een van de eerste geslaagde pogingen tot integratie van verschillende cultuurhistorische gegevens is de geintegreerde kartering
van het herinrichtingsgebied Groenraven-Oost. Hierin is de
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Deel 2. Ruimte

D e opbouw van het landschap van Noord- en Midden-Limburg

4 Inleiding op het studiegehied
4.1 Ligging en kenmerken
Het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg omvat de provincie Limburg ten noorden van de gemeente Susteren. Het
gebied bestaat voornamelijk uit een smalle strook land aan
weerszijden van de Maas, met het Land van Weert als westelijke
uitloper.
De 19e-eeuwse topografische kaarten, altijd goed voor een eerste inzicht in het cultuurlandschap, tonen een grote variatie. Het
landschap was in die tijd verdeeld in duidelijk herkenbare
bodemgebruikseenheden: bouwlanden, graslanden, heidevelden,
bossen, venen en stuifzanden. Opvallend waren de verschillen in
schaal. Sommige gebieden werden gekenmerkt door grote open
bouwlanden ('velden') met bewoning in dichtbebouwde dorpen
en stadjes. In andere gebieden overheerste verspreide bewoning
en hoorde bij elke boerderij een bouwlandkamp, omgeven door
een houtwal. Dit kampenlandschap had daardoor een zeer besloten karakter. Opvallend was ook het onderscheid tussen de bijna
aaneengesloten zone cultuurland längs de Maas en de grotendeels 'lege' gebieden op grotere afstand van de rivier. Veel
van deze kenmerken corresponderen met eenheden op de
fysiografische kaart, die enkele jaren geleden voor hetzelfde
streekplangebied werd vervaardigd (zie voor de hoofdlijnen
Kaart 1).
Figuur 11 geeft een indeling in cultuurlandschapstypen, die duidelijk aansluit bij de fysiografische eenheden. Afgezien van de
weinige hectaren lössgebied en stroomrug- en komgebied, die in
dit boek grotendeels buiten beschouwing zullen blijven, gaat het
om drie oude en twee jonge typen cultuurlandschappen.
De oude landschappen zijn die van de rivierterras-, van de stuwwalrand- en van de delczandontginningen. Het zijn landschappen die hun vorming vooral danken aan het vroegere gemengde
landbouwbedrijf, waarbij iedere boer zowel over bouwland als
1

over een hoeveelheid weidegronden (grasland, heide, bos)
beschikte. Op deze landschapstypen komen we in hoofdstuk 7
nog uitgebreid terug.
Het landschap van de rivierterrasontginningen, in een strook
längs de Maas, komt binnen Nederland alleen in Limburg voor.
De ontwikkeling van het cultuurlandschap in Noord- en MiddenLimburg is nog zo weinig onderzocht dat de samenstellers van de
cultuurlandschappenkaart (fig. 11) zieh zelfs afvroegen of bij de
rivierterrasontginningen wel met recht van een afzonderlijk landschapstype mocht worden gesproken. Het belangrijke landschappelijke onderscheid tussen enerzijds gebieden met 'kampen' en verspreide bebouwing en anderzijds 'velden' met geconcentreerde dorpen, loopt bijvoorbeeld dwars door de indeling in
rivierterras- en dekzandlandschappen heen. Toch blijken beide
landschappen hun eigen kenmerken te hebben, zoals we in de
volgende hoofdstukken zullen zien. Ook wordt het verschil tussen 'Maaskant' en 'Heikant', gebieden die in grote lijnen overeenkomen met respectievelijk het terrassengebied en het dekzandgebied, door streekbewoners wel gevoeld. De titel van dit
boek verwijst naar de beide belangrijkste landschapstypen.
2

3

Wie een moderne topografische kaart naast de 19e-eeuwse kaart
legt, wordt getroffen door de enorme verschillen. De plaats van
de vroegere grote heide- en veengebieden is nu ingenomen door
cultuurland en bos. Hier zijn in de afgelopen eeuwen nieuwe cultuurlandschappen gevormd: de landschappen van de veenkolonien en van de heideontginningen en bossen. Deze landschappen
worden gekenmerkt door rechte lijnen en, in het geval van de heideontginningen, door verspreide bebouwing.
De oude cultuurlandschappen zijn sinds de 19e eeuw op de
meeste plaatsen ingrijpend veranderd. De bebouwing is sterk
uitgebreid, het overgrote deel van de houtwallen is verdwenen,
beken zijn gekanaliseerd, wegenpatroon en percelering zijn op
veel plaatsen onherkenbaar veranderd en delen van het Maasdal
zijn verdwenen in diepe grindplassen. In het terrein vallen nog

124

andere zaken op, zoals de sporen van de verwoestingen van de
Tweede Wereldoorlog, toen kerken, kasteien, en andere gebouwen die boven de bomen uitstaken, zijn weggeschoten of opgeblazen.

Oude cultuurlandschappen
lössontginningen
rivienerrasontginningen

ljljj]
\ / / / \

Toch zijn de belangrijkste kenmerken van de oude cultuurlandschappen op veel plaatsen nog terug te vinden. Vooral MiddenLimburg kent een aantal bijzondere gebieden, met enkele van de
laatste vrij meanderende beken van ons land, met een aantal gaaf
bewaarde dorpsakkers en met bijzondere nederzettingsvormen.
Buiten de zeer intensief gebruikte landbouwgebieden liggen nog
extensief gebruikte halfnatuurlijke landschappen.

dekzandontg Inningen
stroomrug- en komontginningen

Jonge cultuurlandschappen
] '. ; : : : l| veenkolortiën

J$;$??i3

heideontginntngen en bossen (sedert 18501

4.2 De grenzen van het onderzoeksgebied
Het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg grenst in het
noorden aan de provincie Gelderland, in het westen aan NoordBrabant en Belgisch Limburg, in het oosten aan de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en in het zuiden aan het ZuidLimburgse lössgebied. Hoewel de provincie Limburg in zijn huidige vorm pas sinds de 19e eeuw bestaat, gaat een groot deel van
de huidige grenzen terug op oudere grenzen van dorpen, heerlijkheden en andere politiek-juridische eenheden. Het exacte verloop van de grenzen is op veel plaatsen door het landschap beinvloed.
De zuidgrens van het streekplangebied valt ongeveer samen met
de noordgrens van het landschap van de löss(ontginningen). Aan
de noordzijde ligt de grens vrijwel op het punt waar de Maas
overgaat van een insnijdende in een sedimenterende rivier, ofwel
(fig. 11) waar het landschap van de rivierterrasontginningen
overgaat in dat van de stroomrug- en komontginningen.
De Maas fungeert maar over een körte afstand als grens. Dat sluit
aan bij het historische beeld, waarin de rivier nauwelijks als barrière werd beschouwd. Aan beide zijden lagen dichtbevolkte
gebieden en de contacten tussen de bewoners aan weerszijden
zijn door de eeuwen heen intensief geweest: vrijwel ieder dorp
was door een veer verbonden met de overzijde. De werkelijke
scheidingen tussen de bewoonde gebieden waren ontoegankelijke moerassen en uitgestrekte heidevelden. Pas in de 20e eeuw
veranderde dit, toen de onontgonnen gebieden werden ontsloten
en de Maas, nadat de vele veerverbindingen werden vervangen
door een kleiner aantal bruggen, meer dan voorheen als scheiding ging fungeren.

Fig. 11. Cultuurlandschapstypen (ontginningstypen) in Noord- en MiddenLimburg. Grotendeels mar de kaart van Nederlandse
cultuurlandschapstypen in Barends et al, 1991.

Het grootste deel van de provincie- en landsgrens loopt door
jonge ontginningen, die nu de plaats innemen van de vroegere
Woeste gebieden. In deze gebieden, die lange tijd zeer extensief
zijn gebruikt, waren de grenzen aanvankelijk niet scherp getrokken. Naannate het gebruik van de heide- en veengebieden inten-
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Dat was blijkbaar niet afdoende, want de kaart toont ook de Vossen hollen daer de Brabanders den turff over de Limiten gesteeken hebben. Mogelijk was dit de aanleiding om de kaart te
maken.
Een deel van de problemen kwam voort uit veranderingen in het
landschap zelf. De waterscheiding kon verschuiven als de afwatering aan een van beide zijden werd gewijzigd. Grenspalen raakten zoek, grenssloten groeiden dicht, grensbomen gingen dood
en herkenningspunten als vennen en duinen konden van vorm of
plaats veranderen. Bij een volgend conflict werden dan oude
dorpsbewoners, vaak aangeduid als 'bijna honderd jaar oud',
opgetrommeld om de exacte plekken opnieuw aan te wijzen.
Soms hadden ze als kind ter plaatse een pak slaag gehad om de
piek zo goed mogelijk in het geheugen vast te leggen.
6

Na een grensgeschil tussen Deurne en Venray stelden de toenmalige hoogste overheden, de Staten-Generaal van de Republiek
en de Koning van Preisen, in 1716 een definitieve grens vast
door het gebied dat sindsdien de Vredepeel heet ('vreden' is een
oud woord voor omheinen, begrenzen) . De grens werd gemarkeerd door palen en een grenssloot. Op de huidige noordwestpunt van Limburg ten westen van Merselo stand de Vredepaal.
7

Fig. 12. Em 17e-eeuwse haart van de grenzen van Venray. De 'Capelle daer
de Brabanders dienst commen doen'is de vroegere schuilkerk van Bakel,
Deurne en Vlierden. Deze schuilkerk is in gebruik geweest tussen 1649 en
1672 en maakt daarmee een datering van de kaart mogelijk. Vit: Van den
Brand, 1982, p . 40.

siever werd, groeide de behoefte aan duidelijke grensmarkeringen. Sommige grenspunten liggen al zeer lang vast en bestaan
nog steeds - een voorbeeld is de Wilbertsput bij Meijel, die al in
1535 een oud grenspunt genoemd wordt - maar er zijn ook
plaatsen waar bet exacte verloop van de grens nog tot in de vorige eeuw problemen gaf.
4

In het Peelgebied werd als grens tussen de dorpen aan weerszijden ongeveer de waterscheiding aangehouden. Op een 17e-eeuwse kaart (fig. 12) Staat een grenspunt tussen Bakel, Deurne en
Venray aangegeven als wade dae 't water herwaerts en derwaerts
loopt. Twee knikken in de Brabants-Limburgse grens in
Griendtsveen kunnen we al herkennen op een kaart uit de période 1649-1672. Beide punten worden op de kaart omschreven als
twee plassen daer t water naer brabandt ende naer Venrai keert.
Dergelijke plassen, zogenaamde meerstallen, waren een normaal
verschijnsel op de vlakke, siecht afwaterende hoge delen van
veenmoskoepels. Dezelfde kaart toont de Middelgracht op weiteten Loo, de sloot die de grens van Venray en Bakel markeerde.
5

8

9

Ook eiders in het Peelgebied, bijvoorbeeld tussen Asten en
Weert, zijn de grensproblemen pas in de 18e eeuw opgelost. In
1754 werd besloten in het eerstvolgende geschürte jaargetijde
een sloot te graven van acht voet breed en drie voet diep, die aan
weerszijden met bomen beplant zou worden. De nieuwe kaarsrechte grenssloot sneed een oudere bocht in de grens af, waardoor het oude grenspunt, de Amsloberg, bij Nederweert kwam .
10

Volgen we de grens van hieruit naar het zuidwesten, dan komen
we nog jongere stukken tegen. Bij de meest westelijke punt van
Limburg, ten westen van Weert, was de grens in het midden van
de 19e eeuw in het terrein bepaald door hoopjes , maar is zij
desondanks enige decennia later nog verschoven. Vorder naar het
zuiden dateert de landsgrens, en daarmee de provinciegrens, pas
van na de Belgische afscheiding. De nieuwe grens doorsneed
hier de oude dorpsgebieden van Stramproy en Neeritter.
11

Grote delen van de oostgrens van Noord-Limburg lopen door
voormalige veengebieden. Regelmatig ontstonden hier grensconflicten, die op veel plaatsen leidden tot het graven van grenssloten. Een dergelijke sloot bij Wellsmeer bestand al in de 14e eeuw
en vormt nog altijd de landsgrens. Toch gingen de grenscon12
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flicten tussen Well en Walbeek nog lang
door. Men beledigde elkaar, men haalde
elkaars turf weg en dikwijls kwam het tot
vechtpartijen. De grens bij Arcen ontstond
toen dit dorp in 1330 van Straelen gescheiden werd. Over de veengebieden tussen
Arcen, Velden en Straelen werd nog in de
18e eeuw strijd geleverd , hoewel de grens
al in 1465 was gemarkeerd door de lantgrave doer dat veen gaende , de Scheidsgraaf
die bij Lomm en Velden ook nu nog de
landsgrens vormt.
13

14

15

16

Nog in de 19e eeuw werd de oostgrens op
een aantal punten verlegd. Pogingen van
Pruisen om de Maas als grens met
Nederland te nemen, strandden op het
Congres van Wenen (1815). Als gevolg
daarvan werden Sittard en Tegelen, die als
voormalig Guliks gebied anders Pruisisch
zouden zijn geworden, bij Nederland
gevoegd. In ruil daarvoor kwamen
Herzogenrath en enkele dorpen ten oosten
daarvan bij Pruisen. Bij de definitieve
vaststelling van de grens werd deze ten
noorden van Venlo zo gelegd, dat alle woonkernen die minder dan duizend Rijnlandse
roeden van de Maas aflagen, alsmede al het
onbewoonde gebied binnen 800 roeden (ca
3 km) van de Maas, bij Nederland kwamen. Dat maakte een aantal kleine grenscorrecties nodig, die in 1817 hun beslag
kregen. Hierdoor werden bijvoorbeeld
Tegelen en Belfeld uitgebreid met een
strook land die voordien tot de Pruisische
dorpen aan de oostzijde behoorde. In ruil
daarvoor werd een strook Belfelds gebied
17

18

Scheidsgraaf

o o o o

Huldige landsgrerts

3 Km

Fig. 13. In 1817 werd de landsgrens bij Arcen naar
het oosten verlegd. De oude grens was de
Scheidsgraaf, die al eeuwenlang de grens had
gevormd tussen Straelen en Arcen. De Scheidsgraaf
ligt hier nu geheel in de gemeente Arcen maar
vormt verder zuidelijk, ter hoogte van Lomm en
Velden, nog wel de landsgrens. Basis:
Topographische en Militaire Kaart, uitg. 1855.
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ten zuiden van Maalbeek aan Pruisen
overgedragen. Bij Afferden werd
een Nederlandse exclave geruild
tegen het Pruisische deel van
Siebengewald, dat hierdoor bij
Nederland kwam . Het werd aanvankelijk bij Bergen gevoegd, korte tijd
later bij Ottersum en in 1818 alsnog
bij Bergen. Ook ten oosten van Well
werd de gemeente Bergen uitgebreid
met voormalig Pruisisch gebied. Bij
Arcen werd de grens enkele honderden meters naar het oosten verlegd
( % 13).
19

20

21

In Midden-Limburg kreeg Nederland
de dorpen die vöor de Franse tijd
Staats waren. Het gebied werd afgerond met Melick-Herkenbosch, een
voormalig Guliks gebied, dat van
Pruisen werd overgenomen in ruil
voor een gebied bij Aubel. De ver"Hift f "
deling van de Meinweg onder de
Fig. 14. Het verdelingsplan van de Meinweg uit 1807. Uiteindelijk vond de definitieve verdeling pas in 1822
gerechtigde gemeenten, die in die
plaats, zij het wel volgens de plannen uit 1807. Uit: Venner, 1985, p. 36.
periode speelde, gaf de grens daar een
vreemd verloop. De beide, naast
5. Van den Brand, 1982, p. 40.
elkaar gelegen, rechthoekige kavels die aan Herten en Roermond
Van den Brand, 1982, p. 44.
werden toegewezen, steken ver uit in Duits gebied (flg. 14).
7. Het trekken van grenzen door de heide werd bijvoorbeeld aangeduid als
vrede-legging. Voorbeelden vinden we in G.A. Weert, OudAdministratief Archief, inv. nrs 509 (1612) en 536 (1682, 1683).
Van den Brand, 1982, p. 101; Schönfeld, 1980, p. 134; Thewissen, 1967,
In de terminologie van de oorspronkelijke kaart (Barends et al., 1991)
p. 336.
zouden vrijwel alle oude ontginningen in Noord- en Midden-Limburg
9. Nettekening 1:25.000.
moeten worden aangeduid als 'kampontginningen metplaatselijk essen'.
10. Joosten & Bakker, 1987, p. 37.
Om onduidelijke redenen zijn de rivierterrassen, die aan alle kenmerken
11. Nettekening 1:25 000.
van dit type voldoen, echter als apart landschapstype onderscheiden. Het
12. Zieparagraaf 9.3.
lijkt ons meer consequent om het landschap van de rivierterrasontginnin13. Van Beurden, 1906, p. 23 (inv. nrs 363-372).
gen als subtype van het 'kampontginningen en essenlandschap' te
14. Van den Brand, 1982b.
beschouwen. Er is dan alle reden ook in de rest van het landschapstype
15. Van den Brand, 1982b, p. 39.
een nadere verdeling aan te brengen in dekzandontginningen en stuw16. Frankewitz, 1982, p. 50.
walrandontginningen.
17. Driessen, 1952, p. 12.
Vervloet, 1991, p. 10.
18. Venner, 1981. De Rijnlandse roede is 3,767 meter (Verhoeff, 1983).
In 1996 verscheen een boek met een sterk gelijkende titel: Het land van
19. Funken, 1990, p. 100.
Maas en Peel (Bossenbroek et al.). Omdat ons boek al enige jaren gele20. De Tranchotkaart geeft de tegenwoordige grens aan. Waarschijnlijk is de
den als Landschappen van Maas en Peel was aangekondigd en zelfs al in
kaart hier door de Pruisische kartografen aangevuld.
literatuurlijsten is versehenen (o.a. Hegener, 1995) hebben we besloten de
21. Van den Brand, 1984.
titel niet te veranderen.
22. Venner, 1972.
Van den Brand, 1982, p. 32.
22
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5 Het natuurlijke landschap
De indeling in cultuurlandschappen die in dit boek gebruikt
wordt (fig. 11), leunt sterk op de indeling in fysisch-geografische
landschappen. De laatste zijn gebaseerd op de Fysiografische
kaart , die samengesteld is door geologische, geomorfologische,
bodemkundige en hydrologische gegevens te combineren.
1

Een uitgebreid en volledig overzicht van de wordingsgeschiedenis van de fysisch-geografische landschappen valt buiten het
kader van dit boek. Toch is enige kennis van de hoofdlijnen wel
van belang voor inzicht in het cultuurlandschap. Paragraaf 5.1
biedt een overzicht van de wordingsgeschiedenis van het fysischgeografische landschap, ingedeeld naar de belangrijkste vormende krachten. Vervolgens bevat paragraaf 5.2 een bespreking van
de drie belangrijkste fysisch-geografische landschappen: het
stuwwallenlandschap (Mook), de Maasterrassen en de dekzandgebieden. Deze paragraaf levert basisgegevens voor de indeling
in cultuurlandschappen in hoofdstuk 7. In de volgende twee paragrafen gaan we nog afzonderlijk in op de natuurlijke waterlopen:
de Maas (5.3) en de beken (5.4). Het hoofdstuk eindigt met een
körte paragraaf over de sporen in het landschap (5.5).

5.1 Vorming van het fysisch-geografische
landschap
De fysisch-geografische landschappen, met hun kenmerkende
verschillen in bodemgesteldheid, aardvormen en afwateringspatronen, ontstonden door een aantal krachten die deels gelijktijdig,
deels na elkaar hebben gewerkt. Achtereenvolgens komen aarde,
ijs, water, wind, vegetatie (veengroei), fauna en de mens aan bod.
Met uitzondering van de eerste, worden al die krachten zelf weer
beinvloed door het ldimaat. De indeling is weinig gebruikelijk,
maar biedt meer inzicht dan een puur chronologisch of ruimtelijk
overzicht.

Fig. 15. Breuklijnen door Limburg (naar: Van den Berg, 1996).

2

5.1.1 Aarde
Een eerste invloed op het landschap vormt de tektoniek, de bewegingen in de aardkorst zelf. Het effect van het omhoog komen
van de Ardennen, met Zuid-Limburif als uitloper, is in MiddenLimburg al bijna te verwaarlozen.

Toch is de aardkorst ook in dit gebied nog enigszins in beweging.
Dwars door Limburg loopt een aantal zuidoost-noordwest
gerichte breuklijnen (fig. 15). Aan weerszijden van zo'n breuklijn beweegt de aardkorst in een andere richting of met een andere snelheid. Gebieden die omhoog komen noemt men horsten, de
dalingsgebieden heten slenken. Omdat de horsten eroderen en de
slenken opgevuld worden met materiaal, zijn de verschillen aan
het oppervlak vaak nauwelijks waarneembaar. Toch zijn enkele
van de breuklijnen wel in het veld waar te nemen.
De belangrijkste breuklijn door Midden-Limburg is de
Peelrandbreuk, die de Peelhorst Scheidt van de Centrale Slenk.
Aan de noordoostzijde van de Peelhorst is de overgang naar een
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Fig. 16. De kerk van Herkenbosch na de aardbeving van 1992. De spits van de toren is weg en het middeleeuwse koor wordt, in afwachting van de restauratie, met
touw en ijzerdraad bijeengehouden (foto auteur).

tweede dalingsgebied veel geleidelijker. De omvang van de
bewegingen valt af te meten aan de bovenzijde van de oudere,
tertiaire afzettingen. Die beginnen onder de Peelborst op 400 tot
600 meter diepte, maar in de slenk pas op meer dan 1000, plaatselijk zelfs bijna 2000 meter diepte. Eenzelfde verscbil vertonen
uiteraard de nog oudere lagen. Steenkool ligt in de Peel en de
Meinweg, net als in de Zuid-Limburgse mijnstreek, op minder
dan 1000 meter diepte. Op maar een paar kilometer afstand daarvan, in de slenk, ligt de steenkool meer dan 1500 meter diep.
Deze grote verschillen de verbreiding van de steenkoolwinning
in Nederland bepaald. In de Zuid-Limburgse mijnstreek is eeuwenlang steenkool gewonnen en in de Peel en de Meinweg was
het er in de 20e eeuw bijna van gekomen; in de slenkgebieden is
winning nooit serieus overwogen.

De breuken hebben op meer manieren de latere ontwikkeling van
het landschap bemvloed. Het meest spectaculair zijn de bewegingen zelf. Die verlopen niet geleidelijk, maar schoksgewijs. In
historische bronnen zijn verschillende van die aardschokken
overgeleverd, waarvan die in 1692 in heel Limburg werd
gevoeld. De meest recente aardbeving, van 13 april 1992, ligt in
Midden-Limburg nog vers in het geheugen (fig. 16).
3

De bewegingen hadden ook gevolgen voor de Maas en de beken.
De Maas komt elders in deze paragraaf nog uitgebreid aan de
orde. De invloed op de beken is vooral in Noord-Limburg goed
te zien, waar een aantal beken bijna rechte hoeken maakt op een
breuklijn (fig. 17).

130

5.1.2 Us
Tijdens de voorlaatste ijstijd (het Saalien; 180 000 tot
130 000 jaar geleden) drong het landijs tot in Midden-Nederland
door. Het front van het landijs bestond uit een aantal gletscherlobben, die als bulldozers de oudere rivierafzettingen naar voren
en opzij duwden. Het resultaat zijn de zogenaamde stuwallen.
De stuwwal tussen Nijmegen en Mook vormt de meest zuidelijke uitloper van het Midden-Nederlandse stuwwallengebied. Bij
Mook reikt de stuwwal tot 80 m +NAP, 70 meter boven de nabijgelegen Maas. Het is veruit het grootste hoogteverschil van
Noord- en Midden-Limburg.

5.1.3 Water

rivierlopen nog op veel plaatsen als langwerpige laagten herkenbaar. Ze hebben tot op heden invloed op de patronen van bewoning en bodemgebruik.
Door de tektonische ontwikkeling valt het Maasdal uiteen in
enkele zeer verschillende landschappen. Ten zuiden van Neer,
tussen de Peelrandbreuk en het stijgingsgebied van ZuidLimburg, loopt de Maas door het dalingsgebied van de Centrale
Slenk. De daling ten zuiden van een smalle doorgang maakte, dat
de Maas hier een uitzonderlijk grote dynamiek kende. De rivier
heeft over een brede zone geslingerd, heeft vaak haar loop veranderd, en vulde gaandeweg de slenk op met afzettingen. In de loop
van de tijd ontstonden hier de dikke grindpakketten die juist dit
gebied later zo aantrekkelijk maakten voor grootschalige grindwinning.

Water heeft in het landschap meestal een vervlakkende werking.
In hellende gebieden zorgt water voor erosie. Het materiaal dat
daarbij wordt losgemaakt, wordt in lager gelegen gebieden weer
afgezet. Zo is de stuwwal bij Mook afgevlakt en zijn de hellingen
glooiender geworden en doorsneden met geulen. Ook de steile
randen van breuken en terrassen zijn door erosie afgevlakt.
Een groot deel van de diepere ondergrond is ooit door rivieren
afgezet. Lange tijd, tot ongeveer een half miljoen jaar geleden,
mondde de Maas ter hoogte van Zuid-Limburg in de, veel grotere, Pvijn uit en werden de afzettingen verder stroomafwaarts
gedomineerd door Rijn-materiaal. In een grote rivierdelta werden
tussen 2,5 en 1,6 miljoen jaar geleden de dikke kleilagen afgezet
waaraan Tegelen later zowel haar naam als haar nijverheid dankte. De klei komt in de terrasrand ten oosten van Tegelen (de
'Leemhorst') aan de oppervlakte. Later stroomde de Rijn verder
naar het noorden en werd Limburg vooral bernvloed door de
grmdrijke Maasafzettingen.
4

De Maas zette niet alleen materiaal af, maar ging zieh ook insnijden. In Noord- en Midden-Limburg is vooral het effect van het
laatste zichtbaar. De insnijding gebeurde, waarschijnlijk onder
invloed van klimaatswisselingen, in een aantal fasen. Figuur 18
laat zien hoe op deze wijze een terrassenlandschap kon ontstaan.
Figuur 19 toont de terrasniveaus in een deel van Noord-Limburg.
De alleroudste terrassen zijn door erosie sterk afgevlakt.
Daarnaast is het oorspronkelijke relief van de terrassen, met uitzondering van het (holocene) laagterras, bernvloed door dekzandafzettingen en stuifzandvormen. Toch zijn de vroegere

Zone met breukwerking

Fig. 17. De invloed van de tektoniek op het patroon van beekdalen tussen
Venray en Horst (uit: Wolfen & De Lange, 1990, p. 16).
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Fig. 18. Ontstaan van eenrivierterrassenlandschap(naar: Strahler, 1969, p.
453).

De hogere delen van dit brede Maasdal, zoals de oeverwallen die
de Maas heeft gevormd, zijn al in de Middeleeuwen door de
mens in gebruik genomen als bouwland en als woonplaats. De
nederzettingen in dit gebied, zoals Stevensweert, Hatenboer bij
Roermond en De Weerd ten oosten van Horn, werden wel steeds
bedreigd door overstromingen. Hier was de mens dan ook
gedwongen dijken aan te leggen.
Bij Neer kruist de Maas de Peelrandbreuk en komt zij van het
dalingsgebied van de Centrale Slenk in het stijgingsgebied van
de Peelhorst. In de eerste fase van de opheffing van de Peelhorst
is de Maas niet naar het westen uitgeweken, maar heeft ze haar
oude loop behouden en is ze zich gaan insnijden. Nadien is zij
dat blijven doen, waardoor de Maas nu tussen Roermond en
Arcen door een smal en relatief diep dal loopt. De loop van de
Maas is hier in historische tijd alleen in detail veranderd en er liggen vrijwel geen recente Maasafzettingen. Door de hoge oevers
zijn hier nooit dijken nodig geweest (fig. 20).
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hier nauwelijks aangelegd. Pas vanaf Mook is de Maas aaneengesloten bedijkt.
5.1.4 Wind
Dekzanden en oude stuifzanden

Ten noorden van Arcen wordt het Maasdal weer geleidelijk breder. De rivier heeft hier tijdens het Holoceen nog enigszins gemeanderd en heeft plaatselijk oeverwallen gevormd. Dijken zijn ook

Waar geen begroeiing is kan zand gaan stuiven. In de laatste ijstijd (het Weichselien, ca 110 000-10 000 jaar geleden) gebeurde
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een onbegroeid landschap en vormden een tamelijk vlakke deken
over de oudere afzettingen. Het fijnste materiaal werd verder
naar het zuiden afgezet en vormde de lossgronden van ZuidLimburg en aangrenzende gebieden. Het gebied van Koningsbosch bij Echt vormt nog juist een uitloper van dit lossgebied.
Na een korte warmere periode waarin de begroeiing zich gedeeltelijk herstelde, volgden in het laatglaciaal (tussen 13 000 en
10 000 jaar geleden) opnieuw enkele koude perioden, onderbroken door de korte, warmere Allerod-periode. In deze laatste
stuiptrekkingen van de ijstijd werden de Jonge Dekzanden afgezet. De geomorfologie van de Jonge Dekzanden verschilt van die
van de Oude. Omdat de begroeiing nu niet geheel verdwenen
was, hadden de laatglaciale verstuivingen een meer plaatselijk
karakter dan de pleniglaciale. De verstuivingen vonden vooral
plaats waar de grondwaterstand laag was door de drainerende
werking van beekdalen; in het Peelgebied stoof het minder. De
Jonge Dekzanden kenmerken zich door een duidelijk relief: ovale
welvingen of langgerekte of paraboolvormige ruggen.
Stuifzanden ontstonden ook in het dal van de Maas. Door de
onregelmatige afvoer van de rivier viel de bedding's winters
droog, waarna de wind vat op het zand kon krijgen. Bij de overheersende windrichting werd dat zand afgezet in een zone aan de
oostzijde van de Maas. In het begin van het Holoceen ging dit
zand opnieuw stuiven en ontstonden de grote paraboolduinen die
het landschap van Noord-Limburg ten oosten van de Maas domineren (fig. 21).

De jongere stuifzanden
Fig. 20. De kasteelhoeve van het Gebroken Slot (Grubbenvorst) ligt op de
terrasrand, hoog boven de Maas (foto auteur).

dat op grote schaal. Het landijs bereikte deze keer Nederland
niet, maar kwam wel tot oost-Denemarken en midden-Engeland.
Ons land bestond uit een vrijwel onbegroeide poolwoestijn,
waarin de ondergrond permanent bevroren was. In deze periode
zette de wind de dekzanden af die nu in een groot deel van
Noord- en Midden-Limburg aan de oppervlakte liggen.

Na een lange tijd van rust traden opnieuw verstuivingen op vanaf
de Bronstijd. De verstuivingen traden ook nu weer op waar de
vegetatie verdwenen was, wat in de meeste gevallen het gevolg
was van menselijke activiteiten. Vooral de kwetsbare koppen van
de hoge paraboolduinen ten oosten van de Maas en van enkele
ruggen in het dekzandgebied kwamen in beweging.
In de jonge stuifzanden, door geologen aangeduid als de
Formatie van Kootwijk, zijn verschillende fasen te herkennen.
Van Mourik onderscheidde in de omgeving van Weert de fasen
Kootwijk-1, -2 en -3, waarvan de eerste uit de Bronstijd dateert.
Het betrof kleine oppervlakken die vermoedelijk dicht bij de
toenmalige nederzettingen lagen. De Kootwijk-2 en -3-stuifzanden dateren uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd , waarbij
5

De dekzanden worden onderscheiden in Oude en Jonge
Dekzanden. De eerste werden in de koudste periode van het
Weichselien (het Pleniglaciaal, ca 70 000-20 000 jaar geleden)
afgezet. Grote hoeveelheden zand stoven toen onbelemmerd over
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opvalt dat de dateringen in de verschillende onderzoclite gebieden nogal uiteenlopen. De verstuivingen bij de Defensiedijk
leveren duidelijke vroegmiddeleeuwse dateringen op. In de
Peelterbaan begon een eerste serie verstuivingen rond de 9e
eeuw, gevolgd door een tweede rond de 12e. De grote verstuivingen op de Boshoverheide begonnen in de 14e en 15e eeuw. In die
periode werd ook, veel verder naar het noorden, de
Willibrordusput ten westen van Geysteren door zand bedreigd.
8

9

De variatie in datering maakt het moeilijk de verstuivingen te
koppelen aan schommelingen in het klimaat. Eerder moeten de
oorzaken worden gezocht in lokale omstandigheden. De meeste
middeleeuwse en jongere zandverstuivingen ontstonden doordat
heidegebieden te intensief waren gebruikt. Vooral als de vegetatie na het steken van plaggen te weinig tijd kreeg om te herstellen, kon het zand in beweging komen. Kernen van stuifzand konden ook worden gevormd door karresporen, uitgesleten door de
duizenden karren met plaggen die over de heide reden.

standen lager, door de nabijheid van beekdalen en door ontwateringsmaatregelen.
In de 17e eeuw werden op verschillende plaatsen akkers bedreigd
door stuifzanden. Men probeerde het stuiven tegen te gaan door
het weiden van dieren in 'zandbergen' te verbieden , maar ook
door sloten te graven of wallen op te werpen. Op de wallen werd
een dichte begroeiing van eikenhakhout aangebracht. De bedreiging kwam altijd uit het zuidwesten tot noordwesten, de overheersende windrichting. Stuifzandwallen liggen dan ook aan de
westzijde van de akker. Ook probeerde men de stuifzanden vast
te leggen door ze met plaggen te bedekken of met 'bunt' te
beplanten. In het midden van de 18e eeuw werden in Nederland
voor het eerst stuifzanden beteugeld door bosaanplant. De
nationale overheid drong bij de dorpen aan op beplanting van
zandheuvels.
10

11

12

13

14

5.1.5 Vegetatie
Veel stuifzanden lagen in de omgeving van de nederzettingen en
de akkers (fig. 22), waar beweiding, plaggenwinning en verkeer
het meest intensief waren. Daarnaast waren hier de grondwater-

Veen vormt de belangrijkste bijdrage van de begroeiing aan het
fysisch-geografische landschap. Veen ontstaat in gebieden met
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een siechte afwatering doordat plantenresten zieh ophopen. In
een dergelijk gebied ontstaat eerst een moerasbos. Het pakket
veen wordt steeds dikker en de bomen krijgen meer en meer
moeite om het voedselrijke grondwater te bereiken. Als het veenpakket te dik wordt kan het bos zieh niet meer handhaven en
wordt veenmos de overheersende vegetatie. Veenmos heeft voldoende aan regenwater, en het veen kan zieh verder los van de
ondergrond zowel in de hoogte als in de breedte ontwikkelen.
Vroegere perioden waarin veengroei optrad vinden we plaatselijk
in de bodem terug als veenlaagjes (uit het Pleistoceen), brainkool
(midden-Mioceen, 11-17 miljoen jaar geleden), of steenkool
(Carboon, 286-320 miljoen jaar geleden). Met het toenemen
van de vegetatie na de laatste ijstijd begon zieh opnieuw veen te
vormen.
15

Het gebied was nat genoeg voor veenvorrning. Terrasranden,
dekzandgordels en ondoorlatende lagen in de ondergrond
bemoeilijkten op veel plaatsen de afwatering. De bodemkaart
laat zien dat, met uitzondering van de hooggelegen oude bouwlandgebieden en de stuifzanden, vrijwel alle bodems in het dekzandgebied hydromorfe kenmerken hebben. Dat wijst erop dat ze
ooit een tijdlang nat zijn geweest. Uit 19e-eeuwse topografische
kaarten valt op te maken dat grote delen van het dekzandgebied
ook toen nog bestanden uit moerasgebieden en vochtige heide.
Ook eerdere ontginningen gingen soms al samen met verbeteringen in de afwatering. Overal in het landschap zijn sporen te vinden van oude, deels middeleeuwse, ingrepen in de waterhuishouding: afwateringssloten, beekverbeteringen, doorgravingen van
barrières in beekdalen, etc.
De vroegere natte gebieden vertoonden een grote verscheidenheid. De kernen werden gevormd door een aantal hoogveengebieden. Deze voedselarme veengebieden, met veenmos als
belangrijkste vegetatie, leverden als enige goede turf. Een kaart
van gebieden waar turf gewonnen is, geeft een redelijke benadering van de verbreiding van de vroegere hoogveengebieden.
Hoogvenen lagen op waterscheidingen, in oude Maasmeanders,
in geïsoleerde laagten en in de läge gebieden achter de stuifzandgordels. Voorbeelden van de laatste vinden we ten oosten
van de Maas, op de huidige Nederlands-Duitse grens.
Veruit het grootste hoogveengebied was de Peel. In feite bestand
de Peel uit twee verschillende hoogveengebieden, gescheiden
door een smalle corridor van Meijel naar Liessei: een zone met

m

Oud bouwland

[SSjlJl Stuifzand

Fig. 22. Oude bouwlanden en stuifzanden. De meeste stuifzanden liggen in
de omgeving van de bouwlanden (naar: Van den Münchhof 1991, p. 169).
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natte heide, moeras en enig cultuurland. Door deze corridor liepen eeuwenlang de wegen van Roermond en Venlo naar Den
Bosch. Beide venen lagen op de grens van Brabant en Limburg,
waarbij de grens zelf op het hoogste punt (de waterscheiding)
lag. Dit wordt bevestigd door het patroon van de peelbanen, ontsluitingswegen van de vroegere mrrwinning. Die banen lagen
steeds loodrecht op de hoogtelijnen en geven daardoor inzicht
in het vroegere relief van het hoogveengebied. Naar schatting
was het veen in het centrum van de Peel zo'n 5 meter dik.

De invloed van de mens op het landschap is zo groot, dat we nergens meer een natuurlijk landschap aantreffen. Voor een situatie
waarin de mens nauwelijks ingreep in het landschap moeten we
meer dan 6500 jaar terug, naar het mesoHthicum. Nadien is de
invloed van de mens voortdurend toegenomen. Al aan het eind
van de Middeleeuwen kunnen we spreken van een echt cultuurlandschap, waarin hoogstens delen van de Peelvenen nog ongestoord waren.

De rest van de natte gebieden bestond uit bosveen, rietveen, natte
heide etc. Meestal is daar nu weinig veen meer te vinden. Dunne
veenlagen werden bij ontginning in de bouwvoor geploegd. Op
de bodemkaart vinden we soms nog 'moerige gronden'. In andere gevallen zijn zelfs de laatste sporen van het veen verdwenen
doordat het na ontwatering oxideerde.

5.2 De fysisch-geografische landschappen

16

17

5.1.6 Fauna
De dierenwereld heeft veel minder invloed op het landschap dan
de flora. In een natuurlijk, sterk bebost landschap zorgen grazende dieren er plaatselijk voor dat opengevallen plekken open blijven. Bevers kunnen invloed hebben gehad op de loop van
beken.
18

Ruwweg valt Noord- en Midden-Limburg uiteen in drie fysischgeografische landschappen: het stuwwallenlandschap, het landschap van de rivierterrassen en het dekzandlandschap. Daarnaast
liggen nog enkele uitlopers van het oeverwallen- en komgrondengebied en van het Zuid-Limburgse lössgebied binnen de
grens van het streekplangebied, maar deze nemen zo weinig
oppervlak in dat we ze verder buiten beschouwing laten.

5.2.1 Het stuwwallenlandschap
Het stuwwallenlandschap omvat de uiterste noordpunt van het
onderzoeksgebied, bij Mook. Het vormt de meest zuidelijke uitloper van het Midden-Nederlandse stuwwallengebied.

5.1.7De mens
5.2.2 Het landschap van de rivierterrassen
Een groot deel van dit boek gaat over de invloed van de mens op
het landschap. Veel menselijke activiteiten hadden en hebben
invloed op de fysisch-geografische gesteldheid. De behoefte aan
brandstof en grind leidde tot afgraving van grate veengebieden
en van delen van het Maasdal. Voor de landbouw werd de ontwatering verbeterd, wat bijvoorbeeld weer leidde tot oxidatie van
veen. De landbouw zelf ging samen met het verwijderen van de
oorspronkelijke vegetatie en met uiteenlopende vormen van
grondbewerking (ploegen, aanleg van bedden). Indirect leidde
landbouw tot erosie, vorming van stuifzanden en het ontstaan van
antropogene bodems. Door eeuwenlange afvoer van organisch
materiaal door begrazing en de winning van hout, strooisel, plaggen en heide is de bodem vooral in de vroegere heidevelden sterk
verarmd. Daarentegen werden de oude bouwlanden verrijkt: door
het opbrengen van plaggenmest ontstond hier een dikke humeuze bodem. Veel van deze ontwikkelingen komen, vooral in
hoofdstuk 6, nog uitgebreid aan de orde.

Het landschap van de rivierterrassen ligt in een smalle strook aan
weerszijden van de Maas (fig. 11). Het grootste deel bestaat uit
laatglaciale rivierterrassen, die samengevat worden met de term
laagterras. Het oppervlak van de terrassen bestaat, met uitzondering van het holocene Maasdal, voornamelijk uit zandgronden ,
waarmee het gebied in bodemkundig opzicht overeenkomt met
het dekzandlandschap. De afwijkende geomorfologische gesteldheid maakt het toch zinvol om van een afzonderlijk landschapstype te spreken.
19

De Rijnterrassen en plateaugebieden
Enkele gebieden aan de oostrand van Noord- en MiddenLimburg, tegen de Duitse grens, bestaan uit oude Rijnterrassen.
Daarnaast onderscheidt de Fysiografische kaart plateaugebieden
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in de Meinweg en in Koningsbosch ten zuidoosten van Echt. De
meeste van deze plateaugebieden hebben arme bodems en zijn
daardoor weinig geschürt voor landbouw. Uitzonderingen vormen het oostelijke, hoogste, deel van het Meinweggebied en de
omgeving van Koningsbosch, waar lemige gronden aan de
oppervlakte liggen.

Het laagterras
Het landschap van de Maasterrassen wordt sterk bepaald door de
sporen van oude en jonge Maaslopen. Vooral op oude kaarten
zijn de typische gebogen vormen van oude meanders eenvoudig
te herkennen. Mooie voorbeelden vinden we aan de oostzijde van
Bergen, ten noorden van Elsteren en Well, en een hele reeks tussen Broekhuizen en Wanssum.
De oude beddingen zelf zijn vaak in de loop van de tijd volgegroeid
met veen. Soms is dat veen later weer uitgegraven voor mrfwinning, en liggen er nu langgerekte plassen. Soms ook is de bedding
door een beek als benedenloop in gebruik genomen. De lage gebieden langs deze geulen zijn veelal als grasland in gebruik.
Delen van het laagterras zijn verstoven. Vooral aan de oostzijde
van de Maas tussen Venlo en Gennep, en aan de westzijde ter
hoogte van Roermond liggen uitgebreide stuifzandgordels. Die
stuifzandgordels vormden een grote belemmering voor de afwatering. Achter het stuifzandgebied bevonden zich daardoor uitgebreide veengebieden, plaatselijk zelfs hoogveen.

Het holocene Maasdal
Vooral tussen Roermond en Arcen is het holocene Maasdal smal.
De Maas is hier diep ingesneden in de Peelhorst en er liggen vrijwel geen recente Maasafzettingen. De loop van de Maas is hier
in historische tijd alleen in detaü veranderd. In Midden-Limburg
daarentegen, heeft de Maas nog in historische tijd een zeer grote
dynamiek gekend (zie de volgende paragraaf) en ligt een brede
zone met holocene afzettingen.
5.2.3 Het dekzandlandschap
In het westelijke deel van Noord- en Midden-Limburg zijn de
oude rivierafzettingen bedekt door een dikke laag dekzand. In
geomorfologisch opzicht wordt het landschap hier bepaald door

de verschillende vormen van die dekzandafzettingen. Dekzandwelvingen van zeer uiteenlopende omvang zorgden voor hoogteverschillen, die van doorslaggevend belang waren voor de vorming van het cultuurlandschap. Veel van de dekzandwelvingen
hebben een ovale plattegrond.
Het gebied wordt doorsneden door beekdalen. Plaatselijk liggen
kleine stuifzandgebieden. Voorts liggen binnen het dekzandgebied nog een aantal grotere en kleinere veengebieden. Deels zijn
het ge'isoleerde vennen, andere venen zijn restanten van de vroegere uitgestrekte veengebieden van de Peel.

5.3 De natuurlijke wateren: de Maas
5.3.1 Een rivier met een wisselende waterhoeveelheid
De Maas ontspringt in Noordoost-Frankrijk, op het plateau van
Langres ten zuiden van Nancy. Het is een regenrivier, die met
haar gemiddelde waterafvoer over een heel jaar van zo'n 250 m
per seconde (bij Borgharen) in het niet valt bij de Rijn, die
gemiddeld negen keer zoveel water voert. Karakteristiek voor de
Maas zijn de grote verschillen in waterafvoer. Een zeer lage
afvoer van minder dan 50 m per seconde (gemeten bij Monsin,
ten noorden van Luik) komt soms jarenlang niet voor, maar was
in het recordjaar 1976 maar liefst 167 dagen het geval. De laagste afvoer ooit gemeten (bij Venlo) was 30 m per seconde. Aan
de andere kant zijn alleen al in deze eeuw bij Borgharen drie keer
afvoeren van meer dan 3000 m per seconde gemeten: in 1926,
1993 en 1995. De rotsachtige bodem in het bovenstroomse
gebied, die maakt dat het meeste regenwater zeer snel over de
oppervlakte naar de rivier stroomt, zorgt er samen met het grote
verval voor dat de stand van het Maaswater in enkele dagen wel
vier meter kan stijgen.
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De hoge waterstanden van de laatste jaren gaven iedere keer weer
aanleiding tot discussies over de oorzaken. Sommigen wijzen op
natuurlijke oorzaken, waarbij een verder onderscheid kan worden
gemaakt tussen de opvatting dat van nature fluctuaties optreden
en de opvatting dat er een meer permanente klimaatsverandering
('broeikaseffect') optreedt. Anderen wijzen op menselijke
invloeden in het bovenstroomse gebied, die maken dat regenwater veel sneller dan voorheen naar de rivier stroomt.
Historische gegevens maken duidelijk dat hoge waterstanden niet
iets zijn van de laatste tijd. De hoogste stand van deze eeuw is

bereuet in 1926. De hoogste standen in 1995 en 1993 bleven daar
respectievelijk 35 cm en bijna een halve meter onder. Nog hogere standen zijn bekenduit 1643,1740 en 1799 (fig. 23). De hoogste stand ooit gemeten, 17 januari 1643, was een meter hoger dan
de hoogste stand van 1993. De lijst van hoge waterstanden
geeft de indruk dat er perioden waren met verschillende hoge
standen in körte tijd, afgewisseld met lange rastige perioden. Dit
maakt het waarschijnlijk dat schommelingen in het klimaat, en
daarvan vooral in de hoeveelheid regenval, de belangrijkste oorzaak vormen voor de wisselingen in de waterhoeveelheden.
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Wei moeten we daarbij bedenken dat de huidige standen niet
geheel met de vroegere kunnen worden vergeleken. De menselijke invloed op het waterregime is vooral de laatste eeuw sterk
gegroeid. Die invloed komt vooral tot uiting in de snelheid waarmee het water in de rivier komt en door de rivier weer wordt afgevoerd. Twee ontwikkelingen zijn van groot belang.
In de eerste plaats hebben beekkanalisaties, rioleringen en verharde wegen tot gevolg dat het water tegenwoordig sneller naar
de rivier stroomt dan vroeger. Dit heeft weinig invloed op de hoeveelheid water die de rivier te verwerken krijgt, maar betekent
wel dat de invloed van een periode met zware regenval sneller in
de rivierstand tot uiting komt.
In de tweede plaats is de loop van de rivier door mensen be'invloed. De menselijke inspanningen maakten de rivier rechter
(korter), smaller en dieper. Vooral na de overstromingen van
1926 is de Maas gekanaliseerd en plaatselijk uitgediept.
Rivierbochten zijn afgesneden bij Wessem (1939), Buggenum
(1952), Neer (1957) en Boxmeer (1972-1978). Ook de grote
grindgaten, die een extra waterberging vormen, hebben invloed
op de waterstroom. Zonder al deze ingrepen was het water in de
recente hoogwaterperioden nog aanzienlijk hoger gekomen.
22

24-12-1880
30-12-1882

23

Belangrijker dan de verschillen in waterstanden zelf zijn de ontwikkelingen in de bedreigde gebieden. In de laatste decennia zijn
in het winterbed grote bedragen gemvesteerd in de bouw van
woningen, aanleg van bedrijfsterreinen etc. Deze maken dat de
schade door hoog water veel groter is dan vroeger.

2-3-1910
15-12-1915
19-1-1918
16-1-1920
6-2-1924
2-1-1926

I 18.36m+ NAP
I 18.34m+NAP
H 18.43rtH.NAP

23-7-1980
10-2-1984

I 18.12m+ NAP
1 18.56m+ NAP

5.3.2 Opwassen, aanwassen en doorbraken

24-12-1993
1-2-1995

De Maas heeft, vooral in Midden-Limburg, nog in historische
tijd een grote dynamiek gekend. De veranderingen konden verschillende vormen aannemen. Soms ging het om normale meandering, met afkalving in de buitenbocht en aangroei in de bin-
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Fig. 23. Enkele historische waterstanden in de Maas in de omgeving v
Kessel/Beesel (gegevens: Giesen, 1993, p. 26; Geerlings, 1995a).
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nenbocht. In zo'n geval kreeg net dorp in de binnenbocht er een
aanwas bij, terwijl het dorp aan de overzijde land verloor. In de
binnenbocht is dan vaak een systeem van boogvormige hoogten
en laagten te herkennen, die samen een kronkelwaard vormen.
Als begin en eind van de bocht elkaar raakten sneed de rivier de
meander af en ontstond een eiland, een weerd.

na de voerlieden met de paarden terugkeerden. Als de mestkar na
zes weken nog op het eiland stond, mocht de bezitter van het aangrenzende land zieh de eigenaar van het eiland noemen; was de
kar weggespoeld dan mocht hij het nog een keer proberen. De
stad Roermond liet in 1713 zelfs een speciale wagen maken om
aanwassen te 'bevaren' en de eigendomsrechten te vestigen.

De buitenbocht was een aantrekkelijke vestigingsplaats voor
havenactiviteiten, omdat de diepe hoofdgeul van de rivier hier
dicht tegen het land aankwam. Het was echter door de mogelijke
verdere uitschuring ook een gevaarlijke plek om te wonen. Een
prachtig voorbeeld van het laatste is de kerk van Asselt, waarvan
de toren in de 16e eeuw in de Maas stortte. De nieuwe toren Staat
aan de oostzijde van de kerk tegen het koor, wat een zeer ongebruikelijk beeld oplevert (fig. 24). Mogelijk zijn in de omgeving
ook huizen naar achteren verplaatst. Dat laatste is zeker, nog in
de eerste helft van de 19e eeuw, gebeurd in het gehucht Kruchten
bij Maasbracht. Ten noordoosten van Linne is land afgeslagen
doordat de grote Maasmeander bij Osen zieh lange tijd in oostelijke richting verplaatste. Hier ergens lag de boerderij
Eynichusen, die tussen 1522 en 1529 in de Maas verdween. Bij
Neer laat het wegenpatroon zien, dat de buitenbocht van de Maas
in historische tijd heeft geerodeerd.

De landsheer wilde uiteraard juist aantonen dat het om een opwas
ging, en ook daarvoor was een procedure. Opnieuw volgens het
Gelderse waterrecht, gold een gebied als opwas als een marktschuit die groot genoeg was om een last koren te vervoeren, met
12 mensen aan boord er bij een gemiddelde waterstand omheen
kon varen zonder de grond te raken. Nadat de bank op deze
wijze als opwas gedetermineerd was, reed men er met een wagen
naartoe en werd het gebied met enige plechtigheden in bezit
genomen. Hoe dat in zijn werk ging kunnen we lezen in een resolutie van de stad Roermond van 17 juni 1723: 'Men heeft de
groend met een ponte rondom bevaeren, en met de stads-chaise
[de bovengenoemde wagen] bevaren, daarna op het hoogstepunt
van de griend uitgestapt, de paarden uitgespannen, possessie
genomen, wittebrood gegeten, wijn gedronken, voorts rondom
hier en daar rijsjes gestoken en haer genoemd St. Renerusgriend .

Meandering verloopt vaak niet gelijkmatig. Een verandering in
de rivierloop kan boven- en benedenstrooms tot een snelle aanpassing leiden, tot de rivier haar evenwicht weer hersteld heeft.
Een voorbeeld treffen we in het Gelderse rivierengebied aan,
waar het graven van het Pannerdens Kanaal (1707) leidde tot een
nieuwe meander in de Rijn, waarvan de buitenbocht in enkele
decennia ruim twee kilometer opschoof.

Opwassen en aanwassen zijn jonge landschappen, waarin geen
sporen van oudere bewoning te verwachten zijn. Dat is anders bij
de eilanden die ontstonden door het derde type rivierverlegging,
de oeverdoorbraak. Hierbij brak de rivier tijdens een overstroming door een zwak punt in de oeverwal heen en nam zij ineens
een nieuwe loop.
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In andere gevallen ontstond midden in de rivier een grindbank:
een opwas, middelweerd of middekand. Het onderscheid tussen
een opwas en een aanwas was niet altijd even duidelijk, vooral
als er water tussen het oude en het nieuwe land lag. Toch was het
onderscheid wel belangrijk. Volgens het geldende recht was een
opwas eigendom van de landsheer, terwijl een aanwas toebehoorde aan de eigenaar van het aangrenzende oude land. Om het
onderscheid te kunnen maken bevatte het oude Gelderse waterrecht een aantal boeiende procedures. Om een gebied als aanwas
te kunnen opeisen moest de eigenaar van het aangrenzende land
er met een voile mestkar naartoe rijden. Onderweg moesten de
beide voerlieden drie keer (bij het verlaten van het vaste land,
midden in de geul en bij het betreden van het eiland) brood eten
en wijn drinken. Op het eiland moest het span rondrijden, waar-

Het gebied tussen twee Maaslopen werd aangeduid als weerd
(een algemene aanduiding voor een stuk land dat door rivierarmen is ingesloten), eiland of griend. De term griend wordt tegenwoordig in het rivierengebied gebruikt voor (buitendijks) land
dat met wilgen of wilgehakhout is begroeid. Hier geldt echter
nog de oude betekenis van 'zandige oever' of 'grond met kiezel'. Meestal duidt het op de grindbanken in de Maas, dus op
opwassen.
29

Op kaarten zien we soms twee Maaslopen naast elkaar functioneren. Uit dergelijke kaarten is wel geconcludeerd dat een
natuurlijke rivier gekenmerkt wordt door een hoofdgeul en een of
meer nevengeulen. Deze opvatting gaat echter uit van een te statisch beeld. De kaart toont geen stabiele situatie maar een
momentopname in een veranderingsproces. Van de twee lopen is
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er een aan het groeien en slibt de andere langzaam dicht. Een
eeuw later is van de oude bedding niet meer dan een sloot over.
30

gebied tienden o p en in 1265 bestond een parochie van
Werde. Sinds de 15e eeuw wordt het voorvoegsel erbij gegeven: 1428 dat huys ende horch van samt Stephansweert, 1441
WerdtSti. Stephani.
Rivierbeddingen, dijken en verkavelingspatroon wijzen erop, dat
32
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5.3.3 Veranderingen in de loop van de Maas in historische tijd
Uit verschillende gegevens blijkt dat de Maas haar loop nog in
historische tijd heeft verlegd. Van de oude beddingen heten er
bijvoorbeeld verschillende Oude Maas, een naam die alleen
gegeven kon worden door mensen die nog wisten dat dit ooit de
hoofdstroom van de Maas was geweest. Het gaat hier dus om veranderingen die in historische tijd hebben plaatsgevonden.
Evenzo wijzen toponiemen als waard/weerd, eiland en griend op
gebieden die nog in historische tijd tussen twee rivierlopen in
lagen. Evenzo wijst de naam 'Aanwas', die regehnatig voorkomt
in binnenbochten, op een proces in de historische periode.
Oeverafslag is in het veld te herkennen doordat gebouwen direct
boven een steile rand in een buitenbocht staan. We noemden al
het voorbeeld van de kerk van Asselt, die aan de rand van de
afgrond Staat. Voorts geven gemeente- of parochiegrenzen soms
informatie. Zo danken Roermond en Kessel nun grondgebied aan
de overzijde van de Maas aan veranderingen in rivierlopen in historische tijd. Tenslotte zijn er historische gegevens die direct of
indirect op Maasverleggingen wijzen. Zo zou het ontstaan van
een tweede Maastak ter hoogte van Echt de achtergrond kunnen
vormen van de verplaatsing van de toi van Echt naar Kessel in
950.
Het onderstaande regionale overzicht volgt de indeling in
Maastrajecten van paragraaf 5.1. Daar zagen we al, dat de Maas
vooral in Midden-Limburg ten zuiden van Neer een enorme
dynamiek heeft gekend. Vanaf Neer, bij de kruising met de
Peelhorst, scbiet de rivier ineens als een Speer rechtuit, door een
smal dal naar het noorden. Pas bij Arcen wordt het holocene
rivierdal weer breder.

Maasverleggingen tussen Echt en Neer
Op de meest zuidelijke weerd van ons onderzoeksgebied liggen
de vesting Stevensweert en een aantal dorpen en gehuchten
(Eiland, de Brand, Ohe, Laak). Het gebied lag tussen de Oude en
de Nieuwe Maas. De Nieuwe Maas wordt voor het eerst genoemd
in de 15e eeuw, toen de heren van Stevensweert en Kessenich het
visrecht in deze rivier verdeelden, maar is zeker ouder. AI in
1221 worden bezittingen vermeld in Werde . In 1244 bracht het
31

Fig. 24. De kerk van Asselt met de toren die in de 16e eeuw aan de oostzijde
van de kerk herbouwd werd, nadat de oude toren in de Maas gestort was.
De datering van het instorten van de toren is niet geheel duidelijk:
verschillende bronnen spreken van 1500,1515 en 1562. De muurankers op
de toren vormden het jaartal 1555; ze zijn bij de restauratie van 1916
verwijderd omdat ze volgens de restaurateurs onjuiste informatie gaven. In
iedergeval had de kerk in 1562 grote schade opgelopen (Kunstreisboek; Van
der Ven, 1948, p. 103) (foto auteur).
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de weerd in de loop van de tijd ontstond uit een aantal kleinere
eilanden. Een daarvan was misschien de Steynwerde, een eiland
dat in 1265 werd omschreven als een allodium tussen
Stevensweert en Maasbracht. Een andere was de Echterweerd,
in een later afgesneden bocht van de Oude Maas. In de loop van
de 16e eeuw was de Oude Maas al sterk versmald.
35
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Een volgende oude Maasbedding is herkenbaar bij Pol. In de
vroege Middeleeuwen zal de Maas nog dicht onder de hoofdstraat van Wessem hebben gestroomd. De eerder genoemde 16eeeuwse kaart van Midden-Limburg (fig. 1) toont ten zuiden van
Wessem een recht stuk rivier, op het eerste gezicht een bochtafsnijding, die volgens de tekst juist de vroegere rivierloop is.
Ter hoogte van Roermond waren tot de grote ontgrindingen nog
twee Maastakken herkenbaar. Bij Ool splitste de Maas zieh in
Maas en Oude Maas. Tussen beide lopen liggen de gehuchten
Hatenboer en Weerd, oorspronkelijk elk op een afzonderlijk
eiland. De mens heeft hier meermalen een handje geholpen bij
een verlegging van de Maas. Uit 1342 dateert een overeenkomst
tussen de magistraat van Roermond en de heer van Horn, om de
Maas vlak bij de muren van de stad te leggen. De Maas boog toen
bij Ool af naar het westen en lag tamelijk ver van de stad af. Door
een doorgraving, waarbij Hoembergen (Hatenboer) op de westelijke oever kwam te liggen, werd de Maas waarschijnlijk naar de
Roer geleid en werd de benedenloop van de Roer een deel van de
Maas. Toen de Maas zieh opnieuw dreigde te verwijderen van de
stad, liet het stadsbestuur omstreeks 1420 batten (kribben) aanleggen in de Maas tegenover Ool. De rivier werd daardoor naar
Ool gedreven en sloeg daar land weg.
In 1601 was de Roermondse haven aan het verlanden, wat
opnieuw leidde tot plannen voor een doorgraving. De nieuwe
gegravene Maese was in 1608 gereed. Toch was men ook na 1650
weer met doorgravingen bezig. Opnieuw legde de stad batten
aan om de Maas te sturen, wat conflicten gaf met de heren van
Horn aan de overkant van de rivier. Enkele 18e-eeuwse veranderingen kunnen uit de resolutieboeken van de stad Roermond worden opgemaakt. Deze spreken in 1759 van een doorbraak tussen
de Roer en de Maas, waardoor de Maas eenen nieuwen cours
schijnt te willen nemen. In 1781 was men van plan de Maas door
te steken bij Ool en in 1793 adviseerde de landmeter Smabers de
Maasloop tussen de stadskoewei en de Donck te veranderen.
Door al dit graafwerk is de oorspronkelijke monding van de Roer
nauwelijks te reconstrueren. AI in 1329 bestond een Nieuwe Roer,
waaraan twee dijken lagen. Degene die die dijken moest onderhouden mocht als tegenprestatie molens op de Roer zetten.
37
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Maasverleggingen tussen Arcen en Neer
In het gebied waar de Maas zieh heeft ingesneden in de Peelhorst
hebben in historische tijd maar een paar kleine weerden bestaan.
Een duidelijk herkenbare ligt bij Kessel en vormt nog altijd een
klein stuk Kessels territoir aan de oostzijde van de Maas. Deze
Weerd of Grote Weerd bij Kessel wordt voor het eerst vermeld in
1338, toen Mathijs II van Kessel erkende dat hij het huis Kessel
als erfelijk leen ontvangen had van de graaf van Gelder. In ruil
daarvoor werd de vergoeding in natura, die de heer van Kessel
jaarlijks moest betalen voor de Weerd, kwijtgescholden. Op de
weerd lag een Conijnen Bergh, een mogelijk kunstmatige heuvel
die als konijnenwarande diende, maar die misschien ooit
bewoond is geweest. De heuvel is omstreeks 1975 door
Rijkswaterstaat afgegraven bij werkzaamheden ter versterking
van de Maasoevers. Een archeologisch onderzoek leverde wat
(laatmiddeleeuws) Pingsdorf-aardewerk o p . In de directe
omgeving is ook Romeins materiaal gevonden. De Maasloop
aan de zuidoostzijde van de Weerd Staat op kaarten uit 1774 en
1781 aangegeven als Oude Maese. De loop was toen al afgesloten, maar stond nog wel vol water; nu is er alleen nog een laagte in het terrein te zien die bij hoog water onderloopt.
41
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Maasverleggingen stroomafwaarts van Arcen
Hoewel het Maasdal ten noorden van Arcen weer breder wordt,
is de dynamiek in historische tijd vrij gering geweest. Een 16eeeuwse kaart van het gebied tussen Middelaar en Afferden
toont een klein Boxmeers gebied op de oostoever van de Maas bij
Heijen. Waarschijnlijk is dit een gevolg van een vroegere
Maasverlegging. Het gaat om de tegenwoordige Heerenwaard,
die in 1730 al wel bij de heerlijkheid Heijen hoorde, maar nog
aangeduid werd als Boxmeersche Wehrt. Aan de noordwestzijde ervan lag nog een kleine opwas, de Middelweerd. Tenslotte lag
nog een Middelweerd bij Mook.
44
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5.3.4 Dijken en batten langs de Maas
Dijken

39
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Over de geschiedenis van de dijken langs de Maas is opvallend
weinig bekend. Het Limburgse Maasdal ontbreekt zelfs in de
meeste waterstaatshistorische literatuur , en zowel over de
patronen als over de ouderdom van de dijken zijn vrijwel geen
46
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gegevens te vinden. Het onderstaande overzicht is voornamelijk
gebaseerd op de Kaart van de Rivier de Boven Maas van 1849 ;
de gegevens zijn samengevat in figuur 25.

gesloten dijken in het begin van de 13e eeuw in het westen
begonnen en in het midden van de 14e eeuw in de Over-Betuwe
afgesloten.

De kaart maakt duidelijk dat het patroon afwijkt van dat in het
Midden-Nederlandse rivierengebied. Daar zijn in eerste instante
lokaal haakvormige leidijken aangelegd, dwars op de richting
van de rivier en met een uitloper parallel aan de rivier. De dijken
schermden nederzettingen aan de bovenzijde en de rivierzijde af
en leidden het water naar de rivier of naar de komgronden aan de
andere zijde van het dorp. De ene aanleg lokte de andere uit: aanleg van dijken aan de ene zijde van de rivier gaf wateroverlast aan
de overzijde en bedijking aan beide zijden leidde tot opstuwing
en tot problemen stroomopwaarts. Gaandeweg werden de lokale
dijken met elkaar verbonden tot aaneengesloten ringdijken. In
het Midden-Nederlandse rivierengebied is de aanleg van aaneen-

In het Maasdal bleken de oude leidijken beter te voldoen en zijn
nooit gesloten ringdijken aangelegd. We vinden dijken hier
alleen in het winterbed (het holocene Maasdal), het enige gebied
dat door overstromingen werd bedreigd. De meeste dorpen in dat
gebied waren in de 19e eeuw beschermd door haakvormige dijken. Die sloten aan op de hogere, pleistocene Maasterrassen, liepen dwars op de richting van de rivier boven het dorp langs en
bogen vervolgens mee met de rivier. Voorbeelden vinden we bij
Maasbracht en in Zuid-Limburg (Itteren, Borgharen).
Het eiland van Stevensweert, tussen de Oude en de Nieuwe
Maas, sloot met aan op hogere gronden. Hier waren de dijken Uvormig, waardoor ze het water zowel naar de Oude als naar de
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Nieuwe Maas konden leiden. Achter elkaar liggen twee van dergelijke U-vormige dijken: een voor Stevensweert en een tweede,
waarschijnlijk jongere, stroomopwaarts van Ohe en Laak. Het
hele systeem was erop gericht de Oude Maas als uitlaatklep te
gebruiken bij hoge waterstanden. Op de bovenstroomse splitsing,
bij Roosteren, was de Oude Maas afgesloten met een 'overlaat',
die bij hoog water overstroomde. Een dijk tussen de Oude en de
Nieuwe Maas, die het eerste stuk zeer dicht naast elkaar lagen,
moest voorkomen dat het Maaswater over de smalle landengte
heen zou strömen en de Oude Maas weer als hoofdstroom zou
gaan gebruiken (fig. 26). Deze bijzondere situatie was een paar
jaar geleden nog goed herkenbaar, maar is sindsdien doorsneden
door de nieuwe Maaskades.
50

Ringdijken hadden in het Limburgse Maasdal geen zin, omdat de
grindondergrond een enorme kwel veroorzaakte. Een afgesloten
gebied zou door dit kwelwater vol zijn gelopen, wat maakt dat
ringdijken uiteindelijk de situatie gevaarlijker maken. De haakvorm betekende dat de dorpen aan de bovenzijde en aan de rivierzijde beschermd waren. Van achteren konden de beschermde
gebieden wel inlopen, maar het grote verhäng maakte dat het
water dan toch veel lager bleef. De dorpen, die relatief hoog
lagen, ondervonden dan nog maar weinig overlast. Het water dat
onder de dijk doorkwam kon bovendien snel weglopen. Het is
een methode die eeuwenlang goed gefunctioneerd heeft en die
ook bij de huidige dijkenbouw tenminste overwogen had binnen
worden.
Is de functie van de dijken daarmee duidelijk, de ouderdom blijft
een vraagpunt. De oudst bekende vermeldingen van dijken in
Midden-Limburg zijn de bovengenoemde in de Nieuwe Roer
(1329). Van twee dijken bij Roermond die in 1439 worden vermeld is onduidelijk of ze aan de Roer of aan de Maas lagen. De
dijk die in 1480 wordt genoemd bij Offenbeek lag zeker aan de
Maas. Een volgende vermelding van een dijk biedt de 16e-eeuwse kaart van Midden-Limburg (fig. 1), die tussen Heel en Osen
de Nyewe Dyck aangeeft. Deze dijk ligt in een buitenbocht van de
Maas, en verving waarschijnlijk een eerdere dijk die door de
rivierbocht was geerodeerd. Ook het eiland van Stevensweert was
zeker al in de 17e eeuw bedijkt. Aan de overzijde zijn de dijken
misschien wat jonger. In 1669 troffen de bewoners van Thorn en
Wessem een overeenkomst over het hatten en bedijken van de
Maas. Onduidelijk is, of het hier om een nieuwe of een bestaande dijk gaat.
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Fig. 26. Overlaat en scheidingsdijk tussen de Oude en de Nieuwe Maas
tussen Ohe en Roosteren (Rivierenkaart, 1849).
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Dijkdoorbraken
Niet altijd waren de dijken in Staat het water te keren. Wielen
(doorbraakkolken) genügen van een groot aantal doorbraken.
Vooral bij Ohe en Laak is de dijk vaak doorgebroken (fig. 27).
In 1643 waren de dijken hier ernstig beschadigd en werden de
bewoners van de andere dorpen in het ambt Montfort opgetrommeld om met het herstel te helpen. De dijken bij Herten hadden
in het begin van de 19e eeuw zo sterk te lijden dat op verschillende plaatsen inlaagdijken zijn aangelegd, waardoor enig land
werd prijsgegeven (fig. 28).
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Batten
Dijken beschermen tegen overstromingen, maar zijn weinig
effectief in de bescherming tegen riviererosie. Het beste middel
daartegen is de aanleg van kribben, die in Limburg 'batten' worden genoemd. Ze werden meestal gemaakt van klei en rijshout,
maar in de 18e eeuw werden ook wel stenen batten aangelegd.
Waar moderne kribben meestal loodrecht op de oever liggen,
werden de vroegere batten schuin met de stroom mee gelegd.
57

Batten zijn om uiteenlopende redenen aangelegd. De oudst
bekende batten, de bovengenoemde tegenover Ool (ca 1420),
dienden om de Maas in de richting van Roermond te houden. De
batten tegen de maentsgriendt, een opwas bij Roermond (ca
1624) , dienden voor landaanwinning. In binnenbochten van de
Maas werden batten aangelegd om de groei van aanwassen te
versnellen. In buitenbochten dienden batten juist als oeverbescherming. Een voorbeeld van het laatste kennen we uit een proces uit 1639, waarin een landeigenaar probeerde de erfvoogd van
Roermond zover te krijgen dat die batten aanlegde ter bescherming van zijn land dat door de Maas begon affiespeulen en intebreecken. Aanleg van batten aan een zijde betekende landverlies aan de overzijde; aanleg aan beide zijden leidde tot een te
smal rivierbed en daarmee ook tot gevaarlijke situaties.
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In de 2e helft van de 18e eeuw valt een grote activiteit waar te
nemen in de omgeving van Thorn, Wessem en Stevensweert, wat
tot een reeks van conflicten leidde. In 1769 legden Kessenich en
Ophoven aan de westzijde van de Maas een dijk aan die eerder
meermalen was vermeld door Stevensweert. In 1775 legde
Wessem nieuwe batten aan onder Thorn, waarvoor stroomopwaarts grond van de oever werd afgestoken. In 1784-1785 leidden nieuwe batten die de Staten-Generaal in Stevensweert had60
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Fig. 27. Doorbraakkolken bij Ohe (Caertenflguratievenvan het Eiland in
de Maas; begin 18e eeuw).

den aangelegd, tot overstromingen in Thorn, Geystingen en
Ophoven. Enkele jaren later, in 1788, legde Stevensweert
opnieuw batten aan. Toch bleef het aantal batten gering. In
tegenstelling tot het Midden-Nederlandse rivierengebied treffen
we op 19e-eeuwse kaarten langs de Limburgse Maas nauwelijks
batten aan.
62

63

5.3.S De Maas als scheepvaartweg
Handel en scheepvaart over de Maas
De Maas is altijd een moeilijke rivier geweest om te bevaren. Als
regenrivier bevatte de Maas's winters soms teveel water en daardoor een te hoge stroomsnelheid, terwijl er in een droge zomer
soms maar een bedding van enkele meters breed overbleef. In
sommige jaren, bij voorbeeld in 1864 en 1865, was tijdenlang
geen scheepvaart mogelijk door de lage waterstand.
64

Toch werd de Maas zeker al in de Romeinse tijd en in de vroege
Middeleeuwen als scheepvaartweg gebruikt. In de late
Middeleeuwen en in de Nieuwe Tijd was de Maas de natuurlijke
verbinding tussen de Ardennen en de Hollandse steden. In
Holland was Dordrecht tot in de 15e eeuw de grote stapelmarkt;
daama werd die stad gaandeweg verdrongen door Rotterdam.
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Het gebied stroomopwaarts van Sittard werd aangeduid als
'Overland', het gebied stroomafwaarts van Mook als
'Nederland'. Het Overland, en vooral de Ardennen, werd in de
late Middeleeuwen gekenmerkt door de winning en export van
grondstoffen. Een register van de Maastol bij Mook/Middelaar
uit 1394/'95 (fig. 29) geeft een beeld van de handel in die période. Kalk, kolen, granen (vooral rogge, maar ook gerst, haver en
tarwe) en hout waren toen de belangrijkste produkten die
stroomafwaarts werden vervoerd. Daarnaast komen we in het
register natuursteen (onder andere leien en hardsteen), wede (een
plant waarvan een blauwe verfstof werd gemaakt) en wijn
tegen. De meeste van deze produkten zullen de Vlaamse en
Hollandse steden als doel hebben gehad.
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Venlo bezat een kolen- en kalkwaag, met keurmeesters en wegers
voor deze produkten. Kalksteen ('mergel') kwam onder meer uit
Zuid-Limburg en werd vervoerd als bouwsteen, als korrels (voor
bemesting) en, na bewerking in kalkovens, als kalk. Natuursteen
kwam uit de Ardennen, wede werd in de late Middeleeuwen veel
verbouwd in de omgeving van Gulik en steenkool kwam uit het
Luikse. De steenkolenwinning rond Luik kwam op in de 13e
eeuw en groeide, ondanks grote schommelingen, gestaag. In het
midden van de 16e eeuw maakten de mijnen een explosieve groei
door. Deze groei was alleen mogelijk door export, fn deze tijd
zien we de Luikse steenkool bijvoorbeeld in Antwerpen op de
markt komen, waar hij moest concurreren met de steenkool uit
Newcastle. In die tijd werden ook wel industrieprodukten,
zoals aardewerk, de Maas afgevoerd.
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Het meest spectaculair waren de vlotten, waarin hout uit de
Ardennen de rivier afdreef. Ze zijn bekend uit de 16e-18e eeuw,
maar de aanwezigheid van een houtmarkt in Maastricht in de 13e
eeuw maakt duidelijk dat de praktijk al veel ouder kan zijn. De
vlotten werden aan elkaar gebunden tot 'treinen' van soms 100
meter lang, met een breedte (beperkt door de doorgangen in de
Maasbruggen, onder andere in Maastricht) van 12 meter. De
vlotten werden door Luikenaren tot aan Ool gebracht, werden
dan voor het moeilijke stuk tussen Ool en Kessel overgenomen
door huurvaarders uit Roermond, waarna een Venlose bemanning
het vlot verder stroomafwaarts bracht.
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gister uit 1394/'95 treffen we vooral grote hoeveelheden zout
aan. Opvallend is de forse hoeveelheid wikke die stroomopwaarts werd vervoerd. Wikke, dat als veevoer werd gebruikt,
werd vooral in de kleigebieden verbouwd. In de 17e en 18e
eeuw werden ook wel tropische produkten als suiker, rijst en specerijen per schip landinwaarts vervoerd. Daarnaast ging veel
oorlogsmaterieel over de Maas.
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Het register uit 1394/'95 geeft ook een beeld van de spreiding
van het verkeer over het jaar. In december 1394 en januari 1395
was er bijzonder weinig verkeer, wat misschien te wijten was aan
de moeilijke bevaarbaarheid van de rivier. Afgezien daarvan
werden sommige produkten het hele jaar door vervoerd, terwijl
andere meer seizoensgebonden waren. Steenkool behoorde tot de
eerste catégorie. Wikke werd uitsluitend in de maanden maart,
april en mei vervoerd, de maanden waarin veel boeren een tekort
aan veevoer hadden. Ook het vervoer van kalk, gebruikt voor
bemesting, toonde in die maanden een piek. Het transport van
graan lag stil in de maanden juli, augustus en September, de
maanden rond de oogst. Het meeste transport van zout vond juist
in de zomer en de herfst plaats, de tijd waarin vee werd geslacht
en voedsel ingemaakt.
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Stroomopwaarts gingen bijvoorbeeld zout en vis (haring). De
stroomopwaarts gaande vracht nam veel minder volume in, en de
overgebleven ruimte werd vaak benut voor produkten met een
hogere waarde per volume-eenheid. In het bovengenoemde tolre-
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Juist voor de typische bulkprodukten die het Overland leverde,
vormde een rivier een idéale transportroute. Vervoer per schip is
vooral rendabel voor produkten met een lage waarde per
gewichts- of volume-eenheid. Lag die waarde hoger, dan werd
het duurdere, maar snellere landtransport aantrekkelijker.
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Overslagplaatsen en stapelrechten
Zout

Tot in de vroege Middeleeuwen voeren schepen de hele rivier
af. Later werden de schepen hiervoor te groot, en werd onderscheid tussen boven- en benedenloop belangrijk. De bovenloop
van de Maas is een snel stromende bergrivier, de benedenloop
een langzaam vloeiende, soms waterrijke laaglandrivier. Beide
typen rivier stellen verschillende eisen aan de scheepvaart. De
bovenloop was ongeschikt voor de grote 'Nederlandse' schepen,
terwijl de kleine 'Overlandse' schepen op de benedenloop niet
konden concurreren tegen de grotere schepen. De omslag tussen
beide typen rivieren ligt ergens in Limburg. Vanaf Roermond
wordt het verhäng gering en vanaf Venlo is het nauwelijks meer
van belang (tabel 10). Nog in het begin van de 19e eeuw was het
onderscheid tussen boven- en benedenloop van belang: ten noorden van Venlo voeren schepen met een laadvermogen van 200
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Fig. 29. Vermeldingen van een aantalprodukten in het tolregister van de
riviertol van Mook/Middelaar uit 1394/'95 (naar gegevens van Westermann,
1939).
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ton; tussen Roermond en Venlo werd met schepen van 60 ton
gevaren, die vaak nog niet eens konden worden volgeladen.
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Tobel 10. Verval per km van de Maas ßron: Thurlings &
Van Brunen, i960, p. 198).
Traject

Verval per km.

Vise-Maastricht
Maastricht-Maaseik
Maaseik-Maasbracht
Maasbracht-Roermond
Roermond-Kessel
Kessel-Venlo
Venlo-Boxmeer

51 cm
43 cm
39 cm
34 cm
23 cm
13 cm
6 cm

Het lag voor de hand dat in de omgeving van Venlo of Roermond
een overslagpunt zou ontstaan, waar goederen konden worden
overgeladen van de grote 'Nederlandse' schepen in de kleine
open schuiten van het 'Overland' en andersom. In de praktijk
heeft Venlo eeuwenlang deze positie vervuld. De stad lag gunstig
in het gebied waar de Maas definitief een laaglandrivier wordt en
de ligging in een buitenbocht bood een goede havenmogelijkheid. In de 13e eeuw lag hier al een handelsnederzetting. Lange
tijd gold Venlo voor Nederlandse handelaren als 'hoogste markt',
wat aangeeft dat de schippers niet verder voeren en hun goederen
in Venlo op de markt brachten. Roermond heeft door de eeuwen
heen geprobeerd een vergelijkbare positie te veroveren, maar is
daar nooit in geslaagd.
Toen Venlo eenmaal een Sterke positie had veroverd deden verschillende Privileges de rest. De stad slaagde erin de gewoonte
om te zetten tot een verplichting. Venlo kreeg voor een aantal
Produkten een stapelrecht, wat voor de schippers neerkwam op
stapeldwang: de verplichting om die goederen in Venlo ter markt
te brengen. Vanaf 1343 was het verboden om goederen te laden,
te lossen of op te slaan op de westelijke Maasoever tussen Venlo
en Mook en werd de hele handel van dat gebied naar Venlo
geleid. Daarbij ging het er vooral om te voorkomen dat
Overlandse schepen Venlo voorbij zouden varen. Zout was het
enige stroomopwaarts gaande stapelgoed. Dat Nederlanders
stroomopwaarts van Venlo goederen kochten, werd getolereerd.
Daarentegen waren de Overlanders verplicht vrijwel al hun goederen (met name kolen, kalk, leien en mergel) in Venlo aan land
te brengen. Hout moest zelfs zowel in Venlo als in Roermond op

de markt worden gebracht. De Venlose Stapel werd nog versterkt
door tolvrijdom, bijvoorbeeld in Gorinchem, voor produkten die
in Venlo waren gekocht.
In het noorden eindigde het Venlose stapelrecht bij Mook. Deze
plaats was de natuurlijke overslagplaats aan de Maas voor
Nijmegen. In Mook was een waag, waar in 1563 een waagmeester werd aangesteld. De weg over de stuwwal maakte zomer en
winter verkeer mogelijk, wat een belangrijke inkomstenbron gaf
voor een aantal dorpsbewoners. Die waren georganiseerd in het
Moockse Fuhrmannsgilde (wagenvoerdersgilde), dat nog in de
18e eeuw actief was. Voor het gebied stroomopwaarts van
Venlo streefde Roermond naar een stapelrecht, wat uiteindelijk in
1579 lukte.
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Voor de andere plaatsen aan de Maas betekenden de monopolies
van Venlo en Roermond een zwaar gevoelde beperking. Arcen
werd wel het meest getroffen. De plaats lag op het punt waar een
belangrijke handelsweg uit Geldern de Maas bereikte: de vrijstraat (een tolvrije weg), die al in 1416 bij Lingsfort was voorzien
van twee slagbomen en in 1465 zelfs beschermd was door een
versterking. Daarnaast werden wel goederen over de Roode
Beek landinwaarts gebracht. Arcen had waarschijnlijk in de 14e
eeuw stapelrecht, maar verloor dat recht in 1343 aan Venlo. Dat
maakte niet meteen een eind aan de handel. Volgens Stoel
begonnen de moeilijkheden met Venlo pas goed nadat Arcen kort
na 1400 een zware tolvesting bouwde (fig. 30). In het conflict
met Venlo beriep Arcen zieh op oude rechten. Zo verklaarden in
1520 inwoners van een aantal plaatsen in het achterland, waaronder Geldern en Kevelaer, dat zij sinds mensenheugenis hun goederen in Arcen gekocht en verkocht hadden. Ook de besturen van
een aantal Maassteden verklaarden dat schippers uit hun stad
altijd in Arcen handel hadden gedreven. Uiteindelijk moest
Arcen het toch afleggen tegen het grotere Venlo , al bleef er tot
ver in de 17e eeuw enige handel bestaan.
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Het stapelrecht was bijzonder nadelig voor de aanvoer van mergel en kalk,
belangrijke meststoffen. Transportkosten vormden een belangrijk deel van de
totale kosten voor deze stof, en boerderijen aan de Maas zouden mergel moeten aanvoeren via Roermond of Venlo. Voor mergel werden dan ook soms uitzonderingen gemaakt. Op verschillende plaatsen längs de Maas lagen losplaatsen, aangeduid als hamar, hamert of amer , waar voornamelijk mergel
aan land werd gebracht AI in 1294 had de Qelderse graaf 5 solidi aan inkomsten van de mergellosplaats in Tegelen. Waarschijnhjk lag deze losplaats in
Steyl, waar nog in de 17e eeuw een Mirgelhammer wordt genoemd. Van Steyl
naar het zuiden liep de Mergelstraat. Aan het eind van de 14e eeuw bestand
een concurrerende losplaats in Belfeld, onderaan de Maasstraat. De hertog gaf
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toen een amer in erfpacht aan twee inwoners van die plaats dair up sy mergel
moegen vercopen. Voor het verdere vervoer mochten ze een weg aanleggen
door het Meerlebroek naar Maalbeek. Een volgende Haemer wordt in 1407
genoemd onder Venlo. Ook De Homert onder Wellerlooi zou haar naam
danken aan een losplaats. Van dergelijke ontschepingsplaatsen werd de mergel vrij ver landinwaarts vervoerd, tenminste tot in de omgeving van
Mönchengladbach, 30 km van de Maas.
Aan de westzijde van de Maas beschikte Horst in 1539 over een hamer in
Houthuizen (Lottum) en over de weg daarnaartoe. In rail mochten de bewoners van Lottum kosteloos bijenkorven op de Horster heidevelden plaatsen.
De hamer zelf was 40 schreden lang en 20 breed, en mocht worden opgeschoven als de rivier zorgde voor afslag of aanslibbing.
Ten zuiden van Roermond lag een losplaats in Linne, en ook hier liep een
Mergelweg het binnenland in. Toen Roermond haar stapelrecht wat strakker
wilde uitoefenen kwam het in 1571 in conflict met Linne. Hoewel Linne
meldde dat er al sinds mensenheugenis kolen en mergel werden gelost, viel de
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beslissing in 1579 in het voordeel van Roermond uit. In 1598 liet de stad mergel in Linne in beslag nemen. Een enkele keer gaf de stad toestemming om in
Linne mergel te Jossen, bijvoorbeeld in 1662 voor de hoeven De Waard en
Hobert.
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Fig. 30. Restant van het mogelijke tolhuis bij Arcen (foto auteur).

Pas in de loop van de 16e eeuw werd het stapelrecht ondergraven,
doordat eerst Maastricht (in 1545), later ook Luik en schippersdorpen als Eijsden, Urmond en Elsloo, ontheffing kregen. Een
bericht over 400 karren klei uit de Gulikse heide, die eind 18e
eeuw in Beesel waren overgeladen op schepen naar Holland,
hoeft echter nog niet te wijzen op een regelmatige activiteit.
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Het lijnpad längs de Maas

tijd de tollen van het Gebroken Slot (de ruïne van het oude kasteel Grebben) en de Middelaarse toi.
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Zeilen was lang nie: altijd mogelijk en roeien of bomen kon
alleen bij kleinere schepen. Tot de komst van de stoomschepen
werden veel schepen dan ook gejaagd. Daartoe lag längs de hele
lengte van de rivier een jaag- of lijnpad.
Zoals zo veel, bood ook dit lijnpad kans op extra inkomsten. Zo
bezaten de graven van Loon al in 1275 het lijnpad G'aagpad)
längs de Maas bij Asselt. Ze hadden het in leen gegeven aan de
heren van Hörne, die het weer in leen gaven aan de heren van
Asselt. Hun recht omvatte een strook van 60 voet breed of zover
een man, met een voet op de oever, met een ploegschaar kon werpen.
Voor gebruik van het lijnpad moest toi worden betaald en ook de
rechtspraak op deze weg leverde de eigenaar geld op. Later
waren landeigenaren längs de grote rivieren verplicht een lijnpad
vrij te houden zonder dat ze daarvoor een vergoeding van schippers of paardedrijvers mochten vragen.
Het hjnpad diende enkel om schepen te jagen; het was geen
openbare weg. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat het in de
laatste eeuw vrijwel is verdwenen.
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Tolheffing en andere inkomsten
Zeer lucratief was de mogelijkheid om toi te heffen van passerende schepen. Hoe winstgevend dat was tonen de Gelderse hertogen, die uit hun tollen (ze bezaten tollen aan Maas, Rijn en
Ussel) meer inkomsten haalden dan uit hun domeinen. Sommige
kasteien aan de Maas, zoals Kessel, Grebben (Grubbenvorst),
Gennep en Middelaar, danken hun opkomst voor een deel aan
tolinkomsten. ledere heer die land aan de Maas had probeerde
een graantje van de handel mee te pikken. De heren van Swalmen
bezaten in 1275 een toi in Asselt, de heren van Millen (bij
Nieuwstadt) bezaten in 1308 de toi bij hun kasteel Grebben , de
heren van Horn hieven toi in Neer (de Hanssumse toi), de heren
van Dalenbroek in Ool, de hertogen van Kleef in Gennep en de
hertogen van Gulik in Tegelen. De hertogen van Gelre bezaten
onder meer een toi in Roermond (vanaf 1645 tot een onbekend
tijdstip voor 1782 geheven in Stevensweert). De Steden Venlo en
Roermond telden zelfs verschillende tollen. Een deel van de particulière tollen kwam later in handen van de beide Steden.
Roermond pachtte in 1416 de Asseltse toi en kocht in hetzelfde
jaar die van Kessel. In de tweede helft van de 17e eeuw was ook
de Hanssumse toi in handen van Roermond. Venlo bezat in die
96

Schommelingen in de omvang van de Maashandel
Als de tollen te sterk op de transportkosten gingen drukken, kon
de handel verschuiven naar landroutes of via de Rijn worden
omgeleid. De mate waarin dat effect optrad is niet geheel duidelijk. Enerzijds werden de nadelige effecten van de tollen verminderd doordat een aantal produkten was vrijgesteld. Ook Steden
konden vrijstellingen van bepaalde tollen kopen of krijgen.
Anderzijds werd het aantal tollen steeds hoger. In 1711 bestanden tussen Gorinchem en Luik 22 Maastollen, twee jaar later
waren er nog vier bijgekomen. Belangrijker dan het aantal tollen was de stijging van de gevraagde bedragen in de 17e en 18e
eeuw. Waarschijnlijk is het effect van de tollen op de omvang van
de handel lange tijd meegevallen, maar gingen ze in de 17e en
vooral in de 18e eeuw wel zwaar op de handel drukken.
De tollen waren maar een van de vele oorzaken voor schommelingen in de omvang van de Maashandel. Oorlogen hebben soms
de handel stilgelegd, maar zorgden ook voor extra verkeer. In de
17e en 18e eeuw leidde iedere veldtocht tot een verveelvoudiging
van de opbrengst van de Maastollen. Meer structureel was de
invloed van ontwikkelingen in de herkomst- en de bestemmingsgebieden. Benedenstrooms ging het om de opkomst en neergang
van de Vlaamse en Brabantse Steden en later van de Hollandse
stapelmarkt. Belangrijke bovenstroomse ontwikkelingen, die
deels gekoppeld waren aan de benedenstroomse, waren de fluctuaties in de grondstoffenwinning en -verwerking in het Luikse.
In de 16e eeuw kenden mijnbouw, industrie en bosbouw daar bijvoorbeeld een Sterke groei.
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De Maashandel heeft in de 16e en 17e eeuw misschien haar
grootste omvang bereuet maar was relatief, ten opzichte van de
totale handelsbewegingen in de Nederlanden, minder belangrijk
dan in de late Middeleeuwen. In de 18e eeuw liep de Maashandel
gestaag terug. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals de neergang van de Hollandse stapelmarkt en de hoge
heffingen. In de tweede helft van de 18e eeuw leidde de aanleg van kanalen en straatwegen in de zuidelijke Nederlanden er
bovendien toe, dat de route via Oostende en Leuven voor vervoer
naar het Luikse industriegebied goedkoper werd dan de route
door de Republiek.
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Er is wel gesuggereerd dat ook de bruikbaarheid van de Maas
voor de scheepvaart door verzanding en opstuwing in de loop
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van de 18e eeuw afham, maar hiervoor bestaat geen bewij s. In de
19e eeuw werd de rivier zeker moeilijker bevaarbaar.
Wateronttrekking voor de Belgische kanalen en voor bevloeiingen in de Kempen leidden toen's zomers tot een daling van de
waterstand in het Nederlandse deel van de Maas. De rivier werd
daardoor's zomers vrijwel onbevaarbaar. Deze problemen
werden pas opgelost door de Maaskanalisatie in de 20e eeuw (zie
par. 12.3).
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5.3.6 Oost-westverbindingen en Maaskruisingen
Vormt de Maas een relatief goede noord-zuid-verbinding, voor
het oost-westverkeer was men aangewezen op landwegen. Enkele
belangrijke wegen kruisten de Maas bij Roermond en Venlo,
waarbij overigens niet duidelijk is of die steden hun ontstaan
deels aan die kruisingen dankten. Het is even goed mogelijk dat
de wegen juist naar de steden zijn geleid.
Na het instorten van de Romeinse brag bij Cuijk hebben tot de
19e eeuw stroomafwaarts van Maastricht geen braggen over de
Maas bestaan. Wei bestond er een groot aantal veerverbindingen.
In het midden van de 19e eeuw kruisten tussen Mook en
Stevensweert bijna 30 pontveren de Maas, wat betekent dat vrijwel ieder dorp door een veer verbonden was met de overzijde.
Een aantal van die veren (Echt, Velden, Pol, Ool) wordt al in de
15e eeuw vermeld. Soms vormde een veer de aanzet tot het
ontstaan van een nederzetting. Voorbeelden zijn Aasterberg (bij
Echt) en Veers (bij Kessel).
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5.4.1 Boven- en benedenlopen
Veel beken ontspringen in het dekzandgebied en lopen vervolgens door het terrassengebied naar de Maas. Dat leverde een
karakteristiek verloop op. De bovenloop door het vlakke dekzandgebied was vaak moerassig. Versmallingen in beekdalen,
zoals bij Hunsel, verslechterden de zaak nog. Pas door middeleeuws graafwerk waren deze beken in staat de omgeving behoorlijk te ontwateren.
Een natuurlijk hoogteverschil bestond op het punt waar de beek
een terrasrand kraiste. Hier ging de beek sneller stromen en zich
achterwaarts in het terras insnijden. De natuurlijke afwatering
zorgde hier voor goede vestigingsmogelijkheden voor mensen.
109

Na de terrasrand kwam de beek weer in een vlak gebied, vaak in
een fossiele Maasmeander. Bij de waterrijkere beken leidde de
plotselinge vlakke figging tot een uitzonderlijk kronkelend verloop, zoals de Swalm vanaf Wieler fraai laat zien (fig. 31).

5.4.2 Beektypen
Natuurlijke beken hadden een bochtige loop, wat nog niet wil
zeggen dat de beek actief meanderde. We kunnen de beken in
enkele typen indelen.

105

5.4 De natuurlijke wateren: de beken
Noord- en Midden-Limburg kent een groot aantal beken, die vrijwel allemaal naar de Maas stromen. Verschillende beken hebben
namen die tot voor het begin van de jaartelling teraggaan, wat
erop wijst dat ze zonder onderbreking een rol hebben gespeeld in
de leefwereld van de mensen in de omgeving. Dit geldt voor de
Itter, de Neer, de Niers, de Roer en de Swalm. Van de grote
beken heeft alleen de Grote Molenbeek een zeer jonge naam. De
naam Molenbeek moet een oudere naam hebben verdrongen; de
plaatsnaam Meerlo (1134 Mirlare)
verwijst misschien naar
een oorspronkelijke beeknaam de Mier. De beken lopen uiteen
in lengte en hoeveelheid water. Tegenover de piepkleine beekjes
die al op korte afstand van de bron in een grotere beek uitmonden, staat de Roer, die in de Hautes Fagnes ontspringt en pas
raim 200 km later in de Maas uitkomt.
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Actief meanderende beken
Dit type vinden we de laatste tijd regelmatig als ideaaltype
genoemd in natuurontwikkelingsplannen. Door de vele kanalisaties zijn er in het hele land nog maar weinig over. In het studiegebied zijn de Roer, de Swalm (met uitzondering van het traject
vanaf Wieler) en de Leubeek de enige duidelijke voorbeelden en
zelfs van deze beken is de bovenloop gekanaliseerd. Bij de Roer
kan men erover twisten of het een beek is of een kleine rivier. De
Roer voert meer water en was altijd moeilijker beheersbaar dan
de andere beken in het gebied. De nederzettingen in het Roerdal
werden beschermd door haakvormige leidijken (fig. 32), vergelijkbaar met de dijken in het dal van de Maas.
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Of beken actief meanderen hangt van een aantal factoren af:
afvoer, terreinhelling, sedimenttransport, aard van bedding- en
oevermateriaal en begroeiing. Bij de afvoer zijn vooral de piekafvoeren van belang. Bedding- en oevermateriaal be'invloeden de
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Rg. 37. Z)e zeer bochtige benedenloop van de Swalm (foto auteur).

mate en de snelheid waarin materiaal wordt meegenomen en
weerafgezet.
110

We mogen aannemen, dat de meandering van deze beken door de
invloed van de mens sterker is geworden. Omzetting van bos in
bouw- en grasland leidde tot een lagere verdamping en meestal
tot een geringere inzijging van water in de bodem. Het gevolg
was, dat meer water over de oppervlakte afstroomde. De beken
kregen hierdoor meer water en hogere piekafvoeren te verwerken. Daarbij nam de hoeveelheid sediment toe, zowel door een
algehele toename van de erosie als door een sterkere afkalving
van de, niet meer door boomwortels beschermde, oevers.
111

Over vroegere verleggingen van de Roer bij Sint Odilienberg
bestaan wat gegevens. Fig. 33 toont een aantal afgesneden meanders tussen Herkenbosch en Paarlo. De grote bocht bij de
Hammerhof ontstond omstreeks 1560, toen de Roer bier min of
meer op drift sloeg. In de winter van 1565-'66 werd de
Hammerhof bedreigd. De eigenaar stelde voor de rivier door te
steken bij Groot Paarlo. Het is niet bekend of dit ook gebeurde, maar later lag wel de molen van Groot Paarlo aan een bochtafsmjding. Ook in de 18e eeuw was de Roer hier actief. Een
opmeting van Groot Paarlo in 1756 toonde aan dat daar sinds een
vorige opmeting (1727) 4 morgen en 9 roeden nieuw land was
aangeslibd, terwijl even verderop, bij de watermolen, 7 morgen
en 3 roeden waren afgeslagen. Ook de molen zelf was intussen weggespoeld.
112
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Net als hun collega's aan de Maas probeerden ook de landeigenaren langs de Roer hun land tegen afslag te beschennen door de
aanleg van 'batten'. De oudst bekende aanwijzing hiervoor stamt
uit 1565, toen de koper van de Tonedenhof in Melick rijshout van
de Meinweg wilde gebruiken voor het hoognodige onderhoud
aan zijn batten langs de Roer. Ook de stad Roermond bezat in
de 16e eeuw batten aan de Roer. De pachter van de Bergerhof
was in Posterholt verplicht zijn batten aan de Roer te onderhouden (1670); als hij daarin nalatig was zou de eventuele schade op
hem worden verhaald. In 1687 werden drie batten (kribben)
achter het huis Vrymersum gerepareerd. De batten waren aangelegd om te voorkomen dat het huis door de Roer zou worden
weggespoeld.
Rond 1779 moesten de batten bij de
Hammerhof jaarlijks met minstens tweeduizend 'fachinen' en
ettelijke duizenden palen op peil worden gebracht. Desondanks
115

veroorzaakten hoge waterstanden in 1784 grote schade bij de
Hammerhof en Daelenbroek. Reparaties waren urgent om ergere
schade te voorkomen.
119

Bochtige, maar nauwelijks actief meanderende beken
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Fig. 32. Dijk langs de Roer bij Lerop (foto auteur).

Vaker dan de actief meanderende beken komt een tweede type
voor: beken die wel een bochtig verloop hebben, maar die niet of
nauwelijks actief meanderen. Deze beken hebben ooit de makkelijkste weg gekozen door een natuurlijk landschap dat verschillen
vertoonde in hoogteligging, bodemgesteldheid en begroeiing.
Dat leverde een bochtige loop op, die echter in de loop van de tijd
nauwelijks veranderde. Kaartvergelijking maakt duidelijk, dat
verschillende bochtige beken hun loop gedurende de laatste
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eeuw niet of nauwelijks hebben verlegd. Een voorbeeld is de
benedenloop van de Swalm, in het Maasdal. Een fraai voorbeeld
is ook het Geldemsch Kanaal, dat in 1770 is aangelegd. In de
steile afdaling naar de Maas ging het kanaal al snel meanders
vormen, die nadien vrijwel op hun plaats bleven.
120

Kleine beken met een hoekige loop
De beken van het derde type bevatten wel strömend water, maar
hun loop is hoekig. Dit betreft zeer kleine beken, die grotendeels
gegraven zijn en bestaande perceelsscheidingen volgen.

Gegraven beken
Tenslotte is een aantal beken geheel of gedeeltelijk gegraven. In
feite mag men hier niet spreken van beken, maar gegraven sloten
en weteringen zijn soms nauwelijks van natuurlijke beken te
onderscheiden en de scheidslijn tussen gegraven en vergraven is
niet altijd te trekken. Bij het graven van ontwateringssloten werd
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande hoogteverschillen, wat een bochtige loop tot gevolg heeft. Een sloot die door
een hoogte heen wordt gegraven om een moeras te ontwateren,
zal bovendien strömend water voeren en soms - we zagen het al
bij het Geldemsch Kanaal - zelfs gaan meanderen.

Gekanaliseerde beken
5.4.3 De invloed van de mens
Van een aantal beken is het natuurlijke karakter verloren gegaan.
Meestal betreft dit beken die in de 20e eeuw volledig zijn vergraven: gekanaliseerd, van profiel veranderd, soms in een betonnen goot gelegd. Dit lot, waarvoor wel de term 'normalisering'
(bedoeld is: 'normering') wordt gebruikt, heeft intussen het
overgrote deel van de beken in het zandgebied getroffen. Op het
verloop van deze kanalisaties komen we in hoofdstuk 12 terug.

Beken hebben altijd een belangrijke plaats ingenomen in het
leven van de mensen in de omgeving. Ze voerden water aan om
te drinken, om land te irrigeren, bier te brouwen, watermolens
aan te drijven en om de omgeving van vestingen onder water te
zetten. Nog belangrijker dan de wateraanvoer was de afvoer van
overtollig regenwater. Om deze functies te kunnen vervullen wer-

Fig. 33. De Roer bij Herkenbosch. Basis: Topografische Kaart (blad 751, verkend 1890).
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den beken en nun directe omgeving voortdurend aangepast. AI
eeuwen geleden waren alle beken al door menselijk ingrijpen
beinvloed. 'Het vraeiste en raerste in Hollandt is eene levendige
beeck te hebben schreef Johan Maurits van Nassau al in 1674
over bet Hollandse duingebied. Een paar eeuwen later kunnen we
deze uitspraak geldig verklaren voor beel Nederland.
1

vangen door windmolens, maar waar voldoende strömend water
aanwezig was hadden de watermolens met hun constante en
zekere wateraanvoer ook later nog de voorkeur. Molens werden
voor veel doelen gebruikt. Behalve korenmolens bestanden
onder meer oliemolens (fig. 34), volmolens en papiermolens.
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Beken als energiebron: watermolens
AI sinds de vroege Middeleeuwen zijn beken gebruikt om watermolens aan te drijven. Tot in de 13e eeuw bestanden alleen
watermolens en, waarschijnlijk, rosmolens. De windmolen werd
rond 1200 geintroduceerd en vormde plaatselijk een grote concurrent. Verschillende middeleeuwse watermolens zijn later ver122

Om de exploitatie van een watermolen mogelijk te maken moest
aan twee voorwaarden worden voldaan: voldoende water en voldoende verval. Door de aanleg van een stuw kon aan beide voorwaarden worden voldaan: de stuw zelf gaf net hoogteverschil,
terwijl het stuwmeer erachter (de molenvijver of 'wijer') ervoor
zorgde dat er meestal voldoende water was.
Een nadeel van dit systeem is, dat de opstuwing de afwatering
van de stroomopwaarts gelegen landerijen bemoeilijkt. Naast het
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Fig. 34. De Friedessemolen in Neer, een koren- en oliemolen uit 1617 (197,20/363,40) (foto auteur).
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'molenrecht' (net recht om een molen te mogen oprichten en te
gebruiken) bestond daarom een afzonderlijk 'stuwrecht' (het
recht om het water tot een bepaalde hoogte op te stuwen). De
opstuwing bracht een molenaar vaak in conflict met de stroomopwaarts wonende boeren, ook omdat molenaars het water nogal
eens verder opstuwden dan de toegestane en op peilschalen aangegeven hoogte.
123

Volgens een zegsman uit 1798/'99 zorgden de molens op de
Niers er voor dat de weilanden langs deze rivier in de wintermaanden een voet onder water stonden en zetten de molenaars
als het zo uitkwam o o k ' s zomers de zaak nog blank. Soms
moesten stuwen gedurende de zomermaanden buiten werking
worden gesteld, zodat de molen alleen gedurende de wintermaanden kon draaien. Zo mochten de watermolens van
Leveroij en Tungelroij alleen draaien van 1 oktober tot half
maart. Toen dit in 1446 schriftelijk werd vastgelegd was het al
een oude gewoonte. In 1796 verdween het toezicht op dit recht
en verslechterde de situatie plaatselijk nog. In 19e-eeuwse rapporten worden molenstuwen soms aangewezen als de belangrijkste oorzaak voor een slechte afwatering.
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De problemen met de bovenstroomse grondeigenaren konden
worden verminderd door de aanleg van een molenbeek. Een
molenbeek is een gegraven beekloop, die stroomopwaarts van de
molen van de natuurlijke beek aftakt en, door een geringer verval, het water kunstmatig hoog houdt. Een stuw zorgt ervoor
dat een constante hoeveelheid water de molenbeek instroomt. De
rest van het water stroomt over de stuw heen in de oorspronkelijke beek. Omdat de terminologie door molenaars is ontwikkeld
heet de oorspronkelijke beek de 'afslagtak'. Bij de molen kon de
toevoer van water naar het rad worden geregeld met de 'maalsluis'. Daarnaast lag een tweede sluis, de 'lossluis', die bet overtollige water rechtstreeks voorbij het rad op de molenbeek loosde. Voorbij de molen kwam de molentak weer uit in de afslagtak. De meeste molenbeken bevatten zoveel water dat een
afzonderlijke wijer overbodig werd. Omdat de oorspronkelijke
beek naast de molenbeek bleef functioneren, werd de afwatering
van de aangrenzende landerijen nauwelijks belemmerd. Een
molenbeek was prive-eigendom, in tegenstelling tot de oorspronkelijke beek, die aan de landsheer of aan de gemeenschap toebehoorde.
Er is nog een andere mogelijkheid om een molenbeek aan te leggen, namelijk door een beekmeander af te snijden. Het verval van
de beek in de lange meander wordt dan over een veel kortere
afstand overbrugd. Een voorbeeld leverde de watermolen van
128
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Groot Paarlo. Dat deze gang van zaken niet zonder gevaar was
bleek in 1752, toen de hoofdstroom van de beek de kortere route
verkoos en de watermolen wegspoelde.
Nog een voordeel van molenbeken was, dat ze de scheepvaart
niet belemmerden. Doordat de watermolens op de Roer aan
molenbeken stonden, kon een commissie die in 1705 de mogelijkheden voor scheepvaart over deze beek onderzocht, schrijven
dat er tussen Roermond en Düren geen watermolens op de Roer
stonden.
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Door de hoge stichtingskosten zijn de meeste watermolens
gebouwd door kloosters en grootgrondbezitters. Om de investeringen terug te verdienen legden die een 'ban' op de molen, wat
inhield dat de onderhorigen verplicht waren hun graan op die
molen te laten malen. De meeste graanmolens vöor de Franse tijd
waren banmolens.
De aanwezigheid van een watermolen bemvloedde ook flora en
fauna. In de directe omgeving van een watermolen vinden we
buiten de natuurlijke beek langzaam strömend water in de molenvijver, water met een constante diepte in de molenbeek en extra
zuurstofrijk water direct stroomafwaarts van de molen. Visvangst
was dan ook voor veel molenaars een goede bijverdienste.

Visrechten
Vooral door de vele kerkelijk voorgeschreven vleesloze dagen
was vis een belangrijk consumptieartikel. Naarmate de afstand
tot de kust groter werd steeg het aandeel van zoetwatervis in de
totale visconsumptie. Over de omvang van de visserij in de
Limburgse beken is weinig bekend. Veel plaatselijke heren bezaten het visrecht. De heren van Geldern bezaten het recht om met
netten te vissen in de Niers: drie maal per jaar mochten ze een net
stroomafwaarts trekken van de molen van Caen (boven Geldern)
naar de Maas. Het visrecht aan de hele Melickse zijde van de
Roer behoorde aan de hoeve Genhof in Melick, terwijl het huis
Vrymersum in Sint Odilienberg aan de overzijde viste. In 1486
exploiteerden beide rechthebbenden samen een 'steil' ten zuidwesten van Melick in de Roer. Zo'n steil diende om vis te vangen en bestond waarschijnlijk uit palen die in de rivier werden
geplaatst en waartussen korven werden gehangen. Bij Beesel
was in 1472 sprake van die steiß mitte vischerijen.
Andere
steilen lagen bij Rijkel en Leeuwen aan of in de M a a s en bij
St Joost in de Vulensbeek. Ook de naam van het gehucht Steyl bij
Tegelen wijst op een dergelijke installatie.
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Water voor verdediging
Op veel plaatsen is het water door de mens te hulp geroepen als
bescherming tegen vijanden. De meeste steden en kastelen waren
omringd door grachten; veel kastelen zijn om deze reden in beekdalen gebouwd. Tegelen en Venlo hebben langdurig gevocbten
om het water van een beek, die onder meer de gracht van Venlo
moest voeden. Bij Echt moet de Geleenbeek, ter plaatse
Molenbeek geheten, zijn verlegd om de gracht (de Kerkgraaf) te
voeden en de Echtermolen (in 1307 Nieuwe molen genoemd) aan
te drijven. Waarschijnlijk is de Molenbeek gegraven en kwam
de Geleenbeek oorspronkelijk ten zuiden van Echt in de Maas
uit. De Weerterbeek, die tegenwoordig ook wel Bocholter- of
Weertbeek heet, werd in of kort voor 1296 gegraven om water
voor de gracht van het huis van de heren van Horn, de latere
Aldenborgh, aan te voeren. Daartoe lag een houten, vanaf
1532 een stenen, caer (waterdoorlaat) in de Bocholterbeek. In
later tijd ontstonden problemen over het onderhoud van het caer
en, vooral in de 18e eeuw, over de hoeveelheid water die uit de
Bocholterbeek mocht worden afgetapt. De Weertbeek voedde
later ook de grachten om het tweede kasteel en om de stad.
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d'Abadie), met de Raadfiscaal van het hof van het Gelders
Overkwartier (G. Pallant) en de rentmeester van het ambt
Montfort een verkenningstocht längs de Roer maakte om te
bekijken of de rivier bevaarbaar kon worden gemaakt. Zij brachten een positief advies uit, waarbij ze wezen op de vele Produkten die de Streek rond Gulik en Düren leverde (graan en andere
veldvruchten, hout, wol, bouwsteen, kolen, kalk, koper, ijzer).
Op een aantal plaatsen, onder andere bij Vlodrop, stelden ze
bochtafsnijdingen voor. Ook deze keer werden de plannen niet
uitgevoerd, en toen Roermond tien jaar later onder Oostenrijks
bestuur kwam verdween het plan definitief in een lade.
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Zelfs over de Roode Beek, ten noorden van Arcen, heeft enige
scheepvaart plaatsgevonden. In 1520 verklaarden enkele bewoners van plaatsen in het händige Duitsland dat zij in Arcen goederen kochten die over de Maas werden aangevoerd. Stenen en
mergel werden vandaar wel op vlotten over de Roode Beek vervoerd. De Vlootbeek bevatte in de 13e eeuw voldoende water
om aanvoer per schip van bouwmateriaal voor de bouw van kasteel Montfort mogelijk te maken.
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Onderhoud om de waterafvoer op peil te houden
Scheepvaart op beken
Veel meer dan we tegenwoordig voor mogelijk houden, zijn
beken vroeger gebruikt voor scheepvaart. Gegevens daarover zijn
bekend van de Roer. In de Gelderse rekening van 1294-'95 is
sprake van iemand die de Roer is afgevaren. Wede uit de
omgeving van Gulik werd vooral via Roermond verhandeld en
verder over de Maas naar Holland vervoerd. Het zal meestal over
de weg naar Roermond zijn vervoerd, maar kwam ook wel met
schuhen over de Roer. Uit de aanwezigheid van de steil in de
Roer in 1486 kunnen we opmaken dat de rivier toen niet bevaren
werd. In 1550 voer een schip over de Roer naar Gulik, maar
dat was misschien uitzonderlijk. Negen jaar later vernemen we
namelijk van plannen om de Roer van Roermond tot aan Gulik
bevaarbaar te maken. Waarschijnlijk is het er niet van gekom e n . Een volgende poging werd in 1604 ondernomen. Op de
rechteroever werd een lijnpad (jaagpad) aangelegd, waarvoor een
groot aantal bomen werd gekapt. Het gevolg was een snellere
oeverafslag. Het plan werd niet verder uitgevoerd.
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Door de eeuwen heen zijn boeren verplicht geweest om beken te
onderhouden. Van belangrijke beken waren breedte en diepte
voorgeschreven. Zo schrijft het Keurboek van Asten (NoordBrabant) de breedte van de Grote Aa voor: 6 voet in de bovenloop, 8 voet verder stroomafwaarts. Als onderhoud achterwege
bleef, leidde dat tot vervuiling en overstromingen. Dat gebeurde
bijvoorbeeld in de Franse tijd, toen de herendiensten waren afgeschaft en de verantwoordelijkheden onduidelijk lagen.
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Een volgend plan, rond 1660, strandde onder meer op het stapelrecht dat Roermond opeiste. De volgende aanzet dateert van
1705, toen de commandant van de vesting Roermond (kolonel

Maatregelen om de waterafvoer te verbeteren
Daarnaast heeft de mens ingegrepen in beeklopen om de afwatering te verbeteren. Aanvankelijk ging het vooral om het doorgraven van lokale knelpunten. In het Limburgse zandgebied kenden
veel beekdalen moerassige stukken, ontstaan door versmallingen
in die dalen. De Tranchotkaart laat dat bijvoorbeeld duidelijk
zien bij Hunsel.
AI in de Middeleeuwen zijn beken uitgediept om de waterafvoer
te verbeteren. Waarschijnlijk kon een deel van de beekdalen pas
na dergelijke maatregelen intensief als hooi- en weiland in
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gebruik worden genomen. Ook de turfgraverij in de grote hoogveengebieden ging gepaard met graafwerk aan beken. De meeste turf in de Peel is gestoken (in plaats van gebaggerd) en om turf
te kunnen steken moet een veengebied eerst ontwaterd worden.
Daartoe zijn beken uitgediept en naar achteren, het veengebied
in, verlengd. Een aanwijzing voor oude cultuurtechniek biedt de
beschrijving van de grenzen van Asten uit 13 6 7 , waarin zowel
een geregten [=rechtgetrokken?] vliet (op de Limburgse grens
ten oosten van de Willibrordsput bij Meijel) als een geregten
stroom wordt genoemd.
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Het landschap draagt de sporen van graafwerk aan beken. AI eeuwen geleden zijn somnüge beken afgedamd, terwijl andere juist
werden uitgegraven. Voorbeelden vinden we in de omgeving van
Thom. De Abeek splitste zieh oorspronkelijk bij de huidige
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Fig. 35. Restant van de Oude Beek (183,25/353,64) (foto Staring Centrum).

Nederlands-Belgische grens in twee takken. De zuidelijke heette
Aa of Oude Beek en was, gezien deze namen, de oorspronkelijke hoofdtak van de Abeek. Tot 1942 vormde de Oude Beek de
grens tussen Neeritter en Hunsel. De noordelijke tak, de tegenwoordige Uffelse Beek, werd in de loop van de tijd belangrijker.
Dit moet de Nieuwe Beek zijn, die we regelmatig in oude stukken tegenkomen. Zo is in 1454 sprake van een stuk beemd tussen
de 'Nuwe Beeck' en de 'Aldebeeck'. De oude beek is steeds
verder verzand en uiteindelijk, bij de huidige boerderij Damshof,
afgedamd. Van de Oude Beek is nu alleen nog een restgeul over
(fig. 35).
Een soortgelijke ontwikkeling heeft de Itterbeek doorgemaakt. In
de Middeleeuwen liep de belangrijkste tak van deze beek van
Ittervoort naar Grathem, om uiteindelijk uit te komen in de
Neerbeek. Ittervoort en Santfort ontstonden bij doorwaadbare
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plaatsen in deze beek. De huidige loop van de Itterbeek, van
Ittervoort naar Thorn (waar de naam verändert in Thornerbeek)
is mogelijk door menselijk ingrijpen tot stand gekomen. Ook van
deze oude loop is nog maar een smalle sloot over (fig. 36).
Ook aan de Vlootbeek is het nodige graafwerk verricht. De beek
stroomt vanuit Duitsland längs Posterholt naar Montfort. In oude
stukken wordt de beek eenvoudigweg Vloot (bijvoorbeeld 1474
dat Vloei) genoemd, een naam die verwant is aan vliet en duidt
op strömend water. De latere toevoeging -beek is dan ook
overbodig. Tussen Montfort en Steil (bij St Joost) liep de
Vlootbeek door een aantal moerassen. Zij was daar misschien
nauwelijks als beek te herkennen. lets voorbij Steil kwam de
Vlootbeek tenslotte uit in de Krombeek. De Steil zelf was een
stow, die een vijver vormde en misschien tevens diende om de
waterstand in het moeras rond kasteel Montfort op te stuwen. Een
tweede beek, de Vulensbeek, liep vanuit het Reigersbroek door
een smal broekgebied (het Smaalmeer, dat later ook wel
Schrevenhofsbroekje heette) eveneens naar de Krombeek. In
1633 liet graaf Herman Frederik van den Bergh een kanaal
gesneden door het zwartland tussen Montfort en St Joost graven,
een wetering die het moerasgebied ontwaterde. Daarbij werd de
genoemde steil uitgebroken. Ook liet hij een waterloop vanuit
hetzelfde moeras in noordelijke richting graven. Deze waterloop
heet tegenwoordig Vlootbeek, maar komt op de Rivierenkaart uit
1849 voor als 'Koningsgraaf en op de topografische kaart uit
1890 als de 'Gracht of Montforterbeek'. Waarschijnlijk is het
dezelfde als de nieuwe beek die in 1670 wordt genoemd.
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Irrigatie
Bevloeiing, zoals die vooral in de 19e eeuw korte tijd populair
was (zie par. 12.6.1), betekende de aanleg van uitgebreide Systemen van sloten en dämmen in een beekdal. Soms werd de beek
bedijkt om het waterpeil in de beek te kunnen verhogen.
Molenaars in Ittervoort, Neeritter en Thorn klaagden omstreeks
1860 dat het grootste deel van het water van de Itterbeek werd
gebruikt voor vloeiweiden längs de bovenloop van de beek.
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Hoe afwisselend het bestaan van een beek kan zijn, toont de
Molenbeek bij Well. Deze beek voerde het water af uit de grote
moerassen ten oosten van het dorp. Eeuwenlang bevatte de beek
voldoende water om de watermolen van de heren van Well aan te
drijven. De molen spoelde in 1674 weg door een vloedgolf (uit
de Maas of uit de beek?). De wateraanvoer verminderde door de
aanleg van de Fossa Eugeniana (1626-1628) en het Geldernsch
Kanaal (1770), nam weer toe door de ontginning van Wellsmeer
(vanaf 1901) en verminderde opnieuw vanaf de jaren '60, toen de
grind- en zandputten voor een verlaging van de grondwaterstand
zorgden. De beek voert nu nog maar af en toe water.
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Aanpassingen aan beken om de afwatering te verbeteren, werden
in de 20e eeuw aanzienlijk grootschaliger. Hierboven wezen we
al op de grote aantallen beken die in de 20e eeuw zijn gekanaliseerd.

Fig. 36. Restant van de oude bedding van de Itterbeek (186,57/354,00) (foto
Staring Centrum).
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Landaanwinning en landverlies
Meandering van beken leidt voor landeigenaren aan de binnenbocht tot winst, voor hun collega's aan de overzijde juist tot verlies. Beiden konden overgaan tot de aanleg van batten, de een om
de aanslibbing te bevorderen, de ander om afslag tegen te gaan.
De effecten waren verschillend: in bet eerste gebied versterkten
batten de meandering, in het tweede gebied badden ze een dempend effect.
Een tamelijk recent voorbeeld van de invloed van grondeigenaren op beeklopen vinden we bij de Niers in Gennep. In 1877
kreeg de eigenaar van een eiland in de beek en een stuk land op
de oever daartegenover toestemming om de tussenliggende geul
te dempen. Het materiaal daarvoor verkreeg hij door de andere
geul uit te diepen en een strook aan de buitenzijde van het eiland
af te graven.
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De monding van de Roer
Wei het meest dynamische stuk beek van Midden-Limburg is de
monding van de Roer in de Maas. Tot 1342 mondde de rivier ten
westen van Roermond uit in de Maas. Graafwerkzaamheden door
de stad zorgden er in dat jaar voor dat de benedenloop van de
Roer de nieuwe loop van de Maas werd.

Natuurontwikkeling
Nadat maatregelen aan beken lange tijd vooral dienden om de
afwatering te verbeteren, is de laatste jaren een tegengestelde
ontwikkeling herkenbaar. De sterk verbeterde afwatering door de
gekanaliseerde beken leidde in de zomermaanden tot verdroging,
wat weer leidde tot aanvoer van, vaak vervuild, water van elders.
De huidige inspanningen zijn erop gericht het lokale water langer vast te houden. Samen met de behoefte aan hogere natuurwaarden leidde dit tot de huidige trend om beken weer een meer
bochtige loop te geven.

5.4.4 Beekovergangen
Veel oude wegen volgen de beekdalranden, waar immers ook de
oude nederzettingen liggen. In de dwarsrichting waren beekdalen
een barriere voor het verkeer. Waar een belangrijke weg een beek

Fig. 37. Grathem volgens het oudste kadastrale minuutplan (1817).
kruiste bestond soms een veer, bijvoorbeeld over de Roer bij
Lerop. De meeste wegen kruisten beken op een doorwaadbare plaats. Niet iedere plek was geschikt om zo'n 'voorde' door de
beek aan te leggen. Zowel de bodem van de beek als de oevers
moesten stevig zijn. Voordes in belangrijke wegen werden in de
loop van de tijd vervangen door bruggen.
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Karakteristiek is het wegenpatroon rond zo'n overgang. Kort
voor de oversteek komen verschillende wegen samen, na de oversteek waaieren de wegen weer uit. Die figging bij de samenkomst
van een groot aantal wegen maakte de omgeving van een brug of
voorde een ideale plek voor de bouw van een parochiekerk en
andere gemeenschapsvoorzieningen. Zo liggen verschillende
kerkdorpen bij een oude beekovergang. Voorbeelden zijn
Grathem (fig. 37), Gennep, Ittervoort, Haelen, Hunsel, Neer, Sint
Odilienberg, Swalmen en Vlodrop. Wanssum en, minder duidelijk, Meerlo bestaan uit twee delen, van elkaar gescheiden door
het onbewoonde beekdal.
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Sommige beekovergangen hebben een hoge ouderdom:
Ittervoort wordt al genoemd in 1252. Oostelijk van Ittervoort lag
bij Santfort (1343 Zantvoerde) een tweede voorde in dezelfde
beek. De brug over de Roer bij Vlodrop, waarscbijnlijk onderdeel van een route van Keulen naar Antwerpen, wordt al vermeid
in 1294/'95. Nog veel ouder is Melick, dat al in de Romeinse
tijd ontstond bij een doorwaadbare plaats in de Roer. De nederzettingen die dezelfde naam hebben als de beek waar ze aan liggen (Neer, Swalmen, Itter) liggen op markante punten aan de
beek, waarschijnlijk beekovergangen.
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Overigens wijzen niet alle namen op -voorde op een beekovergang: de naam heeft de bredere betekenis van overgang of doorgang. Lingsfort (1330 Lynxvoerf) bij Arcen lag bijvoorbeeld bij
het punt waar de belangrijke weg van Geldern naar de Maas een
moerasgebied kruiste.

5.5 Sporen in het landschap
De natuurlijke vormen bepalen nog steeds op heel veel manieren
het landschap, vaak doordat ze door mensen gebruikt zijn en
daardoor ook in het cultuurlandschap een rol hebben gekregen.
In dit hoofdstuk bleek dat vooral voor de waterlopen. De
geschiedenis van de Maas en de grotere beken in de historische
période is nog af te lezen aan strängen en afgesneden meanders.
De Maas en de beken zijn eeuwenlang door menselijk ingrijpen
aangepast. De belangrijkste historische sporen van de strijd tegen
het water zijn wel de leidijken in de dalen van Maas en Roer.
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6 De bestanddelen van het cultuurlandschap
De oude cultuurlandschappen van Noord- en Midden-Limburg,
we verdeelden ze hiervoor al in de landschappen van rivierterras-, stuwwalrand- en dekzandontgmningen, vormen Varianten
van het landschap van de 'kampontginningen en essen'. In
oudere üteratuur worden deze landschappen onder het esdorpenlandschap gerekend. Kenmerkend voor deze cultuurlandschappen was de ruimtelijke scheiding tussen de verschillende bodemgebruikseenheden: akkers, beekdalen, heidevelden en bossen.
Deze hadden alle een functie binnen het vroeger gebruikelijke
gemengde landbouwbedrijf. Alvorens in hoofdstuk 7 de regionale verschillen te behandelen, bekijken we in dit hoofdstuk de
bouwstenen van de oude cultuurlandschappen. Na een inleiding
over het gemengde landbouwsysteem (6.1) komen achtereenvolgens de bouwlanden (6.2), de graslanden (6.3), de onontgonnen
gebieden (6.4), het wegenpatroon (6.5) en de nederzettingen
(6.6) aan de orde. Het hoofdstuk eindigt met een körte conclusie
over het vroegere landbouwsysteem (6.7) en een paragraaf over
de Sporen in het landschap (6.8).
1

degronden beschikten. Tabel 11 geeft aan dat de domeinhoeven
van Montfort, zeker niet de ärmste en kleinste boerderijen in
Midden-Limburg, maar over zeer geringe oppervlakten eigen
grasland konden beschikken. Er is geen reden om aan te nemen
dat dit voor andere boerderijen gunstiger lag.
4

2

6.1 Gemengd bedrijf als basis voor het vroegere
cultuurlandschap
6.1.1 De bedrijfsonderdelen
Het oude cultuurlandschap op de zandgronden kreeg haar kenmerkende structuur door een eeuwenlange gemengde bedrijfsvoering in de landbouw. Doel was de produktie van akkerbouwgewassen, vooral graan. De grote hoeveelheid mest die nodig
was om het bouwland jaar na jaar een gewas te laten voortbrengen was tot in de 19e eeuw het grootste knelpunt van de landbouw op de zandgronden. Om aan mest te komen hield iedere
boer vee, vooral runderen en Schapen.
Tot in de 19e eeuw bezat iedere boerderij daarom naast bouwland
een hoeveelheid (rechten op) weidegronden (weiland, heide, bos)
en hooiland. De hooilanden leverden voer om dieren de winter
door te helpen. Daarvan profiteerden vooral de paarden, die
vroeg in het seizoen de ploeg moesten kunnen trekken. Runderen
hoefden minder snel na de winter prestati.es te leveren en werden
net voldoende gevoerd om te overleven. Omstreeks 1800 werd
soms vrijwel de hele hooioogst aan de paarden gevoerd.
De gemeenschappelijk gebruikte gronden (de 'gemeynten')
waren belangrijker naarmate boerderijen over minder eigen wei3

Tobel 11. De domeinhoeven van Montfort met hun oppervlakten bouwland,
grasland en houtgewas/heide (afgerond tot bunders) omstreeks 1768. Vit:
Roebroeck, 1967a, p. 349.
Naam

Bouwland

Grasland

Houtgewas/heide

Voorhof Montfort
Schrevenhof
Breewegshof
Ter Borgh
De Waard
Voorhof Vrymersum
Klein Dasselraaij
Steenenhuis

15
12
27
29
23
28
23
16

4
1
1
29
1
13
7
6

7
9
1
11
6
28
15
1

Omdat drijfmest de ontluikende gewassen verbrandt , moest de
dierlijke mest worden aangemaakt met stro, strooisel, plaggen of
zand. Plaggen werden gestoken op de heide en, soms, in de graslanden. Zand kwam meestal van de heide, stro van het bouwland
en strooisel uit de bossen.
5

Het systeem leidde tot een concentratie van organische stof op
het bouwland. Dat verbeterde daardoor langzaam in kwaliteit,
terwijl de hooilanden en weidegronden verarmden. In hooilanden
kon de voortdurende afvoer van organisch materiaal op den duur
leiden tot het ontstaan van blauwgraslanden, terwijl de bossen
verarmden tot heidevelden en de heidevelden soms tot stuifzanden. Overigens moeten we bij oude vermeldingen van heide niet
denken aan het standaardbeeld van een uitgestrekte paarse vlakte, maar aan een meer gevarieerd landschap met naast heide ook
gras en struiken. Door het intensieve gebruik in de Nieuwe Tijd
zijn veel heidegebieden verarmd tot een vegetatie die overheerst
werd door struik- of dopheide. De groeiende verschillen tussen
rijk en arm zijn niet alleen in de vegetatie, maar ook in de bodem
terug te vinden. De oude bouwlanden zijn nu herkenbaar door
een dikke humeuze bovenlaag, een 'esdek' (zie par. 6.2), terwijl
de heidegebieden gekenmerkt worden door de arme heideprofielen ('humuspodzol'), ook waar van nature een wat rijkere zandgrond (een 'moderpodzol') aanwezig was.
6
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De verschillende bedrijfsonderdelen waren ruimtelijk gescheiden, waarbij de ligging van de afzonderlijke delen sterk werd
bepaald door de natuurlijke omstandigheden. Het bouwland lag
op de gronden met de beste ontwatering. De beste wei- en hooilanden lagen aan de Maas en aan de beken. De rest van het
gebied werd extensief gebruikt. De verschillende bedrijfsonderdelen waren door veldwegen met de boerderij verbonden.
De grondslagen van dit systeem zijn in de loop van de
Middeleeuwen ontwikkeld. In de vroege Middeleeuwen moet het
landschap nog zijn gekenmerkt door kleine akkers en grote bosgebieden. De bossen hadden een belangrijke rol in de economie,
als weidegrond, jachtterrein en als leverancier van brandstof en
bouwmateriaal. De bossen verdwenen echter in hoog tempo
doordat delen werden ontgonnen en de rest steeds intensiever
werd gebruikt.
In de hoge Middeleeuwen lijken de weidegronden in de beekdalen belangrijker te zijn geworden. Ook de heide ging, vooral als
weidegrond voor schapen (die echter heel wat minder mest geven
dan runderen) en als leverancier van plaggen, een belangrijker
plaats in de economie innemen. Plaatsen waar de akkers grensden aan de goede graslanden in de beekdalen werden een gezochte vestigingsplaats voor boerderijen. Veel oude boerderijen hebben een dergelijke grensligging. Ook op de grens van bouwland
en heide vinden we wel boerderijen, maar die zijn meestal van
watjongere datum.

ting mogelijk maakte. De dorpen aan de Maas hadden bovendien
het voordeel, dat ze gemakkelijker meststoffen, zoals mergel, van
eiders konden aanvoeren.
De heidedorpen hadden daarentegen een groot gebrek aan grasland, en werden daardoor sterk in hun Iandbouwkundige mogelijkheden geremd. Om toch voldoende vee te kunnen houden,
gebruikten deze dorpen een grote oppervlakte heidegrond. Een
voorbeeld van een dorp met zeer beperkte mogelijkheden was
Meijel. Dit dorp bezat een relatief grote oppervlakte gemeynt,
maar de kwaliteit was blijkbaar erg siecht: in de 16e en 17e eeuw
pachtte het dorp ook nog regelmatig een deel van de Astense Peel
om vee en Schapen te weiden en strooisel en heide(plaggen) te
Winnen. De heren van Meijel bezaten daarnaast hooiland in
Buggenum, aan de Maas; de bewoners van Meijel waren verplicht dat hooi te maaien.
7

8

Dergelijke uitwisselingen verzachtten op meer plaatsen het
onderscheid tussen beide groepen dorpen. Zo liepen Schapen uit
de Maasdorpen Geysteren, Meerlo en Wanssum in de 17e eeuw
op de Venrayse heidevelden. De hooilanden die het Roermondse
Kartuizerklooster bezat op een 'grind' bij Maasbracht, standen
ter beschikking van de pachters van de Thuserhof en de Wijerhof
bij Asenray. Van beide hoeven zal vooral de eerste dat land hard
nodig hebben gehad. Het bedrijf omvatte ruim 30 ha arme zandgrond, waarvan een deel in de 17e eeuw werd omschreven als
nauwelijks de moeite waard om te bebouwen. Desondanks was
het overgrote deel van het land als bouwland in gebruik.
9
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Onder druk van de groeiende bevolking werd het landbouwsysteem in de loop van de tijd intensiever. Ontginningen leidden tot
een inkrimping van de weidegronden, maar tegelijk tot een grotere mestbehoefte. De druk op de weidegronden nam toe, de bossen degenereerden tot heide en in gebieden waar de begroeiing te
sterk werd aangetast ontstonden zandverstuivingen. De oppervlakte bouwland in de negentiende eeuw was het maximaal haalbare tot de komst van de kunstmest.

6.1.2 Heide- en Maasdorpen
De verhouding tussen bouwland, grasland en heide verschilde
per dorp. In grote lijnen bestond een onderscheid tussen
Maasdorpen, ongeveer het terrassengebied, en heidedorpen, het
dekzandgebied. De eerste beschikten over goede graslanden en
konden grote oppervlakten bouwland aanleggen. Ook was de
bodem hier soms vruchtbaarder, wat een minder zware bemes-

De verschillende Iandbouwkundige mogelijkheden verklaren
voor een deel de grote verschillen in bevolkingsdichtheid in de
late Middeleeuwen. In de 15e eeuw lag die dichtheid in de omgeving van de Maas aanzienlijk hoger dan verder in het binnenland,
een patroon dat tot in de 19e eeuw bleef bestaan. Toch speelden
hier ook andere zaken mee. Sommige Maasdorpen profiteerden
van handel, en een aantal typische heidedorpen (Horst, Sevenum)
bezat enige huisnijverheid. Ook de spreiding van grootgrondbezit toont het onderscheid tussen Maaskant en Heikant. Het grootgrondbezit is sterk geconcentreerd in de zones längs de Maas en
de Roer. Het leidde ertoe dat de verschillen tussen rijk en arm
hier groter waren dan in de echte zanddorpen.
De bevolkingsdichtheid was niet alleen afhankelijk van de lokale omstandigheden. AI in de late Middeleeuwen zien we grote
verschillen in bevolkingsdichtheid tussen de Nederlandse zandgebieden, verschillen die niet te verklaren zijn uit verschillen in
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bodemgesteldheid en andere lokale factoren. Bij nadere beschouwing kunnen we al in die periode een patroon van concentrische
cirkels rond het Vlaamse kemgebied zien. Met toenemende
afstand van Vlaanderen en Brabant namen de bevolkingsdichtheid en de intensiteit van de landbouw af. De bevolkingsdichtheid in de Limburgse zandgebieden was lager dan die in Brabant,
maar boger dan in de Veluwe en de Graafschap. De hogere
bevolkingsdichtheid is de belangrijkste verklaring voor de grote
oppervlakte bouwland in de Brabantse en Limburgse zandgebieden in vergelijking tot die in Oost-Nederland.
11

In de Franse tijd werden de meeste bestaande schepenbanksgebieden en gemeinten omgezet in de nieuwe gemeenten. Waar
twee of meer oude eenheden werden samengevoegd
(Broekhuizen met Broekhuizenvorst, Horst met Sevenum,
Lottum met Grubbenvorst, Bergen met Heijen en Well, Maasbree
met Baarlo en Blerick), bleven de bewoners nog lang denken in
de oude eenheden. Sevenum werd in 1836 weer afgescheiden van
Horst en bij veel andere voorbeelden kregen de oude heerlijkheden als 'afdelingen' weer een zekere autonomie. In de nieuwe
gemeente Maasbree bleven de drie afdelingen rivaliseren tot de
annexatie van Blerick door Venlo. Een tijdlang werd het gemeentehuis bij toerbeurt in een van de drie kerkdorpen gevestigd, en
veranderde zelfs de naam van de gemeente mee. De afdelingen
van de gemeenten Bergen en Grubbenvorst werden pas rond
1935 opgeheven.
17
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6.1.3 Dorpsgebieden
De oude bestuurlijke indeling weerspiegelt het landbouwsysteem. De middeleeuwse heerlijkheden en parochies, maar ook
nog de 19e-eeuwse gemeenten, vormden economische eenheden
die woonplaatsen, bouwlanden, graslanden en een hoeveelheid
onontgonnen gebieden omvatten. In de loop van de tijd zijn de
oorspronkelijke uitgestrekte parochies uiteengevallen, maar vrijwel steeds in 'complete' economische eenheden. Nog in de 18e
eeuw hadden gemeenschappen met verschillende kernen de neiging uiteen te vallen in afzonderlijke eenheden. Conflicten over
het gebruik van de gemeenschappelijke bossen en heidevelden
vormden vaak de achtergrond voor zulke splitsingen.
12

Uiteindelijk vormde in de 18e eeuw vrijwel ieder dorp een afzonderlijke bestuurlijke eenheid; zelfs waar verschillende dorpen
onder dezelfde schepenbank vielen, had elk toch een eigen status
en soms een zekere mate van zelfstandigheid. Soms vormden
deze dorpen een afzonderlijke 'gemeint' (een aanduiding voor de
gezamenlijke grondbezitters van een plaats). De gemeint Meld
zieh vooral bezig met het beheer van de gemene gronden, maar
vervulde waar het ressort niet samenviel met dat van een schepenbank ook publieke taken. Zo werd de inning van de landsheerlijke bede aan de gemeinten overgelaten. Dat was bijvoorbeeld het geval in het gebied van de schepenbank van Echt, waarbinnen de gemeinten Echt, Roosteren, Maasbracht en, tot het
begin van de 17e eeuw, Ohe en Laak vielen. Leeuwen en
Asenray, die vielen onder de schepenbank van Maasniel, hadden
rond 1700 elk een eigen burgemeester. Waar binnen een
gemeinte of schepenbanksgebied gehuchten konden worden
onderscheiden, hadden ook die soms een eigen bestuur met enige
bevoegdheden. Voorbeelden zijn de vijf 'rotten' (buurschappen)
in Stramproy en de 'hertschappen' in Horst.

6.2 De bouwlanden
6.2.1 Ligging en begrenzing
Ligging
De oude bouwlanden liggen op de plekken met de hoogste
natuurhj'ke vruchtbaarheid en, belangrijker, de gunstigste grondwaterstand. Op de stuwwal bij Mook liggen de bouwlanden tegen
de helling, tussen de natte gebieden langs de Maas en de droge
gebieden bovenop de stuwwal. Elders in Noord- en MiddenLimburg liggen de oude bouwlanden meestal op de hoogste
delen van het landschap. De meeste oude bouwlanden liggen in
de omgeving van de Maas of van een beek.

13
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Typen en begrenzingen
Een belangrijk onderscheid is dat tussen kampen en velden.
Kampen zijn relatief kleine, individueel gebruikte stukken land,
die afzonderlijk door een heg of houtwal zijn omgeven. Velden
zijn grotere stukken bouwland, die door een aantal boeren worden gebruikt. Het veld is als geheel omgeven door een houtwal,
maar binnen het veld zijn de afzonderlijke kavels begrensd door
nauwelijks zichtbare markeringen, zoals greppels, grensstenen of
grasstroken. Dit geeft de velden hun kenmerkende visuele openheid.
Aan de houtwal, die het bouwland moest beschermen tegen vee
(dat in de heidevelden en bossen graasde) en wild, werden hoge
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eisen gesteld. Wie zijn land niet door wallen en sloten had omgeven, had bijvoorbeeld in Kessel geen recht op schadevergoeding
als vreemd vee vernielingen aanrichtte.
Tussen het hooggelegen bouwland en het läge grasland bestond
daarmee een scherpe scheiding. Die grens is nog geaccentueerd
doordat het bouwland in de loop van de tijd is opgehoogd met
plaggenmest. Waar de houtwal is verdwenen is vaak een steilrand
overgebleven.
19

De omvang van de bouwlanden
In het begin van de 19e eeuw nam het bouwland ongeveer 30%
van de totale oppervlakte van het onderzoeksgebied in. Dat lijkt
weinig, maar was voor de Nederlandse zandgronden gemiddeld.

WÊÊÈÈÊm
sBÊÈÈËÊËÊÊÊBÈÈlÊm

Fig. 38. Kampontginning ten morden van Afferden (foto auteur).

Er bestaan nogal wat verschillende schattingen van de oppervlakte bouwland die een levensvatbare boerderij moest exploiteren. Voor een complete boerderij gold in de Middeleeuwen in
veel streken een norm van ca 15 ha , een eenheid die werd aangeduid als de hoeve. Deze hoeve omvatte zowel bouwland als
weidegronden.
In de zandgebieden waren de weidegebieden in de Middeleeuwen gemeenschappelijk en betraf het eigen grondbezit voornamelijk het bouwland. Voor de vroege Middeleeuwen is in deze
gebieden wel gedacht aan 1 à 2 ha bouwland, wat voor een zandgebied aan de läge kant lijkt. In de late Middeleeuwen lijkt 4 ha
een redelijke schatting. In een vorig onderzoek reconstraeerden
we een aantal oorspronkelijke kampen op het veld van Haler.
Van de vier meest oostelijke hadden er drie (die van de
Nonisserhof, Schreurshof en Vennerhof) een omvang van 4 à 4,5
20

21
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ha. De huiskamp van de vierde, de Engerhof, was aanzienlijk
groter, maar hier lijkt de vorm op latere uitbreidingen te wijzen.

onder Blerick, nu opgeslokt door een industrieterrein, dat in 1473
werd omschreven als gelegen [...] met der eener sijden neven
eener beken, ende voort ahm neven de gemeynt?
De meeste kampen hadden een oppervlakte van enkele hectaren.
Enkele individuele ontginningen waren duidelijk groter van
opzet. Bij de adellijke huizen Ten Hove en Oud Buggenum (bij
Grathem) hoorden grote stukken bouwland, die in hun geheel
door een houtwal waren omgeven. In feite zouden we hier moeten spreken van kampen, maar ze werden vanwege hun omvang
aangeduid met de term 'veld'. Een voorbeeld is het
Kerckemsveld, genoemd naar de 18e-eeuwse eigenaren van Oud
Buggenum.
1

1

6.2.2 Kampen
De term 'kamp' wordt in de literatuur op verschillende wijzen
gebruikt. In de eerste plaats is het een morfologisch begrip: een
stuk land (meestal in gebruik als bouwland, maar er bestaan ook
graslandkampen), dat afzonderlijk door een houtwal is omgeven
(fig. 38). Daaraan gekoppeld is een genetische betekenis: een
individuele bouwlandontginning. Tenslotte is er nog een functionele betekenis omdat de afzonderlijk omwalde kampen soms
werden gebruikt voor bijzondere teelten, zoals bepaalde handelsgewassen, die werden geweerd van de velden.
22

Voorbeelden van het laatste zijn boomgaarden, wijngaarden en
hopkampen. Een hopkamp wordt bijvoorbeeld in 1564 in Venlo
vermeld onder de eigendommen van het Kruisherenklooster in
die plaats. Boomgaarden worden in de 15e eeuw genoemd in
en om Roermond, Venlo en Thorn. Wijngaarden waren in de
late Middeleeuwen in Zuid-Limburg een vrij normaal verschijnsel. Naar het noorden toe werden ze zeldzamer, maar ook in
Midden-Limburg zijn er wel een paar bekend.
23
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De oudst bekende wijngaard in het onderzoeksgebied lag in 1266 ergens in de
omgeving van Roermond. In 1399 is sprake van een stuk land buiten de
Nielerpoort (Roermond), dat kort tevoren in een wijngaard was omgezet. In
het nabije Maasniel woonde in 1471 ene Heynken in den Wyngart. In Thorn
ligt ook nu nog een plein dat de Wijngaard heet. In 1566 werd daar een huis
gebouwd in een voormalige tuin aan het kerkhof en de wijngaard gelegen.
Mogelijk was wijngaard hier nog een aanduiding van het bodemgebruik. In de
17e eeuw was het in ieder geval een naam, bijvoorbeeld in het huis op ten
Wijngart. Bij het broekgebiedje bij Ittervoort dat in 1338 den Wijngaert
werd genoemd , moeten we misschien aan ironie denken: moerasgebieden
lijken weinig waarschijnlijke plekken voor wijngaarden (of moeten we hier
denken aan een woordt wieen, wilg?).
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6.2.3 Velden
Een aaneengesloten en visueel open stuk bouwland, dat verdeeld
is in verschillende kavels en door verschillende boeren werd
gebruikt, noemen we een 'veld'. De internationale term voor
deze gebieden is open fields. In Nederland spreekt men van
'essen' (Drenthe), 'enken' (Overijssel), 'engen' (Gelderland,
maar ook nog in 'Gen Eng' bij Afferden), 'akkers' (NoordBrabant) of 'kouters' (de Vlaamse term, die ook nog in het uiterste zuiden van de voormalige Baronie van Breda gebruikt wordt).
In Limburg en het aangrenzende Rijnland heten de open bouwlanden 'veld', wat verwarring kan wekken omdat die term in
Oost-Nederland juist gebruikt wordt voor de extensieve weidegebieden (de heidevelden). Beide betekenissen kunnen zijn ontwikkeld vanuit een oorspronkelijke betekenis van 'vlakte' of
'open land'.
35
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Een kamp werd in Noord-Limburg soms aangeduid met de term
'locht' (van het werkwoord 'loken', afsluiten). Locht vinden we
als boerderijnaam in Haler en ten noorden van Melderslo. Ook
het woord 'laar', dat zelfstandig en als uitgangsvorm in plaatsnamen voorkomt, is wel in verband gebracht met een omsloten
ruimte. Deze verklaring is echter omstreden; anderen denken eerder aan een fysisch-geografische verklaring.
Kiimpontginningen gaan over het algemeen samen met alleenstaande boerderijen. Een aantal van deze boerderijen wordt al in
de Middeleeuwen genoemd. Een voorbeeld is (Groot) Boller
31
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6.2.3.1 Kenmerken en ontstaanswijze van de velden
De open bouwlandgebieden (velden) behoren in historisch
opzicht tot de belangrijkste onderdelen van het cultuurlandschap.
Het ontstaan van deze gebieden is in het onderzoeksgebied nog
nauwelijks in detail onderzocht. Wel bestaat er, zowel in
Nederland als daarbuiten, veel algemene literatuur. Daarin worden onder de term open fields verschillende verschijnselen
samengevat: het kleinschalige verkavelingspatroon, de visuele
openheid, het gebruik en de regelingen en afspraken die daarbij
hoorden. In vroegere theorieen werden deze zaken vaak in
samenhang beschouwd. Enige samenhang was er zeker wel,
maar hoe is niet altijd duidelijk. Elk van de genoemde kenmerken heeft waarschijnlijk een eigen oorsprong gehad.
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Perceels- en kavelvormen: ontstaan en dynamiek

Perceels- of kavelvormen (de eerste zijn landschappelijke, de tweede eigendomseenheden) binnen worden worden ingedeeld naar omvang en vorm. Naar de lengtebreedteverhouding worden blokken en stroken onderscheiden, terwijl vooral bij blokvormige kavels een nader onderscheid hissen regelmatig en onregelmatig zin
heeft.
De verschillen in verkavelingstype zijn deels het gevolg van de eerste inrichting, deels van latere veranderingen. Bij de eerste aanleg wordt de kavelvorm door een
groot aantal factoren bepaald:
- de natuurlijke gesteldheid. Onregelmatigheid ontstaat meestal doordat bestaande lijnen in het landschap, bijvoorbeeld waterlopen of hoogtelijnen, worden gevolgd.
Kleinschalige verschillen in hoogte en bodemkwaliteit zullen vaak samengaan met een onregelmatige en vaak relatief kleinschalige verkaveling. Ook afzonderlijke
obstakels, zoals bomen of grote stenen kunnen onregelmatigheden in kavelgrenzen veroorzaken. Belangrijk is ook de afwateringsrichting: afwatering is een belangrijke functie van veel kavelgrenzen.
- mimte. Waar ruimte in voldoende mate aanwezig is, wordt meestal de voorkeur gegeven aan blokvormen.
- organisatie. Een plamnatige inrichting door een groep mensen is over het algemeen regelmatiger dan een die geleidelijk en individueel tot stand komt.
- eerlijke verdeling. Een verdeling in stroken vormt veruit de eenvoudigste wijze om een stuk land in te delen, omdat men dan maar aan een zijde hoeft te meten.
Waar verschillen bestaan in kwaliteit, kan een verdeling in stroken er ook voor zorgen dat ieder zowel betere als minder goede stukken krijgt.
- ploegtechniek. Bij intensivering hoorde vaak de introduktie van verbeterde ploegen. Een van de grote ontwikkelingen op dit gebied was de verbreiding van de
karploeg, die al längere tijd bekend was, maar die pas in de hoge Middeleeuwen op grote schaal het oudere eergetouw verving. De zware en weinig wendbare karploeg leidde tot een kortstondige voorkeur voor een verkaveling in lange, smalle stroken.
38
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Waarschijnlijk moeten we onregelmatige blokken als de oudste kavelvorm beschouwen. De vorm is typerend voor middeleeuwse individuele ontginningen (kampen). Latere kampen zijn veel regelmatiger, wat vooral verklaard moet worden uit de ligging in vlakkere gebieden en uit een intussen sterk gegroeide voorkeur voor
rechte lijnen. Lange en brede stroken vinden we in een aantal middeleeuwse ontginningen die door groepen kolonisten gezamenlijk, mogelijk onder leiding van
bovenaf, zijn uitgevoerd.
Het verkavelingspatroon verändert voortdurend. Een plotselinge en zeer ingrijpende verandering in een groot gebied, zoals bij een ruilverkaveling, is in het verleden
zelden voorgekomen. Het gezamenlijke effect van vele kleine veranderingen kan in de loop van eeuwen wel tot een zeer ingrijpende omvorming leiden, maar vrijwel altijd blijft een deel van het oorspronkelijke patroon bestaan.
Veranderingen gaan meestal samen met veranderingen in grondbezit: splitsingen, samenvoegingen en grensverleggingen.
- splitsingen zijn vooral het gevolg van vererving. Bij de verdeling van een boerderij werd doorgaans ieder afzonderlijk kavel gedeeld. De nadelen van kleinschaligheid en versnippering wogen blijkbaar niet op tegen het voordeel van een eerlijke verdeling.
- samenvoegingen passen juist bij bezitsconcentratie. Veel grootgrondbezit is geleidelijk gevormd door aankoop van losse percelen. Soms waren het lokale boeren
die meer succes hadden dan hun buren en een grote boerderij opbouwden, in andere gevallen waren het stedelingen die belegden in onroerend goed om een blijvend
rendement voor hun kapitaal te bereiken.
- verleggingen van perceelsgrenzen kunnen een groot aantal redenen hebben. Zo kwam het in het verleden wel voor dat bouwlandpercelen beetje bij beetje werden
uitgebreid ten koste van de aangrenzende heide. Meandering van een beek zorgt bij het ene perceel voor aanwas, bij het andere juist voor afkalving.
Veel van deze kleinschalige veranderingen zijn moeilijk op te Spören. Nog moeilijker is dat voor veranderingen die binnen een bedrijf plaatsvonden, bijvoorbeeld
omdat veranderingen in de bedrijfsvoering dat nodig maakten. Wijzigingen in de ontwatering leidden tot graven of dichtwerpen van sloten. In de directe omgeving
van de boerderij vonden vroeger wel ingrepen plaats als de aanleg van huisweiden (ter verbetering van de veevoederpositie), tuinen of boomgaarden. De laatste jaren
zien we bijvoorbeeld een Sterke vergroting van de huiskavels.
Soms kunnen verschillende Processen tot eenzelfde resultaat leiden. De smalle stroken die het beeld van de meeste dorpsakkers overheersen, zijn meestal in tweede
instantie ontstaan door erfdeling. Eenzelfde patroon kan echter ook primair zijn gevormd doordat een nieuwe ontginning direct tussen een aantal deelnemers werd
verdeeld.
Misschien wel het meest verwonderlijk is, dat ondanks alle grote en kleine veranderingen nog zoveel oude kavelgrenzen zijn blijven bestaan, althans tot aan de ruilverkavelingen. De hoofdlijnen vertonen vaak een verrassende continu'iteit. Waar het verkavelingspatroon in de loop van de tijd versnipperde, zijn de oorspronkelijke kavelgrenzen vaak herkenbaar als lange doorlopende lijnen. Een 19e-eeuwse kadasterkaart kan daardoor soms inzicht geven in de middeleeuwse verkaveling.

168

Een onderwerp dat hier zeker niet thuishoort is de plaggenbemesting (zie hieronder), die in Nederlandse literatuur over het
ontstaan van de velden voortdurend aan de orde komt. Velden en
plaggenbemesting Valien lang niet altijd samen: aan de ene kant
bestand plaggenbemesting buiten de velden (op kampen), aan de
andere kant bestanden er velden zonder plaggenbemesting. In het
lössgebied van Zuid-Limburg, het gebied met de grootste 'velden' van Nederland, kwam plaggenbemesting bijvoorbeeld nauwelijks voor. Ook bestanden al velden voor de ontwikkeling
van de plaggenbemesting. Op dit onderwerp komen we Werna
nog terug.
36

6.2.3.2 De verkaveling
De verkaveling vormt de weerslag van het grondbezit. Dat
grondbezit kan groot- of kleinschalig zijn en het kan aaneengesloten of verspreid liggen. Aaneengesloten grootgrondbezit leidt
tot grote tot zeer grote kavels, terwijl verspreid liggend kleingrondbezit tot een zeer kleinschalige verkaveling leidt.
Combinaties leiden tot tussenvormen.
Het verkavelingspatroon op de velden is over het algemeen kleinschalig, hoewel er meestal ook wel grote kavels in voorkomen.
Een voorbeeld vormt het Genneperveld. In 1732 was dit verdeeld
in 167 percelen, die toebehoorden aan 77 eigenaren. De 56 boeren bezaten samen 125,9 ha (per boer gemiddeld 2V ha, verdeeld
over 3 percelen); de overige 18,5 ha was in handen van 21 overheden en instellingen en waarschijnlijk verpacht aan boeren.
Gemiddelden geven hier een erg vertekend beeld: de helft van het
veld was in handen van zeven eigenaren. Over de meeste andere velden zou een soortgelijk verhaal te verteilen zijn.
4
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Het kleinschalige patroon is meestal het gevolg van erfdeling, die
voornamelijk in perioden van bevolkingsgroei tot een snelle versnippering van het grondbezit kon leiden. Een goede illustratie
van dit proces is het uiteenvallen van de Thuserhof bij Asenray in
de 19e eeuw(fig. 39).

6.2.3.3 Bodemgebruik en gewassen

o

500m

Fig. 39. De Thuserhof bij Asenray tussen 1800 en 1900. De boerderij was in
1460 gekocht door het Kartuizerklooster in Roermond, dat eigenaar bleef
tot het eind van de 18e eeuw. Eeuwenlang bleef de oppervlakte grotendeels
hetzelfde. Wel werd het cultuurland langzaam uitgebreid. Na het overlijden
van de eigenaresse in 1833 werd het bezit verdeeld tussen haar zeven
kinderen. Het gebied werd verdeeld in zeven porties, in oppervlakte
uiteenlopend van 2,3 tot 5,4 ha en elk bestaande uit 6-8 kavels. Vier van de
kinderen waren intussen boer op nabijgelegen boerderijen, waaronder de
aangrenzende Rijdshof, Heysterhof en Gasthuishof. Twee andere kinderen
woonden op het erf, waaruit blijkt dat er intussen al drie woningen op het
erf stonden. Na verdere erfdelingen in de volgende generaties standen in
1900 maar liefst 10 huizen op het terrein van de Thuserhof (kaarten en
gegevens naar: Ruiten, 1982).

Verbouwde gewassen tot de 18e eeuw
Typerend voor de velden was door de eeuwen heen de verbouw
van graan. In het zandgebied was rogge lange tijd het belangrijk-

ste gewas. In een lijst van inkomsten van de Onze Lieve Vrouwe
Broederschap (Horst) uit 1523 wordt uitsluitend rogge
genoemd en in een stuk uit 1473, eveneens uit Horst, wordt
43
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roglant zelfs als synoniem voor bouwland gebruikt. Ook betalingen in natura aan kloosters, waarover grote aantallen archiefstukken zijn overgeleverd, betroffen vrijwel altijd rogge (tabel
12). Overigens geven deze gegevens misschien een betere indruk
van wat de kloosters en charitatieve instellingen wilden ontvangen dan van wat de boeren verbouwden. Een gevarieerder beeld
geven de pachtinkomsten van kasteel Blitterswijck in 1586: 190
malder rogge, 18 malder weit, 31 malder boekweit, 52 malder
gerst, 16 malder haver en 2 malder erwten.

opgaven voor een aantal kantons. De lijst van 1796 bevat gegevens voor het typische zandkanton Weert en de gemengde kantons Heythuysen (grotendeels zand), Stevensweert en Roermond
(fig. 41). De lijst van 1812 geeft de kantons Weert, Venlo en
Roermond. Voor het kanton Weert komen de gegevens van beide
tellingen nauw met elkaar overeen, voor het kanton Roermond
zijn de verschillen groter. Onduidelijk is, of dat komt door
onnauwkeurigheden, door Veränderungen in kantongrenzen of
door verschillen in vruchtwisselingsstelsels.

Tobel 12. Landbouwprodukten in vermeldingen van renten en cijnsen in
enkele archiefinventarissen (van het üooster St Elisabethsdal in Nunhem en
de kruisherenkloosters in Roermond en Venlo).

In de zandgebieden blijkt rogge veruit het belangrijkste gewas,
op grote afstand gevolgd door boekweit en (vooral in Weert)
haver. Gerst kwam weinig voor en tarwe was te verwaarlozen. In
het Maasdal was boekweit het belangrijkste gewas, gevolgd door
rogge, haver en gerst. De oppervlakte tarwe was ook hier niet
groot, maar wel veel groter dan in het zandgebied.
Rogge, het meest geteelde gewas, vormde het hoofdvoedsel voor
de bevolking en werd ook wel aan het vee gevoerd. Vooral op de
zandgronden was ook de rogge-oogst niet hoog, al was de kwaliteit blijkbaar niet siecht: de rogge van de zandgronden werd rond
1800 zelfs hoger gewaardeerd dan die van de löss.
Een aanvulling op het voedselpakket bracht de boekweit, die op
de ärmste gronden nog groeit (het werd zelfs op hoogveen
geteeld). Boekweit heeft ook nadelen: de opbrengst is zeer wisselvallig en het produkt kan alleen worden verwerkt tot pap en
pannekoeken, niet tot brood. Het gold als armeluisvoedsel.
Tarwe heeft goede grond nodig. Op de arme zandgronden groeide het nauwelijks, in het rivierengebied ging het al beter en op de
Zuid-Limburgse lössgronden was tarwe rond 1800 na rogge de
belangrijkste graansoort. Voor de boeren die over goede grond
beschikten vormde tarwe de belangrijkste bron van inkomen.
Tarwe werd beschouwd als luxe-voedingsmiddel en vrijwel de
hele oogst ging naar de Steden.
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gerst

14e eeuw

5

15e eeuw

36

16e eeuw

9

1
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5

1
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2

Totaal

57 (86%) 2 (3%)

haver

overige

2

mout, raapzaad, hoenders

1
koren

3 (5%)
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4 (6%)

Een ander gewas was boekweit, dat aan het eind van de 14e eeuw
als cultuurgewas in ons land lijkt te zijn gemtroduceerd. De vermelding van dit gewas in 1394/'95 (in Middelaar) is een van de
oudste.
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De belangrijkste handelsgewassen, oliehoudende gewassen (koolen raapzaad) en vlas, werden al sinds de Middeleeuwen verbouwd. Vlas, dat werd gebruikt om linnen te maken, is op veel
plaatsen verbouwd; de oudste vermeldingen stammen uit
Oostrum (15e eeuw) en Horst (1539). Omdat het zware bemesting vroeg en de bodem uitputte , zal het nooit grote oppervlakten hebben ingenomen. Op vroege verbouw van oliehoudende
zaden wijzen de middeleeuwse vermeldingen van oliemolens. De
Luismolen in Ittervoort wordt in 1338 als oliemolen genoemd en
ook de verdwenen Loobeekmolen bij Venray en de oudst bekende
molen van Swalmen bestanden al in de 14e eeuw als oliemolen.
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Verbouwde gewassen omstreeks 1800 Ronrl 1800 nam graan zo'n
80% van de bezaaide oppervlakte in. Uit die periode bestaan
wat gegevens over de soorten granen. Voor 1796 en 1812 bestaan
50
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Van de andere granen werd gerst vooral verkocht aan bierbrouwerijen. Het werd dan ook vooral in de buurt van Steden geteeld.
Vöör de 14e eeuw werd ook haver wel gebruikt om bier te brouwen. Haver werd voorts door de bevolking gegeten (havermout)
en aan jongvee gevoerd. Vooral diende het als voer voor de paarden. Die waren belangrijk als trekdier; het waren de enige dieren
die goed werden verzorgd.
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Rond Eijsden in Zuid-Limburg vonden kort voor 1800 de eerste
experimenten plaats met mai'sverbouw. Bodem en klimaat bleken
echter voor de toenmalige varieteit ongeschikt. Pas bijna twee
eeuwen Iater zou ma'is de rogge verdringen en het beeld van de
velden gaan beheersen.
56

primaire perceelsgrenzen

secundaire perceelsgrenzen

Fig. 40. Ontstaanswijzen van het kleinschalige verkavelingspatroon op de velden (uit: Vervloet, 1986, p. 47).
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Ontstaanswljze van het kleinschalige verkavelingspatroon op de velden

Figuur 40 toont de belangrijkste ontstaanswijzen van het kleinschalige patroon op de velden. Bij ' j ' vormt een aantal onregelmatig gevormde kampontginningen de
uitgangssituatie. Door latere uitbreidingen van het akkerland groeiden deze kampen aaneen. Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling biedt Haler (fig. 86). De
oorspronkelijke inrichting hing vaak samen met een kleinschalig relief, waarbij de oudste kampen op kopjes in het terrein zijn aangelegd. Nadat die kampen aaneengroeiden zijn de laagten opgevuld met materiaal van de hogere kopjes. De vlakke bovenzijde van het plaggendek verbergt in deze gevallen een veel afwisselender relief.
De lange stroken bij 'a', 'b' en 'c' verraden een planmatige oorsprong. In Meterik (zie fig. 67) waren de oorspronkelijke brede stroken in 1821 nog grotendeels intact
(type 'a'). In de meeste gevallen raakte het grondbezit in de loop van de tijd steeds verder versnipperd, vooral door erfdelingen. Posterholt (zie fig. 98) laat zien hoe
de oorspronkelijke brede stroken in de loop van de tijd volledig uiteen konden vallen, waarbij overigens de oorspronkelijke kavelgrenzen herkenbaar bleven (type
V).
Type 'a' is waarschijnlijk de oorspronkelijke inrichting in de smalle ruggen die de Noord-Limburgse Maasdorpen kenmerkt. In de 19e eeuw blijken vrijwel al deze
ruggen dwars opgedeeld in zeer smalle stroken. Goede voorbeelden vinden we onder meer bij Bergen (fig. 78) en Well (fig. 79).
Op de meeste velden is het verkavelingspatroon onregelmatiger van stractuur, en zijn noch oorspronkelijke kampen, noch oorspronkelijke stroken te herkennen. De
basisvorm zal hier meestal hebben bestaan uit grote, meer of minder regelmatige blokken en rechthoeken. De zeer Sterke spreiding van het grondbezit van individuele grondeigenaren over het hele veld maakt het waarschijnlijk, dat deze velden niet ontstonden doordat kampen aaneengroeiden, maar dat ze vanaf het begin werden gebruikt door een groep boeren die hun grondbezit dooreen hadden liggen. We zien dit patroon zowel in het dekzandgebied als in het terrassengebied (bijvoorbeeld in de omgeving van Neeritter, Thorn en Wessem). Bij de grotere dorpen zijn veel van de oorspronkelijke blokken uiteengevallen, bij gehuchten is dit meestal
minder het geval.
De latere, vooral postmiddeleeuwse, uitbreidingen van het veld vonden vaak plaats door individuele ontginningen. Rond de velden ontstond een krans van kampontginningen. Soms ook gebeurde een uitbreiding gezamenlijk, en werd een nieuw stuk bouwland onder de deelnemers verdeeld. Het resultaat was een indeling in
smalle stroken, die in dit geval echter primair zijn. Hoewel de ontstaanswijze afwijkt, zijn deze stroken alleen door hun grotere regelmaat te onderscheiden van de
meer geleidelijk gevormde.
Op de oudere delen van de velden, is het kleinschalige patroon meestal door opsplitsing van kavels ontstaan. Dat opsplitsingsproces is niet steeds even snel gegaan.
De beste mogelijkheden voor bedrijfssplitsingen bestonden in perioden met hoge prijzen voor landbouwprodukten. Niet alleen was de druk op de grond dan hoog,
het was dan ook mogelijk te leven van een kleiner bedrijf. De schaalverkleining in de verkaveling zal dan ook vooral in dergelijke perioden zijn opgetreden. In aanmerking komen de periode van de 1 le-13e eeuw, de 16e eeuw en de (tweede helft van de) 18e eeuw. In het Zuid-Limburgse lössgebied lijkt de versnippering al in
de 13e eeuw te zijn voortgeschreden , maar in Noord- en Midden-Limburg was toen nog voldoende onontgonnen grond over, en kon de bevolkingsgroei een uitweg vinden in nieuwe ontginningen. Hier is waarschijnlijk de tweede periode belangrijker geweest. Dat is in ieder geval aangetoond voor het aangrenzende, en in
veel opzichten vergelijkbare, Duitse gebied. Naast de opsplitsingsperioden zijn er perioden geweest waarin juist schaalvergroting plaatsvond. Voorbeelden zijn de
huidige periode en misschien de late Middeleeuwen.
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Vruchtwisseling en organisatie tot de 18e eeuw
In de hoge en late Middeleeuwen lijkt een drieslagstelsel de norm
te zijn geweest. Hierbij werd het eerste jaar wintergraan en het
tweede jaar zomergraan ingezaaid, waarna het bouwland het
derde jaar braak lag (fig. 4 2 ) . Op een drieslagstelsel wijzen bijvoorbeeld de pachtcontracten, die een looptijd van drie jaar of
een veelvoud daarvan hadden. Enkele overgeleverde 17e-eeuwse
contracten bepaalden, dat in het laatste jaar van de pacht een
derde deel van het land braak moest liggen. Voorbeelden zijn
pachtcontracten voor de Bergerhof in Posterholt (1671) en voor
Hoosten in Sint Odilienberg (1648, 1680).
57

58

Het bouwland was prive-eigendom, maar de eigenaar en de eventuele pachter moesten wel rekening houden met een aantal rech-

ten van de gemeenschap. In de braakperiode werd het bouwland
begraasd en maakte het in feite deel uit van de gemeenschappelijke weidegronden. Ook mocht iedereen op de ingezaaide akkers
kruiden plukken voor de bereiding van geneesmiddelen.
59

De organisatie van het gebruik van de velden kon sterk verschillen. Aan de ene kant bestonden velden waarin iedere eigenaar op
de eigen percelen een vruchtwisseling uitvoerde. Het andere
uiterste werd gevormd door velden waarin het dorp als geheel het
landgebruik organiseerde. Daartoe werd het bouwland verdeeld
in een aantal, meestal drie, slagen, die als een groot perceel werden bebouwd. ledere boer was verplicht zijn bebouwingsplan aan
dat van het dorp aan te passen, een verschijnsel dat in de literatuur bekend Staat als teeltdwang (Flurzwang).
Teeltdwang ontstond uit de behoefte om optimaal gebruik te
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Fig. 41. Grondgebruik in Limburg in 1796, in percentages van de bodem, in een aantal kantons (naar: Jansen, 1965, pp. 56-57 en Kleine atlas voor de
geschiedenis van beide Limburgen. 1989, p. 26) .
52
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maken van de begrazingsmogelijklieden die de akker na de oogst
bood. De praktijk kwam in zwang in de hoge Middeleeuwen,
toen de weidegronden door ontginningen sterk in omvang waren
afgenomen en het grondbezit op de dorpsakkers zo versnipperd
was geraakt dat beweiding van afzonderlijke percelen problematisch werd. Anders dan in het Duitse Rijnland zijn in ons
gebied nooit aanwijzingen voor teeltdwang gevonden. Dat is echter geen bewijs dat het nooit bestaan heeft, want ook in gebieden
waar het wel voorkwam heeft het maar weinig sporen in de bronnen achtergelaten. Bovendien verdween het meestal al lang geleden. Teeltdwang was een aantrekkelijke mogelijkheid bij het
middeleeuwse drieslagstelsel, maar was bij de latere, ingewikkelder vruchtwisselingsstelsels nauwelijks meer te organiseren.
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De velden vanaf de 18e eeuw
Die nieuwe vruchtwisselingsstelsels bereikten Limburg in de
loop van de 18e eeuw. De belangrijkste vernieuwing vormde de
introduktie van klaver en voedergewassen, die de hoeveelheid
veevoer vergrootten en de braak overbodig maakten. In dezelfde
période kwam de aardappel op, en korte tijd later begon de
oppervlakte handelsgewassen toe te nemen (rond 1800 namen
die overigens nog maar een geringe oppervlakte in). Dit ailes
leidde tot een grote variatie aan vruchtwisselingsstelsels, ook
binnen een dorpsgebied. Gemeenschappelijke regelingen als
teeltdwang (als dat al bestaan heeft) en stoppelweide (zie hieronder) waren niet met de nieuwe praktijken te verenigen. Het
gebruik van de velden werd individueler en het aanzien gevarieerder.
De bovengenoemde cijfers van omstreeks 1800 geven dan ook
niet meer dan een momentopname. Veel zaken waren in ontwikkeling: zo waren aardappel, groenbemesters en voedergewassen
in opmars. Opvallend is dat de aardappel de hoogste percentages
bereikte in de omgeving van de stad Roermond. De oppervlakte
van verschillende gewassen schommelde daarnaast voortdurend.
De teelt van gerst en handelsgewassen ging op en neer met de
stedelijke nijverheid en de verschillende soorten broodgraan vertoonden onderlinge verschuivingen; groei van tarwe ging bijvoorbeeld samen met afname van rogge. Hoge graanprijzen leidden tot een groei van de graanoppervlakte, terwijl lage graanprijzen juist konden leiden tot een verschuiving naar handelsgewassen. De hoge graanprijzen aan het eind van de 18e eeuw bidden bijvoorbeeld tot een afname van de verbouw van koolzaad.

In het voorjaar gezaaid

" ^ ^ ^ S ^ Ploegen

Fig. 42. Bodemgebruik bij een drieslagstelsel. De ajbeelding laat zien, dat
het land meer dan de helft van de tijd braak lag. In die tijd werd het beweid,
maar ook intensief bewerkt. Regelmatig ploegen diende vooral als
onkruidbestrijding (naar: De Roos & Verschoor, 1992, p. 58).

In de 19e eeuw bleef graanverbouw het beeld van de bouwlanden
bepalen. In 1875 waren de bouwlanden voor driekwart met granen beteeld (fig. 43). Rogge was nog steeds het belangrijkste
gewas, met 44,1% van het bouwland. Haver (16,9%) en aardappelen (13,0%) hadden intussen de boekweit van de tweede plaats
verdongen. Boekweit was teruggezakt naar 7,6%, vrijwel evenveel als de voedergewassen. Er bestonden wel régionale verschillen: sommige dorpen waren meer dan andere gericht op de
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markt, wat zieh uitte in een sterkere nadruk op de veeteelt.
Andere dorpen waren in sterkere mate zelfvoorzienend, wat
vooral bij een grote bevolkingsdruk een nadruk op de roggebouw
betekende. Deze variatie vertoont geen duidelijk ruimtelijk
beeld.
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6.2.3.4 Openheid
De internationale term voor veld, open field, geeft al aan dat de
visuele openheid een belangrijke karakteristiek is. Het ontstaan
van de openheid zal met het gebruik als bouwland samenhangen.
Houtwallen en heggen moesten bouwland beschermen tegen vee
en wilde dieren. Binnen het bouwland waren dergelijke grenzen
over het algemeen niet nodig, terwijl ze hier meer dan eiders in
de weg stonden. Waar verschillende stukken bouwland door uitbreidingen aaneen groeiden, werden de tussenliggende houtwallen gerooid. Een situatie als op het veld van Haler, waar een deel
van de oorspronkelijke middeleeuwse kampwallen op het veld
tot op heden bleef bestaan (fig. 44), is uitzonderlijk.

6.2.3.5 Driesen
De oorspronkelijke velden hebben mogelijk maar een klein deel
van het totale cultuurlandareaal ingenomen. Hoewel er maar weiNoord- en Midden
Limburg

Zuid-Limburg

nig concrete bewijzen voor zijn gevonden, neemt men tegenwoordig aan dat het veld aanvankelijk werd gebruikt in een
infield-outfieldsysteem (er bestaat geen Nederlandse term voor).
Daarbij was het akkerareaal verdeeld in een intensief gebruikt
kerngebied (het infield, dit was het eigenlijke veld), waarop een
drieslagstelsel werd toegepast, en een extensief gebruikt deel (het
outfield), waarop een veldgrasstelsel werd uitgeoefend. Bij het
laatste werd het land maar af en toe gebruikt als bouwland, waarna het jarenlang dries lag en als extensieve weidegrond werd
gebruikt. De veldnaam 'dries' zou nog aan dergelijk marginaal
land kunnen herinneren. Hoewel driesland een groot deel van de
tijd gemeenschappelijk werd beweid, was het prive-eigendom en
dus ingedeeld in kavels. De aanwezigheid van driesland maakte
een grote flexibiliteit mogelijk, omdat een boer de oppervlakte
bouwland per jaar kon varieren.
63

Als dit model klopt, kunnen we een grote toename van de landbouwproduktie sinds de late Middeleeuwen vermoeden, die dan
niet zozeer door uitbreiding van het veld is bereikt, maar vooral
door omzetting van driesland in permanent gebruikt bouwland.
Een probleem is, dat de Limburgse bronnen vrijwel nergens
gegevens over driesland bevatten. Een uitzondering vormt de vermelding van driesland dat omstreeks 1755 werd 'gebroken' bij de
Wijerhof in Maasniel. Wei komt dries als veldnaam regelmatig
voor, bijvoorbeeld in hetDreesken, het bovenste Dreesken en de
Langen Dries in Herten. In ieder geval bestond in het onderzoeksgebied in de 19e eeuw vrijwel geen driesland meer.
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6.2.3.6 De velden na de Middeleeuwen

Granen

IIIIIIIIIIII Tarwe
I

j Rogge
Wintergerst

L___J

Zomergerst

|§|j§§| Haver
Boekweit
'J Veenboekweit

Andere gewassen
Aardappelen
|

| Voedergewassen
Overige
|

Fig. 43. De belangrijkste gewassen in Noord- en Midden-Limburg en in
Zuid-Limburg in 1875 (naar Philips, 1965, p. 166).

Voor de middeleeuwse landbouw moeten de open akkergebieden
een aantrekkelijk produktiemilieu hebben geboden. In een landbouwsysteem dat vooral gericht was op de produktie van broodgraan, maakten de gemeenschappelijke regelingen een efficiente
produktie mogelijk, waarbij activiteiten als ploegen, oogsten en
(na de oogst) beweiding desgewenst gezamenlijk konden worden
ondernomen. De versnippering van het grondbezit was in deze
omstandigheden geen onoverkomenlijk probleem en had, omdat
iedere boer zowel droge als minder droge en zowel meer als minder vruchtbare grond bezat, het voordeel van risicospreiding.
Vergeleken met kampontginningen was de randlengte met de
weidegebieden, en daarmee de lengte aan houtwallen die onderhouden moest worden, gering.
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In later tijd werden de nadelen gaandeweg groter. Vooral de
groeiende variatie in gewassen en vruchtwisselingsstelsels leidde
tot een meer individuele bedrijfsvoering. Dat kon deels worden
opgevangen door de graanverbouw op de velden te concentreren
en de afgescheiden kampen te benutten voor de verbouw van
andere gewassen.
Duidelijk is wel, dat de groei in het cultuurlandareaal na de
Middeleeuwen vooral kampen betraf. Hoewel grootschalige
'verkamping' van de velden, zoals we die in de noordwestelijke
rand van Europa kennen, in Nederland nauwelijks voorkwam,
was bet open akkergebied ook hier een typisch middeleeuws verschijnsel. Na de Middeleeuwen zijn de velden weliswaar nog uitgebreid, maar vonden de meeste nieuwe ontginningen plaats in
kampen. De oudere velden werden omgeven door ringen van
65

I

Fig. 44. Oude houtwal op het veld van Haler (foto auteur).

kampontginningen. Een van de gevolgen was een enorme toename van de houtwallen.

6.2.4 Bemesüng
Zonder bemesting is op percelen die jaar na jaar als bouwland in
gebruik zijn, vooral op de arme zandgronden, slechts een läge
opbrenst mogelijk. Bemesting was een van de belangrijkste
methoden om die opbrengst te verhogen. In de loop van de
Middeleeuwen is bemesting belangrijker geworden. Zo is in het
Rijnland bekend dat het vee in de 13e eeuw meer dan voorheen
's winters op stal werd gehouden, wat met efficienter verzamelen
van de mest te maken moet hebben gehad.
In de Nieuwe Tijd en in de 19e eeuw was mest de belangrijkste
66
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beperkende factor in het landbouwbedrijf. De mest is wel de
'tweede Heer God' van de boer genoemd. De welstand van een
boer werd afgemeten aan de omvang van de mesfhoop op zijn
erf. Het overgrote deel van de mest werd geleverd door de veestapel. Runderen en scbapen, maar ook kippen en duiven lijken
mede voor de mest te zijn gehouden. Daarnaast werden meststoffen aangekocht.
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6.2.4.1 Dierlijke mest; plaggenmest
Dierlijke mest
Dierlijke mest was de belangrijkste en meest verbreide meststof.
Oorspronkelijk zal de mesthoop op het erf hebben gelegen of
werd de mest in de stal bewaard. In het laatste geval stonden de
dieren op een steeds dikkere laag mest, waarover regelmatig
plaggen, zand, stro of bladstrooisel moesten worden aangebracht.
De mest en de plaggen werden door het vee vermengd.
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Om de maximale hoeveelheid mest op te vangen werd het vee
zoveel mogelijk op stal gehouden. Als de stal vol raakte, werd de
mest naar buiten gereden en op het land gebracht. Afhankelijk
van de afmetingen van de stal en van het aantal beesten was dat
om de vier tot acht weken. Getallen als 120 karrevrachten mest
per hectare bouwland geven een indruk van de hoeveelheid werk
die verzet werd.
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bij de oude bouwlandgebieden op de terrassen.
- De 15200 ha 'oude bouwlanden' die de Nebokaart geeft voor
Limburg, liggen geheel in het dekzandgebied. De oude bouwlandgebieden in het terrassenlandschap vallen op deze kaart grotendeels binnen de eenheid 'bruine terrasgronden' (een subtype
van de 'oude rivierkleigronden'), waarvan in totaal 17900 ha is
gekarteerd.
- De Bodemkaart van Nederland 1:50 000 geeft daarentegen ook
in het terrassengebied enkeerdgronden aan. Aangegeven wordt
dat de dekken in dit gebied een bruine kleur hebben, in tegenstelling tot de zwarte kleur van de dekken in het dekzandgebied.
De toelichting spreekt van karteringsproblemen, doordat zowel
de natuurlijke bodems als de gebruikte plaggen hier enigszins
kleiig zijn, en de grens tussen ondergrond en dek soms moeilijk
zichtbaar is. Over de ontstaanswijze wordt opgemerkt dat een
deel van de bruine enkeerdgronden kan zijn gevormd doordat de
oorspronkelijke bruine bovenlaag (de zogenaamde moderpodzolB) is doorgespit. Volgens de nieuwste inzichten gaat het op
deze gronden toch niet om plaggendekken, maar is de bruine
bovenlaag gevormd door rivierafzettingen die vervolgens gehomogeniseerd zijn.
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De ouderdom van de plaggendekken
De laatste tijd vindt een boeiende discussie plaats over de ouderdom van de plaggendekken. Vroeger werd wel verondersteld
dat de dikte van het plaggendek een indruk gaf van de ouderdom.
Uitgaande van een gemiddelde van 1 mm per jaar zou een dek
van een meter wijzen op 1000 jaar plaggenbemesting. Deze simpele vuistregel is onhoudbaar gebleken. Zowel in de tijd als in de
ruimte heeft de ophogingssnelheid sterk gevarieerd.
Voor het begin van deze praktijk zijn in de loop van de tijd verschillende dateringen gegeven, uiteenlopend van de IJzertijd tot
de 14e eeuw. De stofwolken rond de discussie zijn nog niet
geheel neergedwarreld. Op basis van dateringen van materiaal uit
plaggendekken plaatst bijvoorbeeld Van Mourik het begin van
de plaggenbemesting in de vroege Middeleeuwen, terwijl Spek
de introductie pas enkele eeuwen later ziet.
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Plaggenmest
Plaggenmest bevatte naast organische stof een hoeveelheid minerale bestanddelen, afkomstig van de plaggen of van zand dat
werd bijgemengd. Die minerale delen maakten dat het bouwland
door bemesting met plaggenmest langzaam werd opgehoogd met
een donker gekleurd, humushoudend 'plaggendek' of 'esdek'.
De oude bodemkaart 1:200 000 uit 1961 (de Nebo-kaart)
spreekt bij een dek van meer dan 50 cm dikte van 'oude bouwlandgronden'.
Op de Bodemkaart van Nederland 1:50 000 vinden we bodems
met een plaggendek van meer dan 50 cm terug als 'enkeerdgronden'. Bij een dek van 30-50 cm spreekt de bodemkaart, afhankelijk van de ondergrond, van laar-, loo- of kamppodzol.
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Ouderdom van de potstal
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Over de aanwezigheid van plaggendekken op de oude bouwlanden in het dekzandgebied bestaat weinig discussie. Anders is dat

Een heel andere invalshoek biedt de datering van de potstal.
Plaggenbemesting kan zonder potstal: de plaggenmest kan zijn
aangemaakt op het erf. Andersom kan men zich echter nauwe83
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Datcring van plaggendekken

Voorhet onderzoek naar de ouderdom van plaggendekken worden verschilende methoden gehanteerd. De belangrijkste, C14, pollenanalyse en archeologie, kennen
elk hun eigen vragen en Problemen.
Bij C14-dateringen van humus en houtskool uit het onderste deel van het plaggendek is het grootste probleem de herkomst van het gemeten materiaal. De organische stof kan bijvoorbeeld al vöör het plaggendek ter plaatse hebben gelegen en door ploegen in het dek terecht zijn gekomen. Sommige plaggendekken zijn aangelegd op plekken die ook in de IJzertijd al als bouwland werden gebruikt. Het materiaal kan ook van eiders komen, bijvoorbeeld met heideplaggen die zelf een eeuwenlange ontstaansgeschiedenis kunnen hebben. In beide gevallen zal het onderzoek tot een te oude datering leiden. Verder is vaak onduidelijk of de monsters op
een oud deel van het bouwland of op een latere uitbreiding zijn genomen. Alleen monsters uit oude delen van de akkers, die al voor de plaggenbemesting in gebruik
waren, kunnen inzicht geven in de ontstaansperiode van de plaggenbemesting.
Pollenanalyse geeft een indruk van de ontwikkeling van de vegetatie. De monsters worden niet in het plaggendek genomen, maar meestal in een nabijgelegen ven.
De Duitse pollenanalyticus K.-E. Behre nam een Sterke groei van winterrogge waar en koppelde dat aan de opkomst van de plaggenbemesting. Nog afgezien van
een aantal vragen die kunnen worden gesteld bij de keuze van de monsterplekken en de nauwkeurigheid van de uitkomsten, is het verband tussen winterrogge en
plaggenbemesting niet aangetoond.
Archeologische vondsten kunnen op verschillende wijzen bijdragen aan een datering. Ongestoorde vondsten in plaggendekken, bijvoorbeeld sporen van gebouwen
die op een plaggendek zijn neergezet, dateren uit een periode waarin het dek al voor een deel bestand. Hiervan zijn echter geen betrouwbare voorbeelden bekend.
Wel zijn er losse vondsten in plaggendekken gedaan, maar die kunnen ook al eerder ter plaatse hebben gelegen en zijn ingeploegd, ofjuist met de plaggen van eiders
zijn aangevoerd. Een andere groep vondsten stamt van direct onder het plaggendek, dus uit een periode voordat ter plaatse plaggenbemesting voorkwam. Een nederzetting die bijvoorbeeld tot de 13e eeuw in gebruik is geweest en daarna bedekt door een plaggendek, geeft aan dat het dek daar pas op zijn vroegst uit de 13e eeuw
dateert. Dat is echter niet interessant, want het gaat om de akkers die bij die nederzetting hoorden; het gebied van de nederzetting is pas na het verlaten bij de oudere bouwlandgebieden gevoegd.
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lijks een potstal voorstellen zonder plaggenbemesting. In iedere
potstal moet de vloer regelmatig met zand of plaggen zijn bedekt.
De oudste potstal geeft dan ook een moment waarop zeker plaggenbemesting is toegepast. De archeologische literatuur is op dit
punt niet eenduidig. Een probleem is, dat ook het regelmatig uitscheppen van mest op den duur tot een dieper liggende stalbodem leidde. Dit gold zeker toen men, in Drenthe vanaf ca 700, de
mest langer in de stal liet liggen en slechts af en toe geconcentreerd uitschepte. Een probleem vormde de steeds verder vervuilende middengang tussen de beide rijen vee. Aanvankelijk werd
op de rand van de stal een deels ingegraven balk aangebracht. De
verlaagde vloer van de stal, die in de praktijk ontstond bij het uitmesten, Heek een goede oplossing en werd na verloop van tijd al
bij de bouw van de boerderij aangebracht: de potstal. Een dergelijke uitvinding, die direct uit de agrarische praktijk voortkomt,
kan heel goed op verschillende plaatsen onafhankelijk van elkaar
worden gedaan.

Verbreiding van de plaggenbemesting
Aanvankelijk zal plaggenbemesting op beperkte schaal, bijvoorbeeld alleen in de tuinen of in een klein, intensief gebruikt deel
van het bouwland zijn toegepast. De grootschalige toepassing
moet samenhangen met intensivering van het gebruik van de
bouwlanden, en zal alleen al daarom zowel in de ruimte als in de
tijd grote verschillen vertonen. Spek ontwikkelde een visie waarin de plaggenbemesting het eerst, rond de 13e eeuw, gemeengoed
werd in het dicht bevolkte zandgebied van Brabant. Vandaar verbreidde de grootschalige toepassing zich in een paar eeuwen naar
andere zandgebieden, het laatst naar het dun bevolkte en perifere
Drenthe.
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Men neemt tegenwoordig aan dat de ophoging door plaggenbemesting in de loop van de tijd steeds sneller is gegaan. Het grootste deel van de plaggendekken dateert waarschijnlijk uit de 16e19e eeuw. In de 18e eeuw ging de ophoging soms zo snel dat
de akkers zelfs verlaagd werden. De landbouwkundige Thys
schreef in 1792: 'zommige graeven het zand onder uyt de zelve,
eensdeels om de akkers te laegen, welke, door dit overvloedig
mest van zand en aerde, aenstonds, dat is, in weynige jaeren zeer
hoog worden'P Aan de andere kant raakte de plaggenbemesting
in delen van Noord-Limburg in de loop van de 18e eeuw in
onbruik. In de 19e eeuw verdween zij geheel.
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De zijbeuk van een 13e-eeuws huis in Peelo (bij Assen, Dr.) is het
oudst bekende voorbeeld van een stal die zeker vooraf is uitgediept. In Lieshout (N.B.) is mogelijk een nog ouder voorbeeld,
uit de 12e eeuw, ontdekt. Overigens lijken ook in de Romeinse
tijd al potstallen te hebben bestaan. Anderzijds zijn in de nederzetting bij het Brabantse Dommelen, die in het midden van de
13e eeuw is verlaten, geen potstallen aangetroffen.
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In ieder gebied bestanden daarnaast lokale verschillen door
variatie in vruchtbaarheid van de oorspronkelijke bodem, door de
aard van het opgebrachte materiaal (plaggen, aarde, bosstrooisel,
etc.), de afstand tot de nederzetting en het oorspronkelijke
relief?
1

6.2,4.2 Omwerken van degrond
Bij een archeologisch onderzoek in Roggel werden onlangs
onder het plaggendek sleuven gevonden. Ze dateren nit het begin
van de 12e eeuw, van voor de plaggenbemesting op deze plek, en
men neemt aan dat ze zijn aangelegd om de grond te verversen
door zure bovengrond onder te werken. Ze vertegenwoordigen
een oudere methode om de vruchtbaarheid van de bouwlanden
op peil te houden.
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maken door de hoge transportkosten. De lokale bodem leverde,
anders dan het Zuid-Limburgse mergelgebied, weinig meststoffen op. Een kleine uitzondering was de winning van moeraskafk
uit een groeve bij de Gulickshof in Susteren. Deze groeve is nog
in 1919/'20 geexploiteerd.
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Een aparte wijze van bemesting vormde het afbranden van de
organische bovenlaag van de grond. Dit vormde de basis voor de
boekweitbrandcultuur, die op het hoogveen van de Peel is uitgeoefend. De oudste vermelding van boekweit op veen komt voor
in een keurboek uit de periode 1525-1665 van Deurne. Pas in de
19e eeuw nam deze cultuur een hoge vlucht (zie hoofdstuk 12).
Ook op heidegrond werd soms boekweit ingezaaid, bijvoorbeeld
op kleine kampjes op de Kempkesberg bij Venray. De werkwijze
was vergelijkbaar met die op veen, doordat de boekweit werd
ingezaaid nadat men de heide had afgebrand. Waarschijnlijk
moet hier toch wel enige grondbewerking hebben plaatsgevonden, want boekweit vraagt een diep doorgewerkte bodem.
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6.2.4.3 Andere meststoffen
Stro kon met dierlijke mest worden vermengd, maar werd ook
wel direct als meststof gebruikt. Uit het Rijnland is bekend dat
stro op het braakliggende land werd gebracht en ondergeploegd. Ook werd daar leem gewonnen en gebruikt voor
bodemverbetering.

6.3 De graslanden
6.3.1 Ligging en aanduidingen
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Andere belangrijke meststoffen waren mergel en kalk, die uit
Zuid-Limburg en het Luikerland in grote hoeveelheden over de
Maas noordwaarts zijn vervoerd. We zagen al eerder hoe op verschillende plaatsen längs de Maas losplaatsen voor mergel lagen,
waarvandaan 'mergelwegen' het binnenland in voerden. Bekend
is, dat in de tweede helft van de 16e eeuw hele scheepsladingen
mergel werden aangekocht door grootgrondbezitters in Noorden Midden-Limburg. Omstreeks 1800 was dat nog steeds het
geval. Aankoop van mergel en andere meststoffen vergde een
forse investering en was daarom alleen voorbehouden aan grotere boeren, en dan nog alleen in perioden met hoge graanprijzen.
Toch was het gebruik aan het eind van de 18e eeuw vrij algemeen, ook op enige afstand van de Maas (bijvoorbeeld in
Horst).
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Huisvuil en industrie-afval, bijvoorbeeld van de jeneverstokerijen, zal vooral in de direkte omgeving van de Steden en de bedrijven zijn gebruikt. As, afkomstig van de spoorwegen, is als meststof gebruikt door de tuinbouw rond Venlo. Vervoer van dergelijke meststoffen over grote afstanden was nauwelijks rendabel te
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De permanente graslanden vinden we vooral in de beekdalen en
in de läge gedeelten van het Maasdal. Een gebied bij Thorn werd
al in 1102 aangeduid als 0 (ooi), een naam die op veel plaatsen
in het rivierengebied wordt gebruikt om weiland in een riviermeander aan te duiden. Onder Franse invloed is de naam soms
verhaspeld tot Ohe: de moderne topografische kaart toont behalve het gehucht Ohe ook de veldnamen Melicker Ohe en
Herkenbosscher Ohe. Het woord pas (pasch, pesch), afgeleid van
het latijnse pascuum (weiland), drong vanuit het Rijnland in
Nederland door. In 1409 wordt een Middelpasch bij Swolgen
genoemd. Een andere veel voorkomende aanduiding voor
grasland, beemd of bauet, duidt oorspronkelijk op (gemeenschappelijk) hooiland, al is het woord later ook wel voor grasland
in het algemeen gebruikt.
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De meest uitgestrekte graslandgebieden lagen in het winterbed
van de Maas. De Tranchotkaart geeft een goede indruk van het
gevarieerde landschap in dit gebied. Direct aan de Maas geeft de
kaart stroken met een begroeiing van struikgewas aan, in de
Duitstalige legenda aangeduid als 'Weidengebüsch' (we moeten
hierbij waarschijnlijk denken aan een vorm van bosweide).
Enkele recente, nog niet of nauwelijks begroeide, op- en aanwas-
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sen zijn als zand- en grind aangegeven. Het meeste grasland staat
aangegeven als 'Prés', op de Tranchotkaart een aanduiding voor
de betere graslanden. Daarnaast worden op de meeste kaarfbladen 'Pâturages' aangegeven: siechte, zeer extensief gebruikte en
soms nauwelijks van 'woeste grond' te onderscheiden graslanden.

6.3.2 Wei- en hooiland
De natste delen van de beekdalen kwamen in gebruik als hooiland, de beter ontwaterde als weiland. De meeste hooilanden zijn
al in de late Middeleeuwen verdeeld, al werden ze nog eeuwenlang na de hooitijd gemeenschappelijk beweid. Op oude
kadastrale kaarten zijn de hooilanden in het zandgebied herkenbaar aan de uitzonderlijk kleinschalige verkaveling (fig. 45). In
het Maasdal zijn dergelijke gebieden niet terug te vinden.
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De weilanden zijn later verdeeld dan de hooilanden. Nog lange
tijd bestonden plaatselijk grote aaneengesloten complexen
gemeenschappelijk weiland. Aan gemeenschappelijk gebruik
herinnert bijvoorbeeld de veldnaam 'koppel', bijvoorbeeld in de
Koppelweide in Herten. In plaatsen als Montfort en Wessem
verdwenen de laatste gemeenschappelijke koeweiden pas in het
tweede kwart van de 20e eeuw. Soms valt de verdeling in de
bronnen te volgen. Zo was Dormans Pasch op de grens van
Gennep en Heijen in 1648 nog gemeenschappelijk gebruikt; ruim
een eeuw later, in 1756, was het verkaveld en heette het Dormans
Hegge.
107

m

Fig. 45. De Broekbemden, in het beekdal ten oosten van Helden, waren
hooilanden met een uitzonderlijk kleinschalige verkaveling (mar:
kadastraal minuutplan, 1820). Het was een van de eerste gebieden in
Limburg die werden ruilverkaveld.

vloeiing van de Oude en de Nieuwe Maas. Het Roermondse
Kartuizerklooster verplichtte de pachters van de Oudenhof en de
Beeckerhof, aan de westzijde van Swalmen, in de 16e en 17e
eeuw om elk 200 hofschapen te houden. Mogelijk zijn de
graslanden in de late Middeleeuwen zeker zo belangrijk geweest
voor de schapenhouderij als de heidevelden. Ook later hebben
nog Schapen in de graslanden langs de Maas gelopen. Nog omstreeks 1840 stand een schaapskooi in een ge'fsoleerd gebied tussen de toenmalige Maas en een Oude Maas ten oosten van P o l
en de schaapskooi van kasteel Horn bestand zelfs nog in de 20e
eeuw.
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Sommige gebieden konden pas als weiland in gebruik worden
genomen na ontwatering. Voorbeelden zijn de meeste pleistocene Maasmeanders, die met hun kleibodems aantrekkelijke weidegebieden konden vormen, maar die zonder afwatering
onbruikbare moerassen waren. De meeste van deze gebieden zijn
in de loop van de tijd ontwaterd door een sloot in de lengterichting te graven, waarmee in feite de oude bedding werd gereconstrueerd. Nadien werden de beste delen vaak in gebruik genomen als weiland, de slechtere delen als hakhout. Een dergelijk
landschap van hakhout en weiland treffen we bijvoorbeeld aan bij
het Lottumer Schuitwater en bij Boukoul.
De weiden langs de Maas werden vooral begraasd door koeien,
maar men liet er ook wel schapen lopen. De schapenweide in de
Weerd bij Roermond blijkt in 1365 voorbehouden aan de voogden van die stad. De voogd bezat een schapenstal bij de samen-
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In Midden-Limburg zijn in de 19e en 20e eeuw veel populieren
('canadassen') aangeplant. In Swalmen leidde dit tot de stichting
van een houtzagerij en houtvemerkingsindustrie. De aanplant
leidde tot wrijvingen tussen de landeigenaren die de populieren
plantten, vaak grootgrondbezitters of gemeenten, en de pachters
die hun gras- en hooiopbrengst terug zagen lopen. De pachters
waren bovendien aansprakelijk voor de schade die vee aan de
aanplant toebracht.
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6.3.3 Bevloeiing
Een vloeiweide is een stuk hooiland (de term vloeiwewfe is feitelijk onjuist) dat periodiek wordt bevloeid met water uit rivieren,
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beken of kanalen. De bevloeiing diende om de hooiopbrengst te
verhogen door de aanvoer van voedingsstoffen. Om die bevloeiing mogelijk te maken moesten stuwen en voorzieningen voor
aan- en afvoer van water worden aangelegd. Een groot aantal
beken en riviertjes in hoog-Nederland is in de loop van de tijd
aangepast om bevloeiing van de aangrenzende graslanden mogelijk te maken. Vooral in de Achterhoek en in Belgisch-Limburg
zijn hier de nodige voorbeelden van bekend. De ouderdom van
dit verschijnsel is onduidelijk; in Engeland zijn middeleeuwse
voorbeelden bekend en lijkt de praktijk vooral in de 16e en 17e
eeuw opgang de hebben gemaakt. De enige oude aanwijzing
in Limburg vormt de 99 roeden waterbaentz die in 1459 aan het
Roermondse Kruisherenklooster werd verkocht.
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Omstreeks 1800 hadden de meeste gemeentebestuurders geen
idee wat een vloeiweide was, blijkt uit hun antwoorden op vragen
van de minister van Binnenlandse Zaken te Parijs. Enige
decennia later kwam het onderwerp in de belangstelling en ontstond een ware lobby voor de aanleg van vloeiweiden. Nu betraf
het echter meer ontwikkelde vormen, die aanzienlijke hoeveelheden kapitaal en arbeid vereisten. Er werden twee verschillende
Systemen toegepast: rugbouw en hangbouw.
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Bij een hangbouwsysteem stroomde het water uit een aanvoersloot, die aan de
hoge zijde van het perceel lag, over de volle breedte van het perceel naar beneden waar het werd opgevangen in een afvoersloot. De laatste Voerde het water
af naar de beek of diende als aanvoersloot voor een volgende vloeiweide.
Het rugbouwsysteem was ingewikkelder. Hier werden ruggen aangelegd,
waarbij over iedere rag een aanvoergreppel liep waaruit het water over de hele
lengte naar beide zijden afstroomde. De laagten tussen de ruggen dienden
voor de afvoer van het water, naar een volgende vloeiweide of naar de beek.
De aanleg van dit systeem vergde nogal wat werk Het terrein werd eerst geegaliseerd, waarbij het een Uchte helling behield. Daarna werden de ruggen
aangelegd, gevolgd door de voorzieningen voor de aan- en afvoer van het
water. De breedte van de ruggen liep uiteen: in Duitsland was 10-20 meter
gebruikelijk, in Belgie 5-6 meter.
117

Niet alleen de aanleg, ook het verdere beheer vergde nogal wat
kapitaal, arbeid en gespecialiseerde kennis. De inrichting vereiste voortdurend onderhoud. Meestal werd een 'vloeibaas' aangesteld, die desgewenst extra arbeid kon inhuren. Na de (tweede)
hooioogst vond groot onderhoud plaats: schoonmaken van sloten
en greppels, herstel van dijkjes enz. Daarna begon het eigenlijke
bevloeien dat, uitgezonderd in perioden met strenge vorst, doorging tot half april of half mei.
In de 19e eeuw werd de aanleg van vloeiweiden door overheid en
grootgrondbezitters gestimuleerd. In de pogingen zijn twee gol-

ven te herkennen, in de jaren 1840-1860 en omstreeks 1890. Ook
in Noord- en Midden-Limburg werden verschillende complexen
vloeiweiden aangelegd. Om verschillende redenen hebben deze
pogingen weinig succes gehad (zie hoofdstuk 12).

6.3.4 Perceelsscheidingen
Typen en datering
In de natte graslanden in de beekdalen werden de perceelsgrenzen aangegeven door waterhoudende sloten, waarlangs soms
elzen- of wilgensingels of heggen standen. In de droge weidegebieden waren heggen de belangrijkste perceelsscheiding. 'De
Heggen' was in Weert zelfs een gangbare aanduiding voor weilanden. In Thorn wordt een graslandgebied längs de weg naar
Wessem in 1343 aangeduid als in der O by der hagen van der
heggen.
In de omgeving lag in 1389 een huis Die Hegge, de
tegenwoordige Grote Hegge.
m
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De meeste bomen in de graslandgebieden werden geknot, om
takken te leveren voor brandstof, afrasteringen en andere doeleinden. Het knotten vond plaats op ruim 2 meter hoogte, buiten
bereik van het vee. De bekendste knotboom was de wilg, maar
ook veel andere loofbomen (elzen, essen, eiken, hazelaars) zijn
wel geknot.
De verdeling van gemeenschappelijke weidegebieden leidde tot
aanleg van nieuwe perceelsscheidingen. Net als in het bouwland
is daardoor ook in de graslandgebieden de lengte aan houtranden
in de Nieuwe Tijd toegenomen.

De Maasheggen
Meidoornheggen (fig. 46) zijn typerend voor het 'Maasheggenlandschap', längs de Maas in Noord-Limburg en NoordoostBrabant. Mogelijk waren in dit gebied al in de 14e eeuw perceelsscheidingen aanwezig. Het Genneperhuis wordt vanaf 1361
regelmatig Immehagen of Huis ten Hage genoemd ; het was
toen blijkbaar al omringd door heggen. Op afbeeldingen uit de
16e en 17e eeuw zijn heggen te herkennen en in 17e-eeuwse
bronnen worden doomhagen genoemd. Bijna alle heggen die nu
nog aanwezig zijn, staan al op de Tranchotkaart. De heggen zelf
zijn regelmatig vernieuwd, maar sommige meidoornstruiken zijn
zeker een eeuw oud. De Maasheggen dienden zowel om vee te
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keren als om slib vast te houden. Meidoorns zijn geschürt als perceelsscheidingen in dit gebied: ze komen van nature in het rivierengebied voor, zijn goed bestand tegen snoeien en groeien bij
het juiste beheer uit tot ondoordringbare heggen. Het beheer
bestand uit regelmatig, om de 10 à 15 jaar, snoeien, waarbij enkele takken werden gespaard en door de andere stammen heengevlochten. De gesnoeide takken werden als brandstof gebruikt.
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Er bestaat een opvallend verschil tussen de grote dichtheid aan
Maasheggen op de (Brabantse) westoever en de veel geringere
heggendichtheid op de (Limburgse) oostoever. Dit verschil kan
samenhangen met het veel sterkere relief op de Limburgse oever.
Als andere mogelijke redenen zijn wel genoemd het grondbezit,
dat aan de Limburgse zijde wat grootschaliger zou zijn, en mogelijke verschillen in bedrijfssysteem. De Limburgse Maasheggen
liggen gemiddeld dichter bij de boerderijen, wat tot een intensiever gebruik van deze weidegebieden kan hebben geleid.

niet geheel duidelijk; gezien de verschillende spellingen kan het
evengoed weide betekenen als weg.

6.4.1.1 Grote variatie
De onontgonnen gebieden vertoonden een grote afwisseling in
landschap en gebruiksvormen. Dat blijkt al uit oude besclirijvingen. Zo klaagden de inwoners van Someren in 1454 bij de hertog
van Brabant over de mensen uit Weert die op hun grondgebied
kwamen die heißen van den sehen gemeynten affinaiende, torven daer op makende ende die bomen daar op staende afhou-
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De lengte aan Maasheggen lijkt in de période tussen het vervaardigen van de kaarten van het Kleefs kadaster (1732) en van
Tranchot (ca 1806) al met 15 à 20% te zijn afgenomen.
Nadien is de afname doorgegaan; vooral in de laatste halve eeuw
zijn de nodige gaten gevallen in het Maasheggenlandschap. Aan
de Limburgse kant zijn nu nog maar enkele resten over. In de
beekdalen zijn nog meer heggen verdwenen; hier is nauwelijks
iets overgebleven.
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6.4 De onontgonnen gebieden
6.4.1 Typen en gebmiksvormen
Nog in de 19e eeuw bestand een groot deel van Noord- en
Midden-Limburg uit onontgonnen gebieden, die meestal
gemeenschappelijk werden gebruikt. Zowel deze gemeenschappelijk gebruikte gebieden zelf als de groep mensen die gebruiksrechten had, werd in deze streken aangeduid met de term
'gemeint'. Elders in Nederland spreekt men vaak van meent, in
Duitsland van Allme(i)nde. AI deze woorden gaan uiteindelijk
terug op de Indo-Europese wortel mei, die ruilen, uitwisselen
betekent en oorspronkelijk Staat voor iets wat verschillende personen afwisselend toekomt. We vinden de term terug in de
naam van de Meinweg (ca 1350 Meinewce, 1389 Mywende,
1421/'22 Meynwerden, eind 15e eeuw Meynweygh, 1502
Meynweg, 1514/' 15 Meynweye; 1557 dem Waldt genant die
Meynweide).
De betekenis van het tweede lid van de naam is

OH»

•

-V

124

125

Fig. 46. Meidoornheg bij Laak (foto auteur).

'
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Tobel 13. Typen gemene gronden en hin gebruiksvormen
Bos

Heide

Moeras/Ven

Bouwmaterialen

bouwhout

plaggen
(dakbedekking)

klei (baksteen)

Brandstoffen

brandhout

enige turf, hout

Weidegrond

varkens, vee

Schapen, vee

Bemcsting

bladstrooisel

mest, plaggen

Landbouw, overig

afrasteringen,
hopstaken

Vlees, vis

varkens,
jachtwild

Schapen, runderen,
jachtwild

jachtwild (vooral
vogels), vis

Industrie

hout, houtskool,
manden

heide (bezetns),
jeneverbes, wol

ijzer

Diverse

Grasland

Hoogveen

Stuifzand

turf

vee

grasplaggen

mest,
grasplaggen

turfstrooisel

zand

enig jachtwild

konijn

turf

zand

hooi

Schapen, runderen,
jachtwild

oeverversterking,
batten, wegaanleg

wende ende swethvuerende [= wegvoerende] daer hun dat
getieft. Vier eeuwen later was het gebruik nog even gevarieerd.
Op een vraag naar het gebruik van de 'woeste gronden' antwoordde de gemeente Horst in 1851: Ret hakken van heide ter

koker van 18e en 19e-eeuwers die vonden dat al die gronden zo
snel mogelijk in ordentelijk bouw- en weiland moesten worden
omgezet.

bemesting, het weiden van Schapen en vee,

De verschillende soorten onontgonnen gebieden zijn nooit sterk
van elkaar gescheiden geweest. Alleen de bossen, de meest waardevolle gebieden, werden soms omheind en afzonderlijk
beheerd. In Echt werd in de 17e eeuw onderscheid gemaakt tussen het Echterbos (600 bunders goed en slecht bos) en het
Echterbroek (een moerasgebied, dat eveneens 600 bunders
besloeg). Toch zijn de bossen in de loop van de tijd steeds verder in omvang afgenomen. De heidevelden en stuifzanden namen
daarentegen in omvang toe; heidevelden namen in de 19e eeuw
veruit de grootste oppervlakte in.
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het verveenen,

het

plaatsen van bijenkorven, en het graven van leem om te pleiste-

ren, en in zeer klein gedeelte om stenen te bakken.
Een naam
als Turfhei (bij Beesel) wijst op een heidegebied met plaatselijk vennen met voedselarm veen.
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In deze afwisselende gebieden kwam een groot aantal verschallende vegetaties voor: bossen, graslanden, heidevelden, moerassen, hoogvenen en stuifzanden. In vroegere eeuwen hadden vrijwel al deze gebieden, met de ontoegankelijke delen van de hoogveengebieden als enige uitzonderingen, belangrijke functies
(Tabel 13). De vele gebruiksmogelijkheden maken een term als
'woeste grond' nogal vreemd. Die term komt dan ook uit de
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In het navolgende gaan we wat dieper in op de verschillende
gebruiksvormen.
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6.4.1.2 Houtleverantk
De bossen leverden hout, dat onder andere werd gebruikt als
bouwmateriaal en als brandstof. Voor een gebied als de Meinweg
werd hout door de eeuwen heen als de belangrijkste opbrengst
beschouwd. Grote stammen werden gebruikt om het skelet van
vakwerkhuizen te bouwen. Ze werden in de loop van de tijd steeds
zeldzamer. Kleinere stammen werden verwerkt tot timmerhout,
terwijl twijgen werden gebruikt als brandhout, voor schuttingen,
voor vlechtwerkwanden van vakwerkhuizen, bezemstelen, manden etc. Hout diende daarnaast als grondstof voor houtskool. De
waldgraaf (beheerder) van het Nederrijkswald had in de 15e eeuw
een kolenbrander in dienst. In de bodem is vroegere houtskoolfabricage nog terug te vinden in het het zg. roodzand, dat
onder meer in de Meinweg is aangetroffen.
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Een bijzondere toepassing was de aanleg van oeverversterkingen
längs de Maas en de Roer. Zo vroeg de koper van de Tonedenhof
in Melick in 1565 toestemming om 17 of 18 wagen 'rijssholtz'
op de Meinweg te mögen kappen voor het onderhoud aan zijn
batten längs de Roer. Roermond, eveneens gerechtigd in de
Meinweg, mocht echter het hout uit dat gebied niet gebruiken
voor de versterking van de Maasoever.
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De voortdurende achteruitgang van de gemeenschappehjke bossen leidde in de late Middeleeuwen tot gebrek aan bouwhout. Om
dit te compenseren kregen dorpelingen soms toestenmiing om
vôôr hun erf bomen aan te planten op de gemeint of längs de
wegen. De bomen zelf waren privébezit, en in feite ging het dus
om particulière gebruiksrechten op delen van de gemene gründen. Uiteraard mochten de aangeplante bomen het gebruik van
de weg niet belemmeren. De Brabantse hertogen gaven de meeste van hun dorpen in de loop van de tijd, tegen een eenmalige of
jaarlijkse vergoeding, een dergelijk voorpootrecht. Het recht
betraf meestal een zone van 40 tot 60 voet (12 tot 18 meter).
In het onderzoeksgebied gaf de heer van Horst in 1492 een voorpootrecht aan de bewoners van Horst. Uit de bepalingen valt op
de maken dat er voomamelijk eiken werden geplant. De eikels
werden door varkens gegeten; ieder mocht zijn varkens op de
wegen laten lopen. De eigenaren mochten het hout vrij gebruiken
voor hun gebouwen in Horst, maar betaalden een bedrag aan de
heer als ze het hout voor andere doeleinden verkochten.
Willem van Hörne gaf in 1419 aan de bewoners van Weert en
Nederweert het recht om eikenhout te mögen planten op eigen
grond grenzende aan gemeentegrond.
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6.4.1.3 Extensieve weidegrond
Een groot deel van de bomen werd als hakhout beheerd. Daarbij
werden bomen kort boven de grond gekapt, waarna op de oude
stam steeds weer nieuwe twijgen groeiden. De stobbe bezat de
groeikracht en het uitgebreide wortelstelsel van een volwassen
boom, wat leidde tot een snelle groei. Afhankelijk van de
gewenste dikte van de twijgen, kon met een kortere of längere
omlooptijd worden gekapt. Omdat dieren graag jonge takken
eten, moesten de hakhoutgebieden (anders dan de bomen längs
de weilanden, die buiten bereik van de dieren geknot werden),
worden beschermd. Hakhoutbossen waren dan ook omringd door
dichte houtwallen.
In de 15e eeuw werd in de Meinweg al gesproken van 'heyster'
(telgen), die men van de 'stock' (stobbe) mocht kappen. Met het
verdwijnen van de grate bomen werd hakhout steeds meer een
monocultuur in de overgebleven bossen. Uit de 16e eeuw zijn
bepalingen bekend die de stobben beschermden. Men mocht
geen stobben uit de grond halen en moest bij het maaien van
heide op drie voet van de stobben blijven. In de 17e eeuw moesten de stobben nog voorzichtiger worden behandeld: men mocht
geen twijgen meer afslaan of afrukken. De omlooptijd van het
hakhout was in de 16e eeuw zeven jaar, later acht tot elf jaar.
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De meeste onontgonnen gebieden boden voedsel voor vee. Voor
de meeste diersoorten bood de gemeint een belangrijk deel van
het voedsel. Rundvee en Schapen waren vooral belangrijk omdat
ze mest leverden en daardoor akkerbouw op de velden mogelijk
maakten, maar ze leverden daarnaast wol en, omdat men in de
wintermaanden de veestapel reduceerde, vlees. Varkens werden voomamelijk voor het vlees gehouden.
139

Varkens
In de Middeleeuwen werden bossen gebruikt om varkens te niesten. Het aantal varkens dat er geweid kon worden bepaalde voor
een belangrijk deel de waarde van een middeleeuws bos en was
zelfs een maat voor de omvang van dat bos. Een van de oudste
gegevens in ons gebied is de 19 vercken ganck in Lothemerbosch
(het Lottumse bos) die in 1326 behoorde bij het huis Horst.
In de herfst werden de dieren het bos ingedreven, waar ze leefden
van eikels en beukenootjes. Het gewroet gaf schade aan jonge
aanplant, maar woelde ook de bodem om en bevorderde daardoor
het onfkiemen van eiken en beuken.
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Met het verdwijnen van de oude, vrachtdragende bomen verdwenen ook de varkens uit de bossen. In het Swalmerbos werden
in de 15e eeuw nog varkens geweid. In de Meinweg was dat toen
waarschijnlijk al nauwelijks meer het geval, hoewel er nog een
varkenshoeder op de Meinweg werd gesignaleerd in 1596. In
de reglementen (de 'Cleernis') van het Echterbos uit 1477 staat
de varkenshouderij nog op de voorgrond, maar in de 16e en 17e
eeuw verdween die ook daar. In de 18e eeuw was schapenhouderij er de belangrijkste activiteit. Varkens werden ook nadien
nog wel gehouden, maar ze werden geweid in de broekgebieden,
längs de wegen en, na de oogst, op de stoppeis in het bouwland.
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Rundvee

den up Meynweg in 1502 als Wassenbergs leen gekoppeld werd
aan de Aldeborg in Arsbeck. Waarschijnlijk bestand het recht
toen alleen nog maar in theorie, omdat de paarden zelf al verdwenen waren. Buiten het onderzoeksgebied zijn vermeldingen
van wilde paarden bekend uit het Nederrijkswoud bij Nijmegen
(14e eeuw) en uit de Achterhoek.
De voorbeelden maken duidelijk dat zowel (open plekken in)
droge bossen als broekgebieden geschürt waren om paarden te
weiden. Uit gegevens van andere delen van Europa valt af te leiden dat kuddes wilde paarden bestaan uit een hengst en twintig
tot dertig merries en hun veulens, en dat de paarden hun hele
leven in hetzelfde territoir van ca tien Vierkante kilometer blijven. In een gebied als de Meinweg betekent dat een maximum
van zo'n 75 paarden. Waarschijnlijk waren alle kuddes al omstreeks 1500 verdwenen. In het Rijnland wordt het recht van
paardengang na 1500 nergens meer genoemd.
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Rundvee werd, behalve op de graslanden, geweid op de heide en
op open plekken in het bos. In 1701 had Herkenbosch een eigen
koeherder die de 'gemeine hehrde' op de Meinweg hoedde. Uit
het houtgeding van 1530 voor dit gebied valt op te maken dat er
ook toen koeherders actief waren.
De stadsweiden van
Roermond werden wel gebruikt om ossen, die door kooplieden
werden aangevoerd, 's-nachts te laten grazen.'
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Paarden
In Midden-Limburg ten oosten van de Maas liepen eeuwenlang
kuddes halfwilde paarden. In middeleeuwse stukken wordt
gesproken van het recht van paardengang, wat inhield dat de
rechthebber wilde paarden mocht laten weiden in gebieden die
aan anderen toebehoorden. Den ganckvan den wilden peerden in
Echterwalt behoorde in 1326 tot de leengoederen van het huis
Montfort.
De peerdenstoet
ende wildbaen in het
Meerlebroek behoorde aan de hertog van Gelre. In 1456
maakte de bezitter van de Grote Hoeve in Beifeld aanspraak op
dit recht, alsmede op het jachtrecht in het Meerlebroek, maar de
hertog trok aan het längste eind. De heer van Wassenberg bezat
het recht van paardengang op zijn domeinbos. Hij bezat daarnaast een aantal rechten op de Meinweg, maar daar was juist de
paardengang niet bij: der perdeganc op den bosch van Meinewce
wordt omstreeks 1350 genoemd als Brabants leen. Deze situatie leidde tot verwarring, waardoor het mogelijk werd dat de
heer van Wassenberg, en zijn opvolger de hertog van Gulik, in de
16e eeuw toch aanspraak maakte op de paardengang op de
Meinweg. Zo kon het gebeuren dat den stot van den wilden per147
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Bijen
De heidevelden en bossen werden voorts gebruikt om bijen te
houden. Bijen leverden was, gebruikt voor kaarsen, en honing.
In de 15e eeuw bezat de heer van Wassenberg het recht op de bijenzwermen in de Meinweg. Dit recht werd in een adem genoemd
met het jachtrecht ('de wiltfanck ind den bijfanck'), wat erop
wijst dat het hier om wilde bijen ging. Dit recht bestand ook
eiders wel. In het Elmpter bos had de heer recht op de bijenzwermen die in een boom waren gevlogen; in andere gevallen
mocht de zwerm door de gerechtigden worden gevangen.
Naast deze wilde bijenzwermen waren er de bijenkorven. In het
Swalmerbos was het recht om korven te plaatsen in de 16e eeuw
voorbehouden aan de gerechtigden. Later mochten vaak ook
mensen van eiders tagen een vergoeding korven plaatsen. In de
Peel onder Venray, Horst, Sevenum en Helden standen in de 17e
eeuw zelfs bijenkorven uit Guliks en Keuls gebied , maar dat
was in de 18e eeuw niet rendabel meer.
In 1804-'05 telden Nunhem en Haelen samen 138 bijenkorven,
die in totaal 16 k 19 kg was opleverden. Het aantal korven in
de Peel was veel hoger, zoals blijkt uit gegevens over Venray aan
het eind van de 19e eeuw (tabel 14). De toename aan het eind van
de 19e eeuw is nog onverklaard en is zeker tijdelijk geweest.
Over het algemeen nam de bijenhouderij in die periode af door
de concurrentie van suiker, zowel rietsuiker uit de kolonien als
bietsuiker uit Nederland. Ook een tijdelijke toename door de teelt
van veenboekweit (zie par. 9.6), een andere voedselbron voor
bijen, was toen alweer voorbij.
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Jabel 14. Aantal bijenkorven in Venray, 1873-1898 (Heicvelmans et al, 1980.
p. 39).
Jaren

Aantal kurven

1873-1875
1876-1879
1884-1890
1891-1895
1896-1898

643
652,5
450
600
950

Schapen
In de Nieuwe Tijd was het schaap het meest kenmerkende dier
voor de heidevelden. De herders en schaapskudden op de 'grote,
stille heide' zijn hèt cliché in beschrijvingen van de vroegere
landbouw op de zandgronden. In veel literatuur wordt ervan uitgegaan dat de Schapen, en daarmee de heidevelden, de kurk
waren waarop de landbouw in de zandgebieden dreef.
Dit beeld is echter te eenvoudig. Ten eerste is de koppeling van
Schapen met heidevelden te simplistisch. De heide werd ook
gebruikt door runderen, en Schapen weidden, behalve op de
heide, in wegbermen, op de stoppeis van het bouwland, in het
veen en (illegaal) in de bossen. Ook in hoogveengebieden
graasden Schapen, maar in het turfwinningsseizoen was dat verboden.
Ten tweede is het schaap in de Nederlandse historisch-geografische literatuur altijd te eenzijdig beschreven als mestleverancier.
Naast mest geven Schapen vlees en wol. In de loop van de 19e en
het begin van de 20e eeuw heeft de vleesproduktie een tijdlang
de eerste plaats ingenomen. In de Middeleeuwen is wol het
belangrijkst geweest. Overigens was de wol, totdat omstreeks
1800 de merinoschapen in Limburg werden gefntroduceerd, van
siechte kwaliteit.
Ten derde.is het belang van schapenmest voor de landbouw vooral bekend uit het 19e-eeuwse Drenthe. In het zuiden is het beeld
ook voor die période minder duidelijk. Het grote heidegebied van
de Meinweg werd in het begin van de 19e eeuw maar door een
deel van de gerechtigde dorpen als weidegebied gebruikt.
Voor oudere perioden, en zeker voor de Middeleeuwen, is het
beeld nog minder duidelijk. Als mestleveranciers waren Schapen
inférieur aan runderen, maar de mestbehoefte was zo groot dat
ieder beetje telde. Er lijkt een verband te bestaan tussen de aantallen runderen en Schapen. Als de rundveestapel, om wat voor
reden dan ook, moest worden ingekrompen, ging men meer Schapen houden.
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De geschiedenis van de schapenhouderij in het onderzoeksgebied, zeker in de Middeleeuwen, is nog grotendeels onbekend.
Het oudste gegeven over Schapen die op de Meinweg gehoed
werden, stamt uit 1562. In latere eeuwen hebben de aantallen
Schapen sterk gevarieerd, zowel in de tijd als in de ruimte. In de
17e en 18e eeuw beschikten veel boerderijen over schaapskuddes. Per boerderij ging het vaak om relatief kleine aantallen; in
het Peelgebied zelden meer dan 40. Dat leidde tot samenwerking:
in het midden van de 17e eeuw had vrijwel iedere buurschap in
het Peelgebied een schaapherder (Scheper) in dienst, die gezamenlijk betaald werd. Toch bestanden ook wel grotere kuddes. In
Midden-Limburg ten oosten van de Maas bezat bijvoorbeeld de
Zwaantjeshof in Berkelaar 196 Schapen in 1760, maar dit was
toen de grootste boerderij van Echt. De Bergerhof in Posterholt
bezat zowel in 1670 als in 1761 zo'n 100 Schapen. In Maasniel
bezat de Thuserhof 26 Schapen (1787) en de Wijershof 110
(1682), later geslonken tot 50 (1766) en 34 (1786). Een afhame in de 18e eeuw vinden we ook in Beesel, waar het aantal
Schapen tussen 1738 en 1793 met 40% afnam terwijl de rundveestapel bijna op peil bleef , en in Venray. Uit gegevens over
Deurne in 1889 valt op te maken dat de Schapen nogal ongelijk
over de verschillende categorieen landbouwbedrijven waren verdeeld: de grootste bedrijven hadden gemiddeld meer dan 10
Schapen, de kleinere bedrijven hadden nauwelijks Schapen, met
uitzondering van de arbeiders met 1 ä 2 ha bouwland die er
gemiddeld 8 Schapen op nahielden.
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In het Peelgebied standen veel schaapskooien aan de rand van het
veen. Dat wijst erop, dat niet alleen de heide, maar ook het veengebied werd begraasd. In de buurt van Nederweert gingen de
Schapen meestal terug naar de boerderij; de schaapskooien dienden hier als schuilplaats bij siecht weer. In de omgeving van
Venray, Horst en Sevenum standen de kooien veel verder van de
dorpen af. Hier hadden sommige boeren twee kuddes, een die
dicht bij huis bleef en 's-avonds werd binnengehaald om de mest
te kunnen verzamelen, en een tweede kudde die met de Scheper
in de Peel bleef. Een deel van de kooien aan de rand van het
veen bood ook ruimte aan de Scheper. Op de Tranchotkaart Staat
een hele reeks van deze Peelkooien in het westen van de gemeente Venray. Volgens een kaart uit 1682 standen daar toen al
Schaapskoyen.
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De grote schommelingen in de omvang van de kuddes door de
eeuwen heen is goed af te lezen uit Tabel 15. Ook dat wijst erop
dat de aantallen Schapen niet alleen te verklaren zijn uit de
behoefte aan mest, waaraan immers altijd een tekort was. De oor-
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zaak van de wisselende aantallen kan liggen in ziektes, in veranderingen in het bedrijfssysteem of in schommelingen op de
markt voor wol en vlees. De teruggang in de 18e eeuw kan ook
verband hebben gehouden met beperkende maatregelen, bedoeld
om de gemene gronden te sparen. Inwoners van Roermond
mochten vanaf 1658 alleen nog Schapen houden als ze tenminste
12 morgen akkerland onder de jurisdictie van de stad bezaten of
pachtten. In Echt mocht men na 1780 alleen Schapen houden als
men vijf bunder akker- of grasland bezat.
Tobel 15. Aantallen Schapen in Venray, Horst en Sevenum in de periode
1595-1870 (naar: Van den Münchhof, 1991b, p. 192; Derix & Verlinden,
1982).

Een opvallende ontwikkeling vond in delen van het Peelgebied
plaats in de 2e helft van de 19e eeuw. Tabel 15 laat zien, dat het
grootste aantal Schapen in Venray pas in de 19e eeuw werd
bereikt. Terwijl de schapenhouderij in de buurgemeenten Horst
en Sevenum relatief stabiel was, vond in Venray nog in de tweede helft van die eeuw een Sterke groei plaats. De achtergrond
hieran is, dat een aantal inwoners van Venray en omgeving een
commerciele Schapenhandel opzetten. Rond 1870 daalde het
aantal Schapen in Venray sterk en verloor de plaats haar bijzondere positie. De schaapdichtheid week tegen het eind van de 19e
eeuw weinig meer af van die in de omliggende dorpen (fig. 47).

6.4.1.4 Jacht
Jaar

1595
1649
1680
1728
1753
1756
1756/'63
1791
1793
1795
1810
1819
1821
1835
1844
1851
1856
1867
1870

Venray

Horst

Sevenum

Helden

1579
2193
3037
1985
1469
3121
>2200

1268
583

2309
2470
6428
4338
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1748
>2900
6320
7500
7432
7297
7770

Jacht werd beoefend om schadelijk wild te bestrijden, om het
menu te verrijken en om de statusverhogende werking die uitging
van een activiteit die over het algemeen was voorbehouden aan
de hogere standen. Op het laatste vormde het vroegere
Overkwartier van Gelre overigens een uitzondering: de burgers
van Venlo mochten, weliswaar zonder gebruik te maken van
geweer of net, in het hele gebied jagen. Alleen in het land van
Montfort was het jachtrecht beperkt tot de drossaard van het
gebied en de bezitters van het huis Triest (onder Vlodrop).

1125
810
1310

>1700

936
1450
1528

Bejaagde diersoorten
Het voorbeeld bij uitstek van een dier dat als schadelijk werd
beschouwd, was de wolf. Een groot aantal plaats- en veldnamen
herinnert nog aan de vroegere verbreiding van het dier. In de
Meinweg liggen bijvoorbeeld een Wolfskuil en een Wolfsberg.
In de onrustige 17e eeuw breidde het aantal wolven zieh sterk uit
en werden ze als een plaag beschouwd. Ze kwamen vooral voor
in de uitgestrekte 'woeste gronden' ten oosten van de Maas, maar
kwamen ook wel aan de overzijde. In de 18e eeuw werden regelmatig wolven geschoten en in 1804 (in de Peel) en 1810/' 11 werden grote klopjachten georganiseerd, de laatste nadat kinderen
waren aangevallen. Nog in 1891 werden in de omgeving van
Venray waaraemingen van wolven gemeld.
De wolf werd zowel bewonderd als gevreesd. Het dier is in de
Nederlandse folklore de verpersoonlijking van het kwade, en
werd fanatieker dan enig ander dier bejaagd. Uit historische
gegevens blijkt dat wolven, anders dan optimistische voorstanders van herintroductie soms voorspiegelen, wel degelijk een
gevaar voor mens en dier konden vormen. Naast kleinvee werden
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Zeker in het Peelgebied mögen we ook een verband veronderstellen met de lokale lakennijverheid, die hier eeuwenlang heeft
bestaan. Omstreeks 1760 namen de afzetmogelijkheden van wol
op de Engelse markt toe. De lokale lakennijverheid ging in deze
tijd evenwel ten onder; de laatste Venrayse lakenwever hield er in
1776 mee op. Daarna werd de wol nog wel ter plaatse gesponnen,
maar gebeurde de verdere bewerking eiders. De ambachtelijke
spinnerijen Melden het nog vol tot omstreeks 1880. De meeste
wol werd via Antwerpen naar Engeland vervoerd. De gevolgen van deze ontwikkelingen voor de omvang van de schaapskudden zijn onduidehjk. Derix & Verlinden spreken voor Venray
over een groei in de tweede helft van de 18e eeuw, Pubben ziet
dan in het aangrenzende Horst juist een afname.
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De Venrayse Schaapscompagnieen

In 1793 bezaten 133 schapenhouders in Venray samen 2309 Schapen. De grootste eigenaar bezat 90 Schapen, de kleinste 2. Zeker al in 1809 waren enkele bewoners
van Venray betrokken bij de Schapenhandel op Frankrijk. De Schapen werden vooral verkocht om het vlees. Het moet een lucratieve bezigheid zijn geweest, want het
aantal Schapen in Venray groeide snel aan tot 6428 stuks in 1810. Na de Franse tijd volgde een terugval, maar de handel werd wel voortgezet. In 1819 bedroeg het
aantal Schapen 4338 stuks, en waren er zo'n 80 mensen die schaapherder als hoofdberoep hadden. Rond die tijd hadden drie of vier inwoners hun beroep gemaakt
in de Schapenhandel. Per maand werden 4 ä 500 Schapen naar Frankrijk gedreven.
In een volgende fase gingen de handelaren samenwerken in compagnieen, die kapitaalkrachtiger waren dan de individuele handelaren en daardoor de zaken groter
aan konden pakken. De oudste en belangrijkste was de Grote Compagnie, gesticht hissen 1825 en 1827. Vanaf 1845 verscheen deze compagnie ook op de Engelse
markt, die al snel belangrijker werd dan de Franse. De Venrayse schaapskudden telden in die tijd (1844) 6320 Schapen. De grootste kudde telde toen 170 Schapen;
nog zes andere kuddes kwamen boven de honderd. Nadien Steeg het aantal Schapen nog verder, tot bijna 8000. Het aantal Schapen in Venray was buitengewoon hoog
(fig. 47). Per ha 'woeste grond' telde Venray in het midden van de vorige eeuw drie keer zoveel Schapen als de omliggende gemeenten. Dit wijst erop dat de thuisbasis van de Compagnie nog steeds een deel van de Schapen leverde. De meeste verhandelde Schapen kwamen echter rond 1850 uit de Betuwe en Holland, later ook
uit Duitsland en Oost-Europa.
De groei van de schapenhouderij leidde rond Venray nog in de 19e eeuw tot de bouw van nieuwe schaapskooien aan de randen van de Peel. Tussen 1800 en 1910
moeten in de gemeente Venray ongeveer 60 schaapskooien hebben gelegen; in het hele Peelgebied lagen er 84 in 1855. Ook nadien werden er nog verschillende nieuwe kooien gebouwd. Met hun windscherm van grove dennen moeten de kooien markante punten in het open Peellandschap gevormd hebben. De laatste schaapskooi
werd in 1904 of 1905 gebouwd. Het hoogtepunt was toen al lang voorbij, en veel kooien waren al aan het eind van de 19e eeuw in onbruik geraakt. Op de topografische kaart van 1892/1913 Staat ten noorden van de 'Voorm. Hazenhut' een aantal puntjes met 'Voorm. Peelkooien'.
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ook wel koeien en paarden als slachtoffers van wolven genoemd.
Vooral paarden, die 's nachts vaak buiten bleven, werden wel aangevallen; in gemeenten als Horst en Swalmen bestanden speciale schadevergoedingsregelingen voor paarden en veulens die
door wolven waren gedood of beschadigd. Ook zijn er vrij uitvoerige gegevens over verschillende aanvallen op kinderen in
1810-'ll.
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Talrijker waren de dieren die om het vlees werden gejaagd. De
heer van Wassenberg, de bezitter van het jachtrecht in de
Meinweg, had een speciale boswachter in dienst die de wildstand
in de gaten moest houden. In 1389 werd er zowel op rood- (nerton, reeen) als op zwartwild (wilde zwijnen) gejaagd. Deze
dieren komen er nog steeds voor; de Meinweg is het enige gebied
in Nederland waar wilde zwijnen nooit zijn verdwenen.
Het Meerlebroek dankt mogelijk haar naam aan de steenvalk
(ook wel smelleken of merlijn genoemd). In het gebied werd met
valken gejaagd, maar werden ook wilde valken gevangen. Op een
kaart uit 1662 staan een valcken hitysken en een oude valckenhuysken aangegeven. Ook in Weert heeft mogehjk een 'legge'
(vangplaats) bestaan: in 1623 werd toestemming gevraagd voor
de aanleg.
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Jachtgebieden
Voor sommige soorten wild werden voorzieningen getroffen. Een
gebied dat als jachtterrein enigszins beheerd werd, heet in laatmiddeleeuwse stukken een wildbaan. In de vroege Middeleeuwen werd de term 'foreest' gebruikt. We vinden dit woord nog
terug in de plaatsnamen Broekhuizenvorst, Grubbenvorst en
Vorst. In het Engels, Frans en Duits is deze term gaandeweg 'bos'
gaan betekenen, maar voor de vroege Middeleeuwen is deze vertaling onjuist. Foreest was geen geografisch of landschappelijk
maar een juridisch begrip, dat duidde op een verzameling
gebruiksrechten van de landsheer. Vertalingen als 'banwoud'
of 'gereserveerd jachtterrein' zijn niet werkelijk
onjuist, zeker niet voor latere perioden, maar kunnen te sterk de
indruk wekken van een vastomlijnd gebied. Binnen een gebied
dat als foreest werd aangeduid lag niet alleen bos, maar meestal
ook cultuurland en water. Als er al enig beheer voorkwam, was
dat gericht op een zo groot en gevarieerd mogehjk wildbestand.
Dat betekent dat werd gestreefd naar een grote landschappelijke
variatie, met bossen naast open gebieden en water. Het cultuurland binnen een foreest was prive-eigendom, al zal de landsheer
het misschien vooral hebben beschouwd als mogelijke voedselbron voor wild (vergelijkbaar met de huidige akkers in natuurreservaten).
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De enorme vroegmiddeleeuwse foreesten verdwenen of versnipperden later door ontginningen. De overgebleven jachtgebieden
werden beter omheind en beschermd en intensiever bebeerd. In
de late Middeleeuwen spreekt men van 'wildparken' of 'diergaarden'. Middenin een dergelijk gebied lag de boerderij
Diergaarde in het Echterbos. Deze wordt voor het eerst genoemd
in 1343 (Diergaard), als in de nabijheid een grote en een kleine
visvijver worden aangelegd. De naam diergaarde komen we
vaker tegen. Juist op Duits gebied ten oosten van Swalmen ligt
het Diergardtscher Wald. In 1390 bezaten de Gelderse graven
bovendien een 'dyrgaerde' bij Kaster (onder Gulik).
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Soms werden zoveel voorzieningen getroffen, dat de grens tussen
jacht en veehouderij vervaagde. Voorbeelden zijn eendenkooien
en (konijnen)warandes. In ons gebied zijn maar een paar eendenkooien bekend. Van een kooi bij het kasteel van Horst was in
het midden van de 19e eeuw al niet veel meer over; er ligt nu nog
een 'eendenkuiP. Langer bleef de kooi van de heer van Well
in de Wellsmeer bestaan. De kooi is in het begin van de 19e eeuw
in onbruik geraakt, maar werd in 1863 hersteld en nog tot in het
begin van de 20e eeuw gebruikt. Daarna viel de kooi droog
door de ontwatering van het omliggende gebied. Het terrein werd
in 1907 openbaar verkocht en is kort daarop ontgonnen. De buitengrens van het kooiterrein is nu nog in het landschap terug te
vinden.
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Voorzieningen
Later leidde de jacht zeker tot specifieke maatregelen. Zo lag in
de 16e en 17e eeuw een aantal heggen in de Meinweg, die waren
aangelegd voor de jacht. Het wild werd naar de heggen gedreven
en vervolgens bij openingen in de heggen opgewacht door jagers
met netten of valstrikken. In hetzelfde gebied had de hertog van
Gulik in 1633 een klein bosje, de Meulenbergen, laten reserveren
als schuilplaats voor wild. In dit bos mocht niet gekapt worden. Ook de bepaling dat een koeherder niet meer dan twee
honden bij zieh mocht hebben (Meinweg, 1530), kan met
beschenning van de wildstand te maken hebben gehad.
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Konijnenwarandes waren (stuifjzandgebieden waarin konijnen
voor de jacht waren uitgezet. Ze maakten dat zelfs stuifzandgebieden nog iets opleverden. Konijnen zijn oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa en zijn in de 12e of 13e eeuw ingevoerd
voor het vlees en, vooral, voor het bont. In de late Middeleeuwen waren konijnen zeldzaam en golden ze als een interessante bron van inkomsten. Omdat konijnen moeilijk door natte
en door grote open gebieden trokken, was een gei'soleerde zandheuvel in een nat gebied bijzonder geschikt om met konijnen te
'bepoten'. In Noord- en Midden-Limburg zijn verschallende
voormalige warandes bekend. De meeste warandes verdwenen in
de Nieuwe Tijd, vooral door oppositie vanuit de landbouw.
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Fig. 47. Schapen en 'woestegrond'in zes
Peelgemeenten tussen 1850 en 1960/1970.
A. Aantal Schapen en oppervlakte 'woeste
grond' (1850 = 100%). B. Aantal
schapen/ha 'woeste grond in Venray en in
de vijf andere gemeenten (naar: Van den
Munckhof, 1991b, naar gegevens van B.
van Noorden).
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De verdwenen heuvel in de Weerd bij Kessel is misschien ooit aangelegd als
burchtheuvel maar Staat op een kaart uit 1774 aangegeven als 'Conijnen
Bergh'. Een andere 'caninsberg' hoorde in het midden van de 17e eeuw bij
de boerderij Sehöndelen in Melick. In de 16e eeuw werd een groot gebied
aan de rand van de Meinweg bij Melick aangeduid als konijnenwarande, en
nog in 1733 bestand bij Melick de 'konijnsheide'. In 1546 en 1548 werd de
warande nog verpacht en in laatstgenoemd jaar werden hier konijnenstropers
betrapt. Bij de hoeve Hoosten in Sint Odilienberg lag in het begin van de
17e eeuw een konijnenberg, soms 'knijneboisch' genoemd. Een volgende
warande hoorde bij het kasteel Ter Horst; ten zuidoosten van de kasteelrume
vinden we nog op recente topografische kaarten het toponiem
Konijnswarande. Rond 1530 lagen voorts bij Bleijenbeek sandbergen ind
knynsbergen. Tenslotte Staat nog een 'Konyns aerde' op het oudste kadastrale minuutplan van Grathem.
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6.4.1.5 Visvangst

Een voorbeeld is de vijver bij de Spekbrug in Heythuysen die in
1622 werd gekocht door het klooster St Elisabethsdal (Nunhem).
In 1716 bezat het klooster de vijver, die intussen Munnikenven of
Cioosterven was gaan heten, nog steeds.
Het Kartuizerklooster in Roermond bezat een aantal vijvers
('wijers') bij Maasniel. De vijvers waren ontstaan door kleiwinning voor de Roermondse baksteenindustrie. Vanaf het eind van
de 14e eeuw kocht het klooster verschillende van deze kleigebieden aan. De Kartuizers Wijers worden voor het eerst genoemd
omstreeks 1390 en tenminste een ervan bestand nog in 1447. In
1442 wordt gesproken van de twee nederste wijers en in 1455 van
de hoogste wijer. Waarschijnlijk heeft het klooster de vijvers een
tijdlang gebruikt voor de visvoorziening. Later zijn de wijers
drooggelegd en stichtte het klooster er de Wijerhof, die voor het
eerst wordt genoemd in 1461.
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Enkele vennen worden genoemd als 'visserij'. Zo wordt het
Rozendaalbij Montfortin 1558 een visserij genoemd. In 1654
was dat niet meer zo: het heet dan dat het vroeger 'een visserije
gehörende aan het huys Montfort' was. Andere voorbeelden
waren het Boortmoer en het Reigersbroek bij Montfort. Dat deze
gebieden permanent blank standen, blijkt ook uit de atlas van
Philipe Taisne (1623; fig. 48), die het Boortmoer aanduidt als een
visvijver van 200 bunders. Het Boortmoer lag naast het kasteel;
de naam komt van borgmoer: het wordt rond 1300 Meer Uder
Borcht en twee eeuwen later Borgtmeer genoemd. Deze gebieden zijn in het midden van de 17e eeuw ontwaterd en daardoor
drooggevallen, waarmee vrijwel een eind kwam aan de visserij.
Bij een latere poging, in 1716, om de visserij in Boortmoer en
Reigersbroek te verpachten had niemand belangstelling.
In beide gebieden werd intussen turf gegraven, wat aangeeft dat
er voedselarm (oligotroof of mesotroof) veen voorkwam. Een
grote visstand is in een dergelijk, nogal zuur milieu niet te verwachten. Mogelijk zijn hier voorzieningen getroffen om de visstand te verbeteren. Van andere zandgebieden (Brabant,
Belgisch-Limburg) is bekend dat vennen die waren ingericht als
visvijver, waar nodig werden bekalkt of op andere wijzen
bemest. Overigens werden er ook wel visvijvers speciaal
gegraven, bijvoorbeeld in 1343 een grote en een kleine vijver bij
kasteel Montfort. Andere gegraven vijvers kwamen we al
tegen bij de hof Diergaarde in het Echterbos.
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6.4.1.6 Winning van plaggen en strooisel
In stallen werden verschillende soorten strooisel gebruikt om de
mest mee aan te maken. Het meest gebruikt was stro. Daarnaast
werden plaggen ('vlincken') benut, die op de heide werden gestoken. Heide werd ook wel gemaaid. De omlooptijd van heide
bedroeg 7 tot 10 jaar. In de onverdeelde graslanden längs de
Maas, in de beekdalen en in broekgebieden, bijvoorbeeld in de
17e eeuw in het Echter broek, werden grasplaggen gestoken,
202

196

197

198

De meeste waterplassen zullen nun waarde vooral hebben ontleend aan de mogelijkheid om vis te bewaren of te kweken. Zelfs
stads- en kasteelgrachten leverden op deze wijze nog inkomsten
o p . Overal waar we vijvers in schriftelijke bronnen tegenkomen, zullen we met deze mogelijkheid rekening moeten houden.
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Fig. 48. De visvijver van het kasteel van Montfort in de atlas van Philipe
Taisne (1623).
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hoewel dir grote schade aan die graslanden toebracht De
Pachters van de Rozendaalse hoeven bij Montfort mochten 'haggen en plaggen' (plaggensteken) in het nabijgelegen Reigersbroek.
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Andere mogelijkheden waren bosstrooisel, dat in de bossen werd
verzameld, en gras. Een voorbeeld van het laatste is bekend in
Montfort, waar de bewoners in de tweede helft van de 18e eeuw
'luus', een soort rietgras, gebruikten als stalstrooisel. Het gras
werd gesneden in het Boortmoer. Het gebruik van bosstrooisel
droeg bij aan de degradatie van de bossen. Toch ging ook dit nog
in de 19e eeuw door, zoals blijkt uit een advertentie in het
Venloosch Weekblad van 16 maart 1867, waar het strooisel uit
ruim 30 morgen bosch in Horst te koop werd aangeboden.
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6.4.1.7 Turfwinning
Veengebieden werden gebruikt om turf te winnen. Net als de discussie over het ontstaan van de open fields (zie paragraaf 6.2) is
ook die over de geschiedenis van de turfwinning vertroebeld door
onduidelijke hantering van begrippen. Bij turfwinning moeten
we onderscheid maken naar techniek (steken of baggeren), ontsluiting, het landschap voör de rarfwinning (cultuurland of

'woeste grond'), schaal (groot- of kleinschalig) en economische
achtergrond (winning voor eigen gebruik of voor verkoop). De
verschillende aspecten hangen maar zeer gedeeltelijk met elkaar
samen en komen in alle mogelijke combinaties voor (tabel 16).
Het landschap vöör de turfwinning
In laag-Nederland (de noordwestelijke helft van het land) zijn
veel veengebieden eerst ontgonnen tot cultuurland en pas daarna
verveend. De meeste grote veengebieden van hoog-Nederland
zijn daarentegen woest blijven liggen tot de vervening. De turfwinning betekende hier, afgezien van enig plaatselijk gebruik als
schapenweide en boekweitakker, de eerste menselijke activiteit.
Boekweitbrandcultuur heeft alleen in de Peel op enige schaal
bestaan. Het was vooral een activiteit van de grote 19e-eeuwse
tnrfwinningsbedrijven, bedoeld om het aangekocbte veen in de
jaren voorafgaand aan de turfwinning iets op te laten brengen.
De techniek: steken en baggeren
Een belangrijk onderscheid is dat tussen turfsteken en turf baggeren. Beide technieken verschillen in techniek, plaats, eindprodukt en landschappelijk resultaat (tabel 17).

Tobel 16. Verbreiding van verschillende typen turfwinning in Nederland. Cursief: belangrijkste sparen.
Schaal

Bcginsituatic

Steken

Kleinschalig,

'Woeste grond'

Oudste fase turfwinning. Boerenkuilen;
veenbanen (peelbanen')

Lokaal in kleine geisoleerde veengebieden.
Boerenkuilen, kleine plassen

Oud cultuurland

Laag-Nederland

Laag-Nederland (beperkt)

'Woeste grond'

Plaatselijk in hoog-Nederland.
Boerenkuilen; 'veenbanen'

Lokaal in kleine geisoleerde veengebieden.
Boerenkuilen, kleine plassen

Oud cultuurland

Laag-Nederland

Laag-Nederland. Petgaten/zetwallen,
veenplassen

'Woeste grond'

Hoog-Nederland. Veenkolonien

voornamelijk voor
eigen gebruik

Kleinschalig,
commercieel

Grootschalig,
commercieel

Oud cultuurland

Laag-Nederland. Petgaten/zetwallen,
veenplassen

Het onderscheid tussen steken en baggeren hangt af van de
grondwaterspiegel. Om te kunnen steken moest de turf eerst ontwaterd worden. Door de grondwaterstand steeds verder te Verlagen, kon het moment waarop men moest gaan baggeren worden
uitgesteld. Op de hogere gronden vond die ontwatering plaats
door het graven van sloten en weteringen, in de veengebieden in
laag-Nederland door onderbemaling, door ros- en later windmolens. Als deze bemaling na de turfwinning ophield ontstonden er
waterplassen.
Het slagturven, uitgevoerd met de baggerbeugel, is in westelijk
Noord-Brabant al rond 1465 toegepast. Omstreeks 1530
begon de zeer snelle opmars van het slagturven in Holland.
Veel gebieden waar al eerder de bovenste lagen veen waren afgestoken, werden nu diep verveend.
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De venen op de hogere gronden, zoals in Limburg, zijn grotendeels afgestoken. Zo werden het Reigersbroek en het Boortmoer
bij Montfort vanaf 1651 verveend nadat ze door de ontwatering
van het aangrenzende Rozendaal waren drooggevallen. In
1670 vermeldde de schrijver Jacob van Oudenhoven dat in de
Peel meer werd gestoken dan gebaggerd. Om dat mogelijk te
maken ging de turfwinning in de Peel gepaard met maatregelen
om de afwatering te verbeteren. Aanvankelijk gebeurde dit door
sloten te graven en beken uit te diepen, in de 19e eeuw op grotere schaal door bijvoorbeeld het graven van het Afwateringskanaal. Baggeren werd alleen toegepast op plaatsen die moeilijk
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te ontwateren waren. De naam Schuitwater, voor een uitgeveende plas in een pleistocene Maasmeander bij Lottum (fig. 49),
wijst op kleinschalige turfwinning vanuit bootjes, dus op baggeren.

De ontsluiting
Op het punt van de ontsluiting bestand een groot verschil tussen
laag-Nederland, waar turfwinning plaatsvond in een bestaand
cultuurlandschap, en hoog-Nederland, waar turf werd gewonnen
in gebieden die voorheen nauwelijks werden gebruikt. In laagNederland kon de turfwinning gebruik maken van een uitgebreid
ontsluitingssysteem van wegen, dijken en vaarten, waardoor turfwinning plaats kon vinden zonder grote investeringen.
Commerciele turfwinning kon hier kleinschalig plaatsvinden
door kleine ondernemers die perceel na perceel opkochten en uitgroeven.
Dergelijke kleinschalige commerciele turfwinning was in hoogNederland zelden mogelijk. De winning, maar vooral de afvoer
van grote hoeveelheden turf vroeg hier investeringen vooraf. Turf
heeft een läge waarde per eenheid gewicht of volume en is daarom moeilijk rendabel over de weg te vervoeren. Grootschalige
winning wachtte daarom op ontsluiting door kanalen of, later,
spoorlijnen.

Tobel 17. Verschillen tussen turf steken en turf baggeren.
Steken

Baggeren (slagturven)

Techmek

Afsteken. De gestoken turf werd in hopen gestapeld
om te drogen.

Baggeren, met de baggerbeugel. De gebaggerde turf werd
over de omgeving uitgespreid en vervolgens in turven
gesneden. Baggeren was zwaarder werk dan steken.

Plaats

Boven de grondwaterspiegel.

Onder de grondwaterspiegel.

Eindprodukt

Steekturf.

Baggerturf. Deze was compacter en brandde daardoor
langer dan steekturf.

Landschappelijk

'Onland', dat na verloop van tijd weer verlandde en
kon worden ontgonnen.

resultaat

Waterpias.
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De grotere veengebieden die geen aansluiting hadden op watertransport zijn eeuwenlang ontsloten door veenbanen, ook wel
peelbanen (1764 peelbaene)
genoemd. In Limburg kwamen
deze banen voor in de Peel en in de veengebieden aan de
Nederlands-Duitse grens achter Gennep en Ottersum, eiders zijn
ze bekend in het Vragenderveen en het Wooldsche Veen bij
Winterswijk (Gelderland).
2U

Een veenbaan werd aangelegd door twee parallelle sloten het
veen in te graven. Door de helling van het veen werd het gebied
längs de sloten ontwaterd. De strook tussen beide sloten werd
daardoor begaanbaar, zelfs voor paard en wagen. Aan beide zijden van de baan werd turf gegraven, die vervolgens over de baan
werd afgevoerd. De breedte van de banen was voorgeschreven, in
Nederweert en Asten 32 voet, in Someren 40 voet. Plaatselijk
bestanden zijbanen, die smaller waren dan de hoofdbanen: 24
voet in Asten en 20 voet in Someren.
Om de banen in goede Staat te houden mocht men ze niet beschädigen door afgraven, plaggensteken, maaien of door de stobben
kienhout eruit te halen. Ook mocht er geen turf op opgeslagen
worden. Voorts moesten sloten längs de banen liggen en moesten
die sloten goed worden onderhouden. In Asten was men in 1845
verplicht het veen dat uit de sloten kwam over de banen uit te
spreiden om de begaanbaarheid te verbeteren.
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Met het vorderen van de turfgraverij werd de baan naar achteren
verlengd. Als laatste fase werd ook de baan zelf, uiteraard van
achteren naar voren, weggegraven. Om een veengebied zo goed
mogelijk te ontsluiten werden uitgebreide Systemen van parallelle banen aangelegd, onderling gescheiden door strookvormige
moerkuilen. Het resultaat was een kleinschalige, maar toch
enigszins planmatige afgraving in boerenkuilen die zijn ontsloten
door banen. Veenbanen zijn nog terug te vinden in het
Natuurreservaat Mariapeel en in het Nationaal Park Groote Peel
(fig. 50). Bij Gennep zijn ze nog duidelijk herkenbaar op de
Tranchofkaart maar hebben de latere landbouwontginningen alle
sporen ervan uitgewist.

Schaal en economische achtergrond

In de Peel bestanden in de 18e eeuw naast deze droge veenbanen
ook schuitbanen, waardoor schuiten het veen in werden getrokken. Het ging om schuiten met een lengte van 3-4 meter en een
breedte van 1 meter. Vanaf die schuiten werd turf gebaggerd. De
methode werd in de 18e eeuw toegepast op plekken waar ontwatering, basis voorturfsteken, moeilijk was. De schuitbanen moesten op een roede afstand van de peelbaan blijven. Om de schuiten op het land te kunnen trekken werden speciale schuitengangen aangelegd.

Vrijwel overal is de turfwinning kleinschalig begonnen, doordat
mensen turf uit nabijgelegen veengebieden haalden voor hun
eigen brandstofbehoefte. In de vele vennen is de winning altijd
kleinschalig gebleven. Ook in de grote veengebieden is kleinschalige, 'wilde' (ongereglementeerde) afgraving de oudste
vorm. In de Peel zijn nog resten te vinden van boerenkuilen. Die
ontstonden, doordat een boer een gat in het veen groef, en in een
lange werkdag voldoende turf stak om de winter door te komen.
De volgende dag stand de kuil vol water. De meeste sporen van
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Fig. 49. Het Schuitwater bij Lottum (foto auteur).
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deze vorm van vervening zijn verdwenen door latere grootschalige vervening of door ontginning.
De meeste plaatsen beschikten wel over enige mogelijkheden om
turf te winnen, in oude Maasmeanders en andere ge'fsoleerde
laagten of in een van de grotere veengebieden. Zo hoorde bij
iedere haardstede (ieder huis) in het Peelgebied het recht op turfsteken. Melick en Herkenbosch bezaten elk een eigen turfven
op de grens van de Meinweg. De stad Roermond was, naast het
dorp Maasniel, gerechtigd om turf te steken in het Nielderven,
een pleistocene Maasbedding. De inwoners van Horst en
Sevenum wonnen hun turf voor eigen gebruik niet uit de eigenlijke Peel, maar uit een gei'soleerd ven in de heide, het
Gemeenteven. Rond 1820 werd het ven geschat op 400 bunder;
na eeuwen van gebruik was nog ongeveer de helft van de turf
over. Veel van dergelijke vennen heten Turfven of Turfkoelen.
De turfwinning in vennen ging tot in de 20e eeuw door. Zo is in
de Venkoelen bij Velden nog in het begin van de 20e eeuw verveend. Hier gaat het waarschijnlijk vaak om gebaggerde turf.
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Ook in de grote veengebieden is eeuwenlang kleinschalig turf
gewonnen voor de eigen brandstofbehoefte van de streekbewoners. De oudste gegevens over kleinschalige boerenvervening in
de Peel stammen uit het begin van de 15e eeuw. De ongereglementeerde turfwinning bleef niet beperkt tot de randen. In de 17e
eeuw werd ook al midden in de Peel, bij de westgrens van Venray,
gegraven. De kleinschalige winning ging hier door tot in de
20e eeuw. Vergelijkbare gegevens komen uit de turfwinningsgebieden in Noordoost-Limburg, tegen de Duitse grens. In het
Wellsmeer onder Bergen begon de winning al in de 15e eeuw en
ging zij nog door tot in de 19e. Op het Kleefs kadaster van
Gennep en Ottersum (1731) treffen we namen aan als Gemeines
Gennepsches Torff Veen en Gemeiner Vehn Torff Grundt, wat
duidt op gemeenschappelijke turfvenen. Dat het gebied gebruikt
werd blijkt ook uit oproepen uit 1733 en 1760 om sloten, geulen
en bruggen in het veengebied te onderhouden.
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In de Peel werd de turfwinning gaandeweg grootschaliger en valt
een begin van commercialisering waar te nemen. Zo verkochten de
bewoners van de dorpen in het Peelgebied zeker al in de 17e eeuw
turf aan bewoners van dorpen die verder van de Peel aflagen.
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Fig. 50. Veenbanen in het
natuurreservaat De Groote
Peel (uit: Sticking voor
Bodemkartering, 1972, p. 44).
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Werkelijk grootschalige afgraving was van een heel andere orde.
Deze afgraving vergde omvangrijke investeringen in infrastructuur en begon vrijwel altijd met investeringen door ondernemers
uit stedelijke kerngebieden of uit eerder geexploiteerde veengebieden. De grootschalige commerciele tarfwinning, met de aanleg van veenkolonien in voorheen vrijwel onbewoonde gebieden,
is als een golf over de lokale turfwinning heengekomen. In het
huidige Nederland begon die golf in de 12e en 13e eeuw in
Zeeuws-Vlaanderen en westelijk Noord-Brabant. Vandaaruit
werden in de 16e eeuw de veengebieden in Utrecht (Veenendaal)
en Friesland opengelegd, gevolgd door de Gronings-Drentse
veenkolonien en, beinvloed door het laatstgenoemde gebied, de
Peel. De Peel was het laatste grote veengebied in Nederland
dat op deze wijze werd geexploiteerd.

gebied ovens had geplaatst en turf en leem had gestoken, waardoor de waarde van de grond zeker met tweeduizend gulden was
gedaald. De stad verklaarde daarop dat het de betreffende grond
had gekocht, en dat het bovendien al meer dan 40 jaar het recht
had om turf te steken in het Nielerven. Met die turf werden de
bakovens op de tiggelgronden gestookt. Aan Weiwinning uit een
iets jongere periode herinnert nog de naam van het huis
Tegelerije. Na afloop van de Weiwinning bleven waterplassen
over. De al genoemde Kartuizers Wijers hebben waarschijnlijk in
de 14e eeuw de stenen geleverd voor de bouw van het
Kartuizerklooster in de jaren daarvoor. Ook ten oosten van Venlo
werd klei gewonnen in een pleistocene Maasmeander. Opvallend
is, dat ook hier in later tijd een omgracht huis lag met de naam
DeTegelerij.

De centrale delen van de Peel waren nog in het midden van de
19e eeuw grotendeels onaangeroerd. De belangrijkste reden voor
de late ontwikkeling in de Peel is de moeilijke ontsluiting
geweest. De hoge ligging en de grote afstand tot bevaarbaar
water maakte de ontsluiting van de Peel door kanalen eeuwenlang onrendabel. Pas nadat de Staat de Zuid-Willemsvaart en de
Noordervaart, beide dicht längs de Peel, had aangelegd werd de
aanleg van rurfkanalen economisch mogelijk.

In de 19e en 20e eeuw werd de Weiwinning sterk uitgebreid om
de groeiende baksteen- en dakpannenfabrieken in onder meer
Belfeld, Echt, Reuver, Tegelen en Thorn van grondstoffen te
voorzien.
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6.4.1.8 Andere delfstoffen
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6.4.1.9 Andere gebmiksvormen
De struikheide werd als grondstof gebruikt voor bezems. In
Siebengewald en in de gemeente Horst had deze activiteit een
behoorlijke omvang. In Horst werd in 1899 een jaarproduktie van
200.000 heibezems gehaald. Heideplaggen werden voorts
gebruikt als dakbedekking.
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Op veel plaatsen, bij voorkeur op de gemeenschappelijke gründen, lagen kleine groeves waaruit leem, grind of klei werd
gewonnen. Leemkuilen leverden leem om vakwerkwanden te
bepleisteren en grindkuilen leverden grind voor erf- en wegverharding.
Grootschaliger was de winning van klei voor de fabricage van
aardewerk, bakstenen en dakpannen. Bij Tegelen is eeuwenlang
klei gewonnen uit de geologische formatie die naar het dorp heet.
De Weiwinning begon hier al in de Romeinse tijd en is met
onderbrekingen tot op heden doorgegaan. Pas toen de kleiwinning aan het eind van de 19e eeuw steeds grootschaliger werd,
begon de gemeente een vergoeding te vragen voor de winning op
gemeentegronden.
Ook bij Maasniel werd in de late Middeleeuwen klei gewonnen. Een deel van het Nielerbos maakte in de 14e eeuw plaats
voor kleiafgravingen. De stad Roermond bezat hier steenovens.
In 1421 klaagde de vrijheer van Maasniel dat de stad in zijn
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Jeneverbesstruiken komen op in open gebieden, vooral als daar
kort tevoren een zekere dynamiek is geweest. Typerende plekken
zijn bijvoorbeeld boekweitakkertjes op de heide die kort tevoren
verlaten zijn. Het lijkt er bijvoorbeeld op, dat veel jeneverbessen
rond de laatste eeuwwisseling opkwamen, nadat de begrazingsdruk van de heide in körte tijd sterk was afgenomen. Vooral ontkiemden er veel in de omgeving van de verlaten schaapskooien.
De bessen van de jeneverstruik werden gebruikt als geneesmiddel, maar vooral bij het stoken van jenever. AI in de 17e en 18e
eeuw werden de jeneverbesstruiken, in deze Streek 'wachels'
genoemd, in veel dorpen wettelijk beschermd. Een verbod om
wacheler struyck in brandt te steecken bestond bijvoorbeeld in
1739 in Horst. In de Boshuizerbergen (Venray) wordt het landschap ook nu nog bepaald door jeneverbessen. In 1977 standen
er zo'n 4500. Eiders in de gemeente Venray standen er toen nog
eens 1200.
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6.4.2 Achteruitgang en herstel
6.4.2.1 Degradatie van de bossen
Inleiding
De onontgormen gebieden bestanden aanvankelijk buiten de
hoogveengebieden voornamelijk uit bos. De oorspronkelijke
bossen in Noord- en Midden-Limburg behoorden tot verschallende typen, afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en de hydrologische gesteldheid. Het belangrijkste onderscheid was dat fassen de droge bossen op de hogere gronden en de laaggelegen
natte broekbossen.
Van die natuurlijke bossen is niets meer over. In de loop van de
tijd zijn bijna alle bossen verdwenen, soms snel door ontginning,
soms geleidelijk door degeneratie. Omdat vooral de betere gronden in aanmerking kwamen voor ontginning, werden de bossen
meer en meer teruggedrongen tot moerassen, arme zandgronden
en afgelegen terreinen. Op de arme zandgronden kon het bos
zieh onder een grote gebruiksdruk moeilijk handhaven en maakte het gaandeweg plaats voor heide.
Weiden van vee leidt tot achteruitgang, doordat vee jonge loten
eet. Varkens noch runderen zijn boomldimmers en grote bomen
worden nauwelijks aangetast. Die grote bomen waren echter zeer
gewild als bouwhout, en het bestand aan oude bomen werd 'van
onderaf nauwelijks aangevuld. Later waren er dan ook nauwelijks meer oude bomen in de bossen te vinden.

In het Nederrijkswald (onder Groesbeek, Gld) verdween het
opgaande bos nog eerder. In het begin van de 15e eeuw werd hier
nog onderscheid gemaakt tussen 'rijshout' en 'heesters', respectievelijk hakhout en (iets) oudere bomen. Ook werd nog de hand
gehouden aan een herplantplicht. Nadat geldgebrek van de
Gelderse hertogen tot een grootscheepse uitverkoop van hout had
geleid, was in het midden van de eeuw alleen nog hakhout over,
waarvan bovendien de omlooptijd steeds verder werd verkort,
van zeven tot soms drie jaar.
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Ook in de Meinweg, die door de grote houtbehoefte van de Steden Roermond en Wassenberg onder Sterke druk stand, waren de
grote bomen al vroeg verdwenen. De Meinweg werd nog in
1389 aangeduid als een 'grant bois', maar uit gegevens over
houtkap valt op te maken dat hakhout in het begin van de 15e
eeuw al belangrijke delen van het gebied besloeg. AI voor 1530
werd er heide gemaaid, wat erop duidt dat het bos in delen van
het gebied al verdwenen was. Ook de vermelding van jeneverbesstruiken in 1633 wijst op open plekken. In 1575 werd over
het gebied geschreven, dat het door onordelijk houtkappen, weiden en heidemaaien stark bedorven was en dat het bos zonder het
nieuwe règlement (dat van 1570) tenonder zou gaan. Blijkbaar
leidde dit voor körte tijd tot een herstel van het bos, maar een
grote brand en langdurige onenigheid tussen Gelre en Gulik
maakten hier weer een eind aan. In 1633 werd een nieuw règlement uitgevaardigd om de ondergang van het bos tegen te gaan,
misschien mede naar aanleiding van de toestennning die de
Gulikse hertog twee jaar eerder had gegeven voor een ontginning
bij Arsbeck. Na 1633 vonden in ieder geval tot de 19e eeuw geen
ontginningen meer plaats in de Meinweg.
De achteruitgang van het bos ging echter door. In 1659 verweet
de Gulikse hertog de Geldersen dat die het bos 'schier zu einer
kahler heyden' gemaakt hadden, wat had geleid tot het verdwijnen van jachtwild. De Catharinahoeve in Wegberg had het
recht om een dag per jaar hout uit de Meinweg te halen, maar in
1706 was het bos in zo'n siechte Staat dat het niet de moeite
waard was om van dat recht gebruik te maken. Wel werden in
het begin van de 18e eeuw pogingen gedaan om nieuwe bossen
aan te leggen in de Meinweg. Daartoe werden 'eikelkampen' aangelegd, percelen die met eiken werden ingezaaid en die door een
houtwal tegen de vraatzucht van wild en vee werden beschermd.
Deze pogingen hadden echter weinig succès, onder andere door
gebrek aan vakkennis bij de verantwoordelijke boswachters.
In het begin van de 19e eeuw is alleen nog sprake van 'heide'.
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De overgebleven bossen werden zo goed mogelijk beschermd,
maar tegelijk intensief gebruikt. De grote behoefte aan brandhout
leidde ertoe dat die bossen meest als hakhout werden beheerd.
Hakhout levert echter geen vruchten en nauwelijks bouwmateriaal. Het verdwijnen van de grote bomen, en daarmee de overgang
van opgaand bos naar hakhoutbos leidde dan ook tot het verdwijnen van de varkens en tot Machten over gebrek aan bouwhout.

Enkele afzonderlijke bossen
In de Swalmer- en Echterbossen verdween het opgaand bos
waarschijnlijk in de 16e eeuw. Een bosgebied van 35 bunders dat
aan het Echterbos grensde, het bos Lille (Lilbosch), werd in 1623
aangeduid als 'heide voorheen b o s ' .
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Soms was de toestand van een bos zo siecht dat het maar verkocht werd voor ontginning. Toen het kasteel Montfort omstreeks
1546 uitbrandde Heek het aangrenzende bos geen hout te bevatten dat voor de herbouw kon worden gebruikt. Men vroeg zieh af
of de grond niet beter kon worden verkocht. Dat is blijkbaar niet
gebeurd, maar in 1561 kwam het plan weer ter sprake. Het bos
had toen een oppervlakte van ongeveer 100 morgen, waarvan 40
morgen hakhout, 30 morgen jong elzenbos en 8 morgen struwelen. Verspreid standen nog 300 ä 400 eiken. De struwelen waren
afzonderlijk omwald, maar de wal was in zo siechte Staat dat het
vee voortdurend de aanplant vermeide. Ook in het elzenbos hield
het vee duchtig h u i s
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Beperkingen aan het gebruik
In de 15e eeuw werd de hoeveelheid brandhout die men in de
Meinweg mocht halen al beperkt. Ook de hoeveelheid timmerhout werd aan regels gebonden, en dit hout mocht niet verkocht
worden buiten de kring van gerechtigden. In 1640 besloten de
gerechtigden, na klachten over lukraak kappen, ieder jaar een
deel van het bos aan te wijzen waar zou worden gekapt. Eiders
waren dergelijke maatregelen al eerder genomen: in het Echter
bos in 1539, in het Vlodropper bos in 1560. Na het kappen werd
dat stuk bos voor enkele jaren afgesloten, zodat het hout zieh kon
herstellen. In 1662 werd de hele Meinweg in twaalven verdeeld
voor een gereglementeerde hakhouteyclus.
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Gaandeweg verdwenen de meeste bossen. De Staat van het
Vlodropper Bos en de Wildbaan was in 1768 zo siecht, dat voor
de totale ondergang werd gevreesd. Ten westen van de Maas
was de toestand niet beter. In de 17e eeuw werd de omgeving van
het Leudal al omschreven als een jong eikenhakhout. In de
18e eeuw was bijna nergens meer opgaand bos aanwezig en
bezaten verschillende dorpen al helemaal geen bos meer. Zo verklaarde Venray in 1714 dat het bij gebrek aan hout voor brandstof
geheel op turf was aangewezen.
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De menselijke activiteiten leidden behalve tot afname van het
bosoppervlak ook tot veranderingen in de soortensamenstelling
van de resterende bossen. Eiken, de bomen met de meeste
gebruiksmogelijkheden, werden het strengst beschermd. Ook
beuken en linden kregen extra bescherming. Beuken, die behoren
tot de meest kwetsbare bomen, kunnen siecht tegen beheer als
hakhout. In de Meinweg worden beuken in de brennen nergens
genoemd, terwijl ze er oorspronkelijk waarschijnlijk wel gestaan
hebben. Van andere soorten, die als 'doof hout' werden aangeduid en die als minder waardevol werden beschouwd, was het
gebruik aan minder regels gebonden.
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De laatste oude bossen
De verschillende pogingen om de bossen te behouden, hebben
hoogstens tijdelijk effect gehad. In het begin van de 19e eeuw
waren nog maar weinig oude loofbossen over. Tot die weinige
behoorden de Kapittelsbossen bij Thorn en een bosgebied bij
Well. Ze werden waarschijnlijk intensief gebruikt als hakhout.
Nadien zijn ook deze bossen ontgonnen of omgezet in naaldbos.
lets meer resten vinden we terug van de natte en moeilijk toegankelijke broekbossen. Nog in de 19e eeuw bestond een aantal
broekbossen die nog maar weinig door mensen aangetast waren.
Nadien zijn de meeste ontwaterd en in landbouwgrond omgezet.

6.4.2.2 Investeringen in de gemene gronden
Nieuwe bossen
De toenemende schaarste aan hout leidde regelmatig tot plannen
om nieuwe bossen aan te planten. Een enkele keer zal dat ook
inderdaad gebeurd zijn. Pas in de 18e eeuw begon een nieuwe, dit

HetWeerterbos

Een van de laatste restanten nat eikenbos vinden we in het Weerterbos. Het gebied was al in de vorige eeuw privebezit, met een sterk versnipperd grondbezit. In het
begin van de eeuw en in de Tweede Wereldoorlog is veel hout gekapt en vervangen door naaldhout- en populierenbossen. Het bos is in deze eeuw door het oog
van de naald gekropen. In 1938 en 1939 werd een ruilverkaveling aangevraagd. Grote rijkssubsidies zouden 100% van de ruilverkavelingswerken en 90% van de
ontginningswerken dekken. Bij de stemming bleken 316 van de 424 eigenaren, samen beschikkend over 600 van de 732 ha, tegen. Vervolgens besloot het
Departement van Landbouw en Visscherij gebruik te maken van een mogelijkheid die de wet bood en de ruilverkaveling toch uit te voeren. Uiteindelijk kwam er
niets van en werd het plan in 1947 ingetrokken. Het bos is nu eigendom van Het Limburgs Landschap.
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keer meer succesvolle, aanplant van nieuwe bossen. Enkele vroege resultaten van deze bebossingsgolf zijn al te zien op de
Tranchotkaart. Tussen het midden van de 18e en het eind van de
19e eeuw werd een groot deel van de heide-, stuifzand- en moerasgebieden bebost.

Maatregelen om zandverstuiving tegen te gaan

Ontwatering maakte natte heidevelden beter geschikt als weidegebied voor Schapen en runderen. Dit is waarschijnlijk de achtergrond van de Gekkengraaf, een sloot die van de natte heidegebieden bij de Witveldhoeve door een hoger gelegen gebied heen
is gegraven naar de Lottumse Molenbeek bij Kaldenbroek. Een
andere Gekkengraaf, voor het eerst genoemd rond 1700
genoemd, ontwaterde een broekgebied bij Waterloo (Beesel). De
naam Gekkengraaf duidde waarschijnlijk op gegraven waterlopen waarvan omwonenden de functie niet begrepen. Ook de
ontwatering van het Boortmoer en het Reigersbroek bij Montfort,
in het midden van de 17e eeuw, diende om een hogere opbrengst
uit deze gebieden te halen.
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Stuifzand is lange tijd vooral bestreden door beperkingen aan het
gebruik, zoals een verbod om gedurende een aantal jaren Schapen
te weiden of plaggen te steken op bedreigde stukken. Dergelijke
verboden zijn bekend uit Horst (waarschijnlijk uit het eerste
kwart van de 15e eeuw), Afferden en Heukelom (1530). In Meijel
werd in 1578 voorgeschreven dat niemant in bevreyt sant dryven
ofie heuden (sal) met schaepen; het verbod werd in 1686 uitgebreid tot heyen, smeelen ofie heyde mayen of steecken.
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Daarnaast werden eeuwenlang houtwallen, met onder andere
eiken, aangelegd om zandduinen tegen te houden. Een voorbeeld
van een akker die door een stuifzandwal beschermd wordt, is het
Molenveld bij Meterik (Horst).
Uit andere delen van
Nederland weten we dat de wallen zelf werden beschermd door
plaggen in de directe omgeving te leggen en dat zeker in de 18e
eeuw ook wel stuifzanden werden beplant met zandhaver
(heim?). Aanplant van bomen om stuifzanden vast te leggen is op
de Veluwe bekend in het midden van de 18e eeuw en is in de 19e
eeuw overal in Nederland op grote schaal toegepast. Veruit de
belangrijkste boomsoort was de grove den, hoewel ook wel berken en vuilbomen zijn gebruikt.
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Een vroeg voorbeeld in Midden-Limburg is de bebossing van
afgeveende gronden in de Peel door de gemeenten Weert,
Nederweert en Meijel rond 1807. Het ging om gronden die aan
Sterke erosie onderhevig waren. De bebossing werd geen succes
door de houtbehoefte in de nabije veengraverijen.
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Pogingen tot verbetering van de onontgonnen gebieden
Het landschap van de onontgonnen gebieden veranderde niet
alleen door degradatie, maar ook door bewuste ingrepen. Er zijn
in de loop van de tijd pogingen gedaan om deze gebieden intensiever te gebruiken. Hierboven noemden we al de bebossing.
Daarnaast werd de opbrengst van de natte heide vergroot door
ontwatering.
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6.4.2.3 Verdeling en ontginning van de gemene gronden
In de 18e eeuw drangen meer en meer landbouwkundigen aan op
verdeling van de gemene gronden. De zogenaamde 'fysiocraten'
beschouwden de landbouw bij uitstek als de bron voor welvaart
en hechtten daarom groot belang aan verhoging van de landbouwproduktie. Vooral de grote oppervlakten extensief gebruikte weidegebieden boden volgens hen mogelijkheden om de produktie te verhogen. Het gemeenschappelijke eigendom en
gebruik was in deze optiek een rem op de vooruitgang.
Pas rond deze tijd kwam de term 'woeste grand' algemeen in
gebruik, wat aangaf dat de heidevelden niet meer in de eerste
plaats als deel van het agrarisch bedrijf werden gezien, maar als
restruimte voor toekomstige, en meer gewenste ontwikkelingen.
De fysiocraten keken naar de heide zoals een moderne stedenbouwer naar landbouwgrond kijkt.
De landbouwers waren aan die ideeen nog lang niet toe, omdat ze
de gemene gronden moeilijk konden missen in hun bedrijf.
Daarentegen reageerde de overheid vaak enthousiast. Vooral de
Pruisische en de Franse overheid zetten zieh actief in om ontginningen te stimuleren. Vooralsnog gebeurde er weinig, omdat
mestgebrek ontginning onmogelijk maakte. Wel werden in de
19e eeuw grote delen van de heidevelden bebost, maar pas nadat
aan het eind van de 19e eeuw kunstmest in grote hoeveelheden
beschikbaar kwam kon het cultuurland sterk worden uitgebreid
(zie hoofdstuk 12).
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6.4.3 Eigendom en beheer

in Limburg meestal van bovenaf opgelegd.
ledere ontginning betekende een afname van de hoeveelheid
weidegronden. Het bracht heren, die inkomsten hadden uit de
verkoop van gemene gronden, regelmatig in conflict met boeren
die die gebieden niet konden missen. Nog in 1240 kon Dirk van
Altena, heer van Home, gebraiksrechten op de 'woeste gronden'
van Buggenum, Nunhem, Roggel en Haelen aan het nieuwe
klooster Sint Elisabethsdal geven zonder de bewoners van die
dorpen in de oorkonde te noemen.
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De vele gebruiksvormen laten zien dat de onontgonnen gebieden
in vroegere eeuwen niet de waardeloze 'woeste gronden' waren
die de 20e-eeuwer er vaak in ziet. De gebieden waren belangrijk
voor de economie, en er is door de eeuwen heen heftig strijd om
geleverd. Er waren twee groepen conflicten: tussen dorpsgemeenschappen om de grenzen en binnen dorpsgemeenschappen
om de regulering van het gebruik. Van beide groepen conflicten
is in de bronnen een hele reeks voorbeelden aan te treffen.

6.4.3.1 Grote variatie in eigendoms- en beheersvormen
In de loop van de tijd ontstond een grote variatie aan eigendomsen beheersvormen voor de onontgonnen gebieden. Oorspronkelijk had iedereen ongeschreven gebraiksrechten op de onontgonnen gebieden. In de vroege Middeleeuwen gold de keizer of een
vergelijkbare hoogste gezaghebber als eigenaar (het 'wildernisregaal').
In de loop van de tijd nam de druk op de onontgonnen gebieden
toe: het aantal gebruikers groeide, terwijl de oppervlakte en de
kwaliteit van de onontgonnen gebieden afnam. Het resultaat was
een eindeloze reeks conflicten. In antwoord bierop werden
beperkingen ingesteld en werden rechten beschreven. Deze ontwikkeling verschilde per regio en zelfs per plaats.
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Later waren het bijna altijd de dorpelingen en hun organisaties
die de rechten op de gemene gronden regelden. Vanaf de 12e/13e
eeuw organiseerden de bewoners van een dorp of ander gebied
zieh in een gemeint of kerspel om het beheer van de gemene
gronden te reguleren. De term kerspel, die oorspronkelijk de
parochie aanduidde, werd later ook wel gebruikt voor de
gemeenschap van geerfden. Zo'n kerspel omvatte alle grondeigenaren die hoofd van een zelfstandige huishouding waren. In
de 18e eeuw werd als synoniem ook wel gesproken van de
'gemeynte', een term die aanvankelijk duidde op de personen die
het kerspel uitmaakten en die daarnaast werd gebruikt om de
gemene gronden zelf aan te duiden. In de praktijk waren de
rechten op de gemene gronden gekoppeld aan de bewoonde huizen in het dorp. Geerfden die geen gezinshoofd waren of die buiten het dorp woonden, waren uitgesloten. Ook onbewoonde huizen hadden geen recht. Vreemdelingen die zieh in het dorp vestigden, moesten een bepaald bedrag betalen voor ze recht kregen
op gebruik van de gemene gronden.
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In Brabant en Limburg bleven ook later de landsheren gelden als
eigenaren van de onontgonnen gebieden, maar de dorpen kregen
in de praktijk wel steeds meer invloed. De hertogen van Brabant
verkochten, vooral in de periode 1296-1331, de gebraiksrechten
op onontgonnen gebieden aan de dorpen. De meeste dorpen
bezaten een oorkonde, waarin deze verkoop werd vastgelegd.
Voorbeelden zijn Someren (1301), Bakel en Deurne (beide
1326). Enkele kleinere heren, zoals die van Cuijk, deden hetzelfde, maar over het algemeen iets later. Zo kochten de inwoners
van Asten de rechten op hun gemeynte in 1367 van de heer van
Cuijk. Formed golden de heren nog als eigenaar, maar hun
invloed was gering.
Aan de Limburgse zijde van de grens zijn minder van dergelijke
verkoopoorkonden bekend. Toch zijn ze er wel: Sevenum (1401),
Venray (1407) en Weert en Nederweert (1482). Opvallend is,
dat deze verkopen veel later plaatsvonden dan die van de dorpen
aan de Brabantse zijde van de Peel. De landsheren hielden hier
meer greep op de gemene gronden. De gebraiksrechten werden
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De veranderde verhoudingen blijken bijvoorbeeld in 1408, als
Willem, heer van Home en Altena, belooft alleen in overleg en
met mstemming van de bewoners van Heythuysen en Roggel nog
gemene grand uit te geven voor ontginning. Sevenum en Venray
kregen respectievelijk in 1343 en in 1407 een dergelijke toezegging los van de hertog van Gelre. Ook de bewoners van Weert en
Nederweert kregen, na in 1482 te hebben geklaagd dat de heer
gemene gronden verkocht, zo'n toezegging.
262

Nog weer later was de verhouding omgekeerd en lag het initiatief
bij de kerspels. Die gaven in het vervolg de grand uit voor ontginning, al moesten ze nog wel toestenrming vragen aan de
landsheer. Een voorbeeld is de verkoop van 25 bunder gemeint in
Swalmen voor de kerk van die plaats (1452). In 1598 verkocht
Thorn gemeintegrond om de reparatie van de kerk te beköstigen.
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Zeker als de hogere overheden zich een tijdlang weinig met de
gemeinten hadden bemoeid, konden dorpen zich steeds meer als
eigenaar gaan gedragen. Om die zelfstandigheid vervolgens te
handhaven beriepen sommige dorpen zich op oeroude rechten
die eeuwen eerder geschonken zouden zijn door een legendarische vorst. Zo verwezen de gebruikers van de Graetheide bij
Sittard naar koning Swentibold (f900), die in Susteren begraven
was en daardoor in de streek een zekere bekendheid had behouden. De bewoners van Echt wezen de pretenties van de graven
van Gelre van de hand door zich te beroepen op Pepijn van
Herstal ( f 714). Die zou hen het Echterbos hebben geschonken
als dank voor de verleende hulp toen hij met zijn wagen in het
moeras was vastgeraakt. De legende werd verder aangekleed
door een smalle doorgang door het veen Pepinusbrug (1623: la
dicqz que le ray Pepin a faictfaire; fig. 51) te noemen. Later
werd een compromis bereikt , doordat de graaf een aandeel van
V in het Echterbos kreeg. Daarmee zag de graaf zijn aanspraken
voor een deel gehonoreerd, terwijl de bewoners van Echt in het
vervolg verzekerd waren van hoge bescherming. Pas in het begin
van de 18e eeuw werd het bos fysiek verdeeld tussen beide eigenaren.
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Het eigendomsrecht van het Echterbos was in Limburg een uitzondering. Meestal bleven de onontgonnen gebieden tot de
Franse tijd eigendom van de landsheren. In de praktijk werd
meestal de dienst uitgemaakt door de dorpsgemeenschappen of
kerspels (die niet identiek waren met de dorpsbesturen), de schepenbanken of door stadsbesturen (in welk geval de gerechtigden
geen stem hadden). Soms werkte een aantal dorpen en steden
samen. In de Franse tijd ging de eigendom van deze gebieden
over naar de nieuwe gemeentebesturen.
Opvallend is, dat vaak boerderijen op enige afstand rechten hadden op gemene gronden. Zo bezat een aantal hoeven in Wegberg
rechten op de Meinweg, had de hoeve Terborg als enige in
Roosteren recht op het Echterbos, mocht de hof Tongerlo in
Sevenum vee weiden en plaggen steken in de gemeentegrond van
Horst en hadden Genhof in Melick, de Voogdij te Roermond en de
hof te Asselt rechten in het Elmpterbos. Voorzover valt na te gaan,
zijn deze rechten vaak het gevolg van bijzondere omstandigheden.
De hof Tongerlo kreeg haar gebruiksrechten in Horst in 1578 van
de heer van Horst. Van Terborg werd later gezegd dat de
Gelderse graaf de rechten van de Vroenhof in Echt op een zeker
moment heeft overgedragen aan de Roosterense boerderij. De
voogd van Roermond kreeg het recht op hout in het Elmpterbos in
1371 van de Gelderse hertog, die toen een deel van Elmpt bezat.

In andere delen van Nederland kwam het vaak voor dat groepen
gevestigde boeren steeds meer greep op de onontgonnen gebieden kregen, en vervolgens nieuwkomers weerden. Het bekendste
voorbeeld vormden de Drentse marken. In het onderzoeksgebied
zijn hier geen voorbeelden van bekend. Ook een waardelensysteem, zoals dat eveneens in Drenthe het verst was uitgewerkt, is
in Limburg niet bekend. Wel werd een onderscheid gemaakt tussen grotere boeren ('ploegers' of 'pferdtsleute'), die zich onderscheidden door het bezit van een paard, en keuters. In de
Meinweg had elk van beide groepen eigen 'bosdagen', waarop de
betrokkenen hout uit het bos mochten halen. De toegestane hoeveelheden verschilden niet, maar in de praktijk kon een keuter op
zijn handkar uiteraard minder meenemen dan de grote boer met
zijn paard en wagen. Soms verschilden de rechten ook formeel.
In het Vlodropperbos was uitdrukkelijk vastgelegd dat hoven,
grotere boeren ploegers) en keuters respectievelijk 4,3 en 2 stuivers aan de forster betaalden om een bepaalde hoeveefheid hout
weg te halen. In het Echterbos mochten ploegers volgens het bosrecht van 1477 zes varkens weiden tegen keuters drie.
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De rechten op de onontgonnen gebieden werden in de loop van
de tijd steeds nauwer omschreven. In de oudere 'wijsdommen'
werden de bestaande gewoonterechten op schrift gesteld. Zeker
vanaf de 16e eeuw maakten gerechtigden aanvullende afspraken
om overmatig gebruik terug te dringen. De resultaten daarvan
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/
Fig. 51. De Pepinusbrug in de Atlas van Taisne (1623).

200

waren onvoldoende, wat tot een actievere bemoeienis van de
landsheren leidde. Een dergelijke ontwikkeling is aangetoond
voor de Meinweg, waar het nieuwe bosreglement van 1570 zonder vooroverleg met de betrokkenen, door de Gulikse hertog
werd afgekondigd. Eiders kan een soortgelijke ontwikkeling
hebben plaatsgevonden.
270

Vooral gebieden die door verschillende dorpen samen werden
gebruikt, waren een voortdurende bron van ruzies. Soms nam dit
zulke vormen aan dat, zoals blijkt uit een klacht uit 1798/'99,
niemand meer gebruik van de gronden durfde te maken.
Gecompliceerde situaties bestanden waar boerderijen of dorpen
gebruiksrechten claimden in de heidevelden van naburige dorpen. Zo claimde Bergen het recht om te heiden en te weiden in de
heerlijkheid Afferden. Afferden had een soortgelijk probleem
met de bewoners van het ambt Goch. Een aantal conflicten
zeurde door tot in het begin van de 19e eeuw, hoewel toen de
meeste dorpen hun eigen gemeint bezaten.
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6.4.3.2 Opdeling
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Naarmate de gemene gronden schaarser en waardevoller werden,
nam het aantal grensconflicten toe. Soms konden die conflicten
hoog oplopen en leiden tot langdurige vetes. De ruzie tussen de
'Drie Eigen' (Thorn, Neeritter en Kessenich) en de 'Overheide'
(de Loonse dorpen Bocholt, Beek, Bree en Tongerlo) om de
gemeenschappelijke heide en venen leidde in 1441 zelfs tot
wapengeweld. Het gaf aanleiding om een grens tussen Loon en
de Drie Eigen vast te stellen en met palen en greppels te markeren. In dezelfde période werd ook de ruzie tussen Swalmen,
Brüggen en Bracht bijgelegd. Een conflict tussen Heijen en
Gennep over de gezamenlijke weidegang bestand al in het midden van de 17e eeuw en werd pas laat in de 18e eeuw opgelost.
Andere conflicten ontstonden doordat verschillende gebruiksvormen zieh siecht met elkaar verdroegen. Zo hadden de schaapherders behoefte aan regelmatige verjonging van de heide, en dus
aan af en toe een heidebrand. In de Peel zou een heidebrand al
snel uit kunnen groeien tot een grote en moeilijk te bestrijden
veenbrand. Afbranden was hier dus verboden, maar vond illegaal
wel plaats. Het belangrijkste conflict ontstond echter door het
agrarische gebruik, dat vaak te intensief was en daardoor uiteindelijk leidde tot degradatie. Het gaat in feite om belangentegenstellingen tussen individu en gemeenschap en tussen lange en
körte termijn.
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Het resultaat was, dat in de loop van de tijd steeds meer grenzen
werden getrokken door de onontgonnen gebieden. Door delen
van die gebieden te reserveren voor een kleinere groep, bijvoorbeeld de bewoners van een dorp of kerspel, was een betere contrôle mogelijk. Het maakte ook een eind aan een aantal conflicten. In de Middeleeuwen was turfwinning vaak een van die aanleidingen: het was een van de meest winstgevende activiteiten in
de gemeinten en vond bovendien vaak plaats aan de grenzen, die
immers vaak door de ontoegankelijke veengebieden waren
gelegd. We zagen al (par. 1.2) hoe de huidige provinciegrens in
de Peel het resultaat is van dergelijke conflicten. Een ander voorbeeld is de grens tussen Afferden en Well die in het veengebied
in 1530 werd vastgesteld.
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Ook het privebezit nam steeds verder toe. Aanvankelijk omvatten
de gemeinten vrijwel het hele dorpsgebied buiten de huizen, tuinen en bouwlanden. Investeringen vormden vaak de aanleiding
voor verkoop of verdeling. Ontginning tot bouwland werd altijd
voorafgegaan door verkoop. In de Late Middeleeuwen werden de
hooilanden, Schaars en daarom zeer waardevol, particulier eigendom. Vanaf de 17e eeuw gebeurde hetzelfde met de betere weilanden. Ook de meeste, en zeker de meeste geslaagde, herbebossingen werden door particulieren uitgevoerd.
Daarnaast waren verschillende oude bossen eigendom van particulieren of instellingen. Zo bezat Hillenraad eigen bosgebieden,
die waarschijnlijk niet mochten worden gebruikt door de boeren
uit de omgeving. Ook het klooster Thorn bezat eigen bossen,
zoals het Kapittelsbos tussen Hunsel en Oler. Dit bos lag in de
omgeving van de nog bestaande Kapittelhof.
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Bij de moerassen in particulier eigendom, die 11,7% van de moerassen in het Arrondissement Roermond besloegen in 1808,
kunnen we ons nog afvragen of er plannen bestanden voor turfwinning of voor drooglegging en ontginning. Een deel van de
heide is echter juist door boeren gekocht om de heide veilig te
stellen. In de Nieuwe Tijd treffen we in beschrijvingen van boerderijen regelmatig dergelijke 'heikampen' aan. Ze zijn ook
bekend in de Gelderse Vallei, waar boeren al in de 14e eeuw heidevelden kochten, en in Brabant.
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6.4.3.3 Voorbeelden van gemeinten die door verschillende
dorpen werden gedeeld
Ondanks alle schaalverkleining bleven nog tot na de Franse tijd
enkele gebieden bestaan die door verschillende kerspels gezamenlijk werden gebruikt. Het bekendste voorbeeld is de
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Meinweg; andere voorbeelden zijn het Vijverbroek en omgeving
(zie hierboven), bet Swalmerbos, het Stramproyse broek en, juist
buiten het onderzoeksgebied, de Graetheide.

aan de Meinweg. Bij de uiteindelijke verdeling in het begin van
de 19e eeuw werd hun aandeel daarom gemeentelijk bij MelickHerkenbosch ingedeeld.

De Meinweg
omvatte een omvangrijk onontgonnen gebied aan
weerszijden van de huidige Nederlands-Duitse grens. Gerechtigd
waren de bewoners van de omliggende kerspels. Het aantal kerspels zal in de Middeleeuwen gegroeid zijn door splitsingen. Zo
zal Herkenbosch aanvankelijk onder MeUck hebben behoord en
zullen Over- en Nederkruchten ooit wel een geheel hebben
gevormd. Anderzijds nam het aantal kerspels met een af doordat
Hoembergen in 1424 bij Roermond werd gevoegd. Vanaf de
15e eeuw waren 14 kerspels gerechtigd: de Steden Wassenberg en
Roermond en de dorpen Melick, Herkenbosch, Herten,
Maasniel, Over- en Nederkruchten, Arsbeck, Birgelen, Ophoven,
Steinkirchen, Karken en Vlodrop (fig. 52). Daarnaast waren nog
drie (door splitsingen later aangegroeid tot zes) boerderijen
onder Wegberg gerechtigd. De ingezetenen van de genoemde
plaatsen mochten gebruik maken van de Meinweg in een mate
die afhankelijk was van nun sociale Status, die werd afgemeten
aan het bezit van een paard en wagen.
De meeste gerechtigde dorpen behoorden tot Gelre. De Meinweg
zelf werd echter gerekend tot het land van Wassenberg, dat in de
16e eeuw het Gulikse ambt Wassenberg werd. De schepenbank
van het Gulikse MeUck en Herkenbosch kreeg daarom een aantal taken in het hele Meinweggebied. Zo werden de houtgedingen, de vergaderingen van de gerechtigden, meestal in Melick of
in Herkenbosch gehouden. Vaak was dit op de boerderij Genhof
in Melick, mogelijk de opvolger van een vroegmiddeleeuwse
hof.

In het Swalmerbos en de aangrenzende Brüggener en Brachter
bossen waren de inwoners van de kerspels Asselt, Swalmen,
Bracht en Brüggen-Born (de 15e-eeuwse Waldrolle spreekt van
Bracht, Kaidenkerken en Born) gerechtigd. Het gebied was
ongescheiden, maar wel was vastgelegd dat Swalmen met Asselt
voor V , de drie oostelijke dorpen samen voor \ over het gebied
beschikten. In 1753 hören we voor het eerst van problemen.
Bewoners van Brüggen namen Swalmer visnetten en koeien in
beslag en verboden de Swalmenaren om turf te steken.
Swalmenaren lieten vervolgens Schapen op de Brüggener heide
grazen, staken turf en rooiden dennen. Het meningsverschil bleef
sudderen en kwam bijna een eeuw later, nadat de landsgrens door
het gebied was getrokken, tot een uitbarsting: de Swalmer bosstrijd van 1848, waarbij zelfs een dode viel. Die strijd begon toen
een groep bewoners van Swalmen de omrastering van het Duitse
douanekantoor en enkele ontginnings- en ontwateringswerken
vermeide. Vervolgens werden koeien op het Brüggense gebied
gedreven, die enkele weken later door de overkant in beslag werden genomen.
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In 1806 omvatte de Meinweg 2405 h a . In de loop van de voorgaande eeuwen was het gebied aan de randen verkleind door ontginningen. Een complicatie was, dat verschillende gerechtigde
dorpen ook nog eigen gemeinten bezaten, waarvan soms de grens
met de grote Meinweg omstreden was. Het grensverloop tussen
het Vlodropperbos en de Meinweg gaf in de 16e eeuw Problemen. Ook het gebied van de Heistert, ten noorden van Melick,
leverde problemen op: de bewoners van Melick beschouwden dit
gebied als een afzonderlijke gemeint, waarop ze het alleenrecht
hadden. De bewoners van Maasniel stelden daarentegen dat de
Heistert deel uitmaakte van de Meinweg, en dus ook voor nun
vee toegankelijk was. Uiteindelijk kregen de bewoners van
Maasniel hun zin, al blijft onduidelijk of het gebied oorspronkelijk tot de Meinweg behoorde. Door ontginningen en door de
randzone van afzonderlijke kleine gemeinten (fig. 52), grensden
gerechtigde plaatsen als Maasniel, Herten en Roermond niet eens
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Ook het Stramproyse broek, dat nu grotendeels op Belgisch
grondgebied ligt, werd pas in de 19e eeuw verdeeld. Het gebied,
dat toen 540 ha groot was, werd verdeeld in 1836. Daarbij kreeg
Stramproy de helft, Neeritter ongeveer een kwart, en Kessenich,
Hunsel-Ell en Ittervoort de rest.
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6.4.3.4 De gemeinten in en na de Franse tijd
In de Franse tijd werden de gemeenschappehjke gronden overgedragen aan de nieuw ingestelde gemeenten. Hoewel de gemeentegrenzen in deze gebieden meestal werden getrokken längs de
bestaande gemeintgrenzen, leidde het tot een nieuwe ronde van
grensconflicten. Nog moeilijker was het trekken van gemeentegrenzen door gebieden die tot dan toe ongescheiden door een
aantal dorpen waren gebruikt. Het Swalmerbos werd in 1850,
twee jaar na de Swalmer bosstrijd, verdeeld tussen de gemeenten.
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Het moeilijkst was wel de verdeling van de Meinweg. Hoewel
hiertoe al in de 18e eeuw af en toe plannen waren opgesteld, werden pas in het begin van de 19e eeuw concrete stappen gezet. Als
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Fig. 52. Gemeinten tussen Roer en Swalm. De grenzen tussen de verschillende gemeinten zijn onduidelijk Met '1' is de Meinweg aangegeven, de andere cijfers
geven bos-, heide- en broekgebieden aan die niet tot de Meinweg werden gerekend, maar exclusief door een dorp of eigenaar werden opgeeist. In het huidige
Limburg en de directe omgeving waren dat het Elmpterbos (2), de bossen van het slot Hillenraedt (25), de Lüsekamp (24), de Heistert (die later ook wel Melicier
heide heette; 23), het Vlodropperbos en -heide (22) en het Effelterbos (21). De herspeis die gerechtigd waren in de Meinweg zijn aangegeven met een zwarte stip.
De dikke lijn geeft de landweer tussen Roer en Swalm aan (uit: Krings, 1976, p. 92).

eerste werd in 1806 een gebied van bijna 500 ha afgescheiden en
bij Niederkrüchten gevoegd. Het volgende jaar werd een plan
opgesteld om de rest onder de andere gerechtigde gemeenten te
verdelen. Na de afscheiding van het eerdere deel deelden Overen Niederkrüchten nu samen een lot, zodat in totaal 13 loten, elk
186 ha 43 are groot, werd uitgemeten (zie fig. 14, hoofdstuk 4).
Uitvoering van dit verdelingsplan werd door diverse oorzaken

vertraagd tot 1822. De meeste gemeenten verkochten nun aandeel al snel na de verdeling: Roermond nog in 1822, Herten en
Maasniel het jaar daarop, Herkenbosch op zijn laatst in de eerste
helft van 1826 en Vlodrop (deels) in 1828.
De meeste nieuwe gemeenten zetten aanvankelijk de politiek van
de oude gemeinten voort. Ze probeerden de heide in stand te houden, maar verkochten ook wel stukken heide. In de loop van de
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19e eeuw en 20e eeuw werden steeds grotere stukken neide verkocht, aanvankelijk vooral voor bebossing, later meer voor ontginning. Aanvankelijk leidden de grootschalige verkopen nog tot
verzet van gebruikers. In de 20e eeuw was, mede door de
beschikbaarheid van kunstmest, het gebruik van de heidevelden
zo extensief geworden dat het verzet vanzelf uitstierf.

6.4.4 Nogmaals de oorzaken van de teruggang
Misschien wel de bekendste publicatie over beheer van de gemene gronden is G. Hardin's The tragedy of the commons.
Zijn
Stelling is, dat gemeenschappelijke goederen bijna per definitie
gebukt gaan onder overmatig gebruik. Hoewel de gemeenschap,
vooral op längere terrnijn, gebaat was bij behoud van bossen en
heidevelden, had de individuele boer vaak te weinig bouwland en
altijd te weinig mest. Hij streefde daarom zowel naar uitbreiding
van zijn akkers als naar een zo hoog mogelijk aantal dieren. Voor
een individuele boer die een extra schaap op de heide wilde loslaten, was de afweging eenvoudig. De positieve component, de
meeropbrengst aan mest, wol en vlees was bijna gelijk aan +1,
terwijl de negatieve component, de verminderende opbrengsten
door overbegrazing, verdeeld werden over de gemeenschap en
dus maar een fractie van -1 vertegenwoordigden. Het gevolg
was, dat de gemene gronden vrijwel altijd te intensief gebruikt
werden en dus degradeerden. Hardin suggereerde dat slechts
privébezit uitkomst kon bieden.
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De gedachte van Hardin, die overigens niet helemaal nieuw
w a s , is op verschallende punten aangevallen. Een belangrijk
kritiekpunt was, dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen
vrij beschikbare gebieden en gebieden die gezamenlijk eigendom
waren van een groep mensen. Hardin's vergehjking zou vooral
opgaan voor de eerste catégorie, waartoe nu bijvoorbeeld de
zeeën nog behoren. In de tweede groep gebieden zou een systeem
van contrôles en regels bestaan die degradatie voorkwamen. In
het verlengde hiervan verkondigden sommige auteurs de, enigszins romantische, opvatting dat de vroegere boerengemeenschappen in harmonie met hun omgeving leefden en de degradatie te wijten zou zijn aan (kapitalistische) grootgrondbezitters die
het evenwicht verstoorden.
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komen. In de vroege Middeleeuwen werd de eigendom van bossen en heidevelden echter al opgeëist door de landsheren.
Zeker in de late Middeleeuwen waren alle bossen en heidevelden
onderworpen aan contrôles en regels. We kunnen zonder overdrijving stellen dat geen enkel aspect van de dorpseconomie zo
strak geregeld was als het gebruik van de onontgonnen gebieden.
De vele regels waren erop gericht overmatig gebruik tegen te
gaan en deze gebieden voor de toekomst veilig te stellen.
Toch is de kwaliteit voortdurend achteruitgegaan. Opgaand bos
veranderde in hakhout, hakhout in heide en heide in stuifzand.
De schadelijke gevolgen van deze ontwikkeling waren voor
iedereen waarneembaar: het verdwijnen van bossen leidde op de
lange termijn tot een tekort aan bouw- en brandhout en de zandverstuivingen konden zelfs het voortbestaan van dorpen bedreigen.
Dat wil nog niet zeggen dat Hardin gelijk heeft. Geen van de
beschreven eigendoms- en beheersvormen, ook privébezit niet,
heeft de degradatie van de bossen verhinderd.
Het verhaal is bovendien wel wat ingewikkelder dan de strijd tussen de korte-termijnbelangen van de boer en de lange-termijnbelangen van de gemeenschap.
In de eerste plaats had vrijwel niemand belang bij behoud van
een oorspronkelijke, natuurlijke situatie. Hoe de eigendomssituatie ook was, bossen werden geëxploiteerd. Dat leidde altijd tot
het verdwijnen van plante- en diersoorten en tot het ontstaan van
halfnatuurlijke ecosystemen.
In de tweede plaats lagen de belangen van de gebruikers verschillend. Industrieel gebruik van bossen werkte op de lange termijn vaak gunstig uit , omdat het vee uit deze bossen werd
geweerd en het beheer gericht was op veiligstelling van de houtproduktie. Ook voor sommige grootgrondbezitters was bos, om
de inkomsten uit houtproduktie, om de aanwezigheid van jachtwild en om de status en het genoegen die aan opgaand bos werden beleefd, belangrijker dan de beweidingsmogelijkheden. Er
zijn voorbeelden bekend van privébossen die beter bewaard bleven dan vergelijkbare gemeenschappelijke bossen in de omgeving. Daarentegen waren boeren meestal gebaat bij een zo
groot mogelijke veestapel, met de reeds beschreven gevolgen
voor de bossen.
In de derde plaats zijn verschillen in bodemgesteldheid van
belang. Bossen op rijkere gronden zijn resistenter dan die op
arme zandgronden. Arme zandgronden degraderen sneller en
zullen ook eerder verstuiven.
In de Vierde plaats is de drak niet altijd even hoog geweest. We
zagen hierboven al, dat de grootste problemen optraden in perio294
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Op grond van het voorgaande kunnen we de opvatting dat de
degradatie vooral de vrij beschikbare gebieden betraf, naar de
prullenbak verwijzen. Een situatie waarin niemand eigenaar was
van de gemene gronden zal in de prehistorie zeker zijn voorge-
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den van snelle bevolkingsgroei, zoals de 13e en de 16e eeuw.
Daartussen waren lange perioden waarin de problemen hanteerbaar bleven.

ten Veeweg, nu nog bijvoorbeeld in Linne. Soms waren de straatnamen nog iets specifieker: Schepersweg (Merum), Schaapsweg
(Sint Odilienberg), Schaapssteeg (Melick), Koeweg of
Koestraat. Mergelwegen liepen naar een losplaats aan de
Maas. Naar de bossen liepen de houtwegen, zoals de
Ruremundsche holtwech, die in 1651 längs de Thuserhof naar de
Meinweg liep.
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Een aspect dat in de discussie ook te weinig aan bod is geweest,
is de moeilijke positie van de bestuurders. De gemeenschap
moest de individuen in het gareel houden, door het gebruik van
de gemene gronden te reguleren, en de gebruiksmogelijkheden
voor de toekomst veilig te stellen. Maar de gemeenschap werd
gevormd door individuen die elk hun eigen belang hadden bij een
intensiever gebruik, of bij ontginning. De boeren in het dorpsbestuur moesten voortdurend hun eigen belangen tegen die van de
gemeenschap afwegen. En ook een gemeenschap als geheel had
verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Dörpen hadden
vaak geldgebrek, en dan was verkoop van bossen en heidevelden
een van de weinige manieren om daar wat aan te doen.
Het gevolg was een aantal tegemtrijdigheden in het beleid. De
veebezetting werd strak gereguleerd, maar vaak op een te hoog
niveau. Ontginning werd tegengegaan, soms zelfs door illegale
ontginningen ongedaan te maken, maar er werd ook regelmatig
heidegrond voor ontginning verkocht.
Het is gemakkelijk achteraf te wijzen op domheid en kortzichtigheid, maar dat geeft weinig inzicht in de complexiteit van het
probleem. Verkoop van heidevelden had vaak een specifiek doel,
zoals herstel van oorlogsschade, reparatie van het kerkdak, aflossing van schulden, bestrijding van armoede etc. De afwegingen
die werden gemaakt maken meestal een rationele indruk: men
loste een acuut probleem op en nam de nadelen op de koop toe.
De handelwijze verschilt niet van die van 20e-eeuwse bestuurders die met de beste bedoelingen landschap en milieu opofferden om de welvaart in de landbouw te vergroten.
Dat neemt niet weg, dat de gevolgen van al die kleine beslissingen op de lange termijn rampzalig waren. Bossen verdwenen,
waardoor bijvoorbeeld bouwhout van grote afstand moest worden aangevoerd, en zandverstuivingen bedreigden akkers en dorpen.

6.5 Wegen en paden
6.5.1 Lokale wegen
De verschillende bedrijfsonderdelen waren met elkaar en met de
dorpen verbunden door wegen en paden, die over het algemeen
onverhard waren. Naar de weidegronden liepen veedriften,
wegen waarover het vee werd gedreven. Veel van die wegen heet-

298

6.5.2 Interlokale wegen
Naast al deze lokale wegen waren er de verbindingen naar andere dorpen en naar de dichtstbijzijnde stad. Van een hogere orde
waren de lange-afstandsverbindingen. In noord-zuidrichting ging
het meeste lange-afstandsverkeer over de Maas, maar in oostwestrichting bestand deze mogelijkheid niet. AI vöor de
Romeinse tijd liepen verschillende wegen van het Rijnland naar
het westen en ook in de Middeleeuwen functioneerde hier een
aantal belangrijke landwegen. Het Rijnland heeft al vroeg economische betekenis gehad en had belang bij een goede Verbindung
met de economische centra aan de Noordzeekust. In het laatste
gebied was Viaanderen in de lata Middeleeuwen het centrum.
Later verschoof het zwaartepunt naar Antwerpen, dat in de
15e/16e eeuw de belangrijkste metropool was, en vandaar aan
het eind van de 16e eeuw naar Amsterdam en de andere
Hollandse Steden. De laatste verschuiving heeft nadelig uitgewerkt op het verkeer over land door het Maasgebied. Tussen het
Rijnland en Viaanderen betekende vervoer via de Rijn een forse
omweg, en kon een kortere landweg concurrerend zijn. Voor verkeer tussen het Rijnland en Holland vormt de Rijn echter een
goede verbinding.
In de 15e en 16e eeuw liepen de belangrijkste landwegen naar
Antwerpen. Een van de wegen die de stad met Keulen en het
Rijnland verbonden, liep via Weert, Roermond en Erkelenz. Een
zijtak leidde van Weert via Venlo naar de Steden in het noordelijke Rijnland (Neuss, Krefeld, Dortmund). Het dorp Weert, het
splitsingspunt van beide routes, groeide in de 13e en 14e eeuw
uit tot stad. In Weert en in de omliggende dorpen woonde een
groot aantal voerlieden; alleen al in Weert zelf worden er in de
eerste helft van de 16e eeuw tachtig vermeld. Velen van hen reisden grote afstanden, naar Antwerpen en naar het Rijnland.
Een minder belangrijke weg liep van Keulen via Grevenbroick en
Venlo dwars door de Peel naar 's-Hertogenbosch. De laatste
stad was in het begin van de 15e eeuw na Utrecht de tweede stad
van de noordelijke Nederlanden, en stand omstreeks 1560 nog
altijd op de derde plaats. Buiten het studiegebied heeft door de
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eeuwen heen een weg van Keulen naar Bragge of Antwerpen
gelopen via Maastricht. De laatste stad bezat in de
Middeleeuwen de meest noordelijke brag over de Maas.
In de loop van de tijd is veel strijd gevoerd om deze wegen.
Vooral de hertog van Brabant heeft zich daarbij geweerd.
Controle van een belangrijke handelsroute leverde irnmers
inkomsten op voor de landsheer (tolheffing). Ook nederzettingen
aan de weg profiteerden, door de verteringen van langskomende
reizigers, maar ook door de goede transportmogelijkheden. Een
stad als Weert dankt waarschijnlijk haar opkomst aan de handelsweg.

6.5.3 Aard en uiterlijk van de wegen
Door de onontgonnen gebieden liepen maar weinig wegen. In de
droge bossen en heidegebieden waren de wegen lange tijd niet
vastgelegd. Wel ontstonden karresporen waar een route veelvuldig door wagens werd bereden.
Grote delen van de veengebieden en de natte heidevelden waren
moeilijk toegankelijk. De landmeter A. van der Crabben, die in
het begin van de 18e eeuw het broekgebied bij Sint Odilienberg
moest opmeten, klaagde dat dat nauwelijks mogelijk was. Het
broek was 'doorgaans, ofie voor het grootste gedeelte sterijll en
morassigh, oockden meesten tijdt vantjaer onder waeter...'? In
sommige gebieden kon men alleen doordringen in de winter als
de bodem bevroren was.

dediging van de stad. In dezelfde stad werd in 1576 verboden
om kasseysteenen, die dienden om de stadspleinen en Straten te
verharden, weg te halen en te verkopen. Pas in de 19e eeuw
werden in het buitengebied straatwegen aangelegd.
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De onverharde wegen leidden vaak tot problemen met de aangrenzende grondeigenaren. Aan de ene kant hadden bestuurders
van karren de neiging om de diep ingesleten karresporen te vermijden en op de vlakke bodem ernaast te gaan rijden. Er werd
veel geklaagd over het vertrappen van ingezaaide akkers door
voerlieden. Op de heide leidde dat uitzwermen tot bundels
karresporen; in het cultuurland maakten de aangrenzende landeigenaren dat onmogelijk.
Aan de andere kant hadden de aangrenzende grondgebruikers,
zowel in het buitengebied als in de stad, vaak de neiging om
delen van wegen bij hun land te trekken. Wie dat deed werd
bestraft, zelfs als het alleen maar om sloten of erfafscheidingen
ging.
Om deze problemen te vermijden hebben overheden al in de
Middeleeuwen regels opgesteld voor wegen. Voor verschillende
categorieen wegen en paden werden minimale breedtes vastgesteld. In landrechten en andere bronnen, die bekend zijn uit de
15e tot de 18e eeuw, vindt men steeds dezelfde maten terug
(Tabel 18).
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De weinige wegen door de moerassen en natte heidevelden waren
verhoogd aangelegd. Naar hun hoge ligging heten deze wegen
vaak dijk. Een plaats als Meijel, waarvan in 1637 wordt gezegd
dat het eene cleyne gemeynte was, geheel tusschen het moeras
ofie peel gelegen,
zou wel zeer gei'soleerd zijn geweest zonder
een paar van deze verhoogd aangelegde wegen. Nu waren de verbindingen met Nederweert in de 18e eeuw tenminste een deel
van het jaar, die met Asten, (Maas)bree en Roggel zelfs het hele
jaar berijdbaar. Ze staan op een kaart uit 1744 als chemin des
charois en toute tempe.
m
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Tot in de 20e eeuw was het overgrote deel van de wegen onverhard. De oudste verharde wegen, afgezien van een enkele
Romeinse weg, lagen in de stadscentra. In Roermond duidt de
naam Steenweg, al genoemd in 1396, waarschijnlijk op de
oudste verharde weg. Ook in een kleine stad als Weert bestünden
in de 15e eeuw al verharde wegen: in 1483 verneinen we dat Straten waren opgebroken omdat de stenen nodig waren voor de ver305

Tobel 18. Breedte van wegen en paden, zoals omschreven in landrechten
(15e-18e eeuw). Uit:Harmsen, 1958-'59,p. 386.
Een openbaar ('gemeyn') voetpad
Een molenweg 'met hoofdzakken'
(= gebruikt door voetgangers)
Een bruidweg (= mestweg)
Een kerkweg
Een lijkweg
Een molenweg (te peerden sonder ander gethauwe)
Een buurtweg
Een veldweg (moest geschikt zijn voor wagens)
Een straat van dorp tot dorp
Een straat van stad tot stad
Een heerstraat of heerbaan van land tot land
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3 of 4 voet
5 of 6 voet
6 of 7 voet
6 voet
6 of 8 voet
8 voet
8 voet
12 voet
16 voet
24 voet
32 of 40 voet

Längs de wegen met wateroverlast moesten bermsloten aanwezig
zijn, en ook daarvan waren de maten voorgeschreven. In één
règlement werd het als volgt omschreven: daer de heerstraeten
ende andere wegen, te peerde en te voet, soo nederliggen dat het
waeter daerop, soo wel in den somer als in den winter blyft staen,
l
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sullen grachten gemaeckt worden op beyde syden van vyf of van
vier voeten wyd, ende drie voeten diep, liggende deselve grachten vier voeten lager als het middelste van alsulcke Straeten
'311

Op wegkruisingen en -splitsingen werden vaak kruisen neergezet; een gewoonte die al in de late Middeleeuwen bestand. Het
oudst bekende kruis in Nederland Staat in Genraij (Venlo). Het
Staat bekend als het Kintscruys en was in 1408 al oud. In 1931 is
het gerestaureerd en op körte afstand van de oorspronkelijke
plaats in een boerderij ingemetseld.
Enkele kruisen hadden een bijzondere functie. Tot de laatste
behoren de hagelkruisen (in Blerick en Kessel), die dienden om
het gewas te beschermen tegen hagelschade. Bij kans op schade,
vooral bij noodweer en hagel in de zomer, trok men in processie
naar het kruis om te bidden.
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van deze vaart geprofiteerd hebben, maar de plannen zijn niet
uitgevoerd. Een eeuw later voorzag een nieuw plan in een kanaal
van Beek (aan de Rijn bij Xanten) over Geldern en Walbeck naar
Arcen, waarbij over grote afstanden gebruik zou worden gemaakt
van het oude trace van de Fossa Eugeniana. De Pruisische koning
liet onderzoek doen naar de kosten en de verwachte opbrengsten
(1774). De uitkomst was, dat het kanaal onrendabel zou zijn en
het plan ging de ijskast i n .
Kort na 1800 onderaamen de Fransen een nieuwe poging. Dit
keer werden zowel ten westen als ten oosten van de Maas stukken aangelegd, maar ook dit Grand Canal du Nord is nooit
gereedgekomen. Pas met het Albertkanaal (1830-1839) kwam de
verbinding tussen Scheide en Maas tot stand. In de hoofdstukken 11 en 12 gaan we meer in detail in op de verschillende
kanaalplannen.
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Zeker in de 18e eeuw kon de doorgaande reiziger zieh al orienteren op wegwijzers. Bij de aanbesteding van twee handtwijzers
in Maasbree (1788) hoorde een uitgebreide beschrijving. De wijzers moesten bestaan uit een achtkantige eiken paal, waarvan de
voet swart gebrandt was tegen vocht en het bovengrondse
gedeelte zwart en wit geschilderd. Elke paal kreeg vier armen
(met handen) van 2\ voet lang, waarop de namen van de naburige dorpen met de afstanden zouden staan.
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6.6 De nederzettingen
De nederzettingen vertonen een grote variatie. Naar omvang
loopt de schaal van een gei'soleerde schaapskooi in de Peel, waar
de herder soms bleef overnachten, tot aan Steden als Roermond
en Venlo. Naar vorm komen verspreide, lijnvormige en geconcentreerde nederzettingen voor, waarbij de laatste weer nader
kunnen worden ingedeeld naar de regelmatigheid van de plattegrond en naar het voorkomen van open ruimten.

6.5.4 Waterwegen
6.6.1 De ligging van boerderijen
Omdat watertransport voor bulkgoederen goedkoper was dan
landtransport, ging het meeste noord-zuidtransport over de Maas.
In oost-westrichting ontbrak de mogelijkheid van scheepvaartverkeer, afgezien van enkele pogingen om beken te bevaren. De
gedachte aan een scheepvaartkanaal in oost-westrichting, van
Viaanderen naar het Rijnland, had dan ook grote aantrekkingskracht. Een paar maal is zelfs daadwerkelijk een begin gemaakt
met een dergelijke verbinding. De Spanjaarden legden tussen
1626 en 1628 een belangrijk deel aan van de Fossa Eugeniana,
een kanaal van de Maas (Venlo) naar de Rijn (Rijnberk). Het had
aan moeten sluiten op een kanaal van de Maas naar de Scheide,
maar daar is zelfs geen begin mee gemaakt.
Nadien zijn nog een paar keer plannen voor een dergelijk kanaal
gepresenteerd. In 1664 kwam een aantal particulieren met een
plan voor een vaart van Gennep door de turfgebieden en läge
gronden naar Geldern en vandaar naar de Rijn. Behalve de
scheepvaart zou ook de afwatering van het gebied rond Geldern

De sclirijver Marnix Gijsen traf de essentie van het bewoningspatroon van de zandgronden met zijn beschrijving van het
(fictieve) dorp Blaren: Blaren is een dorp zoals veel andere: het
telde toen vijfduizend inwoners, gewoonlijk 'zielen 'genaamd, die
erg ruim verspreid woonden op een terrein waar Heide en
Laagland elkaar ontmoeten. De scheidingslijn loopt dwars door
het dorp. Waar links de aarde en de kam der beken roodzien van
het ijzermaal, ligt rechts niets dan zandgrond...
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De ligging op de grens van bouwland en grasland komt voort uit
de eisen die het gemengde agrarische bedrijf Steide. De vestigingsplaats van een agrarische nederzetting wordt vooral bepaald
door de bereikbaarheid van de verschillende geexploiteerde
gebieden. Chisholm onderscheidde vijf componenten: water,
bouwland, weidegronden (graslanden, bossen, heidevelden),
brandstof en bouwmaterialen, waarbij bij aan de aanwezigheid
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van water het grootste belang toekende. We zouden aan deze lijst
nog het hooiland toe kunnen voegen.
Water behoort tot de primaire levensbehoeften voor mens en dier
en is dagelijks nodig. Het is echter op veel plaatsen in ons gebied
beschikbaar en heeft hier waarschijnlijk slechts invloed gehad op
het nederzettingspatroon als het in te overvloedige mate aanwezig was. Als een boerderij niet over water beschikte kon een poel
worden aangelegd of een put geslagen, maar als er een ernstig
afwateringsprobleem bestand bleef een deel van de grond zelfs
middenin het dorp onbebouwd.
Ook brandstof, bouwmaterialen en hooi hebben weinig invloed
gehad op de keuze van de vestigingsplaats. Hooiland werd een of
twee keer per jaar gemaaid en kreeg verder weinig aandacht. Een
paar dagen werk in een tofkuil en enkele ritten met paard en
wagen waren voldoende om voor een hele winter brandstof te
hebben, en bouwmaterialen waren maar incidenteel nodig. Voor
al deze behoeften was een grotere afstand weinig problematisch.
Dat is anders voor bouw- en weiland. Tussen de boerderij en het
bouwland vindt veel vervoer plaats van produkten met een groot
volume: mest, plaggen, oogst. Ook tussen de boerderij en het
weiland is het verkeer intensief, maar minder moeizaam omdat
het belangrijkste artikel, vee, zelf loopt. Bouwland en weiland
zijn van groot belang geweest voor de ligging van nederzettingen. Op 19e-eeuwse kaarten liggen vrijwel alle oude agrarische
nederzettingen op de grens van hoog en laag, op de grens tussen
de relatief hooggelegen en goed gedraineerde bouwlanden en de
laaggelegen weilanden. Vooral de randen van beekdalen en van
het Maasdal waren goede vestigingsplaatsen.
Wel moeten we bedenken, dat ook andere factoren van belang
waren. Sommige plekken waren minder geschürt door stuifzandof overstromingsgevaar. Ook zijn vestigingsplaatsfactoren in de
loop van de tijd veranderd. In het vroegmiddeleeuwse landbouwsysteem waren de bossen belangrijke weidegronden. In de
late Middeleeuwen werd die functie van de bossen overgenomen
door de graslanden in de beekdalen. Daarnaast veranderde de
relatie tussen akkerbouw en veeteelt in de loop van de tijd.
Aanvankelijk waren het waarschijnlijk vrij zelfstandige onderdelen van het bedrijf, in de loop van de Middeleeuwen kwam de
veeteelt meer en meer, als mestleverancier, in dienst te staan van
de akkerbouw. Ook de grenzen tussen bouwland en weiland bleven niet op dezelfde plaats. Boerderijen die aanvankelijk op de
grens van bouwland en weidegronden lagen, konden door ont-

ginningen temidden van het bouwland komen te liggen. In een
aantal gevallen hebben dergelijke veranderingen geleid tot verplaatsing van nederzettingen. In de Brabantse Kempen zijn daarvan de nodige voorbeelden onderzocht . In het onderzoeksgebied liggen wel vaak jongere gehuchten aan de randen van grote
akkergebieden, maar zijn de oorspronkelijke dorpen meestal blijven bestaan.
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6.6.2 Boerderijtypen
De ontwikkeling van de traditionele boerderijtypen weerspiegelt
voor een deel de veranderingen in het agrarische bedrijf.
Boerderijtypen zijn echter niet alleen uit economische overwegingen te verklaren. Uit een palet van min of meer gelijkwaardige mogelijkheden werd de keuze vooral bepaald door lokale
voorbeelden en tradities. Dat gold zeker voor het woonhuis, dat
in vorm en ornamentering het sterkst de smaak van de eigenaar
weerspiegelde, maar ook voor het bedrijfsgedeelte.

Het hallehuis
In de Late Middeleeuwen overheerste in Noord- en, waarschijnlijk, in Midden-Limburg het hallehuis. Dit type wordt gekenmerkt door een gebintconstructie die een driebeukige ruimte
vormt: een brede middenbeuk en twee smallere zijbeuken. Het
voorste gedeelte diende als woonhuis, het achterste voor veestalling, deel en (op de zolder boven de deel) oogstopslag. Het hallehuis is typerend voor de zandgronden van Nederland en NoordDuitsland. Hoewel driebeukige huizen veel ouder zijn, stamt het
echte hallehuis, met deel en oogstzolder, uit de hoge
Middeleeuwen. Voorzover bekend is het in de l l e eeuw ontstaan.
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Toen later de mestproduktie moest worden opgevoerd, werd een
groot deel van het achterhuis tot stal bestemd (een staldeel). De
Brabantse en Noord-Limburgse boerderijen wijken daarmee af
van het algemene beeld: eiders bevond de stal zieh meestal in de
zijbeuken. Dit kan samenhangen met de intensievere bedrijfsvorm op de zuidelijke zandgronden. Soms is de stal later uitgebreid naar een van de zijbeuken; de andere zijbeuk bood ruimte
aan varkens en jongvee.
Dorsvloer en oogstopslag werden verplaatst naar een aparte
schuur. Boerderijen met een afzonderlijke schuur worden bij321
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voorbeeld al vroeg vermeld in Echt (midden 14e eeuw; 1535) en
Vlodrop (ca 1600). De 14e-eeuwse vermelding uit Echt wijst op
een huis met een afzonderlijke schuur, waarbij de veel grotere
hoeveelheid hout die voor het huis nodig was doet vermoeden dat
daarin ook de stal was ondergebracht. De schuur was meestal
dwars ingedeeld (dwarsdeeltype) . De stal zelf werd steeds
vaker verdiept aangelegd, als potstal (zie par. 6.2). Nog in 1900
telde de gemeente Venray maar liefst 716 potstallen, wat erop
duidt dat ieder bedrijf van meer dan 1 ha er een bezat. Bij de
boerderij stond verder vaak een schaapskooi. De gebouwen standen ten opzichte van elkaar nog vrij willekeurig gegroepeerd.
In de uiterste noordpunt van Limburg, in Mook, was het hallehuis (van het middenlangsdeeltype) nog tot in de 20e eeuw
gebruikelijk. Daarmee sloot dit gebied aan bij de Gelderse zandgebieden. In de rest van het gebied vonden andere ontwikkelingen plaats. Hier ontwikkelden de grotere boerderijen zieh tot
gesloten hoeven, de kleinere naar Brabants voorbeeld tot langgevelboerderijen.
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De Midden-Limburgse gesloten hoeve
Bij de grote bedrijven in Midden-Limburg ontwikkelde zich in
de 18e eeuw een gesloten boerderijvorm. De dwars ingedeelde
schuur, waarin paardestal en schaapskooi waren ondergebracht,
groeide uit tot een lang gebouw, dat evenwijdig aan het hoofdgebouw (waarin huis en stal) werd gebouwd. Door huis en schuur
met elkaar te verbinden ontstond een gesloten hoeve (fig. 53).
Deze Midden-Limburgse gesloten hoeven vertonen oppervlakkige overeenkomsten met de Zuid-Limburgse. Bij nadere beschouwing bestaan er grote verschillen, die voortkomen uit een verschillende ontstaansgeschiedenis. In Zuid-Limburg kwam men
van een soort langgevelboerderij via L- en U-vormen tot een
gesloten hoeve. De onderlinge groepering van de bedrijfsdelen is
in Zuid-Limburg dan ook geheel anders. De Zuid-Limburgse
ontwikkeling reikte mogelijk tot in het zuiden van MiddenLimburg, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de L-vormige boerderijen
in O h e .
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De langgevelboerderij
Die laatste verandering was een meer algemeen verschijnsel. Bij
de kleinere boerderijen op de Limburgse zandgronden en in het
Brabantse zandgebied ontstond het langgeveltype. Hier was het
hallehuis in de loop van de tijd steeds voller geworden. In de
achttiende eeuw kwam een klein boerderijtype zonder losse
schuur op. Paarden, oogst en veevoer waren hier in het hoofdgebouw ondergebracht (fig. 54). In boerderijen als deze kon maar
een kleine veestapel worden gehouden: een paard als trekdier,
een paar varkens voor de eigen vleesbehoefte en drie of vier runderen voor de mest en wat melk. Het bedrijfsgedeelte van deze
boerderijen was dwars ingedeeld.
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De toename van het belang van de veeteelt in de 19e eeuw vroeg
om een ander boerderijtype. Het langgeveltype, dat al in de 17e
eeuw was ontwikkeld in Brabant, sloot aan bij de aanzetten tot
een meer dwarse indeling en bood door zijn afwijkende constructiewijze meer mogelijkheden dan het hallehuis. Waar de kap
van het hallehuis rust op een gebintconstructie met staanders
midden in de boerderij, kent het (eenbeukige) langgevelhuis dragende muren. Het leidde tot een grotere aaneengesloten ruimte.
Overgangstypen, waarbij nog wel een gebintconstructie bestand,
maar de indeling geheel dwars was en de zijbeuken waren versmald tot nauwelijks meer functionele ruimten, zijn bekend in
oostelijk Noord-Brabant en nog in Nederweert. Verder oostelijk
komen ze niet voor en lijkt deze stap te zijn overgeslagen.
Het langgeveltype verbreidde zieh snel en was in het begin van
de 20e eeuw het overheersende boerderijtype in heel Noord- en
Midden-Limburg.
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Tegelijk met het boerderijtype veranderde ook het bouwmateriaal. Nog in de 16e eeuw werden de boerderijen in heel Limburg
nog gebouwd in vakwerk met vlechtwerkvulling. Baksteenbouw
werd toen toegepast in de Steden, maar in grote delen van de
noordelijke Nederlanden (in de kustgebieden en het MiddenNederlandse rivierengebied) ook al voor boerderijen. In de 17e
eeuw vond de bouw van stenen boerderijen ook in Limburg
ingang en in de 19e eeuw werden in Noord- en Midden-Limburg
vrijwel alle boerderijen in baksteen gebouwd.
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De gesloten hoeve met binnenplaats werd vanaf het midden van
de 18e eeuw steeds meer algemeen voor de grote landbouwbedrijven in het Maasgebied en de aangrenzende zandgebieden.
Binnen dat type werd steeds meer gebruik gemaakt van eenbeukige ruimten met een dwarsindeling.

De moderne boerderij
De gesloten hoeve en de langgevelboerderij werden nog tot in de
20e eeuw verder ontwikkeld. Wel werd de potstal vanaf het eind
van de 19e eeuw vervangen door andere typen. De potstal verloor
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zijn belangrijkste functie toen het gebruik van plaggenmest in
onbruik raakte. Bovendien vroeg het toenemende belang van zuivelproduktie om een goede hygiene. De potstal schoot bierin
tekort, niet alleen doordat de dieren op de mest standen, maar
ook door het gebrek aan stro en de doorgaans siechte ventilatie.
Aanvankelijk werd geexperimenteerd met 'stoepstallen', waarin
het vee niet meer op de mest stand maar op een verhoogde en
verharde 'stoep' ernaast. Een beter antwoord was de grupstal,
waarin achter de rij koeien een goot (de grup) loopt waardoor de
mest naar de gierkelder loopt. Na een aarzelend begin werden
vrijwel alle potstallen omgebouwd in grupstallen. De nieuwe
stallen leidden ook tot veranderingen in het uiterlijk van de boerderij: de grote deuren van de potstal werden verkleind.
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Langgevelboerderijen zijn nog tot omstreeks 1940 gebouwd. Pas
daarna werden de regionale typen vervangen door boerderijen,
die los staan van regionale tradities. De boerderij van de tweede
helft van de 20e eeuw bestaat uit een woonhuis en losse bedrijfsgebouwen. De scheiding tussen wonen en werken is versterkt, en
het woonhuis komt steeds meer overeen met de bungalows van
stedelijke uitbreidingswijken.
Bij glastuinbouw en intensieve veehouderijbedrijven vormen de
bedrijfsgebouwen enorme complexen, waarbij het woonhuis in
het niet valt. Het aanzien van de melkveebedrijven wordt tegenwoordig vooral gedomineerd door ligboxenstallen. In dit staltype, dat rond 1960 werd geMroduceerd, loopt het vee los rond

mm
I
i -

tt

Si

Fig. 53. Midden-Limburgse gesloten hoeve: Steenhuis in Lerop. De boerderij, waarvan de naam kan verwijzen naar een familie Steynen, is waarschijnlijk
gebouwd tussen 1551 en 1625 (Ruiten, 1996). Het jaartal 1762 op de poort wijst waarschijnlijk op de uitbreiding waarbij de boerderij haar gesloten vorm kreeg
(foto auteur).
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over een roostervloer waardoor mest en
gier in een kelder vallen. Daamaast heeft
iedere koe een 'box'. Door deze constructiewijze, en door de afmetingen die met de
Sterke groei van het aantal koeien per
bedrijf toenamen, was de ligboxenstal nauwelijks in beslaande gebouwen in te passen.
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Opvallend is, dat de laatste jaren weer op
kleine schaal een terugkeer van de potstal
valt waar te nemen. Een aantal ecologische
en biologisch-dynamische bedrijven, waarin veel waarde wordt gehecht aan een goed
gebruik van de mest van het eigen bedrijf,
heeft de laatste jaren een potstal gebouwd.
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6.6.3 De erfscheidingen
Binnen gehuchten of dorpen waren de perceelsscheidingen meestal gemarkeerd door
gevlochten omheiningen ('tuinen'). Deze
waren meestal ongeveer een meter hoog. In
Echt moesten de omheiningen vier voet
hoog en dicht gevlochten zijn. De eigenaar
liep een boete op als de gaten in de omheining groot genoeg waren om een jonge
gans of de kop van een jong varken door te
laten.
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Heggen die gemeenschappelijk bezit waren
van beide beiendende eigenaren standen op
de grens; heggen die aan een eigenaar toebehoorden moesten op enige afstand van
de kavelgrens worden geplant. Die afstand
bedroeg 1 \ voet voor een geschoren heg
(met een hoogte van ongeveer een meter),
2V voet voor een opgaande heg en 4 voet
voor een heg op een wal. De beide laatste
typen standen om boomgaarden: de hogere
heggen op de grens van boomgaarden met
tuinen of bouwlanden, de heggen op wallen
tussen twee boomgaarden.
Fig. 54. Boerderijtypen in Horst (naar: Pubben, 1992, pp. 146, 148). a. Een grote hallehuisboerderij met
2
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afzonderlijke schuur. b. Een kleine hallehuisboerderij met alles onder een dak
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Tobel 19. Huizen in het Land van Montfort in 1623. Vit: Taisne, 1623.
Plaats

Edelmans-

Grote pacht-

woningen

Echt

Molens

hoeven

Andere
huizen

3

10

300

2

Maasbracht

-

7

75

-

Linne

-

11

60

-

Montfort

-

5

60

-

Sint Odilienberg

4

19

34

-

Posterholt

-

12

70

-

Vlodrop

3

9

100

1

Swalmen

2

7

118

2

Asselt

1

5

50

-

Beesel

1

9

105

1

Beifeld

-

2

43

-

Rondom een boerderij, gebucht of dorp lag een meidoorn- of
sleedoornheg, die eveneens vier voet hoog was. Deze schermde
de huisweiden af van de akkers en van de eventuele aangrenzende gemeenschappelijke graslanden. De uitvalswegen werden
afgesloten door 'valderen' (klaphekken), slagbomen of hekken.
De oudst bekende vermelding van een valderen stamt uit 1440,
als sprake is van een valderpost in Grathem. In 1575 bestand in
Venray een hoeve then Valderen.
Dörpen worden vaak
omschreven als het gebied binnen de begrenzingen (heggen, tuinen, hekken, slagbomen), bijvoorbeeld Horst binnen den boemen? Een kaart uit 1727 van een deel van Sint Odilienberg
toont een paar valderen. Het aantal uitvalswegen werd zo laag
mogelijk gehouden. Een weg die de huispercelen aan de achterzijde ontsloot werd zo mogelijk binnen de heg gelegd.
m
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Een eerste globaal inzicht van de verhoudingen in een aantal dorpen geeft de atlas van het land van Montfort van Philipe Taisne
(1623). De atlas geeft voor de behandelde dorpen een overzicht van het aantal huizen, en onderscheidt daarbij maisons de
gentilhomme (de edelmanswoningen, die over het algemeen
omgracht waren), censse (de grote pachtbedrijven) en maisons
(de overige huizen) (tabel 19). Het huis Montfort, centrum van de
heerlijkheid, is zelf blijkbaar niet meegerekend. Asselt en
Beifeld, met minder dan 50 huizen, duidt hij aan als kleine dorpen. De tabel laat opvallende verschillen zien tussen de dorpen.
In ieder dorp komen wel klein- en grootgrondbezit naast elkaar
voor, maar vooral Sint Odilienberg blijkt wel zeer sterk gedomineerd door grootgrondbezit.
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Een veel nauwkeuriger beeld hebben we van de 19e eeuw. In heel
Limburg had aan het eind van de 19e eeuw 85% van de landbouwbedrijven minder dan 10 ha, de omvang die toen als ondergrens gold voor een levensvatbaar bedrijf. Bijna 65% van de
bedrijven beschikte zelfs over minder dan 5 ha.
Op het eerste gezicht was de situatie in het onderzoeksgebied nog
ongunstiger dan in Zuid-Limburg. In Noord- en MiddenLimburg boden echter de omvangrijke gemeenschappelijk
gebruikte weidegronden nog extra mogelijkheden. Ook standen
hier de extremen minder scherp tegenover elkaar dan in het zuiden. In het laatste gebied overheersten de uitersten van kleine,
meest eigenerfde boeren en grote pachtbedrijven. Die grote
pachtbedrijven standen vrij temidden van een aaneengesloten
grondbezit. Ze waren meestal eigendom van adel of van stedelijke patriciers en hoorden vaak bij een kasteel of landhuis. De kleine boerderijen standen bij elkaar in dorpen of gehuchten en hadden nun land versnipperd in kleine kavels, die door het hele veld
verspreid lagen. In Noord- en Midden-Limburg zijn beide
groepen te herkennen, maar bestaan ook meer tussencategorieen.
Het grootgrondbezit was geconcentreerd in de beste landbouwgebieden, längs de Maas en de Roer.
340
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6.6.4 Nederzetting en bedrijfsgrootte
De ontwikkeling van agrarische nederzettingen is beinvloed door
de bedrijfsgrootte. Over het algemeen leiden kleine bedrijven tot
een hogere bebouwingsdichtheid dan grote.

6.6.5 Agrarische nederzettingsvormen
Omvang en vorm van de nederzettingen liepen sterk uiteen.
Naast verspreid liggende boerderijen komen gehuchten, langgerekte boerderijlinten en dichtbebouwde dorpskernen voor. De
vrijstaande boerderij, liggend temidden van het eigen grondbezit,
is in landbouweconomisch opzicht optimaal. Daarentegen heeft
concentratie sociale voordelen, en kan ook een zeer locaal voor-
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körnende 'grondstof (bijvoorbeeld een bron in een droog gebied,
of een heuvel in een natte omgeving) tot concentratie leiden.
Waarscbijnlijk mögen we de vrijstaande boerderij als de uitgangsvorm zien, en treedt concentratie van boerderijen alleen op
in bijzondere omstandigheden.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Die bijzondere omstandigheden zijn overigens in veel gevallen
aanwezig. Beekovergangen (Grathem), hogere plekken (Bergen)
of strategische overwegingen (Montfort, Neeritter) leidden tot
het ontstaan van geconcentreerde nederzettingen. Van belang was
ook de steeds verdergaande versnippering van het grondbezit op
de velden, vooral door vererving, die de ligging temidden van het
eigen grondbezit, en daarmee het grootste voordeel van de verspreide nederzettingsvorm, op den duur teniet deed.
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Op de volgende pagina's beschrijven we een aantal van de meest
voorkomende nederzettingsvormen.

Tijd

Fig. 55. Datering van een aantal splitsingen van kamphoeven.

Gegevens over de boerderijsplitsingen in figuur 55.
Nr

Oude naam

Splitsing

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ter Beke (Echt)
(Kasteelhoeve, Swalmen)
Maris (Helden)
Beringen (Helden)
Hegge (Thorn)
Hoeve (Beifeld)
Osen (Linne)
Ensebroek (Grathem)
Berkt (Grubbenvorst)
Westering (Maasbree)
De Berckt (Baarlo)
Paarlo (Sint Odilienberg)
Dasselraaij (Sint Odilienberg)
Spik (Maasniel)
Schöndeln (Melick)
Groot Maris (Helden)
Witveld (Grubbenvorst)
Boller (Blerick)
Horst (Bergen)

v66r 1326
vöör 13 7 6
vöör 1390
vöör 1426
1389 - ca 1450 «
v66r 1456
1473-1474
v66r 1487
vöör 1509
1451 - 1510 351

Nieuwe namen
3 4 2

3 4 3

3 4 4

Oudenhof en Nieuwenhof
Groot en Klein Maris

3 4 5

3

347

348

3 4 9

3 5 0

1486 - 1 5 5 4
1369 - 1566
1533 - 1653 354
352

3 5 3

1447- 1655 «
1404 - 1 6 6 9
1715 357
1537 - 1735 358
3

356

1473 - 1840
1532 - 1840

3 5 9

360

Grote en Kleine (ook: Oude en Nieuwe) Hegge
Grote en Kleine Hoeve
Oude en Nieuwe Hof te Osen
Groot Ensebroek
Oude en Nieuwe Berkt
Grote en Kleine Westering
Grote en Kleine Berkt
Groot en Klein Paarlo
Dasselraaij en Klein Dasselraaij
Spik en de Kleine Spik
Schöndeln en Klein-Schöndeln
Oudehof en Nieuwenhof
Oud en Nieuw Witveld
Groot en Klein Boller
Grote en Kleine Horst
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De kamphoeve
De kampboerderij geldt voor ons als het basistype van een agrarische nederzetting. De boerderij zelf stond tussen de bouwlandkamp en de graslanden. Verspreide boerderijen zijn in bijna ledere periode gesticht. De oudste gaan waarschijnlijk terug tot de
vroege Middeleeuwen, maar er zijn er ook nog uit de 19e eeuw.
De jongere kampontginningen onderscheiden zieh van de oudere door bun rechtere begrenzingen.
Sommige kamphoeven bleven door de eeuwen heen bijna onveranderd bestaan, andere zijn op een zeker tijdstip gesplitst. Door
een aantal van dergelijke splitsingen kon een kamphoeve uitgroeien tot een gehucht of dorp. Hoe een gehucht in körte tijd
kan ontstaan door verdeling van een oorspronkelijke kamphoeve
toont het voorbeeld van de Thuserhof (fig. 39).
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Men zou verwachten dat splitsingen vooral plaatsvinden in Perioden met hoge prijzen voor landbouwprodukten, waardoor men
van een half bedrijf nog kan leven, en bevolkingsdruk. In fig. 55
hebben we voor een aantal boerderijen aangegeven in welke
periode ze verdeeld moeten zijn. De balken tonen de periode tussen de laatste keer dat de boerderij zonder toevoeging wordt vermeld en de eerste keer dat wordt gesproken van twee boerderijen
of van een boerderij met een voorvoegsel als Groot, Klein, Oud
of Nieuw. De gegevens zijn te onnauwkeurig en te gering in aantal om een duidelijke periodisering op te leveren. De afbeelding
maakt wel duidelijk dat splitsingen in veel perioden hebben
plaatsgevonden.
Kamphoeven kunnen in omvang uiteenlopen van grote, bijna
landgoedachtige boerderijen tot minieme keuterbedrijfjes. Een
voorbeeld van een grote boerderij is de Schrevenhof bij Sint
Joost (Maasbracht), een middeleeuwse domeinhoeve van de
Gelderse graven. Toen de Schrevenhof in 1623 door Philipe
Taisne werd afgebeeld (fig. 56)
omvatte het bedrijf 16 bunders
akkerland. Aan het eind van een
laan liggen de boerderijgebouwen, los gegroepeerd om de mesthoop en omgeven door een palissade.

— VZ.
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Fig. 56. De Schrevenhof bij Sint Joost
in de atlas van Philipe Taisne (1623).
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Lineaire nederzettingen: boshoeven
Een nadere beschouwing van sonnnige velden laat zien, dat
delen op systematische wijze in cultuur zijn gebracht. De boerderijen liggen hier aan een kant van het veld en sluiten aan bij een
verkaveling in brede stroken. In de internationale literatuur
noemt men deze vorm, die typisch is voor de hoge
Middeleeuwen, Waldhufen (Ned.: boshoeven). In het gebied tussen Maas, Rijn en de noordgrens van de löss is een groot aantal
van deze nederzettingen bekend en ook in het onderzoeksgebied treffen we een aantal voorbeelden aan. Mook ligt op de rand
van de s t u w a l . De kavelstroken liggen hier dwars op de hoogtelijnen tegen de helling van de stuwwal. Andere voorbeelden
liggen op terrasranden (Posterholt) of op dekzandruggen.
Voorbeelden van boshoeven in het dekzandgebied zijn Castenray
(gem. Venray), Meterik en een deel van Melderslo bij Horst,
Vosberg bij Panningen, Hub bij Helden en Maasbree-Rooth.
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In sommige gevallen, zoals Posterholt, is het hele dorpsgebied op
deze wijze ingedeeld. In andere gevallen vormt een boshoeve de
oudste kern van een nederzetting en is het cultuurland later met

Fig. 57. De dorpskern van Sevenum. [A] Situatie in 1729 (HSAD, Kaartencollectie nr 328); [B] Situatie volgens het oudste kadaster (ca. 1830). Op de kaart uit
1729 is de dorpspoel nog duidelijk zichtbaar. Opvallend zijn de twee rijen behouwing om de markt. Het geheel wekt de indruk, dat de markt verkleind is door twee
rijen dorpsbebouwing.

215

hoeven mögen spreken. Voorbeelden zijn Schandelo (bij Venlo)
en Buggenum.

Plaatses/driesen/markten
Plaatses zijn open mimten temidden van de bebouwing van een
dorp of gehucht. De aanduiding 'plaatse' voor deze ruimten is
vooral bekend in Brabant en Limburg, maar kwam ook eiders wel
voor. Het woord 'plaats' betekent oorspronkelijk open mimte;
het is verwant aan het Franse 'place' en het Duitse 'Platz'.
Andere aanduidingen zijn markt (Noord- en Midden-Limburg),
dries of bies(t) (Zuid-Limburg) of brink (Centraal- en OostNederland). Oorspronkelijk moeten deze pleintjes een agrarische
functie hebben gehad, als verzamelplaats voor vee. De driehoekige vorm van veel pleintjes was zeer geschikt om vee tot een
handzame kudde te vormen. Bij de punt begon meestal een
veedrift, die naar de gemeenschappelijke weidegronden liep.
Lange tijd nam men aan dat dergelijke pleintjes vroegmiddeleeuws waren ; men sprak wel van 'Frankische' pleintjes. De
vroegmiddeleeuwse oorsprong is echter nog nergens overtuigend
bewezen. In de Kempen ontstonden de meeste gehuchten met
pleintjes aan de randen van de akkergebieden rond de 12e/13e
eeuw. In Zuid-Limburg liggen de meeste dorpen met pleintjes op
de plateaus, die in de 10e-13e eeuw zijn gekoloniseerd. In beide
gebieden lijken dus de meeste pleintjes bij hoogmiddeleeuwse
nederzettingen te hören.
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Fig. 58. Egchel bij Helden volgens het oudste kadastmle minuutplan (1820).
Het gebucht Egchel bestond oorspronkelijk uit een reeks boerderijen op de
grens van hoog en laag. Op de boerderijenreeks sluit een opstrekkende
verkaveling aan. Aan de noordzijde ligt het gebucht Egchelse Hoek dat, ook
gezien de naam, jonger moet zijn. Het kadastrale minuutplan toont de
avergang van het oorspronkelijke driehoekige plein naar en een Vierkante
vorm.

een meer blokvormige verkaveling uitgebreid. Overigens is
nog geen van de bovengenoemde dorpen goed onderzocht.
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Andere linéaire nederzettingen
In verscbillende andere nederzettingen vinden we fraaie boerderijenreeksen en wegen die dwars op de richting van de dorpsstraat van de boerderijen het veld in lopen. Het verkavelingspatroon is hier echter veel onregehnatiger, zodat we niet van bos-

Veel pleintjes zijn in de loop van de tijd van karakter, soms ook
van vorm, veranderd. In Lottum had de markt nog in het begin
van de 19e eeuw een agrarisch karakter. De aanplant van lindebomen (in 1804 of 1809), de demping van de dorpsput (1850?),
de bouw van de pomp, de bestrating en de Wimebnina- en
Julianaboom gaven het plein langzaam haar huidige, dorpse aanzien. Het plein in Sevenum heeft een mooie driehoekige vorm,
maar is misschien oorspronkelijk meer vierkant geweest. De
dorpspoel bestond in het begin van de 18e eeuw nog, maar was
een eeuw later al verdwenen (fig. 57). Een omgekeerde ontwikkeling is te zien in Egchel bij Helden (fig. 58).
De plattegrond van het kerkdorp Horst is opgebouwd uit verschillende open mimten. Naast de kerk ligt het rechthoekige Sint
Lambertusplein, dat al in het midden van de 19e eeuw omringd
was door een vrijwel gesloten bebouwing. Aan de noordwestzijde sluit dit plein aan op een tweede, in dit geval driehoekige,
open mimte. Deze was in de 19e eeuw uiteengevallen in een
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klein driehoekig plein, de Varkensmarkt (nu Veemarkt), en een
grotere, eveneens driehoekige ruimte. De laatste was nog grotendeels gemeente-eigendom en werd onder andere gebruikt als linnenblekerij. De bebouwing om deze laatste open ruimte was
minder dicht en had een landelijker karakter dan die om de
Varkensmarkt en het St Lambertusplein.
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Het voorbeeld van de linnenblekerij in Horst laat al zien hoe
dorpspleinen in later tijd een andere functie konden krijgen.
Andere pleinen kregen een commerciele (marktjfunctie, bijvoorbeeld als veemarkt. De naam Markt zal oorspronkelijk alleen
voor pleinen met zo'n commerciele functie zijn gebruikt, en
werd pas later een meer algemene aanduiding voor dorpspleinen.
De naam Markt wordt meestal pas laat vermeld. Zo wordt de
Merckt van Linne voor het eerst genoemd in 1733. De markt
in Weert wordt in 1474 en 1484 nog aangeduid als de Plaetsfe)
maar heet in 1531 de Merckt.
De Markt in Vlodrop Staat nog
op het oudste kadastrale minuutplan als Op de Platz. Ook in
Beesel-Ouddorp was aanvankelijk alleen sprake van de plaatse
(1566 de Plaets); door bebouwing van een deel ervan viel de
plaatse later uiteen in een Markt en een gebied dat in de 20e eeuw
Vismarkt ging heten.
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Eenvoudige geconcentreerde dorpen
In sommige nederzettingen staan de boerderijen dicht opeen in
een kern. Voorbeelden zijn Oirlo, dat in het begin van de 19e
eeuw bestond uit een kerk en vier boerderijen rond een kruispunt
van wegen, en het aanzienlijk grotere Bergen.
Dergelijke concentrafies van boerderijen zijn na de Middeleeuwen nauwelijks meer ontstaan. Typerend voor de Nieuwe Tijd
zijn verspreide boerderijen.
Wei leidde de toenemende
arbeidsdeling in die période tot een verdichting van de bebouwing. De groeiende aantallen middenstanders en arbeiders vestigden zich vooral in de kerkdorpen. Ook veel van deze dorpen
hebben een tamelijk eenvoudige plattegrond, waarin de oorspronkelijke weg- of beekkruising nog direct herkenbaar is.

Fig. 59. De omgrachte huizen Hillenraad (boven) en Zuidewijk Spick
(onder) liggen in een nat broekgebied in een pleistocene Maasmeander. Het
gehucht Boukoul ligt aan weerszijden van het broek, op de rand van de
hogere gronden (kadastraal minuutplan, 1816).
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nen aaneengroeiden. Voorbeelden van dorpen met complexe plattegronden zijn Horst (met verschillende pleintjes), Venray,
Blerick, Beesel (zeker ontstaan uit twee afzonderlijke kernen) en
Swalmen.

6.6.6Niet-agrarische

nederzettingen

Dorpen met complexe plattegronden
Ligging
Vooral de grotere dorpen hebben vaak een complexere plattegrond. Samengestelde plattegronden kunnen zijn ontstaan doordat een oorspronkelijke kem op een anderssoortige wijze werd
uitgebreid, maar ook doordat verschillende oorspronkelijke ker-

Voor niet-agrarische nederzettingen golden andere vestigingsplaatsfactoren dan voor agrarische, wat leidde tot een andere ligging en plattegrond. Zo zijn nederzettingen die hun ontwikkeling
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danken aan de Maashandel en -scheepvaart vaak in hun uiterlijk
gericht op de rivier. Ook marktpleinen en wegen in de plattegrond wijzen vaak nog op het belang van handel en verkeer. Bij
weer andere plaatsen heeft nijverheid of grondstoffenwinning
voor ontwikkeling gezorgd.

Dat geldt zeker voor Noord- en Midden-Limburg. Wernigen zullen het stedelijke karakter van Roermond en Venlo, of het landelijke van Baexem in twijfel trekken. Daartussen bestaat echter
een breed scala van 'vlekken' en andere overgangsvormen. Zo
vinden we omwalde dorpen die soms een enigszins stedelijk aanzien hebben (Arcen, Neer , Neeritter, Thorn). Sommige plaatsen (Neeritter, Heel, waarschijnlijkNeer ) kregen de status van
'vrijheid', wat aangaf dat ze ook in juridische zin tussen dorp en
stad in zaten. Plaatsen als Kessel, Montfort en Wanssum hebben
ooit stadsrechten gehad, maar daaraan herinnert in het huidige
dorpsbeeld weinig. Andere dorpen hebben al lange tijd een duidelijke niet-agrarische component (Tegelen) of ontstonden zelfs
door een niet-agrarische activiteit (Griendtsveen). Tenslotte is er
een stadje als Stevensweert, dat aan zijn strategische ligging
imposante vestingwerken dankte, maar dat in economisch
opzicht volledig 'dorps' bleef. In het tweede deel van dit boek
komen we op de ontwikkeling van deze nederzettingen terug.
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De läge beekdalen en oude Maasbeddingen waren weinig
geschürt voor bewoning. Een uitzondering vormen kasteien en
watermolens, die juist het water opzochten. Water in de gracht
was eeuwenlang een noodzaak voor kasteien en omgrachte huizen. De huizen zelf waren meestal op een kunstmatige verhoging
gebouwd, en verder namen de bewoners het ongerief op de koop
toe. Kaldenbroek (bij Lottum), Hillenraad en Zuidewijk Spick
(bij Swahnen; fig. 59) en het kasteel van Well zijn enkele van de
vele adellijke huizen die in een pleistocene Maasbedding liggen;
andere liggen in beekdalen.
Ook watermolens stonden in de dalen, vaak op körte afstand van
het kasteel of klooster waar ze bij hoorden. Windmolens standen
juist op hoge plekken, maar eveneens buiten de nederzettingen.
De hoogste delen van de velden, vrij in de wind en toch relatief
dicht bij het dorp, waren ideale plekken voor windmolens. In
Herten , Meterik en Stevensweert heette een deel van het veld
later Molenveld.
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Steden en vlekken
Grotere kernen met een starke niet-agrarische component werden
vaak aangeduid als Steden of vlekken. Dergelijke begrippen roepen de nodige definieringsproblemen op. Het is zelfs vrijwel
onmogelijk om een sluitende definitie te geven van een stad. Het
begrip heeft de volgende aspecten: [1] demografisch (een redelijk aantal inwoners, die er permanent verblijven), [2] juridisch
(stedelijke rechten), [3] militair (een duidelijke fysieke afscheiding van het platteland, door muren en poorten), [4] economisch
(een concentratie van niet-agrarische activiteiten) en [5] morfologisch (een dichte bebouwing).
In de praktijk blijkt een groot aantal plaatsen slechts aan een deel
van deze criteria te voldoen. Een aantal van de oudste, als stad
onomstreden, stedelijke agglomeraties heeft bijvoorbeeld nooit
een officieel stadsrecht gekregen, terwijl er aan de andere kant
stadsrechten verleend zijn aan plaatsen die in demografisch en
economisch opzicht volledig dorps bleven. De grens tussen een
stedelijke en een niet-stedelijke nederzetting is dan ook vaak
moeilijk te trekken.

375

Het overgrote deel van de nederzettingen is van oorsprong agrarisch geweest, en ook in nederzettingen die later een duidelijke
niet-agrarische component kregen is de agrarische oorsprong
vaak nog in de plattegrond te herkennen. Alleen in de Steden en
in een paar dorpen zijn handel, grondstoffenwinning of nijverheid duidelijk in de plattegrond terug te vinden. Omdat het om
incidentele gevallen gaat, zullen we ze behandelen bij de
betreffende activiteit.

Plattegronden van Steden en vlekken

Vooral de kleinere Steden en vlekken hebben meestal een tamelijk eenvoudige plattegrond. De grotere Steden hebben bijna allemaal een samengestelde plattegrond, die bij Venlo zeker teruggaat op twee oorspronkelijk gescheiden kernen. Roermond lijkt
daarentegen in fasen vanuit een oorspronkelijke kern gegroeid te
zijn. Op deze Steden komen we nog uitgebreid terug.

Steden: verkaveling, huizenbouw en stadsbeeld
Vergeleken met dorpen en vlekken vertonen Steden een grote
afwisseling. Er zijn aanzienlijke verschillen in bebouwingsdichtheid tussen het centrum van een stad en de randen. Ook in vroeger tijd bestand de sterkste vraag naar ruimte voor woningen of
bedrijfspanden in het economische centrum: aan de centrale
markt, aan de haven of aan belangrijke doorgaande wegen. In het
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centrum waren de grondprijzen het hoogst. Hier Stenden representatieve openbare gebouwen naast huizen van welvarende burgers. Die huizen waren vaak rijk versierd en, om dure grond te
sparen, meer hoog dan breed. In zij- en achterstraten had de
bebouwing minder prestige eh kon het aantal bewoners per huis
oplopen. De bebouwingsdichtheid in het hele centrum was hoog.
Vanuit het centrum naar buiten werd de bebouwingsdichtheid
minder en werden de huizen lager. Buiten het centrum stond
alleen längs de belangrijkste uitvalswegen nog aaneengesloten
bebouwing. Tegen de vestingwerken aan lagen eeuwenlang nog
aanzienlijke openplekken, met tuinen die de bevolking van voedsel konden voorzien. Hoe belangrijk die tuinen tijdens een belegering ook konden zijn, ze werden toch in de loop van de tijd
opgeofferd voor de bouw van huizen en kloosters. Ook de nijverheid, zoals de 18e-eeuwse pottenbakkerijen van Gennep, was
vooral in deze gebieden buiten het centrum gelocaliseerd.
Overigens moeten we ons bij de nijverheid tot in de 19e eeuw
geen grote fabrieksgebouwen voorstellen, maar kleine, ambachtelijke bedrijven. In het algemeen werden handel en ambacht
gecombineerd met wonen, zoals dat nu bij winkeis nog veel voorkomt. Het aantal gespecialiseerde gebouwen nam in de loop van
de tijd steeds verder toe: de middeleeuwse kerken werden
gevolgd door Scholen, kantoren, fabrieken, molens, werkplaatsen, pakhuizen, schüren enz. Toch maakten deze gebouwen zonder woonfunctie nog in de 19e eeuw slechts een kleine minderheid van het totale bouwbestand uit. In de binnenstad van
Nijmegen was in 1879 slechts 1,2% van de gebouwen onbewoond.
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Het silhouet van Steden werd tot in de 20e eeuw bepaald door
kerktorens en vestingwerken. Vooral grotere Steden kenden een
groot aantal parochie- en kloosterkerken. Het aantal kloosters
nam vooral in de late Middeleeuwen sterk toe. Ze kregen meestal een plaats in de weinig bewoonde gebieden tegen de stadsmuur.
Andere markante gebouwen waren er meestal niet zo veel. In Steden met handel of nijverheid behoorden de markthal, de vleeshal
of het gewanthuis (de lakenhal) tot de grootste gebouwen van de
stad. In Roermond vergaderde het stadsbestuur lange tijd in het
gewanthuis; pas in 1399 wordt dit gebouw, of een later gebouw
op dezelfde plaats, voor het eerst raithuys genoemd. Venlo had
al in 1374 een raadhuis . In de meeste Steden werden echter pas
na de Middeleeuwen stadhuizen als permanente zetel van het
stadsbestuur gebouwd. De nieuwe representatieve raadhuizen
standen meestal aan de centrale markt. De bouwmeester Willem

Fig. 60. Het oude stadhuis van Gennep (foto auteur).

van Bommel bouwde nieuwe raadhuizen in Venlo (1597-1600)
en Gennep (1612; fig. 6 0 ) . Roermond kreeg rond 1700 een
nieuw stadhuis. In een stuk over de molenrechten van Wessem
uit de tweede helft van de 15e eeuw wordt gesproken van het
gewanthuis; een latere versie van de tekst spreekt van het stadhuis.
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Soms telde een stad ook vestigingen van hogere overheden.
Venlo had de Hertogenhof en in Roermond stond nog lange tijd
een restant van de Voogdij, de woonplaats van de middeleeuwse
vertegenwoordiger van de Gelderse graaf/hertog.
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Het grootste deel van de bebouwing bestond uiteraard uit huizen.
De vorm van de huiskavels was soms het resultaat van een geleidelijke opdeling van oudere, grotere kavels. Vaak echter hadden
Steden of delen van Steden een planmatige oorsprong, waarbij
Straten en huiskavels tevoren werden uitgezet en de kavels vervolgens werden verkocht. Dit leidde tot straatbeelden waarin een
vaste maatvoering overheerste.
Ook Steden die meer spontaan groeiden, zijn bemvloed door eeuwenlange overheidsactiviteiten op het gebied van de ruimtelijke
ordening. Het even harmonische als afwisselende beeld dat oude
Steden vaak bieden, is het gevolg van individuele bouw binnen
voorgeschreven maten en nauwe richtlijnen. Zo hanteerden veel
Steden nnmmummaten voor de huisbreedte (vaak 12 voet: ruim
3 V meter), alleen al om voldoende ruimte te geven om de vuurplaats op enige afstand van de muren te kunnen maken. De kleinste middeleeuwse eenkamerwoningen ('kamers') verschilden
daarmee weinig van de huidige srudentenkamer.
2
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De richtlijnen van de overheid strekten zieh ook uit over de huizenbouw zelf. Zo moesten hissen huizen met de nokrichting
dwars op de straat smalle openingen, druipstroken of osendroppen, blijven bestaan om het water van de daken af te voeren naar
de straat.
Vooral om brandgevaar te verminderen stimuleerden Steden
vanaf de late Middeleeuwen de 'verstening' van de stadsbebouwing: de vervanging van de oude huizen van vakwerk of hout en
met strodaken door stenen huizen met een dakbedekking van
leien of dakpannen. Stimulering van het gebruik van baksteen
voor huizenbouw was, naast de bouw van vestingwerken, vanaf
de 14e eeuw voor veel Steden een reden om zelf in steenbakkerijen te investeren
(we zagen dat hierboven al voor
Roermond). De stad bakte stenen en verkocht die vervolgens aan
de inwoners. De aanwezigheid van stedelijke tichelwerken leidde
over het algemeen tot lagere prijzen voor baksteen.
De maatregelen om houten huizen door stenen te vergangen,
werden in de loop van de tijd steeds dwingender. In de 17e eeuw
verbood Roermond strodaken en na de grote stadsbrand van
1665 moesten ontwerpen voor gebouwen worden goedgekeurd.
Voorts mochten geen huizen meer worden gebouwd met topgevels aan de voorzijde van de huizen. Deze maatregel, ook weer
om brandbestrijding te vereenvoudigen, veranderde Roermond
van een stad met kopgevels in een stad waarin de meeste daken
evenwijdig aan de straat liepen.
De laatste regel is vrij uitzonderlijk. Het belangrijkst voor de
brandbestrijding waren de daken en de zijgevels, en meestal
beperkte de regulering door de overheid zieh tot deze onderdelen.
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Lange tijd hielden veel huizen die grotendeels uit steen waren
opgetrokken, een houten voorgevel. Het belangrijkste voordeel
vormde het betere wooncomfort doordat in een houten gevel grotere vensters konden worden aangebracht. Waar stedelijke overheden zieh inspanden om stenen gevels te bevorderen, lijkt dat
vooral bedoeld om het aanzien van de stad te vergroten.
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Dat de activiteiten van de overheid zieh niet beperkten tot brandbeveiliging, blijkt ook uit andere activiteiten. In alle Steden werden gaandeweg de belangrijkste Straten verhard, om redenen van
zowel comfort als prestige. Een verbod van de overheid om huizen aan de straat om te bouwen tot boerderijen (Roermond, 1596)
diende vooral om de crisis en de armoede aan het 00g te onttrekken.
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Ook in de dorpen verving baksteen meer en meer de oudere vakwerk- en houtbouw. In een aantal dorpscentra kreeg de bebouwing ronduit stedelijke trekken. Voorbeelden treffen we aan in de
dorpen längs de Maas, woonplaatsen van schippers en handelaren (fig. 61).
Siecht gebakken baksteen is poreus en moet daarom door een
deklaag tegen de dementen worden beschermd. Dit vormt de
achtergrond van het witkalken van stenen muren. De associatie
met steen maakte, dat later ook het goedkopere vakwerk wel
werd gepleisterd . Gepleisterde muren treffen we vooral in
Zuid-Limburg aan. In Midden-Limburg is Thorn bekend geworden door de witte huizen (fig. 62). Het stadje onderscheidt zieh
hierin sterk van andere plaatsen in de omgeving, zoals Wessem.
De achtergronden van dit verschil zijn niet duidelijk.
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Het overgangsgebied tussen stad en platteland
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Tot de 19e eeuw bestanden scherpe grenzen tussen de Steden en
de gebieden daarbuiten. De achtergronden waren juridisch (beide
gebieden kenden een verschillend rechtssysteem), strategisch
(het gebied net buiten de stadsversterkingen werd voor de verdedigbaarheid vrij van permanente bebouwing gehouden) en economisch (tegengaan van nijverheid in het buitengebied uit concurrentie-overwegingen).
Toch was de grens tussen stad en buitengebied ook voor de 19e
eeuw niet absoluut. Vooral rond de grotere Steden bestanden al
eeuwenlang stadsrandactiviteiten. Die activiteiten kunnen in
twee groepen worden verdeeld: landelijke (agrarische) activiteiten die de nabijheid van de stad zoeken en stedelijke activiteiten
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Fig. 61. Het dorp Well in 1739. De tekening toont een rij bakstenen huizen met topgevels (Van Agt, 1981, p. 77).

die naar buiten worden gedrukt. Tot de eerste groep behoorden de
tuinen en weiden die de stedelijke bevolking van verse groenten
en zuivel voorzagen. Het zijn activiteiten met een tamelijk groot
ruimtebeslag, die door de hoge stedelijke grondprijzen van vestiging dichter bij het stadscentrum worden weerhouden. Daarnaast
zijn er stedelijke activiteiten die naar buiten werden gedrukt,
soms eveneens door hun grote ruimtebeslag (bijvoorbeeld linnenblekerijen), soms omdat ze lawaai- of stankoverlast veroorzaakten (volmolens) of gevaar opleverden. Bij een stadsuitbreiding werden de nieuwe vestingwerken zoveel mogelijk om de
stadsrandactiviteiten heen gelegd, waarna het proces buiten de
nieuwe muren opnieuw begon.
In de 19e eeuw verdwenen de scherpe grenzen tussen stad en
platteland, en begonnen de verschillen tussen beide te vervagen.
Toch bleven de oude processen bestaan. Vooral waar de buitengrens van een stad längere tijd niet opschuift, zien we ook nu nog
aan de buitenzijde een zone met agrarische activiteiten die op de
stad zijn gericht (volkstuinen, maneges) en stedelijke activiteiten
die naar buiten zijn gedrukt (sportvelden, bepaalde industriele en
handelsactiviteiten).

6.6.7 Continuiteit en verandering in het nederzetängspatroon
Nederzettingen vertonen in de tijd zowel continuiteit als verandering (fig. 5). Die continuiteit wordt sterker naarmate meer in
een nederzetting gernvesteerd is en naarmate meer mensen over
een verandering mee moeten beslissen.
Verandering in een nederzetting is opgebouwd uit een groot aantal individuele beslissingen om huizen te bouwen, af te breken of
te verplaatsen (in feite een combinatie van opgeven op de ene
piek en bouw op een andere) en om huiskavels uit te breiden of
te splitsen. Voor een grotere nederzetting kunnen dergelijke
beslissingen van individuen leiden tot groei, kimp, verdwijning,
verplaatsing of vormverandering.
Lange tijd is een deel van de veranderingen eenvoudig geweest.
Een middeleeuwse houten boerderij ging ongeveer een generatie
mee, en bij iedere herbouw had men de mogelijkheid een andere
vestigingsplaats te kiezen. Ook zijn wel voorbeelden bekend
waar complete boerderijgebouwen werden verplaatst.
De latere stenen gebouwen waren veel moeilijker te verplaatsen.
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Ze gingen veel langer mee en bij iedere herbouw gebruikte men
zoveel mogelijk delen van de oude muren. Ook werd het stratenpatroon steeds meer vastgelegd, door de straatverbarding maar
vooral door de bebouwing erlangs. In Steden en dorpen is het
stratenpatroon het meest constante onderdeel van de plattegrond.
De beste manier om inzicht te krijgen in veranderingen in nederzettingspatronen is het onderzoek naar verdwenen nederzettingen. Die 'woestenijen' lenen zieh beter voor archeologisch
onderzoek dan bestaande nederzettingen. Dit type onderzoek is
vanouds in Duitsland beter ontwikkeld dan in Nederland.
Janssen onderscheidde in het Duitse Rijnland vijf fasen waarin nederzettingen werden vertaten: [1] het eind van de tweede en
de derde eeuw; [2] het eind van de vierde en de vijfde eeuw; [3]
de période van het eind van de achtste tot het begin van de tiende eeuw; [4] de période van het eind van de elfde tot het begin
van de dertiende eeuw en [5] de veertiende en vijftiende eeuw.
Hoewel we te weinig weten van het Maasdal om de gegevens op
ons gebied te betrekken, bestaat de indruk dat deze indeling een
wijdere strelddng heeft. Van de vijf perioden kunnen we er drie
in verband brengen met bevolkingsafname, die gekoppeld kan
worden aan economische, soms ook politieke, problemen: de
Germaanse invallen in de derde eeuw (1), het eind van de
Romeinse aanwezigheid (2) en de laatmiddeleeuwse landbouwcrisis (5). De beide andere vallen juist in perioden van groei; ze
hangen niet samen met afname, maar waarschijnlijk met de brede
toepassing van innovaties. Periode 4 wordt vaak in verband
gebracht met het ontstaan van de velden. Periode 5 was ook in
delen van Nederland (de Kempen) een période waarin nederzettingen werden verplaatst naar de randen van de beekdalen.
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Het nederzettingspatroon zoals we dat nu zien, is het gevolg van
vele eeuwen van veranderingen. In de volgende hoofdstukken
zullen veel van die veranderingen aan de orde komen.

6.7 Het oude gemengde bedrijf: een flexibel
systeem
Het vroegere gemengde landbouwsysteem van de zandgronden
wordt, vooral in ecologische literatuur, vaak als een gesloten,
zelfvoorzienend geheel beschreven. Uit het voorgaande blijkt dat
dat beeld te simpel is. Inderdaad bood het systeem mogelijkheden om een hoge mate van zelfvoorziening te bereiken, maar binnen hetzelfde systeem kon zowel de akkerbouw- als de veehouderijtak zieh volledig op de markt richten.

Fig. 62. Thorn met de (grotendeels 14e-eeuwse) voormalige stiftskerk en
enkele wit geschilderde huizen (foto auteur).

Bij bescbrijvingen van het gemengde landbouwsysteem gaat de
aandacht vaak te eenzijdig uit naar de beperkingen die de achtergrond ervan vormen. De grote flexibiliteit kon echter net zo goed
een voordeel zijn. In perioden met hoge graanprijzen kon de
graanteelt worden uitgebreid, terwijl in andere perioden relatief
eenvoudig een verschuiving naar meer veehouderij mogelijk was.
Vergeleken met de meer gespecialiseerde boeren van de klei- en
veengebieden hebben de vroegere boeren op de zandgronden
minder verdiend in goede tijden, maar ook minder geleden in
siechte. In volgende hoofdstukken zullen we zien dat de bevol-
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kingsontwikkeling op de Nederlandse zandgronden soms tegen
de algemene trend inging, met nog groei in perioden waarin bijna
overal elders de bevolkingsaantallen daalden.

6.8 Sporen in net landschap
Kenmerkend voor de oude zandlandscbappen is het onderscheid
in verscbillende oude bodemgebruikseenheden. Die eenheden
zijn vaak nog in het landschap terug te vinden. Ondanks alle
beekkanalisaties zijn de beekdalen nog altijd structurerende d e menten in het landschap. De relatief hooggelegen bouwlanden
zijn vooral herkenbaar waar ze grenzen aan beekdalen of aan
oude nederzettingen. In de laatste gevallen is ook het onderscheid
tussen het open bouwland en de kleinschalige, besloten nederzettingen vaak nog herkenbaar. Na het verdwijnen van de meeste houtwallen op de grens van het bouwland is de rand van de
opgehoogde bouwlanden en het gebied daarbuiten soms nog herkenbaar in een steilrand.
Van de vroegere onontgonnen gebieden zijn de resterende
heide-, stuifzand- en hoogveengebieden en in de aangeplante
naaldbossen het duidelijkst herkenbaar. Ook waar deze gebieden
de laatste eeuwen ontgonnen zijn, wijkt het grootschalige en
rechtlijnige landschap af van dat in het oudere landschap. De
grens tussen het oude landschap en de jonge ontginningen is nu
het best herkenbaar aan de overgang van de bochtige wegen in
het oude land naar de rechte wegen in de ontginningen.
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7 De cultuurlandschappen
7.1 Het oude cultuurlandschap op de rand van de
stuwwal

Na de bebandeling van afzonderlijke onderdelen van net cultuurlandschap in het voorgaande hoofdstuk, geeft dit hoofdstuk een
regionaal overzicht van de verschillende landschapstypen. De
beschrijving gaat uit van de 19e-eeuwse situatie, en sluit daarmee
aan bij Kaart 1. Wel bevatten de beschrijvingen een hoeveelheid
historische achtergrondinformatie, zoals oudste vermeldingen
van nederzettingen, maar de ordening is geografisch.
In de volgende paragrafen gaan we eerst in op de oude cultuurlandschappen van de stuwwalrand (7.1), het dekzandgebied (7.2)
en de rivierterrassen (7.3). Dit gedeelte wordt afgesloten met een
vergelijking (7.4). Daarna gaan we in op het landschap van de
jonge ontginningen (7.5), de niet-agrarische landschappen (7.6)
en de grote nederzettingen (7.7). Ook dit hoofdstuk eindigt met
een korte paragraaf over sporen in het landschap (7.8).

Het landschap van de stuwwalrand is in het onderzoeksgebied
beperkt tot Mook. Typerend is de ligging van het bouwland laag
tegen de helling, tussen de natte graslanden aan de Maas en de
droge heidevelden en bossen hoger op de helling van de stuwwal
(fig. 63). Bovenop de stuwwal ligt een redelijk vlak plateau, waar
zelfs vennen hebben gelegen. Aan het eind van de 18e eeuw werd
hier op kleine schaal ontgonnen, waardoor het gehucht Biesselt
ontstond. Het gehucht is genoemd naar een van de vennen ter
plaatse.
Het dorp Mook ligt op de grens van bouwland en grasland, en
dankt aan die grens haar linéaire vorm (fig. 64). Vanuit het dorp
strekten de kavelstroken op tegen de helling, zoals dat ook in het
aangrenzende Maiden het geval was. Op de grens van bouwland
en heide lag een wildwal, waarvan op topografische kaarten van
1
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Fig. 63. Gezicht op Mook vanaf de stuwwal. Op de voorgrond zien we heide en dennen, daarachter het open bouwland, vervolgens het langgerekte dorp en
daarachter de Maas. Uit: Van Kuppeveld, 1988.
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omstreeks 1900 nog grote stukken staan aangegeven. Het dorp
beschikte op de stuwwal over een grote oppervlakte heide, maar
bezat slechts weinig graslanden. In de buurdorpen Heumen en
Middelaar was de situatie juist omgekeerd. Dit vormde de basis
voor een langdurige samenwerking, waarbij de drie dorpen
's zomers hun vee de Heumense en Middelaarse broekgronden in
dreven. Im de winter, als het broek door de Maas werd overstroomd, dreven alle drie de dorpen hun vee de Mookerhei op.
3

Van de historische ontwikkeling van Mook is vrijwel niets
bekend. De naam Mook gaat terug tot de Romeinse tijd: de oudste vermeldingen, zoals 1206 Moldeka wijzen op een -acumnaam. Dat hoeft nog niet te betekenen dat de Romeinse nederzetting op dezelfde piek lag. In of kort na 1078 schonk Hendrik
IV een deel van Mook aan het Mariastift in Aken. Een ander deel
van Mook behoorde aan het St Adelbertsstift, eveneens in Aken.
Beide kloosters bezaten gezamenlijk een hof in Mook. De kerk,
voor het eerst vermeld in 1206, was tot 1648 gewijd aan St
4

Adelbert, een wijding die zeker van na de Schenking aan het
Adelbertsstift dateert. Dat maakt het waarschijnlijk dat de kerk is
gesticht in de 1 le of 12e eeuw.
7

De helling van de stuwwal was in de 19e eeuw begroeid met bos
en heide. Ter hoogte van Middelaar lag nog een tweede nederzetting met bouwland op de stuwwalrand: Plasmolen. De Plasmolen
zelf gebruikte het water van een stroompje dat hier van de stuwwal afkwam.

7.2 De oude cultuurlandschappen van het
dekzandgebied
7.2.1 Algemeen overzicht

5

6

In het dekzandgebied waren de mogelijkheden om bouwland aan
te leggen beperkt, vooral door de zeer uitgestrekte natte gebieden. Tot in de 19e eeuw was het bouwland
grotendeels beperkt tot de hogere delen van
het landschap, zoals dekzandwelvingen. De
omvang van die hogere gebieden is van
enorm belang geweest voor de ontwikkeling
van het cultuurlandschap. Dekzandwelvingen van een paar ha boden slechts ruimte aan een enkele kamp met een boerderij.
Waar de hogere gebieden uitgestrekter
waren kon het geheel uitgroeien tot een
gehucht of dorp met een meer of minder uitgestrekt bouwlandgebied (veld). Overigens
moeten ook die velden oorspronkelijk
relieirijker zijn geweest dan tegenwoordig.
Kleine laagten zijn in de loop van de tijd
opgevuld met materiaal uit de omgeving, en
de plaggendekken werken als een soort
deken die alle onderliggende hoogteverschillen verhult.

Fig. 64. Mook volgens het oudste kadastrale
minuutplan (1821). Met onderbroken lijnen is het
trace van de geplande, en enkele jaren na het
samenstellen van het minuutplan aangelegde,
nieuwe rijksweg aangegeven.
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Andere factoren die de ligging van nederzettingen bepaalden,
waren de aanwezigheid van goede weidegronden en de bedreiging door stuifzand. De beken strömen in het dekzandgebied in
oostelijke richting, naar de Maas. Waar de afwatering stagneerde
ontstonden moerassen. Bewoning treffen we alleen aan längs de
beekdalen met een goede afwatering. Meestal liggen die aan de
zuid-, oost- of noordzijde van de delczandwelvingen. De overheersende windrichting (zuidwest) maakte bovendien dat bet
bouwland in een aantal nederzettingen aan de westzijde werd
bedreigd door stuifzanden. De meeste boerderijen staan dan ook
aan de oostzijde van het bouwland.
Het is mogelijk dat een klein veld met een paar boerderijen de
oorspronkelijke vorm is. Het gehucht ontstond dan door een
gezamenlijke ontginning door een paar boeren. Veel gehuchten
en velden zullen echter zijn ontstaan doordat verschillende
kamphoeven aaneengroeiden of doordat een grote kamphoeve
uiteenviel in twee of meer bedrijven. Een voorbeeld van het laatste is Maris bij Helden (fig. 69) waar we eiders in dit hoofdstuk,
bij de bespreking van Helden, nog op terugkomen. Ook gehuchten als Weverslo (bij Venray; fig. 65) en Eikelenbosch (bij Horst)
kunnen uit een oorspronkelijke kamphoeve zijn ontstaan.
Bij de grootste velden treffen we niet alleen een reeks gehuchten
aan, maar ook een dichtbebouwd kerkdorp. Vaak liggen die kerkdorpen op het veld. De gehuchten liggen vooral aan de rand van
het veld. Veel van de gehuchten zijn gebouwd rond een centrale
open ruimte. Hieronder willen we van elk van de dorpsgebieden
in het dekzandgebied een körte schets geven. Voor de indeling
gaan we zoveel mogelijk uit van de 19e-eeuwse gemeenten.

7.2.2 Venray

Fig. 65. Weverslo volgens het oudste kadastrale minuutplan (1820). Weverslo
is een mooi voorbeeld van een klein veld dat vanuit drie boerderijen werd
bewerkt. Aan de westzijde werd het bouwland bedreigd door stuifzand.

ten Spralant. Eensluidend is het allemaal niet, maar een naam
op -ham (landtong) is op basis van deze gegevens waarschijnlijker dan -heem.
10

11

Andere gehuchten waren Leunen (1485 Loeneri) , Veulen (1571
Veulen) en Lull, hissen Oostrum en Venray (1438 Luell ; de
naam is intussen om begrijpelijke redenen van de topografische
kaarten verdwenen). Op een hoge kop ten zuiden van het laatstgenoemde gehucht zijn bewoningssporen uit de 5e-13e eeuw
gevonden. Voor het overige valt over de ouderdom van deze
gehuchten weinig te zeggen, al valt bij Leunen te wijzen op verschillende vroegmiddeleeuwse Loenen's eiders Nederland.
12

n
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15

Venray is een goed voorbeeld van de hiervoor beschreven nederzetting. Het bestaat uit een uitgestrekt bouwlandgebied, dat waarschijnlijk ontstaan is doordat een aantal oudere bouwlandkernen
aaneengroeiden. Overal waar het bouwland grenst aan goede
graslanden liggen gehuchten. Van die gehuchten heeft Veltum
(1236 Veltheymf een vroegmiddeleeuwse naam. In de omgeving
zijn vroegmiddeleeuwse vondsten gedaan. Oostrum, in de late
Middeleeuwen een afzonderlijke heerlijkheid rond het kasteel
Spraland, lijkt eveneens een -heem-naam, maar de oudste vermeldingen wekken twijfel: 1257 Het dorp Oosterham ende die
horch Spralant; 1402 die heerlickheyden van Spralant ende van
Oestrum; 1424 dat eygendom Oesterhom ende die horch gehei9

16

Merselo, het meest noordwestelijke dorp in de gemeente Venray,
is duidelijk een slag groter dan de andere gehuchten. Het wordt
mogelijk al in de tiende eeuw vermeld (923-926 Meresloe; 1346'47 Marislo). Merselo heeft drie velden, waartussen de twee
bewoningscentra liggen. Ondanks de namen Groot Dorp en
Klein Dorp, bestaan de beide gehuchten uit weinig meer dan een
aantal losse boerderijen. Tussen beide gehuchten Staat de kapel,
waarvan de oudste delen uit de late Middeleeuwen stammen. Er
heeft zieh geen duidelijke kern ontwikkeld.
11
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Venray zelf, her. kerkdorp, ligt vrij ver naar het noordwesten op
het veld, slechts door een smalle strook bouwland gescheiden
van een groot stuifzandgebied. Archeologisch onderzoek in de
dorpskern heeft de laatste jaren aannemelijk gemaakt dat deze
plek al sinds omstreeks 700 bewoond i s . De naam Venray wordt
voor het eerst vermeld in 1206 als Rothe. De meeste -rodenamen zijn laatmiddeleeuws, al komen ook wel vroegmiddeleeuwse voor.
18

19

Het dorp Venray is al in de Middeleeuwen sterk uitgegroeid; rond
1400 was er zelfs een aanzet tot stadsontwikkeling en ook de
twee kloosters zou men in een plattelandsdorp niet snel verwachten. Het centrale deel van het dorp was in de late
Middeleeuwen omgracht.

7.2.3 Oirlo

onderscheid tussen Groot en Klein-Oirlo (1417 eenen Menden
gelegen ten groten Oerie).
Kaarten uit de 19e-eeuw tonen twee velden, elk met boerderijen
aan de rand. De boerderijen aan de zuidzijde van het zuidelijke
veld vormden het gehucht Klein-Oirlo. Bij het noordelijke veld
vormen de boerderijen op de rand de gehuchten Zandhoek en
Boddenbroek. Daartussenin ligt, midden op het veld, het kerkdorp Oirlo. Fig. 66 toont dat dorpscentrum met het grondbezit
van de boerderijen (a-d) en de kerk (e) omstreeks 1830. De situatie toont een miniatuurkerkdorp, met de kerk en enkele boerderijen aan een kruispunt. Aan de zuidzijde is een klein rechthoekig plein uitgespaard, dat later weer enigszins is verkleind voor
de bouw van een paar kleine huizen. De historische achtergronden van het geheel zijn onduidelijk. De namen van de gehuchten
maken een jonge indruk, en het is mogelijk dat het aantal boerderijen in het dorpscentrum ooit groter is geweest.
Bij Oirlo ligt nog het gehucht Castenray, oorspronkelijk geen
-rade-maareen-lo-naam(15eeeuwCasterloe; 1485 Castelre)
20

21

Oirlo is een afzonderlijk kerkdorp in de gemeente Venray. De
plaats wordt in de 14e eeuw voor het eerst vermeld (1326 Oene,
een versclmjving van Oerie?; 1400 Oerie) en was in het begin
van de 15e eeuw al een parochie (1416 den hoff ter Culen [...] in
den kerspel van Oyrle gelegen. Rond die tijd bestand ook al het

7.2.4 Horst
Het dorp Horst lag aan de noordoostzijde van een uitgestrekt
veld, dat doorliep längs Broek (1420 Den hoff te Bruec tot aan
Hegelsom (1424 den hoff tot Heugelsem). Ten noorden van de
Kabroeksche Beek lag een tweede veld, dat aan alle zijden
omringd was door bebouwing: de gehuchten Meterik (1483
Meterick) , Middelijk (1350 Midlich) , Veld-Oostenrijk (1413
Oesterich) en Schadijk (1431 Schaeddick). Elk van deze
gehuchten bestand uit een reeks boerderijen op de rand van de
akker. Wel bestanden er onderlinge verschillen: in Middelijk
lagen de huizen deels aan een langwerpige open ruimte, deels
aan de weg die in het verlengde daarvan ligt. In het oostehjk uiteinde van Meterik was eveneens een plaatse te herkennen; vroeger lag hier een drinkpoel. In het westelijke deel van Meterik
standen de huizen op enige afstand van de weg aan het Meterikse
Kerkpad (fig. 67). Meterik en Middelijk lagen op de rand van het
dal van de Kabroeksche Beek, Veld-Oostenrijk aan de Grote
Molenbeek. Schadijk lag niet aan strömend water, maar hier
beschikte iedere afzonderlijke boerderij over een poel.
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Fig. 66. Grondbezit in het centrum van Oirlo naargegevens van het oudste
hadaster (1820). Uit: Edelman & Edelman-Vlam, 1963.

Opvallend zijn de namen van de gehuchten, die alle terug kunnen
gaan op -wijk. Voor Schadijk is wel een oorspronkelijk
'Schadewijk' verondersteld, terwijl Middelijk en Oostenrijk
respectievelijk Middel- en Oosterwijk zouden betekenen en ook
Meterik op -wijk kan teruggaan. Dit soort namen suggereert
29
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een secundaire oorsprong ten opzichte van een oorspronkelijke
kern. Die oudere kern was mogelijk Horst zelf, dat oorspronkelijk Berkele heette (1219 Berckle, 1231-'32 Bercle, 1238
Ber(c)kele) , maar kan ook ergens op de akker liggen. De naam
(de) Horst kan aanvankelijk hebben geduid op het kasteel, waarvan de rurne aan de beek ten noorden van de dorpskern ligt, maar
ook op een groter gebied. In de omgeving ligt de kamphoeve
Slooi, met een van de best bewaarde bouwlandkampen.

van Melderslo liggen de kamphoeve Locht (vermeld 1423) en
het gehucht Eikelenbosch. Het laatste wordt in de 15e eeuw voor
het eerst genoemd. Het is misschien ontstaan uit een enkele boerderij, maar de vermelding van een Alingenhof te Eikelenbosch in
1460 wijst erop dat het toen al uitgegroeid was tot een gehucht.

Meterik was een mooi voorbeeld van een bosboevennederzetting,
wat wijst op een planmatige oorsprong. De boerderijen staan in
het läge gebied aan weerszijden van een dekzandrug. Vanuit de
reeks boerderijen aan de zuidzijde strekten grote langwerpige
kavels op, over de rag heen tot aan de boerderijen aan de noordzijde. De zuidelijke boerderijen zijn met elkaar verbünden door
een päd; de weg die verder zuidelijk loopt is een latere toevoeging. Door een ruilverkaveling is hier echter niets van het oude
patroon bewaard gebleven.

Het dorp Sevenum, een dichtbebouwd kerkdorp met een centraal
dorpsplein, ligt op de noordoostelijke rand van het veld. Op dat
veld liggen de gebuchten Hees en Steeg, die beide in de 19e eeuw
naar de afstand van het dorp waren verdeeld in 'Voorste' en
'Achterste'. Voorbij Achterste Hees ligt nog het gehucht
Kroonenberg. Net als in Meterik (Horst) liggen de boerderijen in
Achterste Hees en Kroonenberg niet aan de weg, maar op enige
afstand daarvan. Aan drie zijden grensde het veld aan beekdalen.
Aan de westzijde grensde het aan een stuifzandgebied. Aan deze
zijde stand dan ook geen bewoning.
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Een andere, zij het minder duidelijke, boshoevennederzetting is
Melderslo (15e eeuw Meldersloe)? In Melderslo standen de
boerderijen aan drie zijden van het veld (fig. 68). In de 20e eeuw
is de krans van boerderijen gesloten, toen aan de oostzijde van
het veld ontginnmgsbedrijven werden gesticht. Ten noorden
1
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7.2.5 Sevenum

Hoewel de oudste vermelding van de naam Sevenum pas uit de
14e eeuw stamt (1317 Sevenheymf , wijst de uitgang -um/-heem
op een vroegmiddeleeuwse oorsprong. De kerk moet al in het
begin van de 1 le eeuw hebben bestaan.
5

36
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bewoners vooral in het kerkdorp woonden, terwijl de minst welvarende groep het sterkst was vertegenwoordigd in Hees. Van de,
toen nog vrij weinige, huiswevers woonde een relatief groot deel
in Steeg. Overigens waren de verschillen in rijkdom binnen
Sevenum relatief gering.
41

7.2.6 Meijel
In Meijel zien we opnieuw dezelfde structuur, met een centraal
dorp en enkele gehuchten. In een grensbeschrijving uit 1326
wordt gesproken van het dorpe Meyel tot Sinte Wilbortsputte toe.
Die put lag aan de noordzijde van Meijel, bij de Brabantse grens.
De omgeving van de put werd in 1367 aangeduid als Luttel
Myel.
Op de Tranchotkaart zijn vier driehoekige pleintjes te herkennen.
Daarnaast was het gehucht Donk gebouwd rond een brede straat,
die we als een langwerpige 'plaatse' mögen beschouwen.
42

7.2.7 Maasbree

Fig. 68. Melderslo bij Horst volgens het oudste kadastrale minuutplan
(1821). Aangegeven is het grondbezit van een aantal eigenaren (uit: Renes
etal, 1988, p. 21).

Hees wijst op een vroegere bosbegroeiing. Hees en Kroonenberg
liggen in een langwerpige laagte. De namen Voorste en Achterste
wijzen duidelijk op een onrwikkeling vanuit Sevenum, de kern
met de oudste papieren, in westelijke richting. Dit zou betekenen
dat het oostelijke deel van het veld het oudst is. Hees en Steeg
vertonen, vooral op oude kaarten , de trechtervorm die typerend
is voor veedriften. Ook de naam Steeg kan daarop wijzen. In het
noorden van de gemeente liggen nog twee boerderijen met ogenschijnlijk -heem-namen: de Berghemshof (1457 Berghurn) * en
De Krukkem. Bij de laatste geven de oudste vermeldingen (1424
den hoff tot gen Krücken; 1489 den hoff tot Krueckhem) echter
geen eenduidige spelling. Van de kamphoeve Tongerlo, niet te
verwarren met Tongerlo onder Maasbree, stamt de oudst bekende vermelding pas uit het midden van de 15e eeuw.
37
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In de 15e eeuw waren de buurschappen Hees en Steeg elk zeker
zo groot als het kerkdorp. De kernen verschilden wel in karakter.
Belastinggegevens uit 1469 geven aan dat de meer vermögende

Maasbree bezat in de 19e eeuw een uitgestrekt langwerpig veld.
Zowel aan de zuidzijde als aan de noordzijde van dit veld stond
een reeks boerderijen, zodat we het een kransvelddorp kunnen
noemen. Aan de zuidzijde lagen het dichtbebouwde kerkdorp
(Maas)bree en het gehucht Rooth. De laatste naam wijst op een
bosontginning. Aan de noordzijde liggen Körte Heide en Lange
Heide (met de boerderijen op enige afstand van de weg), aan de
westzijde het gehucht Westering. Uit de namen valt op te maken
dat de bebouwing aan de zuidzijde het oudst is: Westering is een
secundaire naam, die duidt op de ligging ten westen van iets
anders, en Heide wijst op jongere ontginningen aan de rand van
de heide.
Er zijn maar weinig oude vermeldingen bekend. (Maas)bree zelf
wordt in 1348 genoemd als Brede. In 1519 wordt een boerderij
in Lange Heide vermeld: dat Velsegoet aan de lange heide onder
Maasbree. De oudst bekende vermelding van Rooth dateert pas
uit 1761.
43
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Op het veld van Maasbree overheerste een opstrekkende verkaveling. Daarbij valt op dat een aantal kavelgrenzen over het hele
veld heenliepen. Dit zou erop kunnen wijzen dat het veld oorspronkelijk van een zijde, de zuidelijke is dan de beste kandidaat,
in cultuur is gebracht. De tweede rij zou dan ontstaan zijn door
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verplaatsing van boerderijen naar de overzijde van het veld. Het
kerkdorp Maasbree kent een dichte bebouwing om wat het meest
lijkt op een gedeeltelijk volgebouwde langwerpige open ruimte.
Rond Maasbree ligt een aantal gehuchten, die in de 19e eeuw
door heide- en bosgebieden van het centrale cultuurlandgebied
waren gescheiden. In het noorden van de gemeente ligt Tongerlo,
vermeld in 1425. Op de grens van het dekzand- en het terrassenlandschap vinden we de gehuchten Dubbroek, een rij boerderijen op de terrasrand, en Soeterbeek. De randligging van het
laatste tussen het zanddorp Maasbree en het terrasdorp Baarlo
blijkt uit de omschrijving uit 1425: eenen hoff geheiten
Soetersbeke... gelegen totBaerle ende tot Brede.
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7.2.8 Helden en Panningen
Het veld van Helden en Panningen heeft een spinvorm, met takken in noordelijke, oostelijke en zuidoostelijke richting. Met uitzondering van het zuidoosten, waar het veld grenst aan een stuifzandgebied, liggen vrijwel rondom gehuchten. Met de wijzers
van de klok meegaande en beginnend ten zuiden van Helden,
stuiten we achtereenvolgens op Egchel, Hub, Beringe, Maris,
Vosberg, Loo, Panningen, Stogger, Onder en Eindt. Midden op
het veld lagen Everlo en het jongere Heuvelhoek. Veruit de oudste vermelding is van Helden (1230 Heldele), de naam van het
dichtbebouwde kerkdorp. Het andere dorp, Panningen, heeft
net als Helden zelf een centraal dorpsplein. Namen op -ingen
kunnen tot de vroege Middeleeuwen teruggaan, maar de oudst
bekende vermelding van Panningen stamt pas uit i486. Ook
Beringe (1426 Den halven hoff geheiten Bieringen) is mogelijk
een -ingen-naam, al lijkt de vermelding te slaan op een enkele
boerderij. De oudste vermelding van Onder (2e helft 15e eeuw)
spreekt van Onroy: een rode-naam.
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Fig. 69. Maris bij Helden volgens het oudste kadastrale minuutplan (1820).
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Aan de rand van het dorpsgebied lagen kamphoeven als
Dekeshorst, op de grens van Helden en Maasbree, en Maris
(fig. 69). De oudste vermelding van Maris, uit 1390, spreekt van
het Klein Marisgoed , wat erop wijst dat deze kamphoeve toen
al gesplitst was. Uit 1473 stamt de fraaie omschrijving: 'den hoff
geheiten Groot maris [...] daer naest gelant is een hoff geheiten
Cleyn maris ende is voort alomme in der heyden gelegen'. In
1715 werd Groot Maris opnieuw gesplitst in wat nadien de
Oudehof en de Nieuwenhof werd genoemd. In de eerste helft
van de 19e eeuw was Maris uitgegroeid tot vier boerderijen en
was het bouwland vastgegroeid aan dat van Helden.

Op een aantal plaatsen zijn meer of minder duidelijke Sporen van
opstrek zichtbaar. Voorbeelden liggen bij Onder en Eind op de
zuidoostelijke uitloper, Vosberg op de oostelijke tak, Hub en
Echgel op de zuidwestelijke rand van het veld, en Straatje tussen
Helden en Panningen. Bij Vosberg liggen de boerderijen niet aan
de weg, maar op enige afstand daarvan aan een voetpad.
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7.2.9 Weert en Nederweert
Het grootste 'cultuur-eiland' in het zandgebied is dat van Weert.
De naam Weert (1062 en 1139 Werta ) is door de meeste auteurs
in verband gebracht met de landschappelijke situatie: een gebied
dat als een eiland in de moerassen lag. Schrijnemakers wijst
deze opvatting af, onder meer omdat de oudste vermeldingen niet
lijken te duiden op het hele gebied maar alleen op de nederzet56
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ting Weert. Pas later zou het uitgroeien tot een gebiedsnaam.
Dit gebied was in de 14e eeuw verdeeld in (Over)weert en
Nederweert: het laatste dorp wordt in 1350 vermeld onder de
oorspronkehjke naam Meerveit, maar heet in 1380 Neerwart. De
beide namen zijn blijkbaar een tijdlang naast elkaar gebruikt,
want in 1400 is toch weer sprake van Meerfeit en nog in 1558
heet het Meerfeit ecclesia alias Nederwert. Oorspronkelijk is
wellicht Meerveld de naam van de kern, terwijl Nederweert het
oostelijke deel van het grotere gebied aanduidde en pas later ook
de aanduiding voor het centrumdorp is geworden. In 1360 is
sprake van de dorpen van Weert van den oversten eynde en den
nedersten eynde; in 1419 blijken beide dorpen een eigen schepenbank te bezitten. Elk dorp was toen ook een afzonderlijke
parochie. De grens volgt het grillige verloop van de perceelsgrenzen en is dus door reeds ontgonnen gebied getrokken. De
beide oude kerkdorpen liggen centraal op het bouwlandgebied.
In Weert is het oude kerkdorp met de uitwaaierende wegen nog
te herkennen in de latere stad.
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Altweert, Tungelroy en Swartbroek. Daarvan liggen de eerste
zes aan de buitenzijde van het grote bouwlandgebied; Tungelroy
en Swartbroek liggen op enige afstand. Toponiemen lijken erop
te wijzen dat verschillende gehuchten hun eigen heidevelden
hadden. Naast Weerterheide, Weerterbos en Grote Heide vinden
we namen als Horikheide, Altweerterheide, Boshoverheide en
Looserheide. Alleen voor Laar wordt dit bevestigd door andere
gegevens: in 1468 werden delen van de gemeintgronden afzonderlijk aan deze buurschap toegewezen. Als geheel had de buitenie een zekere zelfstandigheid, met tussen 1583 en 1740 een
eigen financiele administratie en een eigen burgemeester. In de
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De kern van Weert maakt de indruk van een oud kerkdorp, dat tot
stad is uitgebouwd. De stadsmuur werd zodanig rond de bebouwing gelegd dat de Markt met de parochiekerk het middelpunt
van de stad vormde. Nog tot in het midden van de 16e eeuw werd
de stad, ter onderscheiding van het buitengebied, aangeduid als
kerkhoff. Pas in de 16e eeuw werd deze term in de stadsrekeningen vervangen door stadtß
Vanuit de Markt waaieren wegen naar alle richtingen uit. Vrijwel
al deze wegen lopen door in het buitengebied. Doordat de bebouwing voornamelijk längs deze uitvalswegen is geconcentreerd het aantal dwarsverbindingen was gering - heeft de stad een typische spinvormige structuur. De bebouwing längs de uitvalswegen
hield niet bij de stadsgracht op, zoals de kaart van Van Deventer
(fig. 70) duidelijk laat zien. De voorsteden zijn echter ook later
niet binnen de omwalling gebracht.
Aan de noordoostzijde, bij de Hoogpoort, lag De Nijeborg, het
kasteel van de heren van Weert, die tevens graven van Horn
waren. De Nijeborg was in de 15e eeuw gebouwd als opvolger
van de 'Alden Borg', die uit de 13e of 14e eeuw dateerde en in
de buurschap Biest lag. Dit oude kasteel werd körte tijd later, in
1461, geschonken aan de Minderbroeders en ging op in het nog
bestaande kloostercomplex (het klooster zelf is in 1996 opgeheven).
1
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Weert was in bestuurlijk opzicht verdeeld in de stad en de 'buitenie'. De laatste bestond uit de acht gehuchten Boshoven (ca.
1600 Boshusen) , Hushoven, Laar, Leuken (met Biest), Keent,
65

Fig. 70. Weert omstreeks 1560 (Jacob van Deventer).
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gezamenlijke schepenbank was de buitenie, met maar een schepen in een totaal van zeven, ondervertegenwoordigd. Nog in de
19e eeuw hebben de gebuchten geprobeerd van de stad los te
komen.
Ook Nederweert bestand uit een kerkdorp centraal in het grote
bouwlandgebied, een aantal gehuchten tagen de rand van dat
bouwlandgebied en enkele gehuchten daarbuiten. Aan de rand
van het bouwlandgebied lagen Nieuwstraat, Winnerstraat, Horik,
Ospel, Kreuel, Eind, Hülsen en Roeven. Buiten het grote bouwlandgebied lagen Leveroij en Mildert.
Het oudste schriftelijke gegeven is de vermelding van een villa
Werta in de tweede helft van de 1 le eeuw. In 1139 wordt Weert
als kerkdorp genoemd. Voor Nederweert wordt vaak gewezen op
vermeldingen van Martfelde(n) (v66r 815; mogelijk uit 765-779)

en Maruilde (815-816). De context van de vermelding in 815816, die verder alleen plaatsen in Brabant omvat, maakt het echter waarschijnlijk dat het om het Brabantse Meerveldhoven
gaat. Dat neemt niet weg dat er in de vroege Middeleeuwen wel
degelijk mensen in de omgeving woonden. Dat blijkt uit archeologische vondsten, zoals de Karolingische scherven onder het
bouwlanddek van de Dijkerakker.
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De meeste gehuchten aan de rand van het grote akkergebied duiken pas laat in de bronnen op. De naam van het gehucht Altweert
suggereert een directe voorganger van de latere stad Weert, maar
gegevens zijn daar niet over. De oudste vermelding van Altweert
stamt pas uit de 15e eeuw. Oudere vermeldingen zijn bekend
van enkele gehuchten buiten het grote akkergebied. Onder Weert
zijn dit Swartbroek (1244 gerecht van Swartbroek, hof van
Swartbroek) en Tungelroy (1294 Tungerlo) , onder Neder71
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weert: Leveroij (1244 Loiverlo). Uit de oudste spellingswijzen
blijkt dat Tungelroy en Leveroy van oorsprong geen -rode-, maar
-lo-namen zijn.
74

De topografische kaart van 1898 (fig. 71) toont in het gebied ten
zuiden van de spoorlijn een reliefrijke akker. Het wekt de indruk,
dat de akkers hier op een aantal ruggen liggen, en de boerderijen
in de langgerekte laagten daartussen. Op 19e-eeuwse kaarten is
het bouwland aaneengesloten, maar misschien mögen we aannemen dat de laagten aanvankelijk als grasland zijn gebruikt en pas
later bij het bouwland zijn getrokken.
Een kartering van het grondbezit op de Dijkerakker (fig. 72), ten
zuiden van Keent, in 1844 levert het beeld op van een kransakkemederzetting. De boerderijen aan de rand van de akker bezaten elk een aanzienlijk deel van hun grond aansluitend aan de
boerderij. Midden op de akker was het grondbezit meer versnipperd. Het geheel doet denken aan het veld van Haler, dat we
in een volgende paragraaf bespreken.
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Van de rest van het grote bouwlandgebied is nog minder bekend,
maar ook hier geven de hoogteverschillen en de ligging van
gehuchten de indruk dat het grote veld is ontstaan uit een groot
aantal kleine.
Een indruk van het verloop van de ontginningen geven misschien
de tiendrechten van het Maastrichtse St Servaaskapittel, dat sinds
de l l e eeuw een hoeveelheid bezittingen en rechten in Weert
had. Rond 1350 inde het kapittel er de tienden van 65 ä 70 ha cultuurland. Omstreeks 1600 was dat grofweg het dubbele, omstreeks 1700 het drievoudige geworden.
76

7.2.10 Stramproy
Het meest zuidelijke cultuureiland in het dekzandgebied was
Stramproy. Het dorp zelf lag middenop het veld, de gehuchten
aan de rand. Een deel van het dorpsgebied, het Stramprooierbroek, werd bij de grensscheiding van 1843 bij Belgie
gevoegd. De naam Stramproy (1214 Rode, 1287 Stramprode;
locaal wordt nog altijd de vorm Rode gebruikt) duidt op een ontginning uit bos. Het later toegevoegde eerste lid duidt waarschijnlijk op een begroeiing van heide en gras.
Op de Nettekening 1:25.000 staan de gehuchten Berger Rotte en
Brevers Rotte aangegeven. Deze namen verwijzen naar de indeling in vijf 'rotten' (buurschappen): Bergerrot, Breivensrot
(Breiven = breed ven), Heiensrot, Molenbroekrot en Torenrot. De
indeling in rotten, elk met een eigen 'rotmeester', bestand in
ieder geval in 1730.
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7.2.11 Het dekzandlandschap: enkele grote lijnen
In al deze voorbeelden liggen de boerderijen en gehuchten aan de
rand van het veld, terwijl de kerkdorpen 6p het veld liggen. Het
is interessant eens te kijken naar de Brabantse Kempen, het enige
deel van de Zuidnederlandse zandgronden dat archeologisch
goed onderzocht is. Daar lagen de vroegmiddeleeuwse centra
centraal op het veld. Pas in de 12e en 13e eeuw verschoof de
bewoning naar de beekdalranden. De oude nederzetting bleef
soms nog eeuwenlang herkenbaar omdat de kerk, het enige stenen gebouw, eenzaam op de oude piek achterbleef. De achtergronden van die ontwikkeling zijn nog niet geheel duidelijk,
maar liggen waarschijnlijk in een toenemende veehouderij en
daarmee een groeiend belang van de weidegronden längs de
beken. Door deze veranderingen kon een woonplaats dichter bij
79

Fig. 72. Het grondbezit op de Dijkerakker (Keent) in 1844 (uit: Van Mourik
& Horsten, 1995, p. 119).
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de weidegronden in de beekdalen aantrekkelijker worden. Veel
van de beekdalen werden waarschijnlijk pas geschürt voor beweiding na raaatregelen om de afwatering te verbeteren.
Deze ontwikkeling lijkt vooral in de centrale Kempen te hebben
plaatsgevonden. In het uiterste oosten van Brabant zien we ook
de gehuchten aan de randen van de beekdalen. De vroegmiddeleeuwse kerkdorpen zijn hier echter niet verdwenen, maar zijn
juist tot op heden de centrale plaatsen gebleven. Een voorbeeld is
Waalre, rond de nog onder Willibrord gesuchte kerk. Het lijkt
erop, dat de Limburgse zandgebieden bij deze voorbeelden aansluiten. Kerken die eenzaam op de akkers staan, treffen we in
Noord-Limburg niet aan. Een uitzondering is misschien de kapel
die op het veld bij Meterik stond, maar daarvan is de ouderdom
onbekend.
In Noord-Limburg liggen geen eenzame kerken, maar dichtbebouwde kerkdorpen hoog op het bouwland. Een aantal van die
kerkdorpen gaat zeker tot de vroege Middeleeuwen terug. In
Venray is dit intussen bewezen door archeologisch onderzoek, in
Sevenum heeft het kerkdorp een oude naam, en wijst die naam
bovendien zeker op een nederzetting. De meeste andere dorpen
hebben namen die tot de vroege Middeleeuwen terug kunnen
gaan, maar die evengoed een paar eeuwen jonger kunnen zijn.
Dit geldt voor Helden, Panningen (dat pas laat een eigen kapel
kreeg), Maasbree, Oirlo, Berkel (de oude naam van Horst), Weert
en Nederweert. Archeologische en historische gegevens over de
vroege Middeleeuwen ontbreken echter in deze gevallen. Een
complicerende factor is, dat namen van kerkdorpen vaak oorspronkelijk de hele parochie aanduidden.
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We moeten ons van een vroegmiddeleeuws centrum geen al te
grote voorstelling maken: meestal zal het niet meer geweest zijn
dan een paar boerderijen, soms een grotere 'hof' en in tweede
instantie een kerk. De meeste grotere dorpskernen ontstonden
waarschijnlijk pas in de Nieuwe Tijd (zie ook par. 11.5). Terwijl
de meeste middeleeuwse kerken in Noord-Brabant in de 17e
eeuw overgingen naar de Protestanten, en de kemvorming nadien
eerder plaatsvond rond een schuurkerk in een van de gehuchten
dan in het oude dorp, bleven de middeleeuwse kerken in Limburg
rooms-katholiek. Daar behielden die middeleeuwse kerken daarom hun centrale functie. Opvallend is, dat een aantal van de dorpen die rond die kerken ontstonden een planmatige indruk maakt.
In Venray is niet alleen het kerkdorp oud, maar hebben ook een
paar van de gehuchten, Veltum en mogelijk Oostrum, vroegmiddeleeuwse namen. In Weert suggereert de naam van het gehucht

Altweert dat dit ouder is dan de kern Weert. In Sevenum, Maasbree
en Oirlo vallen de gehuchten daarentegen op door hun jonge
namen. Overigens duiken de meeste gehuchten pas zeer laat in de
brennen op. Een deel van de gehuchten bij Horst en Maasbree
maakt ook door de planmatige verkaveling een jonge indruk.
De bovenstaande gegevens, hoe Schaars ook, maken duidelijk dat
het model van de Kempen hier niet geheel voldoet. Het nederzettingspatroon van het dekzandgebied vormt de weerslag van
verschillende processen. AI in de vroege Middeleeuwen is een
deel van de dekzandkoppen bewoond geweest. De ligging van de
nederzettingen op die koppen zal slecbts door gedetailleerd
bodemkundig en archeologisch onderzoek duidelijk kunnen worden, al kunnen we veronderstellen dat de beekdalen een minder
belangrijke plaats innamen dan in later tijd. In de loop van de
Middeleeuwen is het cultuurland op de dekzandkoppen uitgebreid en werden nieuwe koppen in cultuur gebracht. Een deel van
de gehuchten groeide, mogelijk door de aanwezigheid van een
herenhof, uit tot kerkelijke centra, andere (niet noodzakelijk jüngere) bleven als gehucht bestaan. Vooral in de omgeving van de
grotere centra werden smalle laagten tussen de dekzandkoppen
opgevuld en werden de afzonderlijke bouwlandgebieden verenigd tot uitgestrekte velden.
Hier liggen nog grote mogelijkheden voor historisch(-geografisch) en archeologisch onderzoek. Ook een gedetailleerd
bodemkundig onderzoek kan resultaat opleveren. In het aangrenzende Brabantse gebied blijken de oudste kernen te zijn ontstaan
op de relatief rijke zandgronden, zogenaamde moderpodzolen.
Heiaas liggen de interessante gebieden ofwel in dorpskernen, die
niet gekarteerd zijn, of onder een dik plaggendek. Bij plaggendekken van meer dan 50 cm dikte geeft de bodemkaart geen
informatie over de onderliggende bodem.
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7.3 De oude cultuurlandschappen op de
rivierterrassen
Het landschap van de Maasterrassen toont een grote variatie. De
structuur van het terrassenlandschap wordt bepaald door de resten van oude (pleistocene) rivierbeddingen, waartussen hogere
ruggen liggen. In delen van de oude rivierbeddingen stagneerde
de afwatering en kon zich veen ontwikkelen. Andere laagten
waren wel goed ontwaterd, soms van nature, doordat er een beek
door liep, soms doordat de mens een afwatering heeft gegraven.
Alleen waar de laagten goed ontwaterd waren, lagen wei- en
hooilanden. De bouwlanden lagen op de hogere, goed ontwater-
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de delen van de terrassen, de nederzettingen op de grens van de
hoger gelegen bouwlanden en de goede graslanden.
De omvang van de bouwlandgebieden loopt sterk uiteen. Naast
kampontginningen met vrijstaande boerderijen vinden we hier
velden van verschillende omvang. Op de smalle ruggen in
Noord-Limburg hebben de bouwlandgebieden vaak een langgerekte vorm, daarbuiten zijn ze vaak breder. De velden konden
zowel samengaan met verspreide boerderijen als met gehuchten
of dorpen.
In het onderstaande regionale overzicht bebandelen we achtereenvolgens het noordelijke deel van de oostoever, de westoever,
het holocene Maasdal en tenslotte het zuidelijke deel van de oostoever.

Gennep en het dal van de Niers
Langs het Nederlandse deel van de Niers liggen de stad Gennep,
het dorp Ottersum en een aantal gehuchten. Het grootste aaneengesloten bouwlandgebied lag op de noordoever, tegenover
Gennep. Op de grens tussen bouwland en grasland lag het dorp
Ottersum, niet als een lange rij boerderijen maar als een gesloten
dorpskom. Het bouwlandgebied werd aan de noordzijde
begrensd door een volgende laagte, waaraan de boerderijen van
Milsbeek en Aaldonk lagen.
Gennep wordt vermeld in 1021-1024 (Ganipe); een vermelding
uit 949 (in pago Ganipi) duidt op een aanzienlijk groter gebied.
De stad Gennep ontwikkelde zieh bij het punt waar de route over
de oostoever van de Maas, van Nijmegen naar Venlo en verder,
de Niers kruiste. In de 16e eeuw bestond al een dam in de Niers,
die tevens diende als molenstuw. Aan de oostzijde van de stuw
waren enkele eilandjes in de Niers periodiek overstroomd. Ook
aan de overzijde van de Niers is bewoning geweest. De kaart van
het Kleefs kadaster laat zien hoe de weg over de dam aan de overzijde uitkomt op een open ruimte. Die ruimte was voor een deel
met bomen beplant en werd omringd door tuinen. Het ziet er uit
als een vertaten gehucht.
De oorspronkelijke landelijke nederzetting lag in de omgeving
van de St Martinuskerk (later gewijd aan Sint Lambertus), waarvan nu de toren nog over is (fig. 73). Aan de zuidzijde daarvan,
aansluitend op de Niersovergang, werd later het marktplein aangelegd. Een deel van de oude nederzetting kwam bij de aanleg
van de wallen buiten de vesting te liggen en werd vervolgens
opgegeven. De kerk lag sindsdien tegen de wal, in een uithoek
van de stad. Gennep was aanvankelijk omgeven door aarden wallen, waaromheen een dubbele gracht lag. In de 14e eeuw werd
tegen die wallen een stenen muur met torens gebouwd en werd
de buitenste gracht gedempt.
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7.3.1 De terrassen ten oosten van de Maas: van Middelaar tot
Beesel
In Noord-Limburg ten oosten van de Maas ligt een smalle zone
met langgerekte ruggen en laagten. Op de ruggen vinden we het
oude bouwland, in de laagten grasland. Dit gebied wordt aan de
oostzijde afgesloten door een rij stuifzandheuvels. Daarachter
lagen grote moerasgebieden, waaruit plaatselijk turf is gewonnen. In de omgeving van Siebengewald is in de late
Middeleeuwen al een mislukte poging tot grootschalige ontginning ondernomen (zie hoofdstuk 10), maar uiteindelijk zijn al
deze veengebieden pas in de 20e eeuw ontwaterd en in cultuur
gebracht. Ten oosten van de moerassen ligt een hoog terras met
oude Pvijnafzettingen. De rand van dit terras was lange tijd de
achtergrens van de Maasdorpen, maar door de grenswijzigingen
van 1817 zijn delen van dit terras bij Nederland gekomen. Het
was in de 19e eeuw grotendeels heide.
Middelaar
De oude kern van Middelaar (1326 Middelaerf bestond uit een
reeks boerderijen op de rand van het hoogterras. Achter de boerderijenreeks lag een laagte, daarachter weer een smalle strook
cultuurland met boerderijen en daarachter stuifzand. Het huis
Middelaar stond op enige afstand van het dorp aan de Maas.
2

Ten oosten van Middelaar lag een landschap met, waarschijnlijk
jonge, kampontginningen en verspreide boerderijen, afgewisseld
met heide en stuifzand.
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Centraal in de stad ligt het grote marktplein, waarop het 17eeeuwse raadhuis staat (fig. 60). Het eerdere stadhuis, dat waarschijnlijk in de 16e-eeuw is gebouwd en in 1597 afbrandde, kan
op dezelfde plek hebben gestaan, maar ook iets westelijker onder
het stadskantoor uit 1994. Aan de zuidoostwal stond een stadskasteeltje, Lonensteijn, waarvan een toren in 1413 werd omgebouwd tot korenmolen (fig. 74). Tekeningen uit het midden van
de 17e eeuw tonen dit kasteeltje in verval. Het lege gebied dat
op oude kaarten staat aangegeven in het noordelijke deel van de
stad, is waarschijnlijk een gevolg van de stadsbrand van 1597.
Van de 1 le eeuw tot die brand hebben hier wel enige gebouwen
gestaan.
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Het Genneperhuis, ten noorden van de stad bij de samenvloeiing
van Maas en Niers, was de zetel van de heren van Gennep. Het is
door de eeuwen heen belangrijk geweest door zijn strategische
ligging.

bouw gevonden) en is omstreeks 500 weer verlaten. Er zijn vage
aanwijzingen dat de nederzetting maar over korte afstand is verplaatst. In ieder geval woonden korte tijd later ook al mensen
ter plaatse van de latere stad.

De stad Gennep ligt aan de Niers, maar het bijbehorende bouwland strekte zieh zowel uit längs de Niers als op de rand van het
Maasdal. Op een rug ten westen van Gennep, die in de 19e eeuw
onbewoond en geheel als bouwland in gebruik was, is enkele
jaren geleden een spectaculaire opgraving gedaan. De rug blijkt
vanaf het eind van de 4e eeuw bewoond geweest, waarschijnlijk
door een groep militairen (er zijn nauwehjks sporen van land-

Ottersum, een -heemnaam, moet tot de vroege Middeleeuwen
teruggaan hoewel de oudste vermelding pas bekend is uit 13491362 (kerspel Oitershem)? De nederzettingen aan de overzijde
van het veld zijn waarschijnlijk een paar eeuwen jonger.
Milsbeek wordt in 1336 voor het eerst genoemd: unum mansum
in Milsbeke , van Aaldonk zijn geen oude vermeldingen bekend,
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Voorbij Gennep en Ottersum vinden we op de zuidoever van de
Niers de gehuchten Delooi en Usheuvel, die elk bestanden uit
een paar boerderijen. Op de noordoever van de Niers, in de grote
bocht ten oosten van Ottersum, liggen de boerderij Biesterveld
en het gehucht Zelder. De bezitsverhoudingen geven hier een
zeer interessant beeld (fig. 75).
Zelder bestand in 1731/'32 uit vier boerderijen, waarvan de
gebouwen gegroepeerd standen om een kleine open ruimte. De
verspreiding van de bijbehorende percelen is opvallend regelmatig: in ieder blok hadden alle boerderijen 1 of 2 kavels. Ook de
bedrijfsgrootte was bijna gelijk. De vier boerderijen waren vrijwel even groot. De kapel Staat op een heuvel, waarschijnlijk een
oude kasteelberg. Het lijkt er in dit geval op, dat de oorspronkelijke kasteelboerderij in een keer in vieren is verdeeld.
Biesterveld omvatte in 1731/'32 twee boerderijen, die vrijwel
even groot waren. Samen beschikten ze over ongeveer evenveel
bouwland als elk van de Zelderse boerderijen. Daarnaast bestand
een onverdeeld gebied, dat vooral de graslanden längs de Niers
omvatte. De manier waarop het land van beide Biesterveldse
eigenaren dooreen Hgt, wijst erop dat beide boerderijen voortkomen uit de splitsing van een oorspronkelijke boerderij.
De grens tussen het grondbezit van Zelder en Biesterveld is zeer
scherp, zonder enclaves en exclaves. We kunnen Meruit de conclusie trekken dat het in oorsprong ging om twee boerderijen. In
1336 wordt een Otto van Bistervelt, een verwant van de heren
van Gennep, genoemd en in 1357 een Jan Codken van Sellar.
Later zijn beide huizen in een hand gekomen. Al met al kunnen
de zes boerderijen die Zelder en Biesterveld in de 18e eeuw
samen telden, worden teruggevoerd op twee oorspronkelijke
bedrijven.
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Fig. 73. De toren van de Lambertuskerk in Gennep (foto auteur).
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Ven, dat vroeger meestal Veen werd genoemd, is het oude deel
van een dorp dat nu Ven-Zelderheide heet. In de Middeleeuwen
lijkt het belangrijker geweest te zijn dan daarna en was het möge-
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lijk zelfs een afzonderlijk kerkdorp. In 1381 is sprake van den
Venschen Kirchaven (begraafplaats) en in 1413 van net darp int
Venne.
91

heet. Een gebied bij het Lange Ven is rond 1437 ontgonnen: in
dat jaar kreeg de heer van Heijen toestemming om een hofstad te
suchten inn dat Langevene, inn dat Vyrgewalt en het bijbehorende stuk grond te ontginnen. De boerderij bij het Lange Ven is
blijkbaar nadien weer verlaten. In 1730 lagen er slechts twee
minuscule stukjes bouwland in deze omgeving.
100
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Van Heijen tot Wellerlooi
De naam Heijen betekent waarschijnlijk heide. De naam Heide,
zonder nadere aanduiding, kan wijzen op een secundaire nederzetting maar ook op een nederzetting uit een période waarin
heide in de wijde omgeving nog zeldzaam was. De oudste vermelding stamt uit 1271, als sprake is van het Selegût (de voorganger van het kasteel) te Heidend Het oudste deel van het dorp
ligt aan de rand van het Maasdal. Verder naar het oosten lag in de
19e eeuw een aantal jonge ontginningen, waarvan er een Nieuw
Erf'heette (een tweede Nieuw Erf lag juist over de dorpsgrens in
Afferden). Tegen de Duitse grens ligt een Heihof en ten zuiden
van Heijen vinden we nog een bouwlandkamp die Heiland
99

Afferden (tussen 1250 en 1290 Afferden)
(fig. 76) was een
groot en dichtbebouwd dorp, dat tussen twee bouwlandgebieden
in lag. Zowel ten noordwesten (het Leegveld, läge veld aan de
Maas) als ten zuiden van het dorp liggen kleinschalig verkavelde
velden op de hogere gronden längs de Maas. Bij het dorp zelf
lagen alleen wat kleine kampontginningen temidden van stuifzanden. Het weiland aan de Maas, de Heerenwaard, behoorde
niet toe aan de dorpelingen.
102

Stamt de oudst bekende vermelding van Afferden pas uit de
tweede helft van de 13e eeuw, het dorp moet aanzienlijk ouder
zijn. Op bouwkundige gronden wordt aangenomen dat de oudste
kerk op zijn laatst in het begin van de 1 le eeuw is gebouwd.
103

In de Heerenwaard, aan de Maas, lag het oudste kasteel, dat in
1379 wordt vermeld als dat hues tot Aefferden.
Enkele jaren
later is het afgebroken, maar in de omgeving van het veer zijn
nog sporen van de grachten te zien. Mogelijk is het huis
Bleijenbeek, ten oosten van het dorp, gebouwd als opvolger van
het kasteel. Het oudste Bleijenbeek, gebouwd in de tweede helft
van de 14e eeuw, was een omgrachte boerderij die aan het eind
van de eeuw werd gesloopt. Daarna begon de bouw van een echt
kasteel, dat waarschijnlijk in het eerste decennium van de 15e
eeuw gereedkwam. In 1405 was nog sprake van guet ende hof tot
Blienbecke, maar twee jaar later heette het al burchhuyse ind
hoeue tzo Blidenbeke.
Bleijenbeek ligt, met de bijbehorende
boerderijen, ten oosten van Afferden aan de Eckeltsche Beek, die
eerder in de 14e eeuw was (uifjgegraven voor de afwateringen
van veenontginningen in het achterland.
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Fig. 74. Gennep vanuit het oosten gezien (uit: Civitates orbis Terrarum II,
1575). De tekening toont de stad tort voor de catastrofale stadsbrand van
1597, waarbij ander meer het stadhuis verloren ging. Dat stadhuis lijkt op
dezelfde plaats, op de Markt, te hebben gestaan als de 17e-eeuwse opvolger.
Op de voorgrond is de dam annex molenstuw met de watermolen te zien. De
molen links is waarschijnlijk gebouwd op het restant van het huis
Lonensteijn.

Nog verder naar het oosten, tegen de grens, lagen enkele gebuchten en boerderijen temidden van bossen, heidevelden en moerassen: Siebengewald (1326 zeuenghe waet, zie verder par. 10.3),
Kreftenheye, Flieraij (1346 Vliderzaele) '', Vrij (1390/'91 inghen Vrede; de naam wijst erop dat het toen al bij een grens
lag) , Lakei, de Ekkelt (1363 Eckel)
en de Kleine en Groote
Horst. De meeste zullen in de 14e of 15e eeuw als kampboerderij zijn begonnen. Van de Horst, die in de 14e eeuw bestand
wordt in 1473 gemeld dat het was gelegen alomme in der hey10
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den.
De vermelding betreft de Groote Horst;
de Kleine Horst is een jongere afsplitsing.
m

Heukelom (fig. 77) lag aan de oostzijde van een
langgerekte noord-zuid lopende rag längs de
Maas. Het bijbehorende bouwland lag op de rag.
De naam wijst op een vroegmiddeleeuwse oorsprong, maar de oudst bekende vermeldingen
stamt pas uit 1530 (Hoeckelomer
sand).
Heukelom beeft zieh veel minder ontwikkeld dan
de kerkdorpen in de omgeving.
m

Bergen (fig. 78) is een voorbeeld van een geconcentreerde agrarische nederzetting op een rag.
Aan de zuidzijde van het dorp Ugt een laagte,
waarschijnlijk oorspronkelijk een moerasgebied.
De naam Bergen kan vroegmiddeleeuws zijn,
maar de oudst bekende vermelding stamt pas uit
de 13e eeuw (1230 de Barge; 1269 Henricus
sacerdos de Bargen ecclesie).
m

Het volgende gehucht is Aijen, dat bestand uit
een tamelijk losse groep boerderijen op een aantal ruggen bij de Maas. Zowel het gehucht zelf als
de belangrijkste boerderij, de Vorsthof, worden in
1331 genoemd: den Vorsthoff cum pactu et censibus in Oyen. De Vorsthof is een voorbeeld van
een grote alleenstaande boerderij op een rag. Een
jongere rij boerderijen lag op de rand van het
hoogterras, aansluitend bij het huidige gehucht
Bergsche Heide.
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De Sellerse Hoeven

Biesterfeld

Eigendom Mevr. van Gent, Pachter W. von Baal

Eigendom Mevr. van Gent, Thiess Geurten Hoff

Het kasteeldorp Well (fig. 79) is een van de zeer
weinige dorpen die direct aan de Maas liggen,
wat kan wijzen op handel en scheepvaart. Het
dorp Well valt op door de bijna gesloten bebouwing. Het dorp heeft zieh waarschijnlijk ontwikkeld onder invloed van het kasteel, dat in 1363
voor het eerst wordt genoemd. Iets ten westen
van Well ligt het gehucht Elsteren. Beide nederzettingen worden in 1251 voor het eerst vermeld:
Elster... inparrochia Welle De naam Elsteren
maakt een zeer oude indrak; mogelijk is het het
oudste van de twee en is de ontwikkeling gestagneerd door de zuigkracht van het Maasdorp.
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Grens tussen Seiler en Biesterfeld

Fig. 75. Het grondbezit in Zelder en Biesterveid in 1731/'32 (naar: Kleefs kadaster).
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Fig. 76. Afferden op het oudste kadastrale
minuutplan (1821).

Het tegenwoordige Wellerlooi (1501 't Wellreloo) heette plaatselijk nog tot in de 19e eeuw (De) Looij. Het bestond uit twee
losse groepjes huizen aan een beek tussen twee hogergelegen
bouwlandgebieden. De huidige, nieuwe, dorpskern ligt op het
terras, ten oosten van het oude gehucht.
ni

Arcen, Lomm, Velden en Schandelo
Arcen wordt omstreeks 1100 genoemd (Arsnan) , maar de kerk
moet al in het begin van de 11 e eeuw hebben bestaan. Het was
oorspronkelijk een agrarische nederzetting, maar de kern maakte
later een ontwikkeling tot stad door en maakt nog steeds een
enigszins stedelijke indruk. Het had vroeger muren, grachten
(een binnengracht, de Graaf, en een buitengracht, de Kurversgraaf, gescheiden door een wal) en poorten. De belangrijke weg
langs de Maas kwam aan de zuidwestzijde, door de Maaspoort,
Arcen binnen en verliet de plaats weer door de Leypoort aan de
noordwestzijde. Daarnaast was er nog de Koepoort aan de oostzijde. De datering van de wallen is onduidelijk. Ze hebben de
eeuwen niet getrotseerd. Een 17e-eeuwse schrijver spreekt over
de verwoesting van de muren en poorten in het begin van de
voorgaande eeuw. Nog in de jaren '30 van de 20e eeuw waren
m
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Fig. 77. Heukelom op het oudste kadastrale minuutplan (1821).

244

Fig. 79. Well op het oudste kadastrale minuutplan (1821).

besloot alleen het laatste te herbouwen. Om het verhaal nog
ingewikkelder te maken stond op de zuidoostpunt van het dorp,
tegen de Maaspoort, de Schanstoren: een zware toren die mogelijk in het begin van de 15e eeuw is gebouwd. Ouderdom en achtergronden van deze toren, waarvan nog delen overeind staan,
zijn onduidelijk; Stoel duidt het gebouw aan als 'tolvesting'.
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Fig. 78. Bergen op het oudste kadastrale minuutplan (1821).

delen van de vestingwerken herkenbaar.
Mogelijk is de bewoning na de aanleg van de omwalling geconcentreerd in het beschermde gedeelte. Blüten de wallen, aan de
uitvalsweg naar het oosten, toont het kadastrale nünuutplan een
kleinschalige, stedelijke verkaveling (fig. 80), alsof de bebouwing zieh hier ooit heeft voortgezet.
Handelsplaatsen ontwikkelden zieh vaak onder de bescherrning
van een kasteel. De nabijheid van kasteel Arcen lijkt die Stelling
te bevestigen, maar zo eenvoudig als bijvoorbeeld in Kessel ligt
het hier niet. Het oorspronkelijke huis Arcen, het Aldt Huys,
stond ten noordoosten van het dorp. Het moet al voor 1300 hebben bestaan en werd in 1511 verwoest. Op de plaats van het huldige kasteel stond in de 14e eeuw een huis 'Den Kamp', dat
eveneens in 1511 werd verwoest. De eigenaar van beide kasteien
121

Het grootste bouwlandgebied van Arcen lag aan de noordzijde
van het stadje, aan de Maas, en liep door Roobeek. Een rij boerderijen lag aan de oostzijde van deze rüg. Bovenop de rüg, ten
noorden van de bierbrouwerij, zijn bewoningssporen uit de
Romeinse tijd aangetroffen. Een onderzoek naar mogelijke
vroegmiddeleeuwse bewoning is hier aan te bevelen.
Het beeld zet zieh voort in Lomm, Hasselt en Velden. Deze
nederzettingen badden al in de 14e eeuw enige omvang: in 1326
is sprake van dat dorp te Hasselt ende te Lumme , in 1334 van
de parochie Velden.
Ten zuidwesten van Velden lag het
gehucht Vorst. Het gehucht Hasselt bestand uit een groepje buizen op het punt waar de hogere rag längs de Maas werd onderbroken door de Lotbeek. Daarbuiten was alleen rond de kerk van
Velden enige komvorming; in de rest van dit gebied lagen de
boerderijen los gegroepeerd op de grenzen van hoog en laag.
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Schandelo (1394 Schanle)
is een mooi voorbeeld van een
ovale terrasrest, die in de 19e eeuw geheel als bouwland in
gebruik was. Aan de noord- en zuidzijde grenst het bouwland aan
een stuifzandgebied, aan de andere zijden aan läge moerasgronden. Alleen aan de zuidwestzijde loopt een beekje door het moeras, waardoor hier goede graslanden konden worden aangelegd.
m

Aan deze zijde van het bouwland vinden we dan ook de boerderijen, in een lange rij op de rand. Het verkavelingspatroon, dat
een paar jaar geleden nog gaaf aanwezig was maar sindsdien is
opgeruimd, was onregelmatig, maar liet wel enige opstrek herkennen (fig. 81).

Venlo
De stad Venlo gaat terug op twee oudere nederzettingen, een agrarische kern rond de St Maartenskerk en een tweede nederzetting aan de Maas.
Beide bestanden al in de 6e eeuw (zie hieronder,
par. 7.7.3). De latere stad beschulte, in tegenstelling tot Roermond dat maar weinig buitengebied had, in de 19e eeuw nog over uitgestreke landbouwgebieden. In de directe omgeving van de stad,
vooral aan de zuidzijde, lagen tuinbouwgebieden,
die waren gekenmerkt door een dicht heggenpatroon. Deels lagen deze landjes op een voormalig
veld. We kunnen spreken van 'verkamping'.
127

De bewoning was sterk gespreid. Opvallend was
het grote aantal omgrachte herenhuizen. Kaarten
uit de 19e eeuw laten twee groepen herkennen: een
aan de noordoostzijde van de stad (Arenborg,
Lovendaal, Kranenkamp) en een aan de zuidzijde
(Hulsfort, Wilderhof, Hagerhof, Maagdenberg).
Hoewel enkele van deze huizen (Lovendaal,
Stalberg) een middeleeuwse oorsprong hebben ,
was voorzover bekend alleen Stalberg riddermatig.
Verschillende huizen zijn in de 17e eeuw herbouwd
als herenhoeve of landhuis. We zien hier de invloed
van de Venlose elite op de omgeving van de stad.
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Fig. 80. Arcen op het oudste kadastrale minuutplan (1822).
Het dorp Arcen ligt aan de Maas. Aan de oostzijde ligt, op
de rand van een langgerekte laagte, een reeks boerderijen
en het kasteel. Betekenis van de cijfers: 1 plaats van hetAldt
Huys met watermolen; 2 vroegere omleiding van de
Lingsforterbeek naar de watermolen van hetAldt Huys; 3
huldige kasteel Arcen, ter plaatse van het middeleeuwse huis
De Kamp; 4 watermolen van het huis Arcen; 5 oud beekdal,
dat in de loop van de tijd gedeeltelijk is opgevuld en
daardoor bij het bouwland kon worden getrokken (naar
gegevens van Stoel, 1991).
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Van Tegelen tot Beesel
Het cultuurlandschap van de oostelijke Maasoever tussen
Tegelen en Beesel bestond uit een smalle strook met bouwland
en nederzettingen längs de Maas, met ten oosten daarvan heidevelden, bossen en moerassen. De cultuurlandzone wordt op veel

plaatsen in tweeen gedeeld door een sraifzandgordel die parallel
aan de Maas loopt. De meeste dorpskernen (Tegelen, Steyl,
Leeuwen, Beesel en Rijkel) grenzen aan stuifzand.
Rond Tegelen bestond al in de 19e eeuw de nodige bedrijvigheid,
maar het dorp had toch nog in hoofdzaak een agrarisch karakter.
De ligging toont het zo langzamerhand
bekende beeld van een bouwlandgebied
op een langwerpige rag längs de Maas,
daarachter een beek en het dorp en daarachter een tweede bouwlandgebied.
Tegelen wordt voor het eerst vermeld
aan het eind van de lOe eeuw (986-998
Tieglon of Tegelon) en was toen al een
afzonderlijke parochie. Twee adellijke huizen herinneren aan een vroegere
tweeherigheid: Holtmühle (1394 de
Holtmeulen), dat naar een 18e eeuwse
bewoner ook wel Glazenap wordt
genoemd, en De Munt, dat in 1402 De
Bongart werd genoemd en in 1875 het
klooster Nazareth werd. Het hogere
terrasgebied in het oosten van de
gemeente was in de 19e eeuw grotendeels bebost. Alleen aan een beekje lag
de middeleeuwse boerderij Wambach
(1326 Den hoff te Wambeke, met der
meulen, thiende ende rente, die daerto
behoren).
Het geheel is nadien in een
groeve verdwenen.
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Gaan we van Glazenap naar de Maas,
dan komen we in Steyl, oorspronkelijk
een rijtje huizen bij een 'steil' (stuw)
met een aanlegplaats en een veer.
Misschien gaat het om het gebied met
visvangstinstallaties dat in 1326 onder
Overtegelen wordt genoemd (die stele
in der Mosen, die liggen tot Overtegele) ;
later werden Steyl en
Overtegelen als afzonderlijke kernen
beschouwd.
132

Fig. 81. Schandelo op het oudste kadastrale
minuutplan (1822).
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Ook het volgende dorp, Beifeld, ligt weer direct aan de rivier.
Evenals Steyl was ook Beifeld waarschijnlijk van oorsprong geen
agrarische nederzetting, maar een groepje huizen en een kapel bij
een aanlegsteiger. In de 14e-16e eeuw kwamen Varianten op de
namen Belven en Belveld door elkaar voor (1326 goederen te
Belven; 1364 Beblevelt; 1394-'98 Bollefelt; 1407, 1422 Belfelt).
In de volksmond was tot voor kort de uitspraak 'Bellevend
gebruikelijk. Uiteindelijk werd het toch 'veld'. De oude agrarische nederzetting was Geloo. Beifeld werd in 1571 een afzonderlijke parochie en maakte voordien deel uit van Tegelen. In
1438 wordt gesproken van die gemeynte van Tegelen,
Overtegelen ende Loeß De rij grote kampontginningen rond de
Groote Hoef, aan de zuidoostzijde van de dorpskern, viel onder
Beesel. De Groote Hoef bestand in 1456. Ten oosten van de
bewoonde zone lag het Meelderbroek, een groot moerasgebied
dat in de 19e eeuw, na gedeeltelijke ontwatering, in gebruik was
als gemeenteweide. Aan de voet van het hoogterras lag hier,
temidden van uitgestrekte moeras- en heidegebieden maar wel
aan de gelijknamige beek, boerderij Maalbeek (1394-1398
Maelbeek) met akkerkamp, watermolen en vijvers.
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Reuver is bijzonder omdat het vanuit de Maas gezien achter een
stuifzandgebied ligt. Het gehucht begon als een enkel huis, een
pleisterplaats die in 1547 dfe Äoever genoemd wordt. In de 16e
eeuw stand er een kapel, maar verder is Reuver tot de 19e eeuw
bescheiden van omvang gebleven. Ten noorden van Reuver ligt
de molen van het gehucht, in het diep ingesneden dal van de
Schelkensbeek. In de 15e eeuw heetten de beek en de huizen
eraan blijkbaar Offenbeek, want in 1424 was sprake van die moilen tot Offenbeeck
en in 1445 lag hier de Nederhoeve te
Offenbeek.

In de beek die door het Broek loopt lag het kasteel Nieuwenbroek, de opvolger van de Broeckerhof (14\0 Ten Broke).
In
de omgeving lag ook de Rayerhof, het centrum van de leengoederen van de graven van Bentheim in dit gebied. Ten oosten
biervan, op de grens tussen een tweede veld en een oude Maasmeander (het Broek), lag de huizenrij van het gehucht Bussereind (1534 Busserendt). Veel boerderijen aan de Bussereindseweg waren laat- of leengoed van Nieuwenbroek, wat
kan wijzen op een stichting vanuit het kasteel. Dit gehucht was
jonger dan het kerkdorp, maar had in 1785 het laatste overvleugeld: Dorp en Bussereind telden toen respectievelijk 36 en 40
huizen.
Tussen de beide kernen werd in 1840 de nieuwe kerk gebouwd,
waaromheen de huidige dorpskern ontstond.
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Rijkel, ten zuidwesten van Beesel, heeft in bestuurlijk opzicht
altijd tot Beesel behoord. Van Rijkel is een zeer vroege, maar
onzekere vermelding uit de lOe eeuw (Rikilo) bekend. De volgende vermelding stamt pas uit 1343 (Rikel).
Ten oosten en
zuidoosten van Rijkel ligt een aantal kampontginningen, waaronder de omgrachte Baxhof, op de grens met Swalmen. Het is
een mooi voorbeeld van een grote middeleeuwse kampontginning.
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Leeuwen is een gehucht, dat ontstond rond een middeleeuwse
herenhoeve (1394 Den hof tot Lewen, gelegen bi Besel).
De
naam Leeuwen, een van de meest voorkomende plaatsnamen in
ons land, duidt op een heuvel. In dit geval is daarmee misschien een van de aangrenzende stuifzandkopjes bedoeld, maar
ook prehistorische grafheuvels (in Leeuwen bij Maasniel?) of
willekeurig welke andere soort terreinverheffingen kunnen tot de
naam hebben geleid.
m

141

De oudste kern van Beesel (1275 Beesel)
is het tegenwoordige
Ouddorp, op een langgerekte, noord-zuid lopende rag aan de
Maas. De kerk met het nog bestaande kerkhof lag aan een driehoekig plein, de Markt. AI in de 18e eeuw was de Markt verkleind
voor de bouw van de pastorie en een paar huizen (fig. 82).
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7.3.2 De terrassen ten westen van de Maas: van Geysteren tot
Buggenum
Van Geysteren tot Broekhuizenvorst
Bij Broekhuizen komt het dekzandgebied tot dicht bij de Maas.
Ten noordwesten daarvan is het Maasterrassengebied, althans op
de westoever van de Maas, een stukbreder. Het landschap bestaat
hier uit een aantal zuidwest-noordoost lopende ruggen, afgewisseld met laagten. Van de Maas naar het zandgebied passeren we
eerst het smalle holocene Maasdal, dan de ruggen en laagten die
samen het laagterras vormen en tenslotte het hoogterras. Voor de
railverkavelingen was dit een buitengewoon afwisselend gebied.
Blitterswijck en Ooijen lagen op het laagterras, op de rand van
het holocene Maasdal. Bhtterswijck was in de 19e eeuw een
groot dorp. De oudste vermelding stamt uit 1242 als een Willem
van Blitterswijck wordt genoemd. De kerk stand naast het kasteel en de kasteelheren bezaten het collatierecht (het recht om de
pastoor voor te dragen). Dit wijst erop dat de kerk is gesticht door
de heren van Blitterswijck. Rond het dorp lagen nog wat verspreide boerderijen.
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Het gehucht Ooijen lag op de grens van een langgerekte rug en
een uitgestrekt gemeenschappelijk graslandgebied. In 1326
wordt den hoff tot Oijen, waarschijnlijk de voorganger van het
latere adellijke huis Ooijen, genoemd.
Verder op het laagterras lagen Wanssum, Broekhuizen en
Broekhuizenvorst. Wanssum ligt aan de benedenloop van de
Grote Molenbeek, die bier door een pleistocene Maasbedding
stroomt. De naam Wanssum (1242 Wansheym) behoort tot de
-heem-namen, wat wijst op een vroegmiddeleeuwse ouderdom.
In de 19e eeuw bestond het dorp uit twee rijen huizen, een op
elke oever van de beek, die waren verbonden door een aantal
wegen en dijken door het dal.
152

gens niet op een oorspronkelijke band met Broekhuizen. De
plaats heette aanvankelijk simpelweg Vorst en kreeg pas in de 15e
eeuw haar voorvoegsel, ter onderscheiding van het nabijgelegen
Grubbenvorst. Broekhuizen was later het bestuurlijke centrum; het kasteel lag op enige afstand van het dorp bij het
gehucht Stokt.
155

Geysteren ligt op de grens van het hoogterras. Het eerste deel van
de naam wijst waarschijnlijk op de hogere zandgronden
('geest'). Alleen het kasteel en de kerk lagen in de lage gronden bij de Maas, bij de plaats waar de beek in de Maas uitmondt;
het dorp lag op een halve kilometer afstand. Het kasteel was door
een wal beschermd tegen overstromingen. Al in het begin van
de l i e eeuw moet bier een kerk hebben gestaan. De oudst
bekende bewoner van het kasteel is een Arnoldus, milus de
Gesserne (1236). In 1304 bestond ook het dorp: Die dorpen
van Vronenbroeck ende Geysteren op ter Masen.
In de Tweede
Wereldoorlog werden kasteel en kerk verwoest; de nieuwe kerk
werd in het dorp gebouwd.
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Broekhuizen en Broekhuizenvorst vormen een soort dubbeldorp.
Het zijn twee kerkdorpen die op slechts enkele honderden meters
van elkaar liggen en waarvan de onderlinge verhouding nog
onduidelijk is. Broekhuizen wordt waarschijnlijk voor het eerst
vermeld (1273 Giselbertum de Bruchuseri).
De kerk van
Broekhuizen is in 1484 afgescheiden van die van Broekhuizenvorst. De beschermheilige van de laatstgenoemde kerk,
Sint Salvator, kan erop wijzen dat die kerk al uit de vroege
Middeleeuwen dateert. De naam Broekhuizenvorst wijst overi153
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Op de grens van het hoogterras liggen verder Meerlo en
Megelsum. Meerlo ligt op de westoever van de Grote
Molenbeek, stroomopwaarts van Wanssum. Meerlo is geen -lonaam: de oudste vermeldingen spellen consequent -laar (1134 Mirlare,
1213 Mirlar, 1326 Dat goet van
Mirlaer).
De heren van Meerlo
maakten zich in de 14e eeuw tamelijk
breed, maar zijn nadien teruggedrongen tot lokaal belang. Hun oude kasteel is volgens overlevering in de 80jarige oorlog grotendeels verwoest;
van de herbouw uit 1619 is nog een
deel van de kasteelhoeve over (het
'Kasteelke'). Een kilometer ten
oosten van Meerlo ligt het gehucht
Megelsum. Het moet, gezien de
-heemnaam , van vroegmiddeleeuwse ouderdom zijn.
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Fig. 82. Beesel volgens het oudste
kadastrale minuutplan (1805-1810).
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Op het hoogterras vinden we voorts Gun en, tegen het dekzandgebied aan, Swolgen en Tienraij. Swolgen lag aan een laagte die
ooit was ontwaterd door een wetering, de Leigraaf. Het behoort
tot de oudere dorpen in het gebied en wordt rond 1100 vermeld
als Suulginon.
Onder Swolgen hoorde een aantal gehuchten,
waarvan Gun het belangrijkste was. Dit laatste ontstond rond het
gelijknamige huis (1321 Ther Gönne). Tienraij valt misschien
te identificeren met een vermelding uit 1326 (Tedenrode), maar
bestond zeker in 1406 (dat goet geheiten Tienrade, gelegen fassen Maier ende der Horst).

begin van de 1 le eeuw stond hier ook al een kerk. Bij de Maas
en op het dekzandgebied lag bouwland, maar hier standen geen
huizen.
Grubbenvorst wordt mogelijk in 1144, zeker in 1311 aangeduid als Vorst. Pas in 1425 heet het Gribbenvorst.
Het voorvoegsel verwijst naar het kasteel Grebben, het tegenwoordige
Gebroken Slot, waarvan de resten ten zuiden van het dorp aan de
Maas liggen. Dit kasteel bestond in 1272, toen iemand zieh
Henricus de Grebben noemde.
De slotmolen bestond in
1311."0

Lottum en Grubbenvorst

Blerick, Hout-Blerick en Baarlo

Vervolgen we onze reis naar het zuiden, dan is Lottum het volgende dorp, dat door een hooggelegen bouwlandgebied van de
Maas wordt gescheiden. Het dorp, met de planmatig aandoende
markt, ligt aan de westzijde van een pleistocene Maasbedding. In
die bedding lagen in de Middeleeuwen twee adellijke huizen, de
Borggraaf en Darth (de latere pastorie). Van beide zijn nog
restanten te zien.
Lottum wordt voor het eerst vermeld omstreeks 1100, als
Lutmo.
De andere middeleeuwse vermeldingen maken het
toch verantwoord Lottum als -heemnaam te beschouwen.
Volgens een overlevering stond een eerdere kerk aan de Maas, in
de omgeving van het veer. Voorzichtigheid is Her wel geboden, omdat het klooster Barbaraweerd (Beterweerd), dat hier in
de 15e en 16e eeuw stand, voor verwarring kan hebben gezorgd.
Een kerk in Lottum wordt vermeld in 1400 en de (in 1944 verwoeste) kerk in de dorpskern kan rond die tijd gebouwd zijn.
Bij opgravingen die na de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden in
de verwoeste kerk zijn geen sporen van een oudere kerk gevonden.

Blerick en Baarlo liggen beide op een soort eiland, tussen de
Maas en een pleistocene Maasmeander.
De oudste nederzetting in dit gebied is Blerick, dat al als
Blariaco is aangegeven op de kaart van Peutinger. We kennen
zelfs een van de Romeinse bewoners: de naam wordt verklaard
als 'landgoed van Blarus'. De ligging van het Romeinse
Blerick is nog onduidelijk. In de 1 le eeuw bestond in ieder geval
bewoning ter plaatse van het huidige centrum van Blerick, wat
blijkt uit de opgraving van lle-eeuwse boerderijen. Ook de
kerk moet al in die tijd hebben bestaan.
Ten zuidoosten van Blerick, aan de pleistocene Maasbedding,
ligt Hout-Blerick (1396 Holtbleryck). * Blerick en Hout-Blerick
delen een groot open bouwlandgebied. Aan de overzijde van dat
bouwlandgebied, aan de oude Maasmeander, ligt een kampenlandschap, met een paar grote omgrachte boerderijen, zoals de
Boekenderhof en Echtenraai .
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Op de grens van het dekzandgebied liggen de langgerekte
gehuchten Wieler en Houthuizen. Ze delen een ovaal veld op de
hogere dekzanden en hadden daarnaast bouwland op het laagterras aan de oostzijde. Wieler kan vroegmiddeleeuws in oorsprong
zijn, van Houthuizen (oudste vermelding 1403 Holthusen)
is de ouderdom onduidelijk.
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Bij Baarlo was het landschap kleinschaliger dan bij Blerick. Bij
Baarlo vinden we een reeks kleine velden en een aantal kampen.
Baarlo zelf is het enige dorp. De oudste vermelding stamt pas uit
de dertiende eeuw: 1219 Barlo.
Een aantal van de grotere vrijstaande boerderijen was omgracht
en groeide in de loop van de tijd uit tot een landgoed. Door ieder
omgracht huis tot kasteel te verklaren, kwam de locale toeristische literatuur tot een hele reeks kastelen. Het enige dat werkelijk deze naam mag hebben is het huis Baarlo, dat in 1388 werd
aangeduid als het huys ende borcht geheiten Baerlo
en in 1424
nog uitgebreider als die borch ende huys geheiten Baerle ... met
heuren vesten ende graven.
De meeste andere waren in de
Middeleeuwen grote boerderijen. Een voorbeeld is de
Boekenderhof, ten zuidwesten van Baarlo (1326 Den hoff te
Bochout).
m

m

Grubbenvorst laat de voorkeuren voor vestiging nog eens goed
zien. De belangrijkste huizen, waaronder het middeleeuwse adellijke huis Kaldenbroek , lagen aan een pleistocene Maasmeander. Andere huizen stonden onder de steile rand van het
dekzandgebied. Hier lag ook de dorpskern, bij een bron. In het
175
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Kessel

voorts een markt genoemd. Het marktplein maakt een planmatige indruk. Het lijkt in twee fasen tot stand te zijn gekomen,
waarbij vooral de noordoostelijke, tweede, fase een zeer regelmatige aanleg toont (fig. 83). De plaats is omgracht geweest: in
1460 was sprake van een huiss ende hoeff tot Kessel bynnen den
cyngellgelegen en een huis sita apud tiliam in foro de Kessell.
Op Philip Taisne's kaart van het Ambt Montfort (1623) Staat
Kessel nog met een gracht afgebeeld. In de loop van de 17e eeuw
is de gracht gedempt op een kleine poel na. In het begin van de
18e eeuw was de gracht verdwenen, maar wist men zieh het
bestaan ervan nog wel te herinneren: in 1710-1711 is sprake van
een
gemeyne straet, wie desehe altijt is geweest genaempt de
corte straet Aen Geen Eyndt, die bij menschen gedencken versien
is geweest met eenenpoel daer de stadttgrave is geweest...'.
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In Oijen, in her. noordoosten van de gemeente Kessel, zien we het
gebruikelijke beeld, met een bouwlandgebied aan de rivier en de
bewoning aan de landzijde daarvan. Het belangrijkste huis is
Oijen (1477 Oijen).
192

De Maas stroomopwaarts volgend, komen we daarna een aantal
nederzettingen tegen die direct aan de Maas liggen. Bij Kessel
zelf kan het kasteel, dat als tolvesting wel aan de rivier moest liggen, de ligging van het dorp hebben bepaald, en Veers ligt uiteraard dicht bij het veer. Maar ook het gehucht Kesseleik, een losse
rij huizen dwars op de richting van de rivier, begint al aan de
Maas.
De plaatsnaam Kessel stamt mogelijk al uit de Romeinse tijd.
Kessel is een typische kasteehederzetting. De economische basis
voor kasteel en dorp was de Maastol. In de 15e eeuw wordt
193
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Kesseleik (1326 Ehe)
en Hout zijn laatmiddeleeuwse uitbreidingen. Het bouwland nam in de 19e eeuw vrijwel de hele strook
tussen de Maas en de Tasbeek in (zie fig. 84). Het gebied voorbij de Tasbeek bestond uit bos en
heide met een paar kampontginningen.
191

Neer, Roggel en Heythuysen
In het stroomgebied van de Neerbeek ligt een reeks middeleeuwse
dorpen met velden. Het grootste van
de reeks, Heythuysen, is mogelijk
tevens het jongste. De naam wijst op
woningen op of aan de heide. Alle
drie de plaatsen worden vermeld in
de 13e of 14e eeuw: Heythuysen in
1383 (Heythuysen) , Neer in 1204
(Nere)
en Roggel in 1230 (Rogle;
1240 Roghele).
Bij de monding
van de Neer ligt Hanssum (1243
Hamescheym, 1275 Haensen, Haensen Inferius). Uit de aanduiding
Haensen Inferius valt op te maken
dat de nederzetting toen al uit twee
m
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Fig. 83. Kessel op het oudste kadastrale
minuutplan (ca. 1820).
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dair. Dit wegenpatroon, dat iedere boerderij een eigen verbinding
gaf met de heide- en bosgebieden die nog lange tijd aan de
noordgrens van de gemeente moeten hebben bestaan, geeft wel
aan hoe functioneel het opstrekkende systeem was. In de 19e
eeuw was het hele grondgebied van Buggenum in gebruik als
akker- of grasland.

7.3.3 De sterk versneden terrassen ten westen van de Maas
Volgens de fysiografische kaart heeft het terrassenlandschap hassen Neer, Thorn en de grens met het dekzandgebied een eigen
karakter. Het is een landschap dat doorsneden wordt door een
groot aantal beken, die vaak door oude Maasbeddingen lopen.
In dit kleinschalige natuurlijke landschap ontstond een eveneens
kleinschalig cultuurlandschap. Kenmerkend zijn de verspreide
bewoning en het grote aantal middeleeuwse kampontginningen.
Met uitzondering van de rand van het Maasdal hebben zieh vrijwel geen grote dorpen ontwikkeld.

E

F/g. 84. Dwarsdoorsnede door het Maasterrassengebied bij Kessel.

delen bestond: (Groot) Hanssum (het Neer-Haensen uit 1275)
aan de noord- en Klein Hanssum aan de zuidzijde van de
Neerbeek.
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De dorpsakkers van Neer, Roggel en Heythuysen vormden in de
19e eeuw een aaneengesloten gebied. Daaromheen lag een zone
met gehuchten en kamphoeven.
Het gebied längs de Leubeek en de Tungelroysche beek was in de
19e eeuw al sterk bebost. Temidden van die bossen lag een reeks
kampontginningen. Laag in het diep ingesneden beekdal lagen
de St Ursulamolen met boerderij en kamp en, op de plaats van
een oudere boerderij, het klooster St Elisabeth. Verder stroomopwaarts lagen de Spikkerhoeve, met de boerderij zelf in een beekmeander, en de Beijlshof. De laatste is tegenwoordig eigendom
van de Stichting het Limburgs Landschap, die hier een gaaf voorbeeld van een kampenlandschap bewaart.

Buggenum
Buggenum wordt voor het eerst vermeld in 1230 (Bugnem) ,
maar de -heemnaam wijst op een vroegmiddeleeuwse ouderdom.
Ook de oudste kerk is op zijn laatst in het begin van de 1 le eeuw
gebouwd. De boerderijen staan aan de noordzijde van die
Dorpsstraat (fig. 85). In Böggeme is de kook mer aan eine kantj
gaar, zegt men lokaal. Het opstrekkende wegenpatroon doorsnijdt de oudere verkaveling en is hier dus voor een deel secun202
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Wel heeft de menselijke activiteit geleid tot een afzwakking van
het oorspronkelijke relief. Grotere velden ontstonden in een aantal gevallen doordat oudere kampen aaneengroeiden en de tussenliggende laagten werden opgevuld met materiaal van de kopjes. In hoofdstuk 2 zagen we al dat ook het afwateringspatroon is
gereguleerd, door sommige beeklopen af te dämmen en andere
uit te diepen.

Horn, Beegden en Heel
Horn, Beegden en Heel zijn drie dorpen op de rand van het holocene Maasdal. Alle drie beschikken ze over verschillende velden,
zowel aan de zuidoostzijde in het Maasdal als aan de noordwestzijde op het terras. In andere opzichten verschillen de dorpen
sterk van elkaar.
Heel is een dichtbebouwd straatdorp op de rand van het Maasdal.
De naam Heel gaat terug tot de Romeinse tijd en het dorp ligt
zelfs vrijwel op de plaats van de Romeinse nederzetting. De oudste middeleeuwse vermelding stamt uit 1202 (Hedel).
In de
late Middeleeuwen gold het als een groot dorp en had het de status van 'vrijheid'.
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Beegden heeft een totaal andere plattegrond. De huizen staan aan
een aantal wegen die samen een ovaal vormen en aan een paar

252

zijwegen. Een van die wegen verbond net dorp met Baexem,
maar was oorspronkelijk vooral de veedrift naar de heide. De
bebouwing aan deze veedrift is waarschijnlijk wat jonger dan de
rest. Aan bet ovaal stond zeker al in de 14e eeuw het huis
Beegden. De naam Beegden is onverklaard. De oudst bekende
spelling (1202 parochie Beegedem)
suggereert een -heemnaam, maar latere spellingen als Bekede (1264), Beegde (1275)
en Beeghde (1275) maken dit twijfelacntig.
Horn ligt op een punt van het terras, die vooruitsteekt in het
Maasdal. De naam Horn betekent 'uitspringende bocht, hoek'.
De dorpsbebouwing van Horn volgt de boog van de terrasrand.
Het centrum van het dorp ligt bij het kasteel, dat grotendeels uit
de 15e en 16e eeuw stamt maar in hoofdvorm tot de 13e eeuw
terug kan gaan. De vermelding van een Engelbertus de Hurne
in 1102 wijst op een nog ouder huis.
206

Waarschijnlijk is het centrum van het dorp in de loop van de tijd
naar de omgeving van het kasteel verschoven. Enkele honderden
meters noordelijker lag nog in de 19e eeuw een tweede kern (de
huidige Steegstraat), die op de Tranchotkaart Oudt Horn heet.
Beide kernen zijn nadien aaneengegroeid.
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Haelen, Nunhem, Baexem en Grathem
De tweede rij nederzettingen, achter de Maasdorpen, vormde de
overgang tussen de velddorpen en het echte kampenlandschap.
Met de eerste groep hadden ze de open dorpsakkers gemeen, met
de tweede groep de verspreid staande boerderijen en de bescheiden dorpskernen. Haelen wordt voor het eerst genoemd in 1240
(Halen)
Grathem (1116 en 1134 Grathem)
en het miniatuur-kerkdorp
Nunhem (1224 Nunem;
1240 Nuhenem)
hebben (vroegmiddeleeuwse) -heemnamen. Baexem lijkt op het eerste
gezicht een -heemnaam,
maar de oudste vermeldingen Spellen afwisselend Baxen en Baxem
(1244 Baxen, 1273 Henricum de Baxem, etc.).
Misschien is de huidige
spelling beinvloed door
die van het nabijgelegen
Grathem.
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Fig. 85. Buggenum op het
oudste kadastrale minuutplan
(1817).
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Buiten de velden ligt een groot aantal kampontginningen van
verschillende omvang. Aan de Haelensche beek ligt een reeks
adellijke huizen. Bij de naamgeving van deze huizen hebben de
lokale grondbezitters gezorgd voor een maximum aan verwarring: op moderne topografische kaarten komen we zowel in Neer
als in Haelen een huis Aldengboor tegen. Het laatste wordt in
1535 genoemd als Aldegoir, waarbij wordt opgemerkt dat het lag
in Overhaelen (Overhalen).
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De reeks vrijstaande boerderijen en landhuizen wordt voortgezet
met Waerenberg, Stocks (1329 hofvan Stox) , Exaten (1241
Hexathen) ,
Apenbroek , Katert , Houthem (1232
Holthem: een heemnaam) en de Bosmolen (1329 Boschmuleri).
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Hunsel en omgeving
Ten westen van Grathem ligt het meest uitgesproken kampenlandschap van Limburg. Het zeer versnipperde relief maakte dit
gebied bij uitstek geschürt voor een individuele occupatie. Door
het grote aantal kampen, alle omgeven door een houtwal, entstand hier een zeer kleinschalig cultuurlandschap. De grotere
velden ontstonden hier vaak doordat oudere kampen aan elkaar
groeiden.
Echte dorpen komen we in dit gebied niet tegen. Wel konden
groepen kamphoeven worden onderscheiden, die van elkaar
waren gescheiden door grote stukken heide, bos en moeras. Elk
van die groepen gold als een buurschap en had een naam: As, Ell,
Haler, Hunsel, Kelpen, Oler en Uffelse. Ell, Haler en 01er worden in de 13e eeuw genoemd , Kelpen in de 14e en Hunsel in
1400. Van As (ten westen van Grathem) en Uffelse zijn geen
oude vermeldingen bekend. Vooral Haler is een mooi voorbeeld
van het aaneengroeien van kampontginningen tot een veld (zie
kadertekst).
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Thorn, Ittervoort en Neeritter
Bij Thorn bereiken we weer de rand van het holocene Maasdal.
Thorn en, niet helemaal aan de rand, Neeritter zijn weer grote
dorpen met uitgestrekte velden. De bevolking woonde geconcentreerd in bijna stedelijke dorpskemen.
De kern van Neeritter (fig. 87) heeft een zeer regelmatige plattegrond met een hoofdstraat die uitloopt op een driehoekig markt-

plein, een parallelstraat en enkele dwarsstraten. Alleen in de
omgeving van de kerk is de plattegrond onregelmatiger. Het centrale deel van de driehoekige open ruimte was in 1840 al in privebezit en gedeeltelijk bebouwd. Het dorp wekt de indruk van een
planmatige opzet. Aan de zuidzijde grenst de dorpskern aan de
Itterbeek. De wallen en grachten aan de andere zijden zijn pas in
1584 aangelegd.
Bij een nadere beschouwing van de plattegrond vallen drie parallelle hjnen te onderscheiden, met ongeveer gelijke onderlinge
afstanden: de beide hoofdstraten en een derde lijn aan de noordwestzijde. De laatste is in de 16e eeuw gebruikt voor de wal,
maar vormde voordien al de buitenrand van het dorp. De drie lijnen lopen aan de noordoostzijde door in het buitengebied, wat de
suggestie wekt dat het om oorspronkelijke brede kavelstroken
gaat.
Het planmatige dorp kan uit de 12e eeuw dateren. In 1143 wordt
gesproken van Iterant et aliam Iterant que dicitur nova, dus van
een Itter (waarschijnlijk het latere Opitter, stroomopwaarts aan
de Itterbeek in Belgie) en een ander Itter dat nieuw wordt
genoemd. Met dat nieuwe Itter wordt volgens de meeste
auteurs Neeritter bedoeld. De mogelijkheid dat het om
Borgitter zou gaan, wordt door Monna afgewezen, omdat dat
laatste huis pas veel later zou zijn gesticht.
Toch zou er een oudere kern kunnen zijn geweest. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat de Luikse eigenaar aanvankelijk een onbewoond gebied bezat. De oudste kern is misschien de vroonhof
geweest, die nog in 1596 wordt vermeid. Een pachtcontract uit
1270 spreekt van de curtem dicta Wronehof, die lag supra villam
de Yttre versus Kessement (Kessenich) , waaruit blijkt dat de
Vroonhof stroomopwaarts van de dorpskern lag.
De bevolking was vrijwel geheel geconcentreerd in de kern. Hier
woonden 700 van de 730 inwoners die de gemeente Neeritter
omstreeks 1845 telde. Alleen aan de westzijde van het veld
standen wat huizen op voormalige heidegrond. Het betreft hier
mogelijk ontginningen uit de 18e-eeuw. In de landelijke verkaveling ten oosten van deze huizen is nog de trechtervorm te herkennen waarmee een oude veedrift op de hei uitkwam.
Ook in de gemeente Thorn was de bevolking zeer sterk geconcentreerd in de kem, waar 215 van de 230 huizen standen.
Thorn (1007 Tornensi monasterio, 1012-1018 abbaciam que
dicitur Torna ... construxit
(fig. 88) is een van de zeldzame
kloosternederzettingen. De plaats ontwikkelde zieh rond het stift,
de opvolger van een eerder klooster dat zelf weer gesticht was op
een vroegmiddeleeuws domein. Het terrein van het stift, tussen
de hoofdstraat en de beek, was door muren omgeven. Ook buiten
die immuniteit was de invloed van het stift groot. Aan de belang232
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a.

Topografie: Kadastar 1B18
m + NAP

Topografie' Kadatter 1818

Fig. 86. De structuur van hetgehucht Haler, a. Grondgebruik in 1806 (naar: Tranchotkaart). b. Hoogtekaart (naar: Topografische kaart 1:25.000, 1988). c.
Grondbezit ca 1830 (kadaster) en grens tussen Thorn en Kessenich (Ferrariskaart). d. Gereconstrueerde oorspronkelijke huiskampen, op basis van grondbezit e
(voormalige) houtwallen.
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Middeleeuwse kampontginningen in Haler

Het gehucht Haler is een goed voorbeeld van een ontwikkeling van losse kampen naar een aaneengesloten veld (fig. 86). De oorspronkelijke boerderijen met hun
kampen lagen als een ring aan de buitenzijde van een dekzandwelving. Bijzonder is hier, dat een deel van de oorspronkelijke houtwallen om de kampen bleef bestaan.
Dat de kampwallen hier tot de oudste elementen behoren blijkt ook doordat de basis ervan lager ligt dan de akker eromheen. Ze zijn dus ouder dan een deel van het
bouwlanddek.
Ten noorden van de ring lagen nög drie boerderijen. De grens tussen Thorn en Kessenich loopt enigszins grillig, maar wel zo dat beide gebieden ongeveer uit evenveel boerderijen bestaan: het Thornse gebied telde er zeven, het Kessenichse negen. Van de Kessenichse boerderijen zijn er een paar zeker opgesplitst.
Een deel van deze boerderijen moet al aanwezig zijn geweest in 1244, toen Haler voor het eerst werd genoemd (Harle). De individuele boerderijen worden pas
veel later genoemd; de oudst bekende is de Vennerhof (1496 tgenen Venne). * De Straeterhof was in 1525 eigendom van het Kinroyse klooster in Maaseik. De
naam Nunemerhof wijst waarschijnhjk op de boerderij die eigendom was van het klooster St Elisabethsdal in Nunhem. Dit klooster kocht in 1664 een hoeve
Ingenstraat en in 1684 de laathof Hoxit in Haler. Opvallend is, dat voor een deel van deze goederen het recht van keurmede bestond , een recht dat gekoppeld
is aan het hofstelsel (zie hoofdstuk 9). Het kan erop wijzen dat delen van Haler aanzienlijk ouder zijn dan 1244.
De boerderijen zijn niet allemaal even oud. Vooral in het Kessenichse deel is in de loop van de tijd het nodige gebeurd. Uit de namen en de wijze waarop het grondbezit dooreen ligt, blijkt dat de boerderijen 10 en 11 (de Grote en de Kleine Locht) ooit één geheel hebben gevormd. Uit het grondbezit valt hetzelfde op te maken
voor 15 en 16 en voor 14 en 18. In het laatste geval heeft 18geenduidelijkehuiskamp, wat 14 stempelt tot de oorspronkelijke boerderij. Ook de Straeterhof is verdeeld, maar het afgescheiden deel is niet tot een zelfstandige boerderij uitgegroeid. Een zeer ingewikkelde situatie vinden we aan de oostzijde van 17. Het lijkt erop
dat 17 op een zeker moment uiteengevallen is. Eén van de snippers groeide door nieuwe ontginningen uit tot een boerderij (19).
Het Thornse deel is overzichtehjker. De boerderijen 4-7 lijken ongeveer even oud. Duidelijk is te zien hoe de restgebieden tussen de oorspronkelijke kampen later
zijn ingenomen. Het gebied van de Vennerhof (7) tussen de huiskampen van de Engerhof (5) en de Nonissenhof (6) heette op het kadastrale minuutplan Vennerbos
en is blijkbaar een tijdlang als bosrestant tussen de oudere kampen bewaard gebleven. Bij de noordelijke boerderijen 1-3 valt op dat uitbreiding van de huiskamp van
3 werd belemmerd door een oudere uitbreiding van 2, terwijl 2 op dezelfde wijze werd dwarsgezeten door 1. Dit wijst erop dat de nummers 1, 2 en 3 de volgorde
van ouderdom aangeven.
Uit de reconstructie van de oorspronkelijke huiskampen (flg. 86d) blijkt dat de lange bochtige houtwal die nu nog over het veld loopt, tot de oudste elementen
behoort. De houtwal kan dan ook zo'n zeven eeuwen oud zijn.
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Fig. 87. Neeritter volgens het oudste
kadastrale minuutplan (1827).
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rijkste Straten van het dorp staan de monumentale huizen van de
kannunniken en kannunnikessen.
Daarnaast lagen ook boerderijen en tuinen in de dorpskern. De
plattegrond vertoont het beeld van een verdichte dorpse opbouw.
In het centrum standen twee kerken: de stiftskerk, die sinds 1797
in gebruik is als parochiekerk, en de oude, nu verdwenen,
parochiekerk (fig. 89). De drie centra, een kerkelijke omwalde
immuniteit längs de Hofstaat, een burgerlijk centrum om de
Wijngaard en een agrarisch deel ten noorden van de Hoogstraat
zijn nog goed te herkennen.
238

In ontstaanswijze wijken de velden van Neeritter en Thorn af van
bijvoorbeeld dat van Haler. Percelering en grondbezit tonen geen
spoor van oorspronkelijke kampen die later aaneengegroeid zijn.
Veeleer lijkt het veld al vanaf het begin een aaneengesloten
bouwlandgebied te hebben gevormd. Wei zijn in de percelering
in Neeritter 'groeiringen' te herkennen, die aannemelijk maken
dat het veld in een aantal fasen naar het westen toe is uitgebreid.
Tussen Thorn en Neeritter ligt nog het dorp Ittervoort, vroeger
een miniatuur kerkdorp van een paar huizen en een watermolen
rond een bijkerk van het stift in Thorn. Ittervoort wordt voor het
eerst genoemd in 1260 (Ittervort), in verband met een kort tevoren ontgonnen bos (de sarto silvae).
Ten noordoosten van
Thorn maakt de terrasrand een grote bocht, längs Baarstraat en
Panheel in de richting van Wessem. Panheel (1417-1518
Panhedel; 1470 Panhele). Het achtervoegsel verwijst naar het
239

nabijgelegen moederdorp Heel, het eerste lid is onduidelijk: het
lijkt wat aan de vroege kant voor pannenbakkerijen.
240

7.3.4 Het holocene Maasdal in Midden-Limburg
In het holocene Maasdal liggen maar weinig gebieden hoog
genoeg om bewoning en bouwland mogelijk te maken. De vorm
van de weinige nederzettingen is bepaald door jonge veranderingen in de loop van de Maas. Zowel Wessem als Ool liggen op een
punt die is gevormd doordat het terras waarop ze liggen aan twee
zijden door de Maas is aangesneden.
Bij Roermond lagen het gehucht Weert en enkele losse boerderijen in het Maasdal, alle tussen een oude en een recente
Maasloop. Hatenboer is waarschijnlijk laatmiddeleeuws. De
naam van de boerderij Polak vinden we het eerst vermeld als
veldnaam: 1455 den Paelick, 1460... sijne beenden in den Polich
ende daer bitten, wie en waer die in den weerde tusschen den
twen Masen, der groter ende der cleyner Huyscher Masen ...
Aanzienlijk groter is Ool (16e eeuw Oelen)
onder Herten.
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De oudste nederzetting in het holocene Maasdal is wel Wessem,
dat al in 965 als Wishem wordt vermeld. De kern van Wessem
(fig. 90) ligt op een vooruitstekend terras, dat aan drie zijden
wordt begrensd door läge graslanden. Aan de vierde zijde werden
wallen en grachten aangelegd. De grachten bestanden in 1453 en
zijn omstreeks 1950 gedempt. De kern kreeg in
de Middeleeuwen al een enigszins stedelijk aanzien door de dichte bebouwing aan de Steenweg.
Wessem werd in 1329 vermeld als oppidum en
ook in latere stukken wordt het regehnatig als
stad aangeduid. Toch is het nooit tot een volwaardige stad uitgegroeid. Toen het oost-west
gerichte landverkeer in de late Middeleeuwen
belangrijker werd, lag Wessem uit de route. Het
werd overvleugeld door Weert en Roermond.
Tekenend is in dit verband de verplaatsing van
de munt naar Weert omstreeks 1400.
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Fig. 88. Thorn op het oudste kadastrale minuutplan
(1828).
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zijn geen van beide middeleeuws. Het huis Walborg bij Laak,
waarvan de rurne enkele jaren geleden illegaal is gesloopt, was
gebouwd in 1632. Het Goedje in Ohe is iets ouder, maar gaat ook
niet verder terug dan de 16e eeuw. Beide huizen zijn nooit riddermatig geweest.

Aan de oostzijde van net veld van Wessem lag het gehucht Pol
(1396 Polk; 1490 Polle, Poll). Verder naar het noorden lag de
boerderij Osen (1326 Den hoff tot Oze) , later gesplitst in twee
boerderijen, waarvan er een uitgroeide tot landhuis. In 19181920 is wat er toen nog stond afgebroken voor de aanleg van een
sluis en stuw aan de ingang van het Lateraalkanaal; het huidige
Osen is een groepje huizen bij dat sluizencomplex.
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7.3.5 De terrassen ten oosten van de Maas tussen Swalmen en
Echt

Het eiland van Stevensweert, tussen de Oude en de Nieuwe
Maas, is waarschijnlijk gevormd uit een aantal oudere eilanden.
De nederzettingen op het eiland hebben een langgerekte vorm,
die samenhangt met de landschappelijke situatie. In Ohe, Laak
en Eiland is die vorm nog altijd goed herkenbaar, maar de bebouwing van Stevensweert is in 1633 binnen de nieuwe vesting
geconcentreerd (fig. 91) (zie hoofdstuk 11).

Asselt, Swalmen en Maasniel
Asselt wordt al in de 9e eeuw genoemd (860 Aslao; 888
Aschlo).
Kern is de Asseiterhof, die mogelijk in rechte lijn
teruggaat op een vroegmiddeleeuwse herenhoeve. Tegenover de
hof Staat de kerk, aan de rand van het Maasdal. De rest van het
dorp bestaat uit een rij boerderijen op de terrasrand.
252

De ouderdom van de bewoning is hier niet geheel duidelijk.
Stevensweert bestand in de 13e eeuw (1221 Werde). Van Eiland
zijn geen oude vermeldingen bekend. Ohe wordt volgens
Tummers al aan het eind van de 1 le eeuw genoemd, maar deze
vermelding betreft eerder Oyen bij Lith of Ooy bij Nijmegen.
De volgende vermelding stamt pas uit 1402 (Owe) . Laak
wordt voor het eerst vermeld in 1592 (Oe ende Laeck) ; hier
moet ook de Annakapel (fig. 92) al in de 16e eeuw hebben
bestaan. De beide kasteelachtige gebouwen in Ohe en Laak

Swalmen (fig. 93) (lle-12e eeuw de Sualmo, ca. 1200
Sualmum)
is een nederzetting met een gecompliceerde structuur. Op 19e-eeuwse kaarten zijn verschillende kernen te ontdekken. In een bocht van de Swalm ligt de Markt, een planmatig
aandoend vierkant plein, waaraan de kerk en het raadhuis staan.
Aan de Swalm lag de watermolen. Ten noorden van deze kern
liep een doorgaande oost-west weg, die binnen de bebouwing
verbreed was tot een soort marktstraat. Tenslotte lagen aan de overzijde van de Swalm nog twee
kleine groepjes huizen. Aan de
noord-, west- en zuidzijde van
Swalmen lagen uitgestrekte dorpsakkers. Aan de noordzijde van die
akkers lag het gehucht Heide.
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Aan de westzijde van Swalmen,
aan de Swalm, werd in het begin
van de 14e eeuw het huis te
Swalmen, de tegenwoordige Oudg> gebouwd (fig. 94). De twee
kasteelboerderijen, de Oudenhof
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Fig. 89. De abdij Thorn in de 18e eeuw
(naar een gerestaureerde voorstelling
van E. van Wintershoven) (uit: Limburgs
verleden 2,1967).
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Boeckuf) , met een rij huizen op elk van de beide oevers. Door
de bedding is een afwateringssloot gegraven.
257

Verder naar het zuiden loopt de laagte längs de (laatmiddeleeuwse of jongere) gehuchten Maalbroek, Spik en Straat. Daarna
buigt zij naar het westen en vervolgens naar het noorden en versmalt zij tot een smalle geul. In Maasniel en Leeuwen liggen de
hoofdstraten, waarvan er in Maasniel een nog Beekstraat heet, in
deze geul. In tegenstelling tot de andere plaatsen aan de oude
Maasbedding, gaat Maasniel terug tot de vroege Middeleeuwen.
258
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Fig. 90. Wessem op het oudste kadastrale minuutplan (1817-1820).

(Genaenhof) en de Nieuwenhof (Genoenhof; fig. 95) staan op de
rand van het dal boven de kasteelruine. Samen vormen ze,
althans totdat er over een paar jaar een vierstrooks autosnelweg
door de tain gaat, een uitzonderlijk pittoresk geheel.
Vanaf dit punt loopt een pleistocene Maasmeander naar het zuiden. In dit moerasgebied werd aan het eind van de 14e eeuw,
waarschijnlijktussen 1381 en 1392, kasteel Hillenraad gebouwd.
Dit werd de hoofdzetel van de heerlijkheid Swahnen. Het oude
kasteel heette aan het eind van de 15e eeuw al de aide borch.
Kort nadien werd het verlaten en begon het verval. De
Oudenhof is in de 14e eeuw geschohken aan het
Kartuizerklooster in Roermond, de Nieuwenhof is altijd onderdeel van het landgoed gebleven en behoort nu nog tot
Hillenraad.
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De genoemde oude Maasbedding vormt een ruim 100 meter
brede moerasstrook, waarin behalve Hillenraad ook de
Beekerhof en het kasteeltje Zuidewijk Spick liggen. De
Beekerhof, vermeld in 1426, was een omgrachte boerderij;
een groot deel van de gracht is onlangs gedempt. Tussen
Hillenraad en Zuidewijk Spick ligt het gehucht Boukoul (1669
256

Fig. 91. Restant van het kasteel van Stevensweert, binnen de latere vesting
(foto auteur).
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Van Maasniel is een vroege vermelding bekend uit 943
(Nieol).
Een naam als Leeuwen is moeilijk te dateren; de oudste vermeldingen van Leeuwen bij Maasniel stammen pas uit de
15e eeuw: 1431 Lewen.
Het hele gebied ten westen van
Boukoul en Maalbroek, tot aan het Maasdal, was in de 19e eeuw
als bouwland in gebruik, met uitzondering van een klein gebied
in het centrum. Hier zijn in de late Middeleeuwen lokale kleivoorraden uitgegraven voor de Roermondse steeribakkerijen.
Aan de graafwerkzaamheden herinneren het huis Tegelereye
(1593 der stadt Tegelrijen erbe)
en de Wijerhof. De laagte
is ontwaterd door het graven van de Leygraaf, die bij de Syperhof
(siep = afwatering) bij Asselt in het Maasdal uitmondt. Deze
Leygraaf bestond al in de 15e eeuw: in 1442 verklaarden de schepenen van Maasniel dat ze de gracht in voorgaande tijden hebben
laten graven vuijter den broeck all bis in die lantwere, dat ze de
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Fig. 92. De Sint Annakapel bij Laak (foto auteur).

gracht altijd tegen grote kosten hebben onderhouden, maar dat ze
haar thans aan het Roermondse Kartuizerklooster hebben afgestaan. Die moesten de gracht (een later stuk spreekt van de
Leygracht) voldoende onderhouden datter nageburen lant niet en
verdrencke
2(A

Ten oosten van Maalbroek ligt het gehucht Asenray, dat naast de
kleine groep huizen bij de kapel bestond uit een aantal vrijstaande boerderijen. Asenray wordt voor het eerst vermeld in 1267 als
Asenraede.
Het is een rode-naam, wat duidt op een ontginning
uit bos. Korte tijd later vallen ook al de namen van enkele van de
vrijstaande boerderijen: de Coraelishof bestond in de 13e of 14e
eeuw, de Gasthuishof in 1322 en de Thuserhof (= Kartuizerhof)
in 1460. De bijbehorende bouwlanden waren in de 19e eeuw
vrijwel aaneengegroeid.
26S
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Merum en Herten
De voormalige gemeente Herten bestond in de 19e eeuw vrijwel
geheel uit cultuurland. Van de drie kernen ligt Ool in het
Maasdal. Hier beperken we ons tot de beide kernen op het terras:
Herten en Merum. Van Merum zijn vermeldingen bekend uit de
1 le en 12e eeuw,
maar de naamsuitgang -heim (heem) wijst
op een vroegmiddeleeuwse ouderdom.
2 6 7

Volgens een bekende oorkonde werd Herten in 968 aan de abdij
van St Remy in Reims geschonken. De oorkonde is een 12e
eeuwse vervalsing, maar de informatie kan in grote lijnen juist
zijn. In ieder geval had de abdij later bezittingen in Herten. De
eerste betrouwbare vermelding van het dorp stamt uit het midden
van de 1 le eeuw Hercena.
m

deel, bij de Kerkberg en de Tonedenhof, vormt een dorpskom, het
oostelijke deel is een wegdorp. Het westelijke deel, bij de weg
over de Roer naar St Odilienberg en Montfort, zal het oudst zijn.
Onduidelijk is de standplaats van de oudste kerk. De huidige kerk
is na de oorlog gebouwd in een van de nieuwbouwwijken en verving de oude kerk op de Kerkberg. Vöör de 13e eeuw scbijnt de
kerk echter op nog een andere plaats te hebben gestaan.
De ligging van de Tonedenhof (1454 Toneede hoff naast de
Kerkberg lijkt een schoolvoorbeeld van een combinatie van een
herenhoeve met een eigenkerk. Bij nadere beschouwing blijkt dit
echter niet op te gaan. Niet alleen stond de kerk oorspronkelijk
mogelijk ergens anders, ook is de boerderij Genhof (= de hof)
een betere kandidaat voor de middeleeuwse herenhoeve. Genhof
wordt in 1350 vermeld als de hof te Melick . Een verdere aanwijzing vormen de rechten, zoals visrecht, veerrecht en rechten
op het Elmpterbos, die aan Genhof verbünden waren.
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Het Roerdal
Aan de Roer lagen enkele dorpen (Melick, Herkenbosch, St
Odilienberg en Vlodrop), een paar gehuchten en een hele serie
grote landgoedachtige boerderij^n.

Herkenbosch is duidelijk jonger dan Melick, maar was al in de
late Middeleeuwen een kerkdorp. De kerk wordt vermeld in
1354, maar het koor van de kerk moet al uit de 13e-eeuw stammen. Het was een bijkerk, een grotendeels zelfstandige dochterkerk, van Melick. Aan de oostzijde van het dorp lag het kasteel Dalenbroek (1402 Dat huys tot Dalenbroicke) , waarvan
nu nog een ruine Staat.
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Van de dorpen is Melick, met |een naam uit de Romeinse tijd,
zeker het oudst. Het dorp bestaat uit twee delen. Het westelijke

St Odilienberg ontstond rondom twee vroegmiddeleeuwse
kerken, die naast elkaar op een
natuurlijke heuvel staan: de
huidige parochiekerk, die tot
de 8e eeuw teruggaat, en de
Mariakapel (het latere patronaatsgebouw) die ook al vöör
de 1 le eeuw is gebouwd. De
heuvel zelf lijkt al voor de kerstening als begraafplaats te zijn
gebruikt. In de eerste helft
van de 9e eeuw werd het als
Möns Petri (= Petrusberg) aangeduid. Andere oude spellingen zijn 858 Berg, 943
Heriberc en 1202 Vodeberg,
275

Fig. 93. Swalmen volgens het oudste
kadastrale minuutplan (1816).
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Huodelberg.
Nog in de 15e eeuw werden verschillende namen
doorelkaar gebruikt: 1473 in den kerspel van Berge, 1473 Sente
Petersberge dat men noempt Ulenberge, 1474 in den kerspel van
Udelenberghe.
Petrusberg duidt op de kerk, Berg en U(de)lenberg zijn waarschijnlijk oudere namen. Het bestanddeel ulenkan wijzen op een moerasgebied.
De ligging van St
Odilienberg, op een eenzame heuvel omringd door moerassen en
waterlopen, komt verbluffend sterk overeen met die van de oudste kern van Roermond.
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Net als in Melick is ook in Vlodrop (943 Flothorp)
de kerk
tweemaal verplaatst. De oudste kerk stond in de omgeving van de
Rentelaarshof, zo'n 800 meter ten zuiden van de huidige. Op de
topografische kaart van 1890 staat hier nog het toponiem
Kerkhalve, terwijl lokaal het toponiem Kerkberg bekend is. In de
279
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omgeving stond ook een 'Kusterei' en de Oude Posterder
Kerkweg loopt van Posterbolt (De Donk) naar deze kerkplaats.
Deze kerk was de moederkerk van die van Karken, in 1349 als
bijkerk van Vlodrop genoemd, en van Posterholt.
Deze kerk, werd op een onbekend tijdstip vervangen door een
kerk in de dorpskom, die tijdens de oorlog werd verwoest en iets
oostelijker werd herbouwd. Tegen de huidige dorpskom ligt het
huis Urrade (1394 Hof tot Urrade tot Flodorp). *
De
Rentelaarshof (1426 Nunhemshof) was in de late Middeleeuwen
een herenhoeve die toebehoorde aan de adellijke familie Van
Nunhem.
In de omgeving van Roermond liggen de gehuchten Roer en
Lerop, die beide, respectievelijk als Rura en Lieihorp al in 943
worden genoemd
Het gehucht Lerop bestond in de 19e eeuw uit drie grote boerde280
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Fig, 94. De Oudborg aan de Swalm ten westen van Swalmenffbtoauteur).
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rijen, het Steenhuis (fig. 53), de Jongenhof (fig. 96) en de
Thomassenhof, en enkele kleinere boerderijen. De wijze waarop
het grondbezit dooreen ligt, wekt de indruk dat de drie grote
boerderijen oorspronkelijk één geheel vormden. Die oorspronkelijke boerderij, de voorganger van de huidige Jongenhof, moet
Den hoff te Ledorp zijn geweest, die in 1326 wordt genoemd als
Gelders leen.

in de loop van de tijd uitgegroeid tot herenhuizen. De vele lanen
en bosjes dragen bij tot het landgoedachtige karakter van het
gebied. Zo'n lanenstelsel is bijvoorbeeld te zien bij de Jongenhof
in Lerop. Bij Melick ligt Schöndelen (1332 hoeve te Scoynlar)
en aan de Roer bij Herkenbosch de Hammerhof (rond 1350
Hamme) ^.
2S1
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Meer dan de dorpen, zijn dergelijke grote boerderijen kenmerkend voor het dal van de Roer. Een paar 18e-eeuwse cijfers geven
een idee van de omvang van dergelijke bezittingen: de hoeven
Schöndeln, Tonedenhof en Genhof, drie Wassenbergse leengoederen bij Melick, omvatten in 1774 respectievelijk 73, 107 en
195 morgen. Veel van deze boerderijen zijn omgracht en zijn
286

Nog overheersender zijn de grote hoeven aan de zuidzijde van de
Roer. Ten westen van St Odiliënberg liggen, op de rand van een
groot broekbos in een oude Roermeander, Overen (1326 Den
hoff tot Overoen; 1378 Oeveren; 1433 Overen) , Boschberg en
Hoosten (1510 Hoesteijri). Ten oosten van St Odiliënberg vinden we Frymersum (1587 Bergh) ,
Paarlo, Dasselraay,
Moorsei, Triest en Zittard (1612 Ingen Sittardt).
Frymersum is
overigens geen -heemnaam; het huis is genoemd naar een famim
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fig. 95. De Niemvenhof, een van de twee boerderijen bij de Oudborg (foto auteur).
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lie, die hier al wel in de 14e eeuw voorkwam. De oude naam
Bergh wijst mogelijk op een motte. Paarlo (1263 Pardelare) viel
later uiteen in twee hoeven: 1566 hoeve groesse Parlo, 1625
Kleinen Paerlo.
Grootgrondbezit is ook nu nog kenmerkend
voor het Roerdal.
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Linne, Maasbracht en Montfort
Linne en Maasbracht zijn twee oude nederzettingen aan de rand
van het Maasdal. Ze beschikten over omvangrijke bouwlandgebieden, zowel op het terras als in het Maasdal. Bij beide nederzettingen is land afgeslagen door de Maas (zie paragraaf 2.1).

Fig. 96. Laan bij de Jongenhof (Lerop) (foto auteur).

Linne (943 Linne) * heeft in de Middeleeuwen een kortstondige
ontwikkeling tot stad doorgemaakt. De plattegrond van de kern
bestaat uit een schaakbord (fig. 97). De hoofdstraat (de
Grotestraat) loopt evenwijdig aan de Maas. Dwars daarop loopt
een reeks parallelle dwarsstraten, op regelmatige afstanden van
elkaar, naar de Maas. Aan de zuidoostzijde van een van de kruisingen is een vierkant marktplein uitgespaard. De kerk Staat op
enige afstand van de hoofdstraat aan de Maas. Aan de noordwestzijde van Linne is mogelijk enig land afgeslagen door de
Maas. De plattegrond is zo regelmatig, dat aan enige vorm van
planning kan worden gedacht. Misschien gaat dit terug op de
13e-eeuwse pogingen om hier een stad te suchten.
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Aan de zuidoostzijde van Linne Staat de grote boerderij Breeweg.
De hoeve wordt al in 1232 vermeld , maar is gebouwd in een
oudere veedrift (de Breeweg, brede weg) en moet dus een latere
toevoeging aan de nederzetting zijn.
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Maasbracht wordt in 888 vermeld als Warachte. Een oorkonde uit
855-869 noemt geen plaatsnamen, maar gaat over dezelfde 43
dorpen, zodat de plaats toen ook al moet hebben bestaan. In
1294-1295 wordt de naam gespeld als Bragth.
Aan de zuidwestzijde van Maasbracht lag het gehucht Kruchten (1537 Derck
van Kruchten) , dat nu is opgegaan in de bebouwing van
Maasbracht.
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Aan de oostzijde van Maasbracht ligt Brachterbeek, dat tot in de
19e eeuw gewoon Beek heette: een langgerekt gehucht aan
weerszijden van de beek. In 1427 wordt Dat leen tgerBeke ende
op Cranevelt genoemd. Het Cranevelt was het veld aan de zuidoostzijde van Brachterbeek; op de topografische kaart uit 1890
heet het Kraveld. De voorvoegsels Maas- (in Maasbracht) en
Brachter- (in Brachterbeek) zijn pas laat toegevoegd en dienden
om verwarring met respectievelijk het Bracht ten oosten van
Swalmen en met de vele plaatsen met de naam Beek te voorkomen. Het voorvoegsel Maas duidt in Maasbracht (en hetzelfde
geldt voor Maasbree en Maasniel) dus niet op de ligging aan de
Maas, maar aan de ligging in het Maasgebied.
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Ten oosten en zuidoosten van de cultuurlandzone lag heide, stuifzand en moeras. In een woest gebied temidden van moerassen en
stuifzanden, een uithoek van de parochies Linne en St
Odiliënberg, werd in het derde kwart van de 13e eeuw de burcht
Montfort gebouwd. Voor een kasteel was dit geen slechte plek,
maar wie een 19e-eeuwse kaart van dit gebied bekijkt, vraagt
zich vertwijfeld af hoe hier een agrarische nederzetting kon ontstaan. Het dorp, dat zich officieel zelfs stad mocht noemen, ligt
op enige afstand van het kasteel op een heuvel. Zowel bij het
dorp als bij het kasteel lag in de 19e eeuw wat bouwland, maar
het kasteel moet, meer dan de landbouw, in de eerste période de
economische basis voor het dorp hebben gevormd.
In deze moeras- en heidezone lagen nog een paar kampontginningen, de Montfortse domeinhoeven Schrevenhof (bij St Joost)
en De Waert (tussen Montfort en St Odiliënberg). De
Schrevenhof (= gravenhof) wordt in 1440/1441 voor het eerst
vermeld, maar moet gezien de naam al dateren van voor 1339,
het jaar waarin de Gelderse graven tot hertogen werden bevorderd. De Waert wordt in 1662, maar mogelijk al in 1223 vermeld. De meeste Gelderse (later Montfortse) domeinhoeven
zijn een latere toevoeging aan het landschap. We vinden ze vooral in de jongere uitbreidingen, zoals ook eerder al bleek bij de
Breewegshoef. De zeldzame domeinhoeven in de oude dorpen
zijn later aangekocht, Ter Borgh in Posterholt bijvoorbeeld in
1653.
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Posterholt
Posterholt (fig. 98) is een boshoevennederzetting, met een reeks boerderijen op de rand
van het dal van de Vlootbeek. Een volksverhaal wijt de langgerekte vorm van het dorp
aan de heilige Isidoor en wat engelen, die met
een kar vol huizen rondreden om dorpen te
suchten, in tijdnood kwamen en vervolgens al
rijdend de huizen van de kar af smeten.
Hoe dit ook zij, het dorp is opvallend anders
dan de meer geconcentreerde dorpen in de
omgeving. De dorpsvorm is, met de huizen
op de dalrand, deels landschappelijk bepaald.
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Fig. 97. Linne op het oudste kadastrale minuutplan
(ca. 1805).
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Op het veld is duidelijk een patroon van lange strookvormige
kavels te herkennen. De veldwegen lopen vanaf de boerderijen
met de kavelstroken mee het veld in. Oorspronkelijk moeten deze
veldwegen deel uit hebben gemaakt van de stroken, maar met de
toenemende versnippering van het grondbezit werden ze door
steeds meer boeren gebraikt. De kleine percelen die door erfdelingen ontstonden, zijn vaak ontsloten via die oudere veldwegen,
en staan daarom loodrecht op de richting van de oorspronkelijke
stroken. Gaandeweg werden steeds meer van deze stegen als

Fig. 98. Posterholt volgens het oudste kadastrale minuutplan (1805-1828).

openbare wegen beschouwd. In de 18e eeuw leidde dit tot een
conflict, toen de eigenaar van de Wijerhof (de huidige Vurenhof)
de steeg achter zijn boerderij afsloot met een 'valderen' (klaphek). Daarbij verklaarde hij dat de steeg een erfsteeg was, dat
vroeger voor het gebruik betaald werd en dat dat laatste in de toekomst maar weer moest gebeuren.
De term boshoeven, de Nederlandse vertaling van het Duitse
Waldhufen, geeft aan dat de meeste nederzettingen van dit type
uit bos ontgonnen zijn. Dat wordt voor Posterholt bevestigd door
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de naam. In oude stukken wordt het laatste deel van de naam
afwisselend geschreven als -holt (bos), -hörst (met bomen
begroeide hoogte) en -rode (bosontginning): 1147 in villa que
dicitur Posterholfi ; Mil Posterhorst; 1302 Posterhort; 1419
Postrit; 1473 Postroit; 1480 Posterholt, 1552 Postart.
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Posterholt Staat bekend als een schoolvoorbeeld van het type. Bij
nadere beschouwing valt hier wel wat op af te dingen. Zo vormt
de Roermondseweg, de vroegere Heerbaan, een duidelijk breekpunt in de verkaveling. De lange stroken beginnen in feite niet
direct bij de boerderijen, maar pas bij de Heerbaan. Ook valt op
dat de boerderijen niet gelijkmatig längs de weg gespreid liggen.
In drie gebieden is de bebouwing sterk
verdicht tot de gehuchten Donk, Posterholt/Winkel en Borg. Daartussen liggen
meer open gebieden, waar grote boerderijen bleven bestaan en de kavelstroken
minder versnipperd raakten. Tussen Donk
en Posterholt liggen zo De Donk en de
Vurenhof, tussen Winkel en Borg de
Schurkenshof en de Borgshof. Bij de
Schurkenshof ligt de Bolberg, een restant
van een kasteel dat zijn naam aan het
gehucht Borg gaf. Vondsten wijzen erop
dat de kasteelberg in de 12e eeuw is opgeworpen en tot in de 14e eeuw bewoond is
geweest. Deze archäologische datering, gecombineerd met de oudste vermelding van Posterholt, brengt ons tot
een datering van de aanleg van het dorp in
de 12e eeuw.
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Rond Posterholt liggen nog twee kleinere
nederzettingen: Holst en Reutje. Holst
was een kleine boshoevennederzetting,
waarvan de stroken vanuit het noorden
tegen de stroken van Posterholt aanliepen.
Het gehucht Reutje (1377 de hoeve in't
Ratgen)
lag tegen het huis Aerwinkel
(1356 Arewinckel; 1474 den hoffgeheiten
den Arwinckel)?^
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Echt
Het stadje Echt (fig. 99) ligt op het hoogterras van de Maas, bij het punt waar de
rand van dat terras, die globaal van

Fig. 99. Echt op het oudste kadastrale
minuutplan (1805/1828).
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Berkelaar naar Aasterberg loopt, een stuk in oostelijke richting
terugwijkt. Aan de westkant van de stad lag dan ook vanouds een
uitgestrekt laag weidegebied. Van de rand tot aan de lijn SlekPeij-Hingen-St Joost, ligt een uitgestrekt gebied met relatief
vruchtbare en goed ontwaterde zandgronden. Ten oosten daarvan
lagen vooral natte gronden en een uitgestrekte moeraszone. De
naam Peij houdt verband met deze natte gronden. Door de moerassen liep maar een doorgaande weg, die op beide oevers uitwaaierde. De doorgang stand bekend als de Pepinusbrug.
Daarachter lag weer een hoog plateau, zelfs met een vruchtbare
lössbodem, maar dit was blijkbaar te gei'soleerd en afgelegen om
in cultuur te brengen. Een enkele middeleeuwse boerderij,
Diergaarde, heeft eeuwen lang eenzaam in het bos, later in de
heide, gelegen. Alleen aan de rand van het gebied, längs de huldige landsgrens, lag een strook met 18e-eeuwse ontginningen.
Het ging hier om uitbreidingen van het cultuurland van de nabijgelegen plaatsen Saeffelen, Waldfeucht, Brüggelchen en Haaren.
De ontginningen werden door de bewoners van die dorpen gezamenlijk ondernomen (zie paragraaf 7.3); de nieuwe bouwlanden
zijn vanaf het begin verdeeld in smalle strookvormige kavels. Het
is een bewijs dat de geringe landbouwkundige activiteit in dit
deel van Echt niet aan de siechte bodem lag.
Voor het overige hield de bewoonde wereld bij Siek, Hingen en
Peij lange tijd op. In de 17e-19e eeuw zijn wel wat kleine gebieden aan de oostzijde van deze gehuchten ontgonnen, maar aan
het uitwaaierende wegenpatroon aan de oostzijde van Hingen
was te zien dat het gehucht lange tijd op de grens van de heide
lag. Aan de zuidzijde van het grote veld lag Gebroek eveneens op
de grens van een nat gebied. Dit moeras, de Doort, is tegenwoordig onbewoond, maar eeuwenlang lag er temidden van de
moerasbossen een boerderij (1432 den have in Doirde).
Op de
rand lag nog een tweede boerderij, De Horst, en in de 15e eeuw
moet er zelfs nog een derde boerderij in de omgeving hebben
gelegen. Alleen De Horst is nu nog over.
m
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De nederzettingen op de westelijke rand aan de rand van het
grote bouwlandgebied zijn het oudst. Echt zelf wordt in de lOe
eeuw al vermeld (uilla Ehti) , Berkelaar in het midden van de
l l e eeuw (Berclar)
en de Zwaantjeshof tan noorden van
Berkelaar bestand in 1198. Echt zelf heeft zieh volgens
Steegh ontwikkeld rond een vroegmiddeleeuwse hof, die hij in
de omgeving van de kerk situeert. Van de nederzettingen aan de
oostzijde zijn lang niet zulke oude gegevens bekend; de oudste
zijn van Peij (1403 Pede)
en van twee boerderijen in Hingen
m
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(1464 Een goet geheiten Boxleen, ofie Boxoven, ofie tgoet ten
Oeven, gelegen bij gen Hinghe; 1538 Den hoff to Buckshoven,
geheiten Pils lern, gelegen bij gen Hingen).
Schilberg, ten
westen van Peij, is weer wat ouder: 1300 Scheylberg.
De kern van Echt was omgeven door een gracht (de Kerkgraaf),
een wal en zelfs enige tijd door een muur met poorten. In de
16e eeuw ging Echt als stad alweer achteruit. De muur werd afgebroken, al waren de gracht en resten van de omwalling nog in de
19e eeuw zichtbaar. De plattegrond is eenvoudig. Aan de
zuidzijde van het, afzonderlijk omgrachte, kerkhof lopen Straten
naar het zuiden en westen, van de noordzijde van de kerk lopen
Straten naar het noorden en oosten. Het kerkhof lijkt een oudere
noord-zuidweg te hebben onderbroken. AI op de kaart van Taisne
(1623) loopt de bebouwing aan de uitvalswegen naar het oosten
en zuiden door tot buiten de gracht. Buiten de gracht ligt ook het
omgrachte huis Verduynen. Het bestand omstreeks 1400 ,
maar is waarschijnlijk weinig ouder en lijkt weinig te maken te
hebben gehad met het ontstaan van de stad.
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7.3.6 De terrassenlandschappen: enkele grote lijnen
Over de veranderingen in het nederzettingspatroon in het
Maasterrassengebied is al even weinig bekend als in het dekzandgebied. Het meest is nog bekend van verplaatsingen van kerken. De kerk was in de Middeleeuwen vaak het enige stenen
gebouw. Waar de houten boerderijen vrij gemakkelijk konden
worden verplaatst, bleef de kerk meestal eeuwenlang staan. Toch
werden ook kerken in de loop van de tijd wel vervangen, soms
deel voor deel, soms ineens. Waar gehele vervanging aan de orde
was, zal vaak een discussie zijn gevoerd over de plaats van de
nieuwe kerk. In een aantal gevallen werd de kerk op een nieuwe
piek herbouwd. Voorbeelden vinden we in Baexem, Beesel,
Heijen, Melick, Vlodrop en misschien in Lottum. Soms ging het
om verplaatsingen over zeer körte afstand (Heijen), soms was de
afstand aanzienlijk groter. De kerk van Baexem, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog verwoest werd, werd een kilometer noordwaarts herbouwd. Dergelijke verplaatsingen kunnen uiteenlopende redenen hebben gehad. Soms ging het om een min of meer
toevallige gebeurtenis, zoals een Schenking van grond. Vaak zal
een verplaatsing van een kerk echter wijzen op veranderingen in
het nederzettingspatroon, die maakten dat de oude kerk ongunstig was komen te liggen.
Opvallend is, dat vrijwel geen nederzettingen direct aan de Maas
liggen. Vaak ligt dicht bij de Maas een bouwlandgebied, dat aan

269

de achterzijde wordt begrensd door een laagte. Veel nederzettingen liggen aan die laagte, van de Maas afgekeerd. De reden daarvan is niet geheel duidelijk. Op sommige plaatsen kan overstromingsgevaar een rol hebben gespeeld, maar bet grootste deel van
het terras ligt zo hoog boven de rivier dat het nooit overstroomde. In buitenbochten bestand gevaar door erosie; zo is een deel
van de kerk van Asselt door de Maas weggeslagen. Bij plaatsen
als Tegelen en Hout-Blerick vormde de uiterst smalle strook
grasland in het smalle en diep ingesneden Maasdal mogelijk ook
een reden om het dorp wat verder naar achteren te leggen. Het is
mogelijk dat ooit meer nederzettingen bij de rivier hebben gelegen. We zagen al iets dergelijks bij Gennep. In Beesel ligt de
huidige kern van de Maas afgekeerd, maar lag de oude kern,
Ouddorp, wel bij de Maas. In Lottum gaan verbalen over een
vroegmiddeleeuwse kern aan de Maas.
Dörpen die echt aan de rivier liggen, zoals Well, Arcen en Kessel,
hebben bijna altijd iets met de scheepvaart te maken gehad.
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7.4 De oude cultuurlandschappen:
overeenkomsten en verschilfen
Tussen de drie typen oude cultuurlandschappen (stuwwal-, dekzand- en terrassenlandschap) bestaan overeenkomsten
en verschillen. De belangrijkste overeenkomst is, dat alle drie
zijn ontstaan door een gemengde agrarische bedrijfsvoering,
waarbij bouwlanden, wei- en hooilanden, heidevelden en bossen
ruimtelijk waren gescheiden.
Elk heeft daarnaast eigen kenmerken. In het landschap van de
stuwwal zijn de hoogteverschillen het grootst en lag het bouwland onderaan de helling. In de beide andere landschappen lag
het bouwland juist op de hoogste delen van het landschap.
Figuur 100 toont het bodemgebruik in het begin van de 19e eeuw
voor de belangrijkste landschapstypen. De dekzand- en terrassenlandschappen verschulden van elkaar in de percentages cultuurland. Het hogere aandeel van het bouwland in het terrassenlandschap kan echter ook verband houden met de nabijheid van
de Maas. Längs de Maas, en dus dicht bij de grote weidegebieden in het Maasdal, lag een bijna aaneengesloten bouwlandzone.
Verder van de Maas nam ook in het terrassenlandschap de oppervlakte aan onontgonnen gebieden toe: de hogere terrassen
bestanden voor een veel groter deel uit heide dan de lagere, dicht
bij de Maas liggende terrassen. In het vorige hoofdstuk noemden
we al de bodemkundige gegevens die wijzen op een verschillend

landbouwsysteem in het terrassengebied en in het dekzandgebied: de plaggendekken, die kenmerkend zijn voor de bouwlanden in het dekzandlandschap, lijken in het terrassenlandschap te
ontbreken.
Bij de nadere verdeling van de terrassenlandschappen valt het
grote aandeel van de kampen in het versneden terrasgebied op.
Een laatste punt dat direct opvalt is, dat de percentages bos voor
de verschillende landschapstypen ongeveer even hoog zijn.
Een ander verschil tonen de nederzettingsvormen. In het dekzandgebied hebben ovale dekzandwelvingen geleid tot bouwlandgebieden met diezelfde vorm. Afhankelijk van de omvang
hoorde bij zo'n bouwlandgebied een losse boerderij, een gehucht
of een dorp met een aantal gehuchten. De bewoning was vaak
stark gespreid, met boerderijen aan twee of drie zijden van het
bouwlandgebied; alleen waar het bouwland grensde aan moeras
of stuifzand ontbrak de bewoning. In het terrassenlandschap
stand de bewoning vaak aan een zijde van het bouwland en was
een groot deel van de bewoning geconcentreerd in dorpen.
Uit de beschrijvingen in de voorgaande paragrafen blijkt ook een
verschil in ouderdom. Veel nederzettingen op de Maasterrassen
gaan terug tot de vroege Middeleeuwen en een aantal zelfs tot de
Romeinse tijd. In het dekzandgebied is nergens continuiteit vanaf
de Romeinse tijd aangetoond en zijn ook vroegmiddeleeuwse
nederzettingen uitzonderlijk.

7.5 Het landschap van de jonge ontginningen
De jonge cultuurlandschappen vinden we in de gebieden die in
1806/1840 nog niet in cultuur waren. Een deel van deze gebieden
bestaat ook nu nog uit bos, heide, veen of stuifzand. Een veel
groter deel is intussen in cultuur gebracht. Afgezien van een
enkele veenkolonie (Griendtsveen, zie par. 7.6) vinden we hier
het landschap van de 'jonge heide-ontginningen'. Overigens is
de periode 1806/1840 tamelijk willekeurig. De ontginningsgolf
begon al in de 18e eeuw en de kenmerken van de 19e eeuwse
ontginningen vinden we ook al bij ontginningen uit de 16e-18e
eeuw.
Deze paragraaf geeft een kort overzicht van de belangrijkste
typen. Het verloop van de ontginningen komt meer uitgebreid
aan de orde in paragraaf 12.6.
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Stuwwal

Terras

Dekzand

Nadere indeling terrassen
Hogere terrassen

Versneden terrassen

Laagterras

Fig. 100. De cultuurlandschappen van Noord- en Midden-Limburg. Voor elk landschapstype is het bodemgebruik omstreeks 1806 aangegeven (bron: Steekproef
topograflsche haarten). Het terrassengebied is nader verdeeld in drie typen. Voor elk van die typen is het bodemgebruik omstreeks 1806 aangegeven voor de
terrasgedeelten (de beekdalen en stuifzanden leverden bij deze nadere verdeling Problemen op en zijn hier buiten beschouwing gelaten). De stuwwal en de oude
plateaus zijn, vanwege hun geringe oppervlakte, samengevoegd.
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7.5.1 Kenmerken
De hoofdkenmerken van het heide-ontginningslandschap zijn
verspreide bebouwing en een rechtlijnige inrichting. Vooral in de
19e eeuw werd een groot aantal nieuwe wegen aangelegd. In de
grotere heidegebieden kwam een netwerk van rechte, elkaar
loodrecht kruisende wegen tot stand. Dit patroon diende in eerste
instantie voor de ontsluiting van de nieuw aan te leggen bossen
en werd pas later de basis voor een agrarisch landschap. In de
nattere gebieden werd een deel van de wegen verhoogd aangelegd. Namen als Hoogstraat (Ell) en Nieuwendijk (Kelpen) wijzen hier nog op.
Bij de ontginning werd binnen het raamwerk van het wegennet
een verkaveling van regelmatige stroken en rechthoeken aangelegd. De bermen van de grotere wegen werden beplant met
bomen. Längs de kiezelweg van Hunsel naar Ell (de Groenstraat)
standen in 1927 populieren. De boerderijen werden verspreid
aan de wegen, vooral aan verharde wegen, gebouwd.
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Waar de nieuwe landbouwgebieden ver van bestaande dorpen
aflagen ontstonden nieuwe verzorgingskernen. Ook in het uitgestrekte kampenlandschap ten zuiden van Weert ontstonden nu
kernen, zoals Haler en Kelpen.

7.5.2 Typen
De jonge heide-ontginningen vormen geen uniform verschijnsel.
In navolging van Thissen kunnen we ze verdelen in een aantal
typen:
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Grootschalige bebossingen
In de 19e eeuw is relatief weinig ontgonnen tot cultuurland. Wel
werd op enorme schaal bos, voornamelijk naaldhout, aangeplant.
In een aantal van deze gebieden heeft het bos later weer plaats
gemaakt voor cultuurland, maar zijn de hoofdlijnen van de
inrichting blijven bestaan. Het mooiste voorbeeld zijn de regelmatige rechthoeken ten westen van Houthuizen (fig. 101).
Kleinschalige individuele ontginningen
Deze vormen een voortzetting van de kampontginningen uit de
16e-18e eeuw. Deze kleinschalige ontginningen lagen soms aan

de rand van het oudere cultuurland, soms ook midden op de
heide. De eerste vonden vaak plaats vanuit bestaande boerderijen en gingen niet altijd samen met boerderijstichting. Bij de ontginningen op de heide was dat vaak wel het geval. In sommige
gebieden vinden we hele zwermen van dergelijke kampontginningen, bijvoorbeeld bij Horst/America en tussen Heijen en
Afferden (fig. 76). De afzonderlijke ontginningen hadden tamelijk rechte grenzen, maar samen vormen ze een zeer onregelmatig patroon. De kavelgrenzen werden tot het begin van de 20e
eeuw beplant met houtwallen of heggen.
Soms vonden kleinschalige ontginningen plaats binnen een grotere structuur. Een voorbeeld biedt een deel van het
Meinweggebied, dat zeer systematisch is ingedeeld in een aantal
brede stroken, die op nun beurt overdwars zijn verdeeld in een
groot aantal smalle stroken. Dit patroon ontstond doordat het
gebied in een keer werd verdeeld onder de bewoners van een
dorp. De ontginning gebeurde individueel en, door de grote
afstand tot het dorp, geleidelijk (fig. 102).
Grootschalige ontginningen door gemeenten en instellingen
(20e eeuw)
Soms namen gemeenten het initiatief om een stuk land te ontginnen. Dat land werd vervolgens in kavels verkocht aan boeren,
die er een bedrijf op konden zetten. Het landschap dat hieran het
resultaat was, komt op veel punten overeen met het vorige. Het is
echter door de planmatige aanpak veel regelmatiger. Ook zijn de
bedrijven gemiddeld iets groter dan bij de meer spontane kampontginningen. Bij zeer grote en planmatige projekten werden
soms ook dorpen gesticht (Ysselsteyn).
Grootschalige ontginningen door grootgrondbezitters
Duidelijk anders is het landschap dat door grootgrondbezitters is
ontgonnen. Vooral ten oosten van de Maas, in de voormalige
moerasgebieden tegen de Duitse grens, vinden we hieran voorbeelden. Vanaf het eind van de 19e eeuw werden hier uitzonderlijk grootschalige ('lege') landschappen ingericht, met bedrijven
van tientallen hectaren op grond die voor een lange periode van
de gemeenten werd gepacht. Nadat die pacht afliep vond soms
schaalverkleining plaats, als de gemeente de pacht niet verlengde en het land vervolgens uitgaf aan lokale boeren. Een voorbeeld van zo'n schaalverkleind landschap is het tuinbouwgebied
van Tuindorp Wellerlooi.
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7.6 De niet-agrarische
landschappen
Tot in de 20e eeuw kunnen we
vrijwel heel Noord- en MiddenLimburg karakteriseren als een
agrarisch landschap. Slechts in
enkele gebieden waren niet-agrarische bestaanswijzen zo dominant dat we van een afzonderlijk
landschapstype konden spreken:
de Steden en de turfwinningsgebieden. In de volgende paragraaf
bekijken we de afzonderlijke Steden.

7.6.1 Het turfwinningslandschap
Buiten de Steden is het enige nietagrarische landschapstype dat
voldoende oppervlakte inneemt
om afzonderlijk op de kaart van
cultuurlandschapstypen te worden
aangegeven, het turfwinningslandschap. De enige echte veenkolonie in Limburg is Griendtsveen. Daarnaast zijn de Groote
Peel en de Mariapeel, met hun
kenmerkende veenbanenstructuur, als turfwinningslandschap
getypeerd.
Griendtsveen vormt in de basisopzet van de veenkolonie, de
structuur van de wijkenstelsels,
een variant op de GroningsDrentse kanaalveenkolonien (fig.
103). Dat is vooral goed te zien

Fig. 101. De Hooge en
Houthuizerheide in 1890 en 1987.
Topografische haarten, blad 674,1890,
en 52G, 1987.

273

aan de plattegrond van hex wijkensysteem: het gaffelpatroon is
kenmerkend voor de Peel.
De vervening begon met het graven van de hoofdvaart en de wijken (vaartjes). ledere 600 meter takte een hoofdwijk af van de

hoofdvaart. Na 200 meter splitste de hoofdwijk zieh in drie vaartjes (de gaffel), die vervolgens op onderlinge afstanden van 200
meter parallel het veen in liepen. Halverwege tussen twee vaartjes kwam een hoofdsloot voor de ontwatering van het veen.
Die hoofdsloten mondden niet uit in de hoofdvaart, maar in een
sloot aan de achterzijde. De transport- en afwateringsstelsels vormden daarmee twee gescheiden
kamvormige Systemen.
De tussenliggende gebieden werden vervolgens verder ontwaterd
door greppels ('gribben') die op
onderlinge afstanden van tien
meter dwars op de richting van de
vaartjes en de hoofdsloten werden
gegraven.
Daarna werd het
veen op zeer systematische wijze
afgegraven, via een systeem van
kuilen en banken op vaste afstanden.
Veel van de gebruikte
technieken werden ook in het
noordoosten van Nederland toegepast. Het is daarom opvallend
dat de maatschappij Helenaveen
ervaren veenarbeiders uit de buurt
van Hannover aantrok om de turfwinning op gang te helpen.
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De topografische kaarten van kort
voor de eeuwwisseling geven een
fraai beeld van de kanalen- en slotenstelsels die zijn aangelegd voor
de veengraverij in Helenaveen en
de grauweenwinning in de andere gebieden. Toen de gemeenten
Fig. 102. Het Meinweggebied in 1934. Het begin van de bewoning was hier de stichting van een herberg in 1881. De
herberg stond op de uiterste oostpunt van de gemeente Melick-Herkenbosch (bij Grenspaal 395), op karte afstand enkele jaren later ook de onderligvan het Duitse dorp Oberkruchten. Het dichtstbijzijnde Nederlandse dorp, Herkenbosch, lag over de weg zo'nlOkm gende zwartveenvoorraden ververwijderd. Tappen van bier was, anders dan in Duitsland, aan de Nederlandse kant vrij. Later werd aan de herbergkochten aan de turfwinningsmaateen winkel toegevoegd, wat lucratief was door de hogere prijzen in Duitsland. In 1884 vestigden zieh nog twee
schappijen, werden de oude vaargezinnen in de directe omgeving. In een van de huizen werd een tweede herberg gevestigd. Gaandeweg ontstond eenten niet dieper uitgegraven. De
kleine woonkern. In 1906 bouwden de bewoners een stenen wegkruis, aan de overzijde van de weg bij "Zum
oude sloten werden nu uitgegradeutsches Eck". In het begin van de 20e eeuw werden een paar boerderijen gesticht: de Wolfshof in 1908 en de
ven tot de nieuwe wijken, en de
Lindenhof in 1912. De zielzorg werd in 1923 door het bisdom Roermond overgedragen aan het bisdom Keulen,
waarna het gebucht onder de pastoor van Oberkruchten viel. Tot de bouw van een school in 1926 gingen de kinderenrestanten van de oude wijken werden nu de afwateringssloten.
ook in Oberkruchten naar school (Gootzen, 1981). Nog in 1934 waren delen van het gebied onontgonnen. In het
onverkavelde plateaugebied aan de linkerzijde van het kaartfragment is later de Schacht van de Staatsmijn Beatrix Dit is goed te zien op figuur 104.
aangelegd (Topografische Kaart 1:25.000, Hoden 747 en 748, verkend 1934).
Vanaf het eind van de jaren '20
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werd de turf meer en meer afgevoerd over smalspoor en raakten
de kanalen in onbruik.
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In een aantal opzichten wijkt Griendtsveen af van de NoordNederlandse veenkolonien. Zo zijn de wijken in de Peel, anders
dan in Noord-Nederland, niet tot op het zand uitgegraven. Ze liggen daardoor nu hoger dan hun omgeving. Een ander groot
verschil is het bewoningspatroon. In Griendtsveen vinden we niet
de gebruikelijke veenkoloniale lintbebouwing, maar een geconcentreerd dorp dat verwantschap vertoont met fabrieksdorpen.

A

B
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7.6.2 Andere niet-agrarische landschappen
Pas in de loop van de 20e eeuw zijn de niet-agrarische landschappen sterk in omvang toegenomen. Op figuur 11, gebaseerd
op de 'traditionele' cultuurlandschappen, is hieran weinig terug
te vinden. Een kaart van het huidige cultuurlandschap zou echter
grote vlakken 'stedelijk landschap', 'landschap van zand- en
grmdwinning' en misschien zelfs 'transportlandschap' laten zien.

7.7 Steden en vlekken
7.7.1 Algemeen

Q B B B H hoofddiep
wijk

De Steden vormden centra van niet-agrarische activiteiten, soms
door een aanzienlijke handel of nijverheid, maar altijd als verzorgingscentrum voor de omgeving. Als verzorgingskernen
vormden de Steden en de grotere dorpen een netwerk met verschillende niveaus. Zeer sterk vereenvoudigd kunnen we onderscheid maken tussen de grote Steden, met een verzorgmgsfunctie
voor een forse regio, en de kleine lokale centra.
Op het hoogste niveau stonden Venlo en Roermond en, buiten het
onderzoeksgebied, Nijmegen, Maastricht en Aken. In de gaten
ertussen kwamen nog een paar middelgrote plaatsen tot ontwikkeling: Weert en Sittard. Samen vormen ze een opvallend regelmatig patroon van verzorgingscentra. In de ruimten tussen de
grote Steden konden zieh kleinere centra ontwikkelen: stadjes als
Gennep, Arcen, Echt en Kessel. Het ommeland van een stad als
Gennep bedroeg in de 18e eeuw voor de meeste aspecten minder
dan 10 k m . Een opvallend gat vormt op beide niveaus NoordLimburg ten westen van de Maas. Een stad is hier nooit tot ontwikkeling gekomen (zie hoofdstuk 10), maar wel hebben enkele
grote dorpen als Venray en Horst een aantal centrale funeties
gekregen.
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Fig. 103. Verschwende typen veenkolonien (Vervloet, 1986, p. 127). Vooral
in de Gronings-Drentse veenkolonien is geexperimenteerd met verschillende
wijzen om een veenkolonie aan te leggen. De afbeelding toont een aantal
hoofdtypen: A met enkel kanaal; B met körte hoofdwijken; C met een dubbel
kanaal en dubbele vooraffen; D met achterdiep; E met wijken aan een zijde;
F met blokken. TypeA is het basistype, dat in de oudste veenkolonien wordt
aangetroffen. Het heeft een hoofdkanaal en een groot aantal zijkanalen
(meestal wijken genoemd; in de Peel spreekt men van vaartjes) die daar
dwars op staan. Het is in al zijn eenvoud doeltreffend, maar door het grote
aantal bruggen ook duur. De weg maakt een stevige brug over iedere wijk
nodig, en de bruggen naar de afionderlijke boerderijen vollen extra duur uit
omdatze het brede hoofddiep kruisen. De andere afgebeelde typen zijn
ontwikkeld om deze kosten te verminderen, vooral door het aantal bruggen
in de hoofdweg te verlogen. Bij D kunnen daarnaast de vele secundaire
bruggen veel lichter worden uitgevoerd. Bij variant F, wel het meest
ingenieuze type, is het totale aantal bruggen sterk verlaagd. Typerend voor
de Peel is type B, met de gaffelstructuur. Zowel de Maatschappij Helenaveen
als de gemeente Deurne werkte volgens dit systeem, dat buiten de Peel niet
of nauwelijks wordt aangetroffen. De veenkolonie in de Brabantse gemeente
Asten was daarentegen opgezet met twee parallelle hoofdvaarten (type C).
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De afzonderlijke grote dorpen en kleine Steden zijn al beschreven
in de voorgaande paragrafen, in samenbang met de beschrijving
van het omringende landschap. De beide grote Steden, Roermond
en Venlo, bebben zieh in veel sterkere mate los van het omringende agrarische landschap ontwikkeld, wat een behandeling in
de huidige paragraaf rechtvaardigt.

7.7.2 Roermond
De opvallende driehoekige plattegrond van de binnenstad van
Roermond is te verklaren uit de ligging op een uitsteeksel bissen
het laagterras van de Maas en het dal van de Roer. De oorspronkelijke situatie, een heuvel die vooruitstak in het laagland, moet

Turfwinning 1890-1935
,
,,***
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—•—

Kanaal 1890
Kanaal ne
. Spooriiln
Smalspoor (na 1890)
Provinciegrens
Gemeentegrens
Veenbaan

Fig. 104. De ontsluiting
van de tuifwinningsgebieden in de Peel.
Bron: Topografische
haarten uit ca. 1892, ca.
1920 (alleen voor het
Brabantse deel
beschihbaar) en ca.
1935.

276

overeenkomsten hebben gehad met die in St Odilienberg. De
naam Roermond (1130 Ruregemunde, 1135-1180 Roremunt,
1183-'84 Rurimundum, 1191 Ruremunde) , waarvan meestal
wordt aangenomen dat die verwijst naar de monding van de
Roer is ook wel verklaard uit een 'munte', een (versterkte?)
heuvel, aan de Roer. Voor het laatste pleit dat de monding van
de Roer in een eerdere fase een kilometer van Roermond verwijderd was.
335

erop, dat hier toen al een gebouw stand met de huidige rooilijn.
Dat maakt het waarschijnlijk dat de Markt, hoewel pas voor het
eerst genoemd in 1347, al bij het begin van de stedsvorming is
aangelegd.
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Ten oosten van de Markt ligt een opvallend regelmatig schaakbordpatroon. Aan de rand van dit gebied stichtten de Gelderse
graven, ter plaatse van een oudere Mariakapel, in 1218 de
Munsterabdij.
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Op de Roermondse heuvel ('Buitenop') werd in de 12e eeuw een
kasteel gebouwd, de latere Voogdij. Hier stand ook de oudste
parochiekerk en aan de oostzijde van de heuvel, aan de Roer, lag
de oudste nederzetting. Dit gebied, dat in de Middeleeuwen
onder meer door vissers werd bewoond, wordt ook nu nog gekenmerkt door een zeer dichte bebouwing (voor zover niet gesloopt)
en smalle straatjes.
Deze nederzetting werd uitgebreid met een groot rechthoekig
marktplein en een regelmatig stratenplan. Aan de Markt werden
enkele stenen gebouwen neergezet: het gewanthuis (de lakenhal,
die lange tijd ook als stadhuis werd gebruikt), de vleeshal en de
Stads- of Grauwe Toren (een soort belfort; fig. 105). De kelders
onder het gewanthuis liggen nog onder het huidige stadhuis en
zijn gedateerd in het eind van de 12e eeuw. De kelders wijzen

De eerste ommuring kwam voor 1279 tot stand. Het is mogelijk, dat deze ommuring alleen het oudste, regelmatig aangelegde stadsdeel omgaf. In dat geval zou de abdij buiten de oudste
ommuring zijn gebouwd en pas bij een volgende sterke uitbreiding binnen de muren zijn gebracht. Door die latere uitbreiding
werd de oppervlakte van de binnenstad ongeveer verdrievoudigd.
Het is echter ook mogehjk dat de uitbreiding al in de 13e eeuw
plaatsvond en dat de 13e-eeuwse muur al de hele latere binnenstad omvatte. In ieder geval bestonden de poorten in de laatmiddeleeuwse ommuring al in het tweede kwart van de 14e eeuw. De
Zwartbroekpoort wordt genoemd in 1331, de Maasnielderpoort
in 1341 en de Venlose Poort in 1347. Daarmee bestond het overgrote deel van het huidige stratenpatroon in de binnenstad;
nadien is het slechts in detail nog veranderd.
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De stadsuitbreidingen lagen
aan de oost- en zuidzijde van
de oude stad; de landschappelijke gesteldheid maakte uitbreiding naar de noordwestzijde moeilijk. De oude stad met
de markt kwam daardoor
enigszins excentrisch te liggen. De Munsterabdij, ge-
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Fig. 105. De Markt in Roermond,
getekend door Jan deBeijer, 1744.
Aan de Markt zien we een
aaneengesloten rij stenen huizen.
Links stoat de bouwval van de
Grauwe Toren, een stadstoren die in
1778/79 is afgebroken. Op de
achtergrond staat de 15e-eeuwse St
Christqffelkerk (uit: Bruijnzeels &
Schatorje, 1989).
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bouwd aan de rand van de bebouwing, kwam daarentegen zelfs
centraal in de stad te liggen. Een belangrijk deel van de middeleeuwse lakenindustrie was gevestigd in de uitbreiding, aanvankelijk in het oostelijke deel, later ook aan de zuidzijde. Toch
zijn de nieuwe stadsdelen, ondanks de aanvankelijke sterke groei,
niet volgebouwd. De vele open plekken, vooral in de omgeving
van de stadsmuur, bleven in gebruik als tuinen en boden later
plaats aan de vele kloosters (fig. 106).
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Buiten de ommuring bleven de voogdij en de oude St
Christoffelkerk. Het oude kasteel op de heuvel werd steeds meer
een veiligheidsrisico voor de stad. In 1388 werden de kerk en de
voogdij daarom afgebroken en werd het terrein grotendeels afgegraven. In een document uit dat jaar sprak de voogd van onsen
huysen ind woeningen, die wer bij der stat buten in opsporten
[buiten de Inop-poort] liggende hebben aff te breken ind mit den
berge dair die huysinge opstaande syn te slichten bis ter muyren
gelijck an der straten? In 1410 werd op korte afstand, maar
juist binnen de muren, begonnen aan de bouw van de nieuwe St
Christoffelkerk, de huidige kathedraal. Op het oude kerkhof, dat
nog een tijdlang in gebruik bleef, werd een kapel gebouwd, later
aangevuld met een kluis voor ene Dorothea. In 1412 werd er een
windmolen gebouwd, waarnaar de plek later ook wel Molenberg
heette. De kluis bleef na de dood van Dorothea bestaan en werd
de kern voor een augustinessen- en een dominicanessenklooster.
Ook nadat beide kloosters naar de stad waren verplaatst, de eerste in het midden van de 15e eeuw, de tweede na een rampzalige
overstraining van de Maas en de Roer in 1530, bleef de plek
bewoond. Nog in de eerste helft van de 17e eeuw woonde iemand
'in de clouse op den hoogen kerkhoff \
Op het terrein ontstond
een kleine voorstad, die onlangs grotendeels is gesloopt.
44

3 4 5

De succesvolle ontwikkeling van de stad leidde al snel tot het
ontstaan van voorsteden. Direct aan de overzijde van de
Roerbrug, aan het begin van de oude weg naar het zuiden, ontwikkelde zich de Voorstad St Jacob met de Vismarkt. De brag
bestond al in het begin van de 14e eeuw. De voorstad werd in de
14e eeuw nog aangeduid als over de brag in de aide loye.
Lag de stad aanvankelijk aan de Roer, omstreeks 1342 werd de
Maas, die een paar kilometer westelijk van Roermond Hep, verlegd en langs de stad geleid. In de eeuwen nadien is de stad
voortdurend bezig geweest om de Maas in de buurt te houden,
door batten aan te leggen en soms door nieuwe doorgravingen te
maken.

Fig. 106. Kloosters, kerken en geestelijke instellingen in Roermond voordat
de meeste in 1783 en volgende jaren door de Oostenrijkse overheid werden
opgeheven. Betekenis van de cijfers: 1 St Christoffelkerk, 2 Karthuizers, 3
Ursulinen, 4 Jezuiten, 5 Carmelitessen, 6 H. Geestkerk, 7 Penitenten, 8
Hospitaal-Generaal, 9 Bisschoppelijk paleis, 10 Godsweerd, 11 Begijnhof,
12 Godsbongerd, 13 Groot Seminarie, 14 Munsterabdij, 15 Clarissen, 16
Minderbroeders, 17 Maria Wee, 18 Mariagaarde, 19 Kruisheren (uit: Van
Hovell tot Westerjlier, 1970, pp. 53, 75).

7.7.3 Venlo
De stad Venlo ontstond uit twee oudere kernen, die mogelijk
beide al in de 6e eeuw bewoond waren. Een landelijke kern,
ontstaan rond een vroegmiddeleeuwse hof, lag in de omgeving
van de Grote of St Martinuskerk, die ook later nog zo opvallend
afzijdig van het stadscentrum lag. De nederzetting wordt in de
lOe eeuw genoemd en had toen al een kerk (986-988 Uennelon,
346
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1170 Venia). In de omgeving bouwden de Gelderse graven
rond 1275 een versterkt huis ('stadskasteel') als bestuurscentrum.

van de stuwwal en de vele oude Maasmeanders in het terrassenlandschap. Over het algemeen vertoont het terrassenlandschap
een grotere variatie dan het dekzandlandschap.

De andere kern lag aan de Maas. Misschien mögen we hier al in
de vroege Middeleeuwen een handelsplaats vermoeden. In de
13e eeuw lag hier, in de omgeving van de Oude Markt en de
Jodenstraat, in ieder geval een handelsnederzetting. Hier stand
ook de oude, na de Tweede Wereldoorlog verdwenen, kerk van St
Nicolaas. AI in 1269 woonde een van de schepenen van de handelsplaats aan de Oude Markt. Op de plattegrond van Venlo
vallen beide stadsdelen op door hun onregelmatige plattegrond.

De vroegere onontgonnen gebieden zijn herkenbaar aan de restanten onontgonnen gebied en aan de grootschalige en rechtlijnige inrichting. Vaak is het oude cultuurland reliefrijker dan de
jonge ontginningen, maar deze regel gaat zeker niet algemeen op.
Het turfwinningslandschap heeft, met zijn stractuur van banen of
vaarten, een geheel eigen karakter.
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Tussen deze beide oudste kernen lag een laagte, waardoor de
Panhuismolenbeek naar de Maas stroomde. Behalve een enkel
adellijk huis, het 'Steynen Huys' van ridder Gerard van Bocholt,
was dit gebied dun bewoond. Later lag hier een stadsdeel met een
tamelijk regelmatige plattegrond waarvan een aantal parallelle
Straten de hoofdlijnen vormden. Het lijkt hier te gaan om een
planmatige uitleg van de stad, mogelijk geworden nadat de
Gelderse hertog in 1343 het alleenrecht kreeg en de beide kernen
kon verenigen tot de nieuwe stad. Op 'Het Kruis', de kruising
van de Vleesstraat/Lomstraat met de Steenstraat/Gasthuisstraat,
bij het genoemde huis van Gerard van Bocholt, kwam het nieuwe marktplein, later de Markt. Het huis zelf werd als stadhuis in
gebruik genomen. Deze nieuwe Markt, centraal tussen de
oude kernen bij de haven en de kerk, werd in de 15e en 16e eeuw
steeds meer het centrum van de stad. Het plein werd in 1465 vergroot door de afbraak van een paar huizen en later verfraaid door
de bouw van het prestigieuze nieuwe raadhuis.
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Het terrein binnen de muren werd in de lata Middeleeuwen verder opgevuld met een reeks kloosters. In de 15e eeuw lag de stad
er in grote hjnen al; het wegenpatroon is nadien tot in de 19e
eeuw nauwelijks meer veranderd. De belangrijkste onderdelen
zijn bijvoorbeeld zichtbaar op de kaart van Blaeu uit 1649.
Duidelijk zijn de drie marktpleinen te herkennen: naast de Grote
en de Oude Markt is er een aparte Vleesmarkt. Zeker in vergelijking met het ene marktplein van Roermond is dit nog eens een
bewijs voor het belang van de handel in Venlo.
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7.8 Sporen in het landschap
De verschillen tussen de oude cultuurlandschappen zijn het best
herkenbaar aan de natuurlijke vormen: het grote hoogteverschil
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hoff tot Oesterick, 1442 den cleynen hoff tot Oesterick (RLO, p. 131).
1431 Een stuck lants geheuert dat vierdel van 7 mergen; noch een stuck
van 1 ^2 mergen, daer tsamen een haeflcen äff gemaeckt is; ende is tot
Schaeddick gelegen, in denkerspei van der Horst (RLO, p. 131).
Soberje, 1992a, p. 64.
Tummers, 1962.
Moors, 1986, p. 36; Schrijnemakers, ter perse.
Steffens, 1888, p. 97.
Renes et al., 1988.
Pubben, 1993, p. 228.
Hamers, 1985, nr 147. Een andere 15e eeuwse vermelding is
Eykenenbosch (Steffens, 1888, p. 98).
Raedts, 1990, p. 62.
Stoepker, 1990, p. 216.
Het duidelijkst is dit te zien op de tiendkaarten uit 1745 (gepubliceerd:
Janssen, 1983).
Janssen, 1983, p. 58.
RLO, p. 124.
1447 Den hoff to Tongerlo, gelegen in deen kerspel van Sevenhem
(RLO, p. 125).
Van Schälk, 1987, p. 228.
Van den Brand, 1982, pp. 34-36.
Schrijnemakers, ter perse.
R.A.L., Archief Hoofdgerecht Roermond, reg. 53.
Tummers, 1967.
Flokstra, z.j.
RLO, p. 143.
Schrijnemakers, ter perse. De vermelding van Heldun in 966
(Wisplinghoff, 1972, nr 24) duidt volgens Gysseling (1960) op een
onbekende plaats, mogelijk in de omgeving van Verviers. Künzel et al.
(1988) noemen 1144 Helden als oudste vermelding, maar
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
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62.
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Schrijnemakers localiseert dit in Duitsland.
RA.L., Archief Hoofdgerecht Roermond, reg. 39.
RLO, p. 147.
Van Schaik, 1987, p. 264.
1326 Een wilde hoeve, die heyt Dekenshorst, tot Helden; 1465 eenen
hoff... geheiten die Dekenhorst; ende daerto noch eenen camp lants an
eenen stuck gelegen in den kerspelen van Helden ende Brede, van der
tweer kerspelen gemeynte voortijds geslagen (RLO, p. 150).
R.A.L., Archief Maria Weide, Venlo, inv. nr 90. Groot Maris wordt vermeld in 1402 [Groitmaris, RLO, p. 146).
RLO, p. 146.
R.A.L., Archief Klooster Maria Weide, Inv. nrs 465,472,473.
Schrijnemakers, ter perse.
Schrijnemakers, ter perse.
VandeWouw, 1978, p. 3.
Schutgens, 1979, reg. 23 en 25; Schrijnemakers, ter perse. De vermelding uit 1350 noemt de kerk van Meerveit. Weert wordt in 1474 aangeduid als Oeverweert (Hanssen, 1986, reg. 3).
Schrijnemakers, ter perse; Hanssen, 1986, reg. 2.
De Win & Wassink (1995), toelichting bij C)ud-Administratief Archief
Weert, inv. nrs 686 (1492), 706 (1543/'44) en 713 (1554/'55).
VanVoorden, 1981, p. 48.
De gangbare opvatting is, dat de bouw in 1455 begon. Van de Boel
(1989, pp. 30-31) vond in een rekening uit 1432 sporen van grote
bouwactiviteit en neemt aan dat toen al aan het kasteel gebouwd werd.
In ieder geval was de Nijeborg in 1458 bewoond.
De Win, 1978, p. 109.
De overgang van -husen (huizen) naar -hoven kan hebben plaatsgevonden onder invloed van het nabije Hushoven (Schrijnemakers, ter perse.)
Henkens, 1978.
Topografische Kaart, 1898.
De Win & Wassink (1995), toelichting bij Oud-Administratief Archief
Weert, inv. nr 536.
OBNBI, nr 15.
Van Mourik & Horsten, 1995, pp. 124-125.
Van Mourik & Horsten, 1995, p. 130.
Janssen de Limpens, 1965, p. 311.
Tummers, 1967.
Tummers, 1967.
Van Mourik & Horsten, 1995.
Sehr. med. J.C.G.M. Jansen.
Schrijnemakers, ter perse; Tummers, 1967.
Tummers, 1967. In 1730 worden rottmeesters genoemd van 't
Bergerrot, int Breyvin, in de Hey, int Meulenbroek en op 't thoor.
De Bont, 1993; Theuws, 1989,
Bijsterveld, 1989, p. 69.
De Bont, 1992,1993.
Frankewitz, 1986, pp. 83, 281; Schrijnemakers, ter perse.
Künzel et al., 1988.
Kleefs kadaster, 1731/'32.
Reuselaars, 1993.
Van Dinter, 1993; Mars, 1991, p. 21; Reuselaars, 1993.
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134.
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136.

Schotten, 1993b.
Van Dinter, 1988; Van Ermen et al, 1985, p. 38.
Mars, 1991, p. 19; Schotten, 1993b.
Belonje, 1990/'91,p. 129.
Heidinga & Offenberg, 1992; Stoepker, 1991.
Dösseler & Oediger, 1974, nr 704.
Van der Loo, 1970.
Burggraaff, 1988, p. 51.
Van der Loo, 1970.
Van Dinter, 1993.
Van Dinter, 1993.
OGZ, 1993.
Nettekening 1:25.000.
Nettekening 1:25.000.
Maas & Jaspers, z.j., pp. 14-15.
Sloet, 1872-'76,nr 726.
Stoepker, 1990, p. 216.
Lacomblet III, nr 828.
Van den Brand, 1984, p. 78; De Win, 1975.
Viersen, 1990.
Van den Brand, 1984, p. 51.
Van den Brand, 1984, p. 59
Flokstra, 1990a.
Van den Brand, 1984, p. 57.
RLO,p.29.
Janssen de Limpens, 1965.
VanGeijn, 1982, p. 5,19.
Dösseler & Oediger, 1974, nr 838.
Renaud, 1982, p. 88.
Sloet, 1872-1876, p. 722.
Sehr. med. Prof. M.J.H.A. Schrijnemakers te Newport.
Künzeletal., 1988.
Stoepker, 1990, p. 216.
Stoel, 1979, p. 46.
Mialaret, 1937, p. 2; Stoel, 1991.
Stoel, 1991.
Stoel, 1991,1994.
RLO,p.31.
R.A.L., Archief Kruisherenklooster Venlo, üw. nr 37.
RLOB.
Hupperetz, 1997.
Lovendaal is vermeld in 1486, Stalberg in de 14e eeuw (De Win, 1975).
Hermans, 1993, kol. 185; Künzel et al., 1988.
De Win, 1975. Overigens duidt de naam Holtmühle niet op een molen:
de naam is afkomstig van de Kleefse familie [Van] Holtmeulen
(Schrijnemakers, ter perse).
RLO,p. 105.
Sloet, 1912, p. 101.
Driessen, 1971, p. 12.
Driessen, 1971, p. 23.
RLO,p. 78.
Funken, 1990, p. 87.
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164.
165.
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169.

Schrijnemakers, ter perse.
RLO,p. 103.
Driessen, 1971, p. 40.
RLO,p. 102.
Moerman, 1956; Van Berkel & Samplonius, 1995.
Schrijnemalers, ter perse. De oudste vermelding die Gysseling (1960)
en Künzel et al. (1988) geven is 1173 Heinricus de Bisela.
Schrijnemakers plaatst dit Bisela echter een stuk zuidelijker.
Giesen, 1990, p. 95.
Giesen, 1990, p. 44.
Giesen, 1990, p. 65.
Giesen, 1990, p. 47.
Giesen, 1990, p. 38.
Geerlings, 1988, p. 30.
Künzel et al., 1988; Giesen, 1990, p. 120. De lOe-eeuwse vermelding
luidt voluit: in oppido Rikilo iuxtafluuiumMosa (Künzel et al., 1988).
De aanduiding dat het bij de Maas ligt sluit uit dat het om Rijkel bij St
Truiden gaat. Wel kan het gaan om Richelle (Belgie), dat wel aan de
Maas ligt. Schrijnemakers (ter perse; sehr, med.) acht deze laatste identificatie de meest waarschijnlijke.
De Baxhof wordt vermeld in 1461 (Geraedts, 1983, p. 66).
Flokstra, z.j.
Van de Brand, 1982, p. 35.
Habets, 1889, nr 50.
Sehr. med. Prof. M.J.H.A. Schrijnemakers te Newport.
De oudste vermelding van het kerspel van Broichusenvorst stamt uit
1449 (RLO, p. 126). In verslagen van kerkvisitaties komt het voor als
Vorst prope Broeckhuysen (Schrijnemakers, ter perse). Grubbenvorst
heette in 1311 en 1326 Vorst, in 1400 Vorst prope Grubben (Vorst bij
Grubben) (Van Berkel & Samplonius, 1995) en pas in 1425 voor het
eerst Gribbenvorst (RLO, pp. 133-134). Het voorvoegsel verwijst naar
het kasteel Grebben, het tegenwoordige Gebroken Slot.
Schrijnemakers, ter perse.
De wal wordt al in 1501 genoemd (Flokstra, 1988a.)
Glazema, 1948, p. 137; Stoepker, 1990, p. 216.
Flokstra, 1988a; Renaud, 1988a.
RLO, p. 118.
Van Berkel & Samplonius, 1995; RLO, p. 123. Künzel et al. (1988)
geven van de vermelding van 1134 'ligging onbekend' aan.
Flokstra, z.j.
De vermelding 1144 Magelsheim (Gysseling, 1960) is niet overgenomen door Künzel et al., 1988. Ook Schrijnemakers (ter perse) betwijfeld de localisatie in Limburg. De oudste zekere vermelding is 1324
Meegenzheym (Van de Brand, 1982, p. 35).
Künzeletal, 1988.
Flokstra, 1992, p. 268.
RLO.
1501 Den hof Borggraef in Lottum (Flokstra z.j.).
Künzel et al., 1988. Overigens wordt deze vermelding door Schrijnemakers (ter perse), in navolging van Oediger in Loeth (Gelderland)
gelocaliseerd.
Eerste helft 13e eeuw Lotheme; 1326 19 vercken ganck in
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Lothemerbosch; 1364 en 1400 Lothem, 1485 Loethem (Schrijnemakers,
1979a, p. 168; Schrijnemakers, ter perse; RLO, p. 128).
Lemmens & Lenssen, 1954, p. 6. Ook Habets sprak al van een oude
kerkplaats aan de Maas (Bogaers, 1982).
Velgens Mialaret was de toren gebouwd in 1498 en het schip mogelijk
in het begin van de 15e eeuw (Mialaret, 1937, p. 73).
Glazema, 1948, p. 261.
Zie hoofdstuk 8.2.
R.A.L., Archief Scheres-D'Olne, inv. nr 657.
1394 hat huys tot Caldenbroick (Flokstra 1994b); 1414 Dat huys geheiten Caldenbroick, met greven ende vurgeburchte; item eenen eerenhoff
voor den husen gelegen (RLO, p. 136).
Stoepker, 1990, p. 216.
Schrijnemakers, ter perse.
RLO, pp. 133-134; Van Berkel & Samplonius, 1995. Zie ook onder
Broekhuizenvorst.
RLO, p. 133.
1311 Dat huys Grebben ... met... moelen (RLO, p. 133).
Ca. 365 (Runzel et al., 1988). De oudste middeleeuwse vermeldingen
zijn 802-822 uilla nomine Blaricge domum (Runzel et al, 1988) en
1213 Blereke (Gysseling, 1960).
Stalte, 1963.
(aan de Antoniuslaan en de Laurentiusstraat); Schotten, 1995, pp. 3236.
Stoepker, 1990, p. 216.
R.A.L., Losse charters, inv. Huijs, nr 12.
1369 Boychoyt (Schrijnemakers, ter perse).
1576 Eitienraedt (Schrijnemakers, ter perse).
Schrijnemakers, ter perse.
Flokstra, z.j.
RLO, p. 140.
RLO, p. 143 (niet te verwarren met de Boekenderhof en het gehucht
Boekend ten westen van Blerick).
Flokstra, 1994a.
Er bestaat nogal wat onenigheid over de oudste vermelding van Kessel.
Regelmatig worden in de literatuur 858-872 Cassellum en 950
Cassal(l)o, Cassalo (door Habets ten onrechte op 966 gedateerd;
Monna, 1988, pp. 125-133) aangetroffen. De eerstgenoemde vindt vrijwel geen aanhang meer, de tweede wordt geaeeepteerd door Gysseling
(1960) en Monna (1988). Schrijnemakers (ter perse) houdt als oudste
vermelding 1096 Casle aan. Künzel et al. (1988) wijzen al deze vermeldingen af en geven als oudste 1107 Heinicus comes de Cassele.
Frankewitz, 1989, p. 26.
Frankewitz, 1989, p. 26.
Van Hall, 1980, p. 11.
RLO, p. 143. Het voorvoegsel Kessel- zal wel gediend hebben om de
plaats te onderscheiden van Maaseik.
R.A.L., Archief St Elisabethsdal, inv. nr 63.
Gysseling, 1960.
Schrijnemakers, ter perse; Schutgens, 1979, i>;g. 3.
Door Habets (1867, p. 294) geüdentifieeerd als Heythuysen, maar
Hanssum is waarschijnlijker (Schrijnemakers, ter perse).

202.
203.
204.
205.

206.
207.

208.
209.
210.
211.
212.
213.

214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.

Hanssen, 1983b, p. 3.
Stoepker, 1990, p. 216.
Abrahams, 1977a.
Schrijnemakers, ter perse. Schrijnemakers lijkt de vermelding 1144
Hethele, die door verschillende auteurs met het Limburgse Heel wordt
gelijkgesteld, eerder te koppelen aan Heelden bij Düsseldorf.
De Win, 1975.
Schrijnemakers, ter perse. De spelling Bregedem (Limburgsche oorkonden, nr 653) is volgens Schrijnemakers (sehr, med.) een druk- of
kopieerfout.
Mintjens, 1975, p. 5; Schrijnemakers, ter perse.
Künzel et al., 1988, p. 188.
Van Reijen, 1979, p. 39; De Win, 1975.
Künzel et al, 1988.
Schutgens, 1979, reg. 3.
Künzel et al, 1988; Schrijnemakers, ter perse. De vermelding uit 1116,
genoemd door Künzel et al, wordt door Schrijnemakers eerder gekoppeld aan Grathem in Belgisch-Limburg.
Gysseling, 1960; Schutgens, 1979, reg. 3.
Nunhem: 1224 Nunem (Gysseling, 1960); 1240 Nuhenem (Schutgens,
1979, reg. 3); Grathem: 1116 Grathem (Künzel et al, 1988).
Habets, 1889, pp. 17,43.
Schrijnemakers, ter perse.
Berghs, 1973, p. 166.
Schutgens, 1979, p. 103. In 1329 wordt gesproken van de cwthium de
Exhaten (Lacomblet, dl 3, nr 243).
Vermeld 1329 (Berghs, 1973, p. 166).
1329 curtium de Exhaten, de Kaethert... (Lacomblet, dl 3, nr 243);
1444 silvam de Katert (Habets, 1889, p. 343).
Schrijnemakers, ter perse.
Lacomblet, dl 3, nr 243.
1244 Elle (Habets, 1889, nr 20); 1293 Ole (Habets, 1889, p. 71); 1329
villarum de Kelpen et de Oirle (Lacomblet, dl 3, nr 243).
Schrijnemakers, ter perse.
Philipsen en Heijkers, 1983, p. 25.
Habets, 1889, p. 17.
Habets, 1889, p. 442.
Habets & Flament, 1899, p. 284 en noot op p. 286.
R.A.L, Archief St Elisabethsdal, inv. nr 73.
R.A.L, Archief St Elisabethsdal, inv. nr 72 (15-5-1724).
Künzel et al, 1988; Monna, 1988.
Monna, 1988, p. 118.
Monna, 1988, p. 112.
Van der Aa, 1848.
Van der Aa, 1848.
Künzel et al, 1988.
Steegh, 1985, p. 158.
Habets, 1889, nr 25.
Schrijnemakers, ter perse.
Schrijnemakers, ter perse; RLO, p. 63.
Van Berkel & Samplonius, 1995.
Künzel et al, 1988.
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Hanssen, 1986; Linssen, 1962-'63; Mertens & Henkens, 1956.
Habets, 1889, pp. 429,430; Schrijnemakers, ter perse.
RLO,p.75.
Tummers, 1962, p. 72. De vermelding ontbreekt bij Künzel et al, 1988.
Schrijnemakers, ter perse.
Van Berkel & Samplonius, 1995.
Van Veen, 1923, p. 79.
De Win, 1975.
Künzel et al, 1988; Schrijnemakers, ter perse. De vermelding uit 888
duidt zeker op Asselt. Deze laatste oorkonde verwijst weer naar een nog
oudere uit 855-869 waarin de naam niet wordt genoemd, maar die Over
dezelfde dorpen gaat (Wisplinghoff, 1972, reg. 16,18).
Schrijnemakers, ter perse.
Luys, 1981c.
Van Avesaath-van den Broek, 1987.
R.A.L, Archief Karthuizers Roermond, inv. nr 350.
Van enkele middeleeuwse vermeldingen (1293 Arnold van Bokel, 1348
Lambert van den Boekel) is de localisatie ondeuidelijk
(Schrijnemakers, ter perse).
Alleen van Spik is een middeleeuwse vermelding bekend: Ca 1391 de
hof op de Spick (Ruiten, 1990).
Künzel et al, 1988. Het voorvoegsel Maas- is pas later toegevoegd. Het
betekent niet dat de plaats ooit aan de Maas heeft gelegen, maar diende
alleen ter onderscheiding van het oostelijker (Wald)niel.
Schrijnemakers, ter perse.
Ruiten, 1990, p. 151.Eris een oudere vermelding, uit 1383, van2bunder akkerland gelegen te Maasniel achter de Tegelrie (Oud Archief
Roermond, inv. nr 1615). Waarschijnhjk is Tegelrie hier een veldnaam
en geen huisnaam.
1461 de Karthuyzerhofop gen Wijer (Ruiten, 1990, p. 151).
Van Avesaath-van den Broek, 1987.
R.A.L, Archief Karthuizers Roermond, inv. nrs 429, 328.
OGZ,1988.
Linssen, 1964, kol. 166, 167; Venner, 1973. In 1460 wordt gesproken
van de hof te Hassenraid (Venner, 1973, p. 113), in 1551 van de
Carthuserhof, 1786 Thuijserhoff (Kulten, 1982).
1189 Rutger van Merheim (Venner, 1987, p. 51). Schrijnemakers (ter
perse) noemt nog uit de periode 1088-1212 de vermeldingen
Mereheym, Merheim en Mereheim.
Künzel et al, 1988.
Gootzen, 1987.
Venner, 1975, p. 23. De hoeve werd later soms aangeduid als hofghen
Neen (1509) of zur Needen Äo#(Venner, 1973, p. 108).
Venner, 1975, p. 19. In de zestiende eeuw werd de boerderij ook wel,
naar de toenmalige eigenaar, aangeduid als Botzlershoff (Geuskens,
1991, p. 10).
Venner, 1985a, pp. 200-205.
Venner, 1991.
RLO,p. 63.
Glazema, 1952.
Künzel et al, 1988; Van Berkel & Samplonius, 1995.
R.A.L, Archief kl. H. Graf, St Odilienberg, inv. nr 2.

278. Een andere mogelijkheid is een oud-Nederlands woord oedel, dat
(erfjgoed of eigendom betekent. Schrijnemakers (ter perse) acht deze
mogelijkheid het meest waarschijnhjk.
279. Künzel et al, 1988.
280. Geuskens, 1996, p. 82; Kempkens, 1971.
281. Venner, 1985a, p. 69.
282. RLOB.
283. Geuskens, 1996.
284. Künzel et al, 1988.
285. Ruiten, 1996; Venner, 1975, p. 21.
286. Venner, 1985a, p. 199.
287. Venner, 1975, p. 17.
288. Venner, 1973, p. 111.
289. RLO, p. 71; Schrijnemakers, ter perse; R.A.L, Losse charters
Roermond, nr 99.
290. Geuskens, 1985. Het huis moet al geruime tijd hebben bestaan.
291. Geuskens, 1987.
292. Geuskens, 1983, p. 123. De oudste vermeldingen wijzen op een
gebiedsnaam.
293. Gootzen, 1974.
294. Geuskens, 1985, p. 190; 1988, pp. 48^9.
295. Künzel et al, 1988.
296. Die zehnt von dem Breidenweghe (Venner, 1987, p. 49).
297. Wisplinghoff, 1972, reg. 16,18.
298. Van Berkel & Samplonius, 1995.
299. RLO, p. 107.
300. Aanvankelijk sprak men van Brachtprope [= bij] Echt (Schrijnemakers,
ter perse).
301. In 1614 heet de hoeve nog des Greven hoff (Schrijnemakers, ter perse).
302. Venner, 1976.
303. Nissen, 1977, p. 59. De vermelding uit 1377 van de hoeve genoemd in
den Werth betraft een boerderij onder de schepenbank Echt (Venner,
1980, reg. 19). Schrijnemakers (ter perse) ziet in de 1223 vermelde curtis Werde deze hoeve De Waert.
304. Roebroeck, 1967a, p. 43.
305. Geraeds, 1987.
306. Veelen, 1991, p. 112.
307. Künzel et al, 1988.
308. RLO, p. 72; Schrijnemakers, ter perse.
309. Stoepker, 1991.
310. Venner, 1980, reg. 19.
311. Schrijnemakers, ter perse; RLO, p. 93.
312. RLO, p. 87.
313. Ditblijktuit de omschrijving in 1474: denhoffinDorde, in denkerspei
van Echt gelegen, ter eener sijden neven dat goet in gen Horst, ter
ander beneven dat Hambroeck die Veedweyde ende erve Thewus
Moeire (RLO, p. 87).
314. Künzel et al, 1988. Ook de vermelding Hacta in 968 duidt volgens
Schrijnemakers (ter perse) op Echt.
315. Künzel et al, 1988.
316. Tholen, 1987.
317. Steegh, 1985, p. 156.
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325.
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327.
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329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.

RLO,p.94.
RLO,p.80.
Schrijnemakers, ter perse.
Van Bussel, 1991, p. 357; Venner, 1976a.
Van Rensch, 1981c, pp. 8-9.
Er is dan sprake van een Raboldus de Brempt van Verduynen
(Ciaessens, 1987).
Heidinga & Offenberg, 1992.
Archief gemeente Hunsel, Inv. nr 138.
Thissen, 1991.
Heuvelmans et al, 1980, p. 16; Joosten & Bakker, 1987, p. 55.
Heuvelmans et al, 1980, p. 16; Joosten & Bakker, 1987, p. 55.
DeVos, 1989, p. 58.
Heuvelmans et al, 1980, p. 20.
Joosten & Bakker, 1987, pp. 57-58.
Joosten & Bakker, 1987, p. 59.
Vervloet, 1986, p. 126.
Lemmerz, 1994, p. 169.
Schrijnemakers, ter perse. Hij beschouwt de oudste van deze vermeldingen als onbetrouwbaar.
Onder meer Künzel et al, 1988.
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338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.

348.
349.
350.
351.
352.
353.

Schrijnemakers, 1973, ter perse.
Linssen, 1965, pp. 91,120.
Van Hövell tot Westerflier, 1970, p. 12.
Van Hövell tot Westerflier, 1970, p. 14.
Linssen, 1965.
Linssen, 1965, pp. 56-58.
Van Hövell tot Westerflier, 1970; Steegh, 1985, pp. 157-158; Van
Voorden, 1981, p. 51.
Linssen, 1965a, p. 49.
Ramakers, 1983, pp. 97-100.
Hupperetz, 1997.
Hermans, 1993, kol. 185; Künzel et al, 1988. Ook bouwkundige gegevens wijzen erop dat de kerk op zijn laatst in het begin van de 1 le eeuw
is gebouwd (Stoepker, 1990, p. 216).
Schotten, 1995, pp. 38-46.
Messen, 1964.
Schotten, 1995, pp. 14-15.
Fockema Andreae, 1948; Hermans, 1993; Linssen, 1961.
Van Schalk, 1987, p. 214; Van Schalk, 1990.
Van Ermen et al, pp. 136-137.

Deel 3. Tijd
Het landschap van Noord- en Midden-Limburg door de eeuwen heen

8 Prehistoric en Romeinse Tijd
8.1 Prehistorie
8.1.1 Paleolithkum en Mesolithicum
De oudste Spören van menselijke activiteiten dateren uit het
Paleolithicum, de Oude Steentijd. In deze periode, en ook nog in
het daarop volgende Mesolithicum, leefden de bewoners van
jagen, verzamelen en visvangst. Dat maakte maar een hele läge
bevolkingsdichtheid mogelijk; een gebied met de omvang van
heel Noord- en Midden-Limburg kon hoogstens enkele honderden mensen voeden. Die trokken rond in groepen van 25 tot
maximaal 100 personen. Hun bewegingen werden bepaald door
de seizoenen, waarbij in de loop van een jaar zoveel mogelijk
voedselbronnen werden aangeboord. Het laatste maakte dat grenzen tussen landschappen aantrekkelijk waren om kortere of längere tijd te bivakkeren.

wel in de loop van de tijd toe. De overgang naar een agrarische
bestaanswijze is waarscMjnlijk geleidelijk verlopen. AI voor we
van echte landbouw kunnen spreken zullen mensen bepaalde
vormen van beheer van hun omgeving hebben toegepast: gericht
afbranden van terreinen om bepaalde gewassen betere ontwikkelingskansen te bieden, zekere vormen van wildbeheer, misschien
domesticatie van de eerste huisdieren. De jacht op grote zoogdieren had gevolgen voor de samenstelling van de fauna en het
gebruik van vuur leidde tot secundaire bossen en grotere open
plekken. De latere agrarische bevolking heeft nog lange tijd
door jagen en verzamelen haar voedselpakket aangevuld.
2

1

8.1.2 Neolithicum

Het Paleolithicum werd gekenmerkt door een afwisseling van
koude perioden, de ijstijden, en wärmere Intervallen. Ongeveer
11.000 jaar geleden eindigde de laatste ijstijd en begon de huidige wärmere periode, het Holoceen. In een landschap dat gaandeweg dichter begroeid raakte, namen de bestaansmogelijkheden
toe. De leefwijze veranderde en het dieet van de rondtrekkende
jagers en verzamelaars werd diverser. Gebieden met een voldoende rijk en gevarieerd voedselpakket kunnen al een bijna permanente bewoning hebben gekend. We noemen deze periode, tot
de introductie van de landbouw, de Midden-Steentijd
(Mesolithicum).

Pas na de introductie van de landbouw werd de menselijke
invloed op de omgeving zo groot dat we plaatselijk van een cultuurlandschap kunnen spreken. De landbouw, en daarmee het
Neolithicum, begon op de Zuid-Limburgse lôssgronden ongeveer 5300 v.C., in het onderzoeksgebied ongeveer duizend jaar
later. Vanuit de zandgebieden zullen in de tussenliggende periode zeker contacten hebben bestaan met het lôssgebied , waar de
bevolkingsdichtheid dankzij de landbouw vele malen hoger lag.
De oudst bekende boerennederzetting op de Nederlandse zandgronden werd een paar jaar geleden ontdekt bij St Odiliënberg.
Het gaat om een boerderij uit ca 4300 v.C. Pas in het derde millennium kreeg de landbouw in het onderzoeksgebied enige
omvang.

De Oude en Midden-Steentijd beslaan samen in Nederland ruim
200.000 jaar. Dat verklaart dat, ondanks de läge bevolkingsdichtheid, enorme aantallen stenen werktuigen zijn gevonden.
Die liggen over het hele gebied verspreid. Ze zijn ook achtergelaten in de Peel, waar de veenvorming nog niet op gang was
gekomen.
De invloed van mensen op hun omgeving was gering, maar nam

De introductie van de landbouw had ingrijpende gevolgen. De
bevolkingsdichtheid groeide sterk en de bevolking was bovendien meer dan voorheen gebonden aan vaste woonplaatsen. Voor
het eerst begonnen mensen hun directe omgeving in te richten en
kleine stukken natuurlandschap om te vormen tot cultuurlandschap. Uit het Neolithicum stammen ook de oudste grafheuvels.
Neolitbische grafheuvels, zoals die bijvoorbeeld liggen bij

3

4
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Swalmen (flg. 107), zijn de oudste zichtbare landschapselementen in het onderzoeksgebied.
5

Het neolithische landbouwsysteem lijkt gebaseerd te zijn
geweest op kleine akkers temidden van uitgestrekte bossen. Het
vee werd in een stal of binnen een omheining gebouden. Dit
landbouwsysteem werd in deze Streek nog tot in de Bronstijd toegepast. Ten noorden van de grote rivieren lijkt een ander systeem
te hebben overheerst, waarbij grotere stukken bos werden omgezet in weidegronden.
6

De spreiding van vondsten maakt duidehjk dat een aantal gebieden, zoals de Peel, in deze periode onaantrekkelijk werd voor

bewoning. Een belangrijke oorzaak moet de veengroei zijn
geweest. De neolithische vondsten zijn geconcentreerd in de
omgeving van de Maas en de belangrijkste beken. Deze gebieden
hebben nadien hun favoriete positie door de prehistorie en de
geschiedenis heen behouden.

8.1.3 Bronstijd en IJzertijd
De Bronstijd en de Uzertijd vormen, behalve in de nieuwe materialen, een voortzetting van het Neolithicum. Gaandeweg moet
de bevolking zijn gegroeid en de invloed op het landschap zijn
toegenomen.
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Fig. 107. Grafheuvel aan de Swalm ten oosten van Swalmen (foto auteur).
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ROMEINS
LIMBURG
2e - 3 e E E U W

Op de zandgronden van Midden- en OostNederland zijn op veel plaatsen Sporen
gevonden van akkersystemen uit de IJzertijd.
Het gaat om zogenaamde celtic fields: kleine,
ongeveer Vierkante percelen die door wallen
waren omgeven. In Zuid-Nederland zijn tot
nu toe weinig sporen van dergelijke akkersystemen aangetroffen; de complexen die op
oude luchtfoto's zijn waargenomen ten oosten
van Nederweert en in de omgeving van
Melderslo , zijn uitzonderlijk. Het geringe
aantal sporen in Zuid-Nederland valt misschien te verklaren doordat er te weinig is
gezocht, maar het is evengoed mogelijk dat
alle sporen later vernietigd zijn door landbouw of bedekt door de enorme esdekken.
Op de zuidehjke zandgronden waren in de
19e eeuw vrijwel alle stukken land die droog
genoeg waren voor akkerbouw, ook inderdaad als bouwland in gebruik. Hierin verschilt de situatie van die op de zandgronden
van Midden- en Oost-Nederland, waar de
bouwlanden in de 19e eeuw een veel geringere oppervlakte innamen.

Nljmegen - NOVIOMAGVS

7

8

De duidelijkste sporen uit de late prehistoric
zijn opnieuw grafheuvels. In het onderzoeksgebied liggen grafheuvels uit de Bronstijd
(Swalmen), de late Bronstijd/vroege IJzertijd
(Weert-Boshoverheide) en uit de IJzertijd
(Grubbenvorst, verschillende heuvels bij
Venlo).

8.2 De Romeinse tijd tôt
ca 270 n.C.
De Romeinse tijd is een intéressante période
voor de Limburgse landschapsgeschiedenis.
In deze période kwam een mate van politieke
en economische integratie tôt stand die in de
duizend jaar daarna niet meer bereikt zou
SÖVAE
Aken

GRANNI

Fig. 108. Romeins Limburg, 2e-3e eeuw (uit:
Willems, 1987, p. 9).
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worden. De grote Steden waren met elkaar verbonden door brede,
rechte wegen. Deze wegen hadden in de eerste plaats een militair
doel: ze moesten dienen om de troepen längs de Rijn te voorzien
van goederen uit het achterland. Een aantal plaatsnamen en
wegen uit de Romeinse tijd bestaat nog altijd (fig. 108).

8.2.1 Plaatsnamen

de Merovingische tijd. De tegenwoordige opvattingen neigen
naar de opvatting van Steinbach en ook Tummers sloot zich daar
later bij aan. Ook Schrijnemakers en Blok plaatsen de wilernamen in de vroege Middeleeuwen.
17

18

19

In de directe omgeving van het onderzoeksgebied treffen we nog
meer Romeinse plaatsnamen aan. Ten zuidwesten van Thorn ligt
Kessenich, waarvan de naam volgens Gysseling teruggaat op ene
Cassinius, die hier in de Romeinse tijd een landgoed bezat. Aan
de westzijde van de Maas, tegenover Mook ligt Cuijk (ca 365
Ceuclum), opnieuw een -iacum-naam.
Juist ten noorden van het gebied ligt Nijmegen, dat het in de
Romeinse tijd even tot provinciehoofdstad bracht. De hoofdplaats van de Bataven ('Oppidum Batavorum') kreeg in de 2e
eeuw marktrechten en heette nadien 'Ulpia Noviomagus
Batavorum'. Vervolgens werd de plaats een regionaal administratief centrum en veranderde de naam in 'Municipium
Batavorum'. Nijmegen had in die tijd naar een, mogelijk wat royale, schatting 5000 tot 6000 inwoners. De markt- en stadsrechten
werden verleend in een tijd van economische problemen na het
vertrek van een deel van de Romeinse troepen. Ze zullen dan ook
bedoeld zijn om de economie te stimuleren, maar veel succes had
dit niet.
20

Vooral in een smalle strook längs de Maas vinden we plaatsnamen die teruggaan tot de Romeinse tijd. Drie namen zijn overgeleverd in Romeinse bronnen: Blerick, Heel en Melick. Opvallend
is dat deze alle drie tot op de huidige dag zijn blijven bestaan. De
plaatsnaam Heel wordt vereenzelvigd met 'Catualium' op de
kaart van Peutinger (ca 365 n.C.). Blerick ('Blariaco') Staat
eveneens op die kaart, terwijl Melick ('Mederiacum') voorkomt
in het Itinerarium Antonini, een reisbeschrijving die van omstreeks 300 dateert. In Blerick wordt de contmui'teit bevestigd
door archeologische vondsten uit de 5e, 6e en 7e eeuw. In Heel
ligt de nederzetting zelfs ongeveer op dezelfde piek: het
Romeinse Heel lag tussen de huidige Dorpsstraat en de Maas.
9

10

11

12

De namen Blerick en Melick hebben beide de uitgang -iacum,
later afgesleten tot -iL Van hetzelfde type is Mook (1206
Moldeka) , dat op grond van deze naam eveneens in de
Romeinse tijd kan worden gedateerd. Mogelijk gaan ook Kessel
en Tegelen terug tot de Romeinse tijd.

21

13

8.2.2 Bewoningspatroon

14

De ouderdom van de verschillende Wilers (bij Swalmen, Blerick,
Venlo en Grubbenvorst; net buiten ons gebied ligt Wyler bij
Nijmegen) is omstreden. Gysseling maakt onderscheid tussen
wiler als zelfstandige vorm en als uitgang. Voor het laatste type,
dat veel voorkomt in Noord-Frankrijk (-villers) en WestDuitsland (-weiler) neemt Gysseling een vroegmiddeleeuwse
oorsprong (7e-9e eeuw) aan. Het eerste type, waartoe ook de
Noord-Limburgse voorbeelden behoren, houdt bij echter voor
Romeins. Tummers maakte onderscheid tussen de ZuidLimburgse wilers, die in een gebied lagen waar in de
Merovingische tijd een romaanse taal werd gesproken, en de
noordelijker voorbeelden. In het eerste gebied houdt hij de wilers
voor Merovingisch. De wilers verder naar het noorden liggen
buiten het kerngebied van de wiler-namen, in een omgeving die
in de vroege Middeleeuwen germaanstalig was, en bhjken steeds
in de omgeving van Romeinse wegen voor te komen. Tummers
concludeerde dan ook dat deze namen waarschijnlijk tot de
Romeinse tijd teruggaan. Steinbach plaatste de Wilers echter in
15

16

Een belangrijke economische ontwikkeling was de introductie
van de villa's in de eerste eeuw n.C. Villa's waren grote agrarische bedrijven (50-100 ha), die voor de markt (de militaire garnizoenen en de Steden) produceerden. Sommige villa's ontwikkelden zieh uit omheinde inheemse nederzettingen, doordat een
deel van de bevolking in sterke mate romaniseerde. Een traditionele inheemse boerderij kon in enkele generaties uitgroeien tot
een stenen villa. Een voorbeeld van zo'n villa die uit een inheemse boerderij voortkwam, werd enkele jaren geleden opgraven bij
Hoogriebroek, ten zuiden van Venray. Deze laatste villa ligt
centraal op een rug, die aan drie zijden wordt omsloten door
beekdalen. Het lijkt erop, dat de villa het centrale landbouwbedrijf van deze hele rug vormde. Deze ligging vertoont opvallende overeenkomsten met de ligging van een aantal villa's in ZuidLimburg.
22

23

De meeste villa's zijn tot nu toe gevonden in een smalle strook
aan weerszijden van de Maas, in de omgeving van de rivier en de
grote landwegen. In het onderzoeksgebied zijn er verschillende
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gevonden. Op de Kloosterberg in Plasmolen (bij Mook) is de
fundering opgegraven van een villa met een breedte van 84
meter. Enkele jaren geleden werd een villa opgegraven op de
Steenakker in Maasbracht. Andere villa's zijn bekend aan de
Steeningse weg bij Arcen, in Schandelo, bij Swalmen, op de
Donderberg bij Beesel, in Hout-Blerick en in Veldenkamp bij
Venlo.

ben voorgedaan. Buiten de woonkernen, vaak aan wegen, lagen
de begraafplaatsen. In enkele gevallen werden nog grafheuvels
aangelegd; een voorbeeld is mogelijk de Baronsberg bij Baexem
(fig. 109).

Het grootste deel van de bevolking bleef wonen in traditionele
boerderijen en was meer dan de bewoners van de villa's gericht
op zelfVoorziening. Wei werd de agrarische produktie intensiever. De omvang van de nederzettingen zal, net als later, gevarieerd hebben van een enkele boerderij tot een dorp. Over het
geheel genomen lijkt zich echter vanaf de eerste eeuw n.C. een
concentratie van de bevolking in grotere nederzettingen te heb-

Handel was een belangrijke bezigheid in het Romeinse rijk. De
garnizoenen moesten worden voorzien van levensmiddelen en
andere produkten. Die produkten werden deels geleverd door de
villa's in de omgeving, produkten als graan, metaalwaren, leer,
aardewerk en glas werden over grote afstanden aangevoerd. Het
verzorgingsverkeer werd later minder belangrijk, doordat de
inheemse troepen minder behoefte hadden aan mediterrane pro-
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Fig. 109. De Baronsberg bij Baexem (foto auteur).
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8.2.3 Wegen en verheer
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dukten dan de oorspronkelijke Romeinse troepen. In de vierde
eeuw, nadat de villa-economie was ingestort, moest op grote
schaal graan uit Engeland en Noord-Frankrijk worden ingevoerd
om de garnizoenen te verzorgen.
De meeste handel, vooral van massagoederen, ging over water.
De Maas zal de belangrijkste transportroute geweest zijn waarlangs de produkten van de villa's in de omgeving naar de grensvestingen werd vervoerd. Landwegen werden in eerste instantie
vooral aangelegd of verbeterd voor troepenverplaatsingen, maar
werden al snel ook intensief gebruikt door handelaren en andere
particulière reizigers. De rechte grindwegen waren nog tot ver in
de middeleeuwen herkenbaar en heten soms nog tot op de huidige dag Steenweg of Steenstraat. Middeleeuwers, die de herkomst
van de wegen niet meer kenden, noemden ze ook vaak naar historische of mythische figuren, zoals Karel de Grote.
27

28

Enkele Romeinse wegen liepen door het onderzoeksgebied.
Zoals bij veel grote rivieren liep mogelijk aan beide zijden van de
Maas een weg, over het algemeen juist buiten de overstromingsvlakte. Verder liepen de weg tussen Heerlen en Xanten en een
weg van Cuijk naar het oosten door Noord- en Midden-Limburg.
29

De weg op de oostelijke Maasoever Op de oostelijke oever van
de Maas kan een weg van Maastricht via Venlo naar Nijmegen
hebben gelopen. Van deze weg is echter niets teruggevonden.

De weg van Cuijk naar de Rijn Van de brug bij Cuijk moet een
weg hebben gelopen naar de castella aan de Rijn bij Xanten.
De weg van Aken naar Xanten Op een paar plaatsen in MiddenLimburg zijn resten gevonden van een Romeinse weg die waarschijnlijk van Aken via Heerlen, Tudderen en Melick naar Xanten
liep. In de bossen ten oosten van Swalmen ligt het Steinke, een
grindbaan die iets boven het omliggende terrein uitsteekt. De
baan, die niet meer als weg in gebruik is, volgt gedeeltelijk een
bestaand bospad, maar snijdt elders schuin door bosverkaveling.
De breedte bedraagt ca. 8-9 m en het grindpakket is maximaal 30
cm dik. De weg wordt al in 1554 'Het Steinke' genoemd.
32

Een tweede deel van deze weg is waarschijnlijk de Prinsendijk ,
die tussen Gp429 en Gp426 de Nederlands-Duitse grens vormt.
Ook dit is een kaarsrechte grindbaan (fig. 110). De Prinsendijk
werd in 1535 aangeduid als Steenweg en in 1551 als de steinweg,
den man noemt Koning-Karelsweg? De laatste naam geeft (als
tenminste niet Karel V werd bedoeld) aan, dat de weg al in de 16e
eeuw als zeer oud werd beschouwd. Steenweg duidt op een verharde weg en is, zeker bij een 16e-eeuwse vermelding van een
weg met een zo afgelegen ligging, een indicatie voor een
Romeinse weg. Bij Gp426 maakt de Prinsendijk, en daarmee de
landsgrens, een knik. Volgens oude kaarten liep de Koning
Kareisweg hier echter rechtdoor. Bij veldonderzoek traf W.
Luys in het verlengde van de Prinsendijk nog sporen van de
weg aan. Tenslotte is nog een deel van de weg bekend bij
Boukoul (Swalmen).
33

A

35

De weg op de westelijke Maasoever Van de westelijke weg, die
van Maastricht (waar de weg aansloot op de hoofdweg van Bavai
naar Keulen) via Heel, Blerick en Cuijk naar Nijmegen liep, is
iets bekend. Via een doorwaadbare plaats tussen Katwijk en
Mook kruiste deze weg de Maas, om daarna aan te sluiten op de
weg over de oostelijke Maasoever. Deze verbinding was in ieder
geval van belang. De voorde werd in het tweede kwart van de
vierde eeuw vervangen door een brug bij het kort tevoren
gebouwde castellum van Cuijk. De resten van de brug, in de Maas
ter hoogte van de huidige kern van Cuijk, zijn onlangs onderzocht. De brug had voornamelijk een militaire functie. Na een
eerdere renovatie in 369 is de brug kort voor 400 n.C. nog een
laatste maal hersteld. Na het vertrek van het Romeinse leger werd
de brug niet meer onderhouden; zij is na enige tijd ingestort.
Verder naar het zuiden werd enkele jaren geleden een weg teruggevonden bij Neer. Willems neemt aan dat het om dezelfde weg
gaat en dat die voorts door Heel liep, maar geeft geen nadere
gegevens over de ligging. Het aantal mogelijke trace's is door de
landschappelijke situatie (beken, moerasgebieden) gering. Zo
mögen we aannemen dat de weg om het Vijverbroek heenboog.

36

Rivierovergangen
Van de plaatsen die in de Romeinse tijd worden genoemd en nu
nog bestaan, lijken de meeste verband te hebben gehouden met
verkeer. We zagen al dat Heel, Blerick en Melick voorkomen op
een Romeinse routekaart of routebeschrijving. Melick lag bij het
punt waar de weg over de oostelijke Maasoever de Roer kruiste.
Cuijk en Mook lagen bij Maasovergangen; de voorde bij Mook
en de brug bij Cuijk kwamen hierboven al ter sprake.

30

31

Ook bij Blerick/Venlo wordt wel een belangrijke Maasovergang
verondersteld, waarbij zelfs een brug niet uitgesloten is. De
Romeinse nederzetting Blerick (Blariacum) is tot op heden niet
teruggevonden. Wel zijn er aanwijzingen voor een laat-Romeinse
nederzetting in de omgeving van de Frederik-Hendrik kazerne,
het vroeger fort Sint-Michiel. Aan de overzijde van de Maas,
37
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ter plaatse van de huidige binnenstad van Venlo, werd in de eerste eeuw n.C. een militaire nederzetting gesticht, die goed ter
verdediging van een Maasovergang kan hebben gediend. Deze
nederzetting groeide later uit tot een handelsplaats, maar werd in
de 3e eeuw verlaten. De naam is niet overgeleverd.
38

Over de plattegronden van deze nederzettingen is niets bekend.
Mogelijk ging het om eenvoudige wegdorpen, zoals die ook
elders wel aan de grote wegen zijn aangetroffen, in Nederland bij
het Zuid-Lirnburgse Rimburg.
39

8.2.4 Industrie
Op verschillende plaatsen zijn in de Romeinse periode grondstoffen gewonnen en verwerkt. Zo zijn bij Lomm sporen gevonden van ijzerwinning uit oerbanken. Ook beheersten de
Romeinen de techniek van het fabriceren van baksteen, een techniek die nadien verloren ging en pas in de 12e eeuw weer in
Nederland terugkwam. Zo moeten al in de Romeinse tijd dakpannen zijn gemaakt in Tegelen. De plaatsnaam, die kan teruggaan tot de Romeinse tijd, kan wijzen op een plaats waar tegels
werden gebakken. Uit archeologisch onderzoek zijn verder
Romeinse steen- en pannenovens bekend bij Middelhoven
(Swalmen), Hulsfort (Venlo), Belfeld en Wieler (bij Swalmen).
Juist buiten het onderzoeksgebied lag een uitgebreid complex
potten-, steen- en pannenbakkerijen bij Groesbeek.
40
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8.3 De laatromeinse tijd en de
Volksverhuizingstij d
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Een breuk in de ontwikkeling was de periode rond het midden
van de derde eeuw. In deze tijd stortte de grensverdediging van
het Romeinse rijk in onze streken in. Germaanse stammen trokken het rijk binnen en richtten grote verwoestingen aan. De militaire ineenstorting ging gepaard met een economische. Vooral de
villa's, sterk afhankelijk van verkoop van hun produkten aan garnizoenen en steden, kwamen in de problemen. Een aantal villa's
werd verlaten. Soms werden de ruines betrokken door Frankische
invallers. Ook de nederzetting ter plaatse van de huidige binnenstad van Venlo werd in deze periode verlaten. De oppervlakte bos nam toe. Delen van het Nederrijkswald, die in de eerste eeuwen van de jaartelling bewoond zijn geweest, waren in
de Middeleeuwen vrijwel onbewoond bos en zijn zelfs nu nog
uiterst spaarzaam bewoond.
44
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Hoewel de grens later weer hersteld werd, kwamen de oude tijden niet meer terug. In de vierde eeuw was de Romeinse aanwezigheid voornamelijk militair van aard. In Nijmegen werd de stad
aan de Waal prijsgegeven en werd bovenop de stuwwal een grote
versterking gebouwd. De nederzetting bij de Maasbrug in Cuijk
werd ommuurd en de grote wegen werden beveiligd door
wachttorens. Een wachttoren uit de vierde eeuw, aan de weg van
Cuijk naar Xanten is ontdekt bij Asperden, aan het Duitse deel
van de Niers. Bij de monding van de Niers wordt een soortgelijke wachttoren vermoed.
47

Fig. 110. De Prinsendijk vormt over een lange afstand de NederlandsDuitsegrens (206,42/365,25) (foto auteur).
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De verdediging werd meer en meer overgelaten aan groepen
Franken, die oorspronkelijk van de overzijde van de grens
afkomstig waren. In Gennep werd enkele jaren geleden een
nederzetting van zo'n groep Franken opgegraven. De nederzetting was bewoond in de 4e en 5e eeuw en lag dicht bij de weg van
Cuijk naar Xanten en bij de monding van de Niers in de Maas.
Soms stichtten immigranten nieuwe nederzettingen naast verraten villa's. Een voorbeeld is het Zuid-Limburgse Voerendaal,
waar de villa in het midden van de 4e eeuw werd opgegeven,
maar waar nieuwe bewoners nog eeuwenlang gebruik maakten
van de mines van de Romeinse gebouwen.
49

In het begin van de 5e eeuw verdwenen ook de laatste Romeinse
legioenen uit deze streken. Een van de redenen was, dat
Brittannie zieh (in 410) losmaakte van het Rijk, waardoor de
doorcoerfunetie van het Nederlandse rivierengebied minder
belangrijk werd. Het vertrek van de troepen leidde tot een verdere economische ineenstorting, die een eind maakte aan de laatste villa's. Ook een belangrijk deel van de inheemse bevolking
lijkt naar zuidelijker streken te zijn geemigreerd. Alles wijst
erop, dat de bevolkingsomvang overal in het huidige Nederland
rond de 5e en 6e eeuw een dieptepunt bereikte. Uit deze periode
zijn maar weinig nederzettingen en grafvelden ontdekt, en die
zijn ook nog klein van omvang. Pollenanalytische gegevens wijzen op verlaten cultuurland en uitbreiding van bossen.

resten van het Romeinse fort liet bouwen. In de omgeving van
beide plaatsen zijn ook agrarische nederzettingen uit de 7e eeuw
bekend.
52

De belangrijkste argumenten voor continui'teit levert de plaatsnaamkunde. We wezen in de vorige paragraaf al op plaatsnamen
die teruggaan tot de Romeinse periode. Dat deze namen bleven
bestaan duidt erop dat steeds mensen in de omgeving zijn blijven
wonen.
De aanwijzingen voor bewoningscontinuiteit tussen de Romeinse
periode en de vroege Middeleeuwen concentreren zieh längs de
randen van het Maasdal. Op grotere afstand van de Maas ontbreken dergelijke gegevens vrijwel geheel. Voor het grootste deel
van het gebied maakte de bewoningsgeschiedenis in de vroege
Middeleeuwen een nieuwe start.
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Sommige nederzettingen hadden een wat taaier bestaan.
Romeinse fortificaties werden soms in stand gehouden door de
Frankische vorsten of, zoals in Maastricht, door kerkelijke
machthebbers. De restanten van de Romeinse verdedigingswerken boden een zekere bescherming in deze onzekere tijden en
bleven daardoor aantrekkelijke woonplaatsen. De aanwezigheid
van een machthebber betekende bovendien dat een aantal stedelijke activiteiten, zoals bepaalde ambachten, op een laag pitje
doorgingen. Continui'teit is aangetoond in Maastricht, waar de
Romeinse brag over de Maas nog tot ver in de middeleeuwen
bleef funetioneren (in 1275 stortte de brug in en werd zij vervangen door de huidige Servaasbrug). Het laatromeinse fort bij de
brug overleefde als bisschoppelijke residentie en ook de bedevaartskerk op het graf van St Servaas bleef voortdurend in
gebruik. In Nijmegen lijkt de laatromeinse fortificatie op het
Valkhof in de 5e en 6e eeuw bewoond te zijn gebleven; waarschijnlijk was hier een Frankisch hof gevestigd. Mogelijk is het
fort, net als de andere Romeinse forten in het rivierengebied, in
handen gekomen van de Frankische koningen en loopt er een
directe hjn naar de palts (paleis) die Karel de Grote binnen de

8.4 Sporen in het landschap
De sporen uit de prehistorische en Romeinse perioden vormen
maar zelden een samenhangend geheel. De restanten uit deze
perioden kunnen worden verdeeld in vier groepen: [1] bovengrondse bouw- en aardwerken, zoals grafheuvels en een enkele
nog bestaande Romeinse weg; [2] losse oppervlaktevondsten,
zoals vuurstenen bijlen en pijlen; [3] sporen die slechts na opgraving aan het licht komen en [4] niet-materiele sporen, zoals
plaats- en waternamen. De derde groep is het meest divers en
omvat nederzettingsplattegronden en restanten van gebouwen en
wegen, maar ook alle mogelijke losse voorwerpen. De objecten
uit deze groep hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat er
geen sporen aan het oppervlak zichtbaar zijn.
Bij de spreiding van sporen kunnen drie aspecten worden onderscheiden: waar is iets geweest, waar is iets bewaard gebleven en
waar is iets gevonden.
De oorspronkelijke spreiding van objecten is afhankelijk van de
eisen die de mens Steide. Voor jagers/verzamelaars was de aanwezigheid van wild, vruchten en andere vormen van voedsel
doorslaggevend. In de loop van het jaar werd een groot aantal
verschallende voedselbronnen benut. Voor de landbouw waren
bewoonbaarheid (droge voeten, water), bouwland (bewerkbaarheid, vruchtbaarheid), grasland, brandstof en bouwmaterialen
van belang. Ook dit betekende dat zeer verschilfende ecotopen
werden benut. We zagen al dat mensen in het Paleolithicum en
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Mesolithicum vrijwel het hele onderzoeksgebied gebruikten. In
latere perioden zijn delen van het gebied intensief gebruikt, andere delen extensiever en sommige gebieden vrijwel niet. De grote
veengebieden zijn bijvoorbeeld na het Mesolithicum vrijwel niet
meer gebruikt.
Het tweede aspect, de gebieden waar resten bewaard zijn gebleven, geeft een ander spreidingsbeeld. Vooral in de gebieden die
voor akkerbouw zijn gebruikt, zijn veel oudere sporen door latere activiteiten, zoals ploegen, vernietigd. Goede vondstomstandigheden bestaan in gebieden die in latere perioden extensief
gebruikt zijn, zoals permanente graslanden, heidevelden en bossen. Overigens zijn ook daar wel oudere sporen vernietigd, bijvoorbeeld door afplaggen of anbranden van de heide of door de
werking van boomwortels.
Daarnaast zijn veel sporen behouden gebleven doordat ze later
bedekt zijn door jongere bodemlagen. Die kunnen van natuurlijke oorsprong zijn, zoals de dekzanden die een aantal van de oudste paleolithische vondsten bedekken. Bij de jongere stuifzanden
omvatten de oorzaken zowel menselijke als natuurlijke achtergronden. Geheel door menselijke activiteiten ontstonden plaggendekken op de akkers of oude bewoningslagen in de Steden.
Het derde aspect, de spreiding van vondsten, hangt met de beide
vorige samen. In gebieden waar veel activiteiten zijn geweest en
latere ontwikkelingen tot weinig verstoringen hebben geleid, is
de kans op vondsten het grootst. Ook zijn eenvoudig herkenbare
objecten, zoals grafheuvels, beter in kaart gebracht. Objecten die
bedekt zijn geraakt, zijn over het algemeen moeilijker te vinden,
hoewel er soms verrassende ontwikkelingen plaatsvinden. Zo
zijn oude bouwlanden, relatief hooggelegen en dicht bij de
dorpskernen, geliefde gebieden voor huizenbouw. De laatste
jaren is meer oog gekomen voor de archeologische waarde van
het bodemarchief onder de plaggendekken op die bouwlanden en
heeft een aantal spectaculaire opgravingen plaatsgehad.
Daardoor is juist van deze gebieden nu relatief veel bekend.
De spreiding van vondsten weerspiegelt daarnaast een heel ander
aspect: de spreiding van archeologen. Grote concentraties van
vondsten in een klein gebied zijn in veel gevallen het resultaat
van een actieve archeologische werkgroep of zelfs van een enkele archeoloog.
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9 Vroege Middeleeuwen
Naar de heersende families worden de vroege Middeleeuwen wel
verdeeld in de Merovingische (6e-7e eeuw), de Karolingische
(8e, 9e en een deel van de 10e eeuw) en, op de overgang naar de
hoge Middeleeuwen, de Ottoonse tijd. Het is een période die
begon in de diepe crisis na de Romeinse tijd. De relatieve integratie en regionale specialisatie van het Romeinse rijk hadden
plaatsgemaakt voor een meer elementair economised systeem,
waarin regio's opnieuw vrijwel zelfvoorzienend waren. Dit werkte in het voordeel van regionale machthebbers die uit waren op
autonomie. Zodra het centrale gezag dat toeliet, viel noordwestEuropa uiteen in nagenoeg zelfstandige gebieden.
De bevolkingsomvang bereikte waarschijnlijk haar dieptepunt in
de 6e eeuw. In de Merovingische tijd begon een langzaam herstel, dat zieh nadien voortzette. De bevolking groeide weer,
nederzettingen en cultuurland werden uitgebreid. Kenmerkend is
de grote dynamiek van het nederzettingspatroon, met nederzettingen die regelmatig verplaatst werden.
In de Karolingische tijd wordt de situatie iets duidelijker.
Schriftelijke brennen geven enig houvast, vooral voor de bestuurlijke organisatie. De verbreiding van het Christendom, vanaf de
zevende eeuw, ging gepaard met nieuwe organisatievormen
(parochies) en een toename van het aantal schriftelijke bronnen.
In het nederzettingspatroon lijkt de grootste dynamiek voorbij;
meer en meer kregen de nederzettingen een vaste lokatie. Een
aantal kerken gaat direct terug op voorgangers uit de 8e tot de
10e eeuw. Meer dan in de Merovingische moeten we in de
Karolingische période de basis zoeken voor de structuur van het
huidige cultuurlandschap.

9.1 Bestuurlijke ontwikkeling
De période van de 6e en 7e eeuw wordt meestal genoemd naar de
Merovingers, een Frankische koningsfamilie. De stichter van het
Merovingische rijk is Clovis, die in 491 de Thoringi, die in de
omgeving van Tongeren woonden, onderwierp en daarmee zijn
rijk tot in onze streken uitbreidde.
Het bleef voorlopig een gebied in de marge, al was de Maas wel
van enig belang. Met het afnemen van de Romeinse invloed vervielen de landwegen en bleven de rivieren over als belangrijke
verkeerswegen. Maastricht nam een aantal functies over van het
landinwaarts gelegen Tongeren. De stad aan de Maas was in de
1

2

Merovingische tijd een handelsplaats van enige betekenis, met
rond 600 n.C. een munt (die overigens enkele decennia later verplaatst is naar Dorestat). De Maashandel en -scheepvaart zal
ook verder naar het noorden invloed hebben gehad.
3

Macht was in die eeuwen vooral gebonden aan grondbezit.
Koningen breidden hun grondbezit uit door veroveringen, huwelijken en confiscaties. Ze raakten aan de andere kant ook land
kwijt, door erfdelingen en vooral omdat ze er hun vazallen mee
betaalden. In een periode waarin nauwelijks geld in omloop was
en land de belangrijkste vorm van rijkdom was, betaalde de
koning zijn personeel in land. Grote stukken land werden daarnaast geschonken aan kloosters, die daardoor een economische
basis kregen. Onder de Karolingers werd het gebruik het land
niet in volle eigendom maar in 'leen' te geven, waarmee de
koning zijn 'leenmannen' aan zieh bond.
De Karolingers hadden vanouds grondbezit, en daarmee een
machtsbasis, in het Maasgebied. De kern lag tussen Metz en
Herstal, maar rond 700 hadden ze ook omvangrijke bezittingen
in onder meer Meerssen, Susteren, Asselt, Sint Odilienberg en
Lith. Het Maasgebied was niet langer een uithoek van het rijk.
Vooral Karel de Grote verbleef regelmatig in de omgeving: hij
had zijn belangrijkste residentie in Aken en breidde ook de kleine palts in Nijmegen uit.
4

5

9.1.1 Rijksgoed
Het eigen grondbezit van de Karolingische vorsten, aangeduid
als koningsgoed of rijksgoed, was van verschilfende herkomst.
Behalve het omvangrijke familiebezit omvatte het de restanten
van het bezit van de Merovingische koningen, geconfiseeerde
goederen en nieuw veroverde gebieden. Net als eerder bij de
Merovingers kalfde dit bezit voortdurend af. Een groot deel van
het koningsgoed leren we pas kennen uit de oorkonde waarin het
werd weggeschonken. Een kaart van het koningsgoed in het huidige Nederland en Belgie toont een grote concentratie in ZuidLimburg, met een uitloper naar Midden-Limburg, en de aangrenzende delen van Belgie, aansluitend bij de palts Aken.
Binnen het huidige Nederland lag een tweede concentratie van
koningsgoed in het Midden-Nederlandse rivierengebied.
6

In Noord-Limburg maakten Mook en Middelaar deel uit van een
omvangrijk complex rijksgoed, dat ook het aangrenzende
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Rijkswald omvatte. Mogelijk duidt de vermelding van de pago
Ganipi (in 949) op dit complex. Mook werd in het laatste kwart
van de l i e eeuw door koning Hendrik IV aan het Akense
Mariastift geschonken. Het gebied sloot aan op de uitgebreide
bezittingen in het Midden-Nederlandse rivierengebied en op de
palts van Nijmegen.
7

8

9

Niet alleen lokale heersers maakten gebruik van de zwakte van
het centrale gezag. De 9e eeuw is ook de periode geweest waarin de Vikingen hun plundertochten ondemamen, waarbij ze soms
ver de rivieren opvoeren. Een 9e-eeuws Angelsaksisch zwaard
dat in de jaren '70 bij Wessem werd gevonden, wordt wel met de
Noormannen in verband gebracht. Dergelijke zwaarden zijn verder alleen bekend uit Vikinggraven inNoorwegen. In 881 sloeg
een groep Noormannen een winterkamp op in Ascloa aan de
Maas. De plaats van dit kamp is nooit gevonden, maar wordt
gezocht in Asselt, waar de archeoloog Holwerda in ieder geval
Karolingische bewoning vaststelde , in Hasselt bij Arcen en in
het Zuid-Limburgse Elsloo. De meeste argumenten wijzen toch
wel op Asselt.
13

In Midden-Limburg worden naast de oude familiebezittingen in
Asselt en Sint Odilienberg ook Maasbracht, Swalmen, Echt en
Linne als koningsgoed genoemd. De vroegere banden van Echt
met de Karolingers kunnen eeuwen later een locale historicus tot
de legende van Pepijn en het Echterbos hebben geinspireerd.
10

11

14

15

16

Ten westen van de Maas bestaan aanwijzingen voor een paar
enorme domeinen in de omgeving van Heel. In latere eeuwen
lagen hier de heerlijkheden Heel, Wessem, Thorn, Kessenich en
Neeritter volkomen dooreen, met enclaves en exclaves. Het
geheel wekt de indruk van een gebied dat door enkele verdelingen versnipperd is geraakt. Wessem, met Grathem, en Beegden
moeten oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van het domein
Heel, wat blijkt uit de oude parochie-indeling. Grathem vormde later voor het wereldlijk bestuur een Thornse exclave, hoewel
het kerkelijk onder Wessem bleef horen. Wessem wordt voor het
eerst vermeld als bisschop Bruno van Keulen (zoon van koning
Hendrik I) het goed schenkt aan het Keulse klooster van Sint
Pantaleon.
12

Tussen de beide concentratiegebieden toont de kaart van
koningsgoed een opvallend hiaat in het Noord-Limburgse
Maasdal tussen Kessel en Mook. Deze leegte is misschien meer
het gevolg van gebrek aan gegevens dan van gebrek aan rijksgoed. Juist in dit gebied vinden we een aantal malen het toponiem vorst: Grubbenvorst, Broekhuizenvorst en Vorst bij Velden.
Vorst duidt op een jachtgebied (een 'foreest'), dat meestal van
koninklijke oorsprong was.

Het waren onrustige tijden. Kroniekschrijvers uit de tiende en
elfde eeuw beschreven het gebied tussen Maas en Rijn als een
onveilige en bijna onbewoonde Streek, waar men hier en daar in
een bos temidden van ruines, half verwilderde mensen aantrof.
17

9.2 De Iandbouw
9.2.1 Landbouwsysteem
Van de vroegmiddeleeuwse Iandbouw in het onderzoeksgebied is
vrijwel niets bekend. Uit algemene literatuur komt een beeld naar
voren van een zeer gemengde bedrijfsvoering, waarin de veehouderij een belangrijke plaats innam. De vroegmiddeleeuwse
boer onttrok een breed pakket aan plantaardige en dierlijke Produkten aan zijn akkers, weiden, bossen en heidevelden.
18

In de loop van de Middeleeuwen is de nadruk steeds meer op verbouw van graan komen te liggen. In een aantal gebieden werd al
in de 8e eeuw een drieslagstelsel (een jaar wintergraan, een jaar
zomergraan en een jaar braak) toegepast.
19

9.1.2 Uiteenvallen van het Karolingische rijk

9.2.2 Nederzettingen en grondbezit; het domaniale stelsel

Het grote rijk van Karel de Grote werd in de 9e eeuw een paar
maal gesplitst en viel uiteen in steeds kleinere eenheden. In de
daaropvolgende eeuw viel het centrale gezag in feite grotendeels
weg en kregen lokale en regionale heren een grote zelfstandigheid. Lokale families konden een machtsbasis opbouwen en
bouwden mogelijk de eerste kasteien.

Het is buitengewoon moeilijk om inzicht te krijgen in nederzettingen en grondbezit in de vroege Middeleeuwen. De beschikbare gegevens zijn bovendien ongelijk gespreid over de verschillende categorieën. Van het particulière kleingrondbezit weten we
vrijwel niets, van de grote bezittingen van de bovenlaag-en vooral van het bezit van kloosters is iets meer bekend. In de bronnen
vangen we af en toe een glimp op van domeinen, zonder dat dui-
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delijk wordt hoe die waren opgebouwd. We mögen aannemen dat
tenminste in het zuiden van Limburg een deel van de grotere
bezittingen aan het eind van de hier behandelde période werd
geëxploiteerd volgens het domaniale stelsel ('hofstelsel').

Kenmerken van het domaniale stelsel
Het domaniale stelsel was een bedrijfstype waarbij het land van
een grootgrondbezitter werd bewerkt door onvrijen ('hörigen'),
die in ruil voor hun arbeid een stuk land kregen waarmee ze in
hun eigen onderhoud konden voorzien. Het land dat vanuit de
herenhof werd bewerkt, wordt in de literatuur aangeduid als het
vroonland; de huizen van de onvrijen worden mansi genoemd, de
hele hof heet in vroegmiddeleeuwse stukken een 'curtis'. Het
stelsel, dat was gebaseerd op betaling in natura, kwam in de
Karolingische tijd op als een antwoord op de geldschaarste in die
periode. De landgoederen die op deze wijze waren ingericht kunnen overigens al ruim vöör die tijd hebben bestaan. Toen de geldeconomie in de late Middeleeuwen weer opkwam, werden de
mansi omgezet in pachtbedrijven of verkocht.
In het ideale geval viel een hof samen met een dorp, zoals in
figuur 111. De werkelijkheid was echter vaak gecompliceerder.
Naast de hof konden ook boerderijen van andere eigenaren in een
dorp liggen. Evenzo kon een hof nog bezit in naburige dorpen
hebben. De meest ingewikkelde hoven bestanden uit een groot
aantal zeer verspreide huizen en stukken land, die werden
bestuurd vanuit een centrale hof die zijn naam gaf aan het hele
complex. Dit laatste type kwam het meest voor. De brennen
gaan vooral uit van bezitseenheden, niet van geografische eenheden. Uit die brennen valt dan ook maar zelden op te maken welk
type wordt bedoeld.

De grotere domeinen besloegen enorme gebieden en waren in
hoge mate zelfvoorzienend. Naast bouwlanden, weilanden en
bossen omvatte zo'n domein ook visrechten, een watermolen en
soms enkele gespecialiseerde nederzettingen. Namen als
Houthuizen en Broekhuizen zijn mogelijk gegeven vanuit een
domeincentrum (Lottum) en wijzen wellicht op een speciale
funetie binnen het domein. In Duitsland blijkt opvallend vaak een
nederzetting met de naam Houthuizen (Holthausen, Holzhausen)
in het gebied van een vroegmiddeleeuwse hof te liggen. De interpretatie is, dat deze namen niet alleen de ligging in het bos aangeven, maar ook de funetie van houtleverancier voor het hele
domein. Misschien kunnen we hier ook denken aan de gebuchten met de naam Hout bij Blerick en Kessel.
21

Het domaniale stelsel in Noord- en Midden-Limburg
Werd lange tijd aangenomen dat het domaniale stelsel in grote
delen van Nederland niet of nauwelijks heeft bestaan, de laatste
jaren worden in uiteenlopende gebieden steeds meer aanwijzingen voor 'hoven' gevonden . In dit licht bezien is het niet al te
gewaagd om ook in Noord- en Midden-Limburg het voorkomen
van het domaniale stelsel in de vroege Middeleeuwen te veronderstellen. Vooral de omgeving van de Maas was bepaald geen
uithoek. De Karolingische vorsten bezaten er grote domeinen,
die in veel gevallen als hoven zullen zijn geëxploiteerd. Naast
elkaar moeten hier hoven zijn gesticht als ontginningskernen in
gerooide bossen en als nieuwe exploitatievorm in ouder cultuurland.
22
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Daarbij moeten we bedenken dat de meeste hoven pas uit latere
brennen bekend zijn. Het is vaak onmogelijk uit te maken of een
laatmiddeleeuwse vermelding van een 'hof' duidt op een vroegmiddeleeuwse 'curtis', op een latere hof (bijvoorbeeld een van de
vele leen- en laathoven die ontstonden door latere reorganisaties
van verspreide bezittingen) of op een gewone boerderij. Tot de
beste aanwijzingen voor het domaniale stelsel behoren, naast de
aanduiding 'curtis' allerlei rechten en ebensten die, om wat voor
reden dan ook, bleven bestaan nadat het eigenlijke domaniale
stelsel al was verdwenen. Een voorbeeld is de keurmede, oorspronkelijk het recht van de heer om het beste stuk te kiezen uit
de nalatenschap van een hörige.

Een aantal hoven valt wel met enige zekerheid aan te wijzen,
vooral in Midden-Limburg. De hof van Asselt wordt genoemd in
860 en was oorspronkelijk koninklijk bezit. Aan de hof was het

V

H

vroonland

H = hof
K = kerk
M = mansus

Fig. III. Ideaaltype van een vroegmiddeleeuwse hof (uit: Vervloet, 1986, p.
17).
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recht van keurmede verbonden. Ook de hof van Wessem kan
teruggaan op oorspronkelijk koninklijk bezit. Deze hof was later
eigendom van het klooster van Sint Pantaleon in Keulen. In de
oude landelijke kern van Venlo lag in de late Middeleeuwen de
Grevenhof (later Hertogenhof), mogelijk de opvolger van een
vroegmiddeleeuwse hof. In de directe omgeving zijn vroegmiddeleeuwse bewoningssporen aangetroffen. Ook Genhof in
Mehck kan teruggaan op een vroegmiddeleeuwse hof . In de
omgeving, zowel bij Melick als bij Herkenbosch, lagen keurmedige goederen. Ook een deel van het land van de hof van Lerop
(de tegenwoordige Jongenhof) was keurmedig.

De gegevens over het domaniale stelsel vormen een belangrijke
bron van kennis over de landbouw in de vroege Middeleeuwen.
Het is echter nog nauwelijks mogelijk de gegevens landschappelijk te interpreteren. Van geen enkele hof is tot nu toe de ligging
van de gebouwen en de bijbehorende landerijen exact bekend,
wat uitspraken over de invloed op het huidige nederzettingspatroon buitengewoon riskant maakt. In de volgende paragraaf
komen we hier nog op terug.

De hof van Thorn wordt in 1234 vermeld als curia de Thoren ^
en beschikte over het recht van keurmede. Monna situeert het
centrum van deze hof in de omgeving van de kerk en zet zieh
daarbij af tegen de opvatting van Belonje, die de Grote Hegge als
nazaat van de hof zag. Het belangrijkste argument tegen het laatste is, dat de Grote Hegge pas in 1389 voor het eerst vermeid
wordt en ontbreekt in oudere opsommingen van de bezittingen
van de abdij.
Ook van de hof van Neeritter is de preciese ligging nog onduidelijk. De Vroonhof bestond nog in 1596 en lag aan de noordzijde
van de beek, waarschijnlijk aan de westzijde van het dorp.

In de vroege Middeleeuwen ontstonden waarschijnlijk de eerste
velden. Uit de definitie van in hoofdstuk 6 kunnen we drie essentiele kenmerken halen: [1] er zijn verschilfende eigenaren en/of
gebruikers (dat hoeven er niet veel te zijn; de kleinschalige verkaveling is gebruikelijk, maar niet essentieel voor een veld); [2]
visuele openheid en [3] het gebruik als bouwland (hoewel er na
de oogst en in braakperioden wel vee op mag grazen), waarbij de
nadruk ligt op graanteelt.
Onduidelijk is, wanneer deze combinatie ontstond. Men neemt
aan dat in de vroege Middeleeuwen kleine, omwalde akkertjes
domineerden. Velden suggereren een zekere organisatie en een
aantal onderlinge afspraken. De voordelen van een aaneengesloten open bouwland zijn het duidelijkst als over het hele veld hetzelfde gewas wordt geteeld, wat een verband lijkt aan te geven
met de specialisatie op graanteelt. In de internationale literatuur
lijken de gedachten de laatste jaren uit te gaan naar een ontstaan
rond de 9e of 10e eeuw.
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Herten biedt een voorbeeld van een hof die we alleen uit laatmiddeleeuwse stukken kennen, maar die ouder kan zijn. Herten
maakte deel van het omvangrijke domein Meerssen, dat volgens
de eerder genoemde valse oorkonde in 968 door koningin
Gerberga werd geschonken aan de abdij van Sint Remigius in
Reims. In latere beschrij vingen van het abdijbezit wordt Herten
niet apart genoemd, wat erop duidt dat het bezit vanuit Meerssen
werd bewerkt. Toch was de afstand tot het domeincentrum zo
groot, dat in Herten zeker een lokaal centrum moet hebben
bestaan. Omstreeks 1221 verkocht de abdij haar bezit in Herten,
dan omschreven als een curtis, aan de jonge Munsterabdij in
Roermond. De hof omvatte niet de hele plaats: de Munsterabdij
had in 1220 al drie huizen en 18 bunder akkerland in Herten
gekocht van het Akense kapittel van Sint Adalbert. In 1220
worden keurmeden vermeld.

9.2.3 Ontstaan van de velden
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9.3 Nederzettingen
9.3.1 Nederzettingen en grafvelden in de Merovingische tijd
In de Merovingische tijd waren nederzettingen en begraafplaatsen ruimtelijk gescheiden, zoals dat ook in de Romeinse periode
gebruikelijk was geweest. Tot nu toe zijn meer grafvelden dan
nederzettingen bekend. Grafvelden zijn onder meer gevonden bij
Blerick (5e-7e eeuw) , Hunsel, Posterholt, Vlodrop, Swalmen,
Grubbenvorst en Bergen. Het grafveld bij Swalmen dateert uit de
6e en 7e eeuw, maar bevat ook Romeinse sporen. Bij Posterholt
werden 82 graven uit de 7e en 8e eeuw onderzocht, maar mogelijk gaat het om het jongste deel van een grafveld dat 5 tot 6 keer
zo groot is geweest.
41

Keurmedige goederen worden verder nog genoemd in Neer ,
Blitterswijk, Horst en Venray , Asenray , Exaten , Weert en
zelfs in de relatief jong lijkende groep kamphoeven in Haler.
Alles bij elkaar zijn de aanwijzingen voor het domaniale stelsel
door het hele onderzoeksgebied verspreid, hoewel de grootste
concentratie in de omgeving van de Maas ligt.
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Pas de laatste jaren zijn nederzettingen uit de Merovingische
periode ontdekt: de hutkommen uit de 6e en 7e eeuw die in 1969
in Grubbenvorst werden gevonden, waren de eerste
Merovingische bewoningssporen in Limburg. Kort tevoren was
in Cuijk een hutkom uit de 6e/7e eeuw gevonden. Het betreft een
weefhut, die tot een nabijgelegen huis moet hebben behoord.
De al eerder genoemde nederzetting bij Gennep bleef bewoond
tot omstreeks 500 n.C. en enige losse vondsten wijzen erop, dat
in de omgeving in de 6e en 7e eeuw mensen woonden. Rond die
tijd bestand ook al een nederzetting in de omgeving van de latere Sint Maartenskerk , eveneens een gebied waar ook al in de
Romeinse tijd bewoning is geweest. Vier kilometer stroomopwaarts lag in de 6e eeuw een nederzetting aan de Niers, ter plaatse van het huidige Zelder. Het bijbehorende grafveld bleef tot ver
in de 7e eeuw in gebruik. Bij Reuver werden bewoningssporen
uit de 7e eeuw, naast Romeinse Spören, aangetroffen bij de uitbreiding van een bungalowpark. Andere vondsten uit deze
vroege periode zijn bekend uit een grindgat bij Beesel , uit de
binnenstad van Venlo en uit Venray.
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9.3.2 Uitbreiding van het aantal nederzettingen
Bij gebrek aan archeologische en archivalische gegevens vormen
plaatsnamen de belangrijkste bron. Daarbij zijn zowel Romeinse
als vroegmiddeleeuwse namen van belang. Plaatsnamen uit de
Romeinse tijd konden alleen blijven bestaan als voortdurend
mensen in de omgeving zijn blijven wonen. Vroegmiddeleeuwse
plaatsnamen wijzen daarentegen meestal op nieuwe nederzettingen. Typisch vroegmiddeleeuws zijn de plaatsnamen op -heem
('woonplaats'), een woord dat vanaf de vijfde eeuw als aanduiding voor nederzettingen in gebruik kwam en rond de tiende
eeuw weer in onbruik raakte.
Aan de westzijde van de Maas vinden we, zoals we hierboven al
zagen, een aantal namen die teruggaan tot de Romeinse tijd:
Kessenich, Heel, Kessel, Blerick en Cuijk. In de tussenliggende
gebieden komen we de nodige vroegmiddeleeuwse namen tegen.
Vooral in het gebied tussen Kessenich en Heel lijkt een groot aantal nederzettingen te hebben bestaan. Thorn en Wessem bestanden
in de tiende eeuw. lets verder landinwaarts ligt Grathem, met
een -heemnaam. Verder naar het noorden stuiten we längs de
Maas op de -heemnamen Buggenum, Lottum, Megelsum (bij
Meerlo) en Wanssum. Andere oude namen zijn hier Geysteren en
de al genoemde namen op -vorst (Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst). De laatste duidden oorspronkelijk geen nederzettingen aan, maar wijzen wel op menselijke activiteit.
55

De gegevens overziend valt de nadruk op de omgeving van de
Maas en de grotere beken op. Toch blijkt uit recente vondsten bij
Venray en Weert dat het dekzandgebied in de vroege
Middeleeuwen lang niet zo leeg was als lange tijd werd aangenomen. Een tweede opvallend punt is de grote dynamiek in
nederzettingen. De meeste nederzettingen werden na kortere of
längere tijd weer vertaten. De grafvelden bleven langer in
gebruik. Men krijgt de indruk van een zekere territoriale indexing, waarbij een grafveld het meest constante onderdeel was. De
bijbehorende nederzettingen zwierven binnen dat territorium: als
een boerderij aan vervanging toe was, werd de nieuwe eiders
gebouwd. Naar de redenen kunnen we slechts gissen. Wel moet
een piek die enige decennia als woonplaats heeft gediend, door
de voortdurende bemesting met afval waardevol bouwland hebben opgeleverd.
Een overzichtskaart van Merovingische vondsten in heel
Nederland suggereert dat het Midden-Limburgse Maasdal tot
de dichtst bewoonde delen van het huidige Nederland behoorde.
Hoe relatief dat 'dicht bewoond' is, wordt duidelijk als we kijken
naar de absolute aantallen. Schattingen voor Duitsland komen uit
op 2,2 ä 2,4 inwoners per km in de 6e eeuw, wat voor ons
onderzoeksgebied zou neerkomen op zo'n 3500 mensen.
Heidinga geeft zelfs een nog lager getal voor heel Nederland
buiten Limburg in de 7e eeuw: 20.000-30.000 mensen, ofwel
minder dan 1 inwoner per km .
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Aan de oostzijde van de Maas en aan de Roer en de Swalm is de
dichtheid aan vroegmiddeleeuwse nederzettingen eveneens
hoog. Tussen 855 en 869 kreeg het Akense Mariastift inkomsten
(de 'negenden') in 43 plaatsen. Bij een bevestiging van die
Schenking in 888 is een lijst van die 43 plaatsen toegevoegd en
blijkt het onder meer om Maasbracht en Asselt te gaan. In 966 is
de lijst al aangevuld tot 50 plaatsen en valt ook Linne eronder.
Aan de Maas lagen verder nog Echt, Rijkel en de verscbillende
Wilers (Wieler bij Swalmen, Wielder bij Lottum en
Wiler/Wylderhof bij Venlo), die overigens geen van alle vroeg
worden vermeld. De oudste vermelding van Venlo en Tegelen
(ca 1100, respectievelijk Uennelon en Tieglon) beschrijft de
overdracht van kerken in beide plaatsen in de periode 986-988.
We zagen al dat op verschillende plaatsen in de huidige binnenstad van Venlo bewoning vanaf de 6e eeuw is aangetoond, slechts
enkele eeuwen nadat de Romeinse nederzetting ter plaatse was
vertaten. Van Venlo is echter geen Romeinse naam overgeleverd, wat erop kan wijzen dat er geen continuiteit heeft bestaan
tussen de Romeinse en de vroegmiddeleeuwse nederzetting.
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Aan de Roer vinden we, naast net al eerder genoemde Sint
Odilienberg en het Romeinse Melick, in de vroege Middeleeuwen Roer en VIodrop. Beide laatstgenoemde plaatsen worden
vermeld in de al eerder genoemde oorkonde uit 943. In dezelfde
oorkonde vinden we ook Maasniel, aan een kleine zijbeek van de
Maas.
Verder naar het noorden toe omvat het bewoonde gebied maar
een zeer smalle zone aan de Maas. Tussen de Romeinse namen
Mook en Tegelen vinden we hier Vorst, Heukelom (een -heemnaam) en Gennep. We zagen al dat archeologische vondsten in de
huidige binnenstad van Gennep teruggaan tot de 6e/7e eeuw.
Ergens in deze omgeving vermeldt de kroniek van Alpertus van
Metz in het begin van de elfde eeuw een versterking.
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Verder landinwaarts, in het dekzandgebied rond de Peel, zijn
maar weinig aanwijzingen voor oude bewoning. Een lOe-eeuwse
vermelding van Helden lijkt op een misverstand te berusten.
Dat het toch niet helemaal leeg was, bewijzen de -heemnamen
Veltum (bij Venray) en Sevenum. Een naam als Venray (een
-rade-naam) is moeilijk in de tijd te plaatsen, maar tot voor kort
werd een hoogmiddeleeuwse oorsprong aangenomen. De verrassende vroegmiddeleeuwse vondsten (vanaf ca 700) in de dorpskern verlengden de bewoningsgeschiedenis hier meteen met een
aantal eeuwen. Intussen zijn ook ten oosten van Venray en bij
Weert vroegmiddeleeuwse vondsten gedaan.
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De zones langs de Maas en de grootste beken bleven de belangrijkste bewoonde gebieden. Vooral hier mogen we aannemen dat
een deel van het cultuurland in gebruik is sinds de vroege
Middeleeuwen en misschien nog wel langer. Door gebrek aan
gegevens is het niet mogelijk dit oudste cultuurland op de kaart
aan te wijzen.
Er is wel verondersteld dat de nederzettingen in het zandgebied
gesticht zijn vanuit de oudere nederzettingen aan de Maas. De
bovenstaande gegevens geven hierover geen uitsluitsel. Wel wijst
alles erop dat de oudste en dichtste bewoning langs de Maas lag,
maar ook het zandgebied was al vroeg bewoond, zij het dun.
Bewoningscontinuiteit sinds de Romeinse tijd, en van daaruit een
zelfstandige ontwikkeling, is ook voor het zandgebied mogelijk.
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Maastricht de meest noordelijke plaats aan de Maas met een christelijke kerk. Daarna verbreidde het Christendom zieh snel, vooral
door de steun van de Frankische koningen. Het verdwijnen van
grafgiften in het begin van de 8e eeuw is mogelijk al een uiting van
de verbreiding van de nieuwe godsdienst. Soms werd een kerk of
kapel gebouwd op een bestaande begraafplaats. Meestal echter
werden de oudere grafvelden, die buiten de nederzettingen lagen,
opgegeven ten gunste van de kerken en kerkhoven.
64

'Heidense elementen'
In een aantal gevallen is het niet uitgesloten dat een kerk is
gebouwd op een ouder heiligdom. De plaats van de kerk verwijst
in dit geval nog naar de voorchristelijke periode. Schuyf noemt
in dit verband de Willibrorduskapel en -put ten westen van
Geysteren en de tonput in de kerk van Sevenum. Ook de SintServaasput bij de Sint-Servaaskapel in Nunhem gaat volgens de
overlevering tot in heidense tijden terug. Servatius zelf zou de
bron, 15 meter boven de waterspiegel van de beek, hebben doen
ontspringen.
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Sommige niet-christelijke religieuze plekken en objecten hebben
nog tot in een recente periode betekenis gehad. Een voorbeeld is
de reuzenkei bij Wellerlooi, die kermde en bloedde wanneer
iemand er met een mes in zou steken. Het is gevaarlijk om zonder nader onderzoek aan te nemen dat dergelijke objecten teruggaan tot de voorchristelijke periode.
67

De oudste kerken
De oudste kerken in het Maasgebied ten noorden van Maastricht
zijn die van Susteren, Sint Odilienberg en Aldeneik. Ze staan
bekend als de drie Maaslandse ministers (moederkerken). De
oudste van de drie, die van Susteren, is omstreeks 714 gesticht.
De vrouw van hofmeier Pepijn van Herstal, Plectrudis (Pepijn en
Plectrudis waren de grootouders van Karel de Grote), kocht hier
een landgoed van de beide zoons van haar zuster. Op het landgoed werd een kerk en een klooster gebouwd, die vervolgens aan
Willibrord werden geschonken. De beschermheilige, Sint
Salvator, doet vermoeden dat Willibrord bij de stichting betrokken was.
68

9.3.3 Kerkstichtingen
Maastricht was de enige plaats in het huidige Limburg waar een
christelijke kern de donkere eeuwen overleefde. Rond 650 was

De beide andere 'ministers' zijn in het midden van de 8e eeuw
gesticht: het vrouwenklooster van Aldeneik (bij Maaseik) door

300

de dames Harlindis en Renula en hun ouders , de kerk van Sint
Odilienberg waarschijnlijk door de Angelsaksische bisschop
Wiro. Die kreeg van Pepijn HI toesterrirning om zieh in de eenzaamheid terug te trekken, op een heuvel die aan Pepijn toebehoorde. Later zouden zijn landgenoten Plechelm en Odger zieh
bij hem hebben gevoegd. Hieruit ontstond de parochiekerk van
Sint Petrus, die nog als O.L.V. kapel naast de tegenwoordige
parochiekerk Staat (fig. 112). Van beide kerken kunnen delen nog
uit de 1 le eeuw stammen, al is vooral de grote kerk meermalen
(in de 19e eeuw zelfs nogal drastisch) verbouwd.
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stip is een 3 m brede en 90 cm diepe gracht om de poel aangelegd. Op de bodem van deze gracht, alsmede op het talud van de
poel en op een 30 cm dikke veenlaag in de poel, is 13e-eeuws
baksteenpuin gevonden. Poel en gracht zijn verland, de poel is
uitgegraven en later dichtgestoven. Uit de 14e eeuw stamt de
bakstenen put, die in de 14e-15e eeuw door een ringwal werd
beschermd tegen stuifzand. Later stoof ook die ringwal onder. In
de put zijn Merovingische en Karolingische scherven gevonden. Het lijkt hier te gaan om een gekerstende heidense bron.
Datzelfde kan worden verondersteld voor de bron onder de kerk
van Sevenum.
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In 858 schonk Lotharius II deze Petruskerk aan bisschop
Hungerus van Utrecht, die gevlucht was voor de Noormannen.
Hij vertrok al na körte tijd naar Deventer, maar het klooster dat
de meegekomen kanunniken op de berg stichtten bleef bestaan.
Toen de meeste kannunniken weer terugkeerden naar Utrecht
bleven zeven van hen onder leiding van een proost achter. Het
kapittel is in 1362 naar Roermond overgebracht. Omstreeks 1465
werden de vertaten gebouwen betrokken door monniken van de
orde van het H. Graf. Zij zijn waarschijnlijk verantwoordelijk
voor de huidige naam. In de oudste stukken Staat de plaats vermeld als Sint Petrusberg (naar de oude patroonheilige van de
kerk) of simpelweg als Berg. Daarnaast komt vaak een oude
vorm U(de)lenberg voor, die zal duiden op een berg in een 'ode'
(moeras, laagland). Deze laatste vorm werd door de monniken
verfraaid tot Odilienberg. Ze legden daarmee een verband met de
heilige Odilia, een 8e-eeuwse abdis van een klooster bij
Straatsburg en in de late Middeleeuwen een populaire heilige.
Odilia werd zelfs na verloop van tijd opgenomen in de MiddenLimburgse volksverhalen als de dochter van de Pepijn die het
Echterbos aan de bewoners van Echt zou hebben geschonken.
71

Is de band van Susteren met Willibrord duidelijk, eiders bestaan
geen duidelijke aanwijzingen voor activiteiten van de heilige in
deze streken. Toch komen we hem regelmatig tegen. De kerken
van Geysteren, gebouwd op een piek met vroegmiddeleeuwse
bewoningssporen , en Stramproy zijn aan Willibrord gewijd en
ook de kerken van Grubbenvorst, Lottum, Meerlo en Meijel hebben bindingen met Willibrord. Ten westen van Geysteren, op de
grens van Geysteren, Venray en het Brabantse Maashees, ligt
bovendien een interessante Willibrordsput, naast een 16e-eeuwse
Willibrordkapel (fig. 113,114). Oorspronkelijk lag hier een poel,
die misschien al rond de 5e eeuw is gebruikt: in die tijd hield de
veengroei in de put op. Pollenanalytisch onderzoek wijst erop dat
de poel in die tijd waarschijnlijk in de heide lag, maar dat in de
omgeving ook bos en cultuurland lagen. Op een onbekend tijd72
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I
Fig. 112. Sint Odilienberg (foto auteur).
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Rond net jaar 1000 moeten al verschillende andere kerken hebben bestaan. Tussen 972 en 995 stichtte graaf Ansfried het klooster van Thorn. Het exacte stichtingsjaar is niet duidelijk; toen
in de 13e eeuw alsnog een stichtingsoorkonde werd gemaakt
kreeg die het jaartal 992. De oudste betrouwbare vermelding is
'Tomensi raonasterio' in de kroniek van de bisschop van
Merseburg uit 1007 De parochiekerk van Thorn, die naast de
kloosterkerk heeft gestaan, wordt in een oorkonde uit 1525 de
moederkerk van de abdij genoemd. Dit betekent dat de parochiekerk al bestand voor de stichting van het klooster; waarschijnlijk
is zij in het derde kwart van de 10e eeuw gesticht. De nabijgelegen kerk van Wessem is al in de lOe eeuw afgescheiden van de
parochie Heel, die dus nog ouder moet zijn. De kerk van Echt
werd in 929-939 geschonken aan het Sint Servaasstift in
78
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Maastricht. Verder naar het noorden bestanden de kerken van
Venlo en Tegelen al aan het eind van de tiende eeuw. Een dergelijke ouderdom is ook wel eens, overigens zonder nadere argumenten, geopperd voor de kerk van Well.
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Tabel 20 geeft een overzicht van een aantal bouwhistorische
gegevens, voor een belangrijk deel gebaseerd op opgravingen na
de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Vetgedrukt zijn
kerken waarvan delen of voorgangers door Stoepker als preromaans werden gekenschetst, wat betekent dat ze op zijn laatst
in het begin van de 1 le eeuw zijn gebouwd. Ook bouwmaterialen geven inzicht in dateringen. Houten kerken werden gevonden
in Buggenum en Grubbenvorst, mogelijk ook in Geysteren en in
Gennep. Een aantal van die kerken moet uit de vroege
Middeleeuwen dateren. Delen van
het metselwerk van de kerken van
Buggenum, Maasniel en Sint
Odilienberg wijzen op bouwactiviteiten in de Karolingische periode.
Ook de kerken van Maaskeien en
ijzeroer hebben over het algemeen
een hoge ouderdom (fig. 115, 116).
IJzeroer is tot ca 1200 toegepast voor
kerkenbouw.
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Weer een andere bron vormen de
moeder-dochterrelaties tussen kerken
(flg. 117). Zo was de kerk van Horst
een dochterkerk van Blerick. Helden
vormde tot in de 17e eeuw samen
met Kessel een schepenbank (nog in
de 19e eeuw heette het meest westelijke deel van Helden de 'Kesseische
Velden') en men mag misschien veronderstellen dat het ook oorspronkelijk een parochie vormde. In dat
geval is het waarschijnlijk dat de
oudste kerk aan de Maas stand en dat
Helden daarvan een dochterkerk is,
maar het blijft een veronderstelling.
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Fig. 113. De Willibrordsput ten westen van
Geysteren. Betekenis van de cijfers: 1 kapel
(16e eeuw); 2 aanbouw (1849); 3 put; 4
grenspaal; 5 zodenwal; 6 oude toegang
(uit: Munsters, 1967, p. 437).
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Nog minder duidelijkheid bieden de typisch Midden-Limburgse
'bijkerken', zelfstandige kerken die desondanks nog onder de
moederkerk vielen. Verschillende kerken in het binnenland
waren als bijkerk nog lange tijd ondergeschikt aan een kerk aan
de Maas: Ittervoort en Stramproy waren bijkerken van Thorn,
Beegden en Grathem van Wessem en Hunsel van Kessenich. De
kerk van Heythuysen wordt in 1646 genoemd als bijkerk van
Buggenum, dat zelf weer een bijkerk van Thorn was. De laatste
relatie laat al zien dat we voorzichtig moeten zijn met conclusies:
de kerk van Buggenum is ouder dan de hoofdkerk in Thorn.
Zeker in dit geval moet de onderlinge verhouding teruggaan op
een latere reorganisatie van de parochiestructuur door de abdij
Thorn.

Bij kerken waarvan geen schriftelijke, archeologische of bouwkundige datering te geven valt, kan de patroonheilige (tabel 21)
soms aanwijzingen geven voor de ouderdom. Patroonheiligen
(patrocinia) zijn aan mode onderhevig geweest, en een aantal heiligen was vooral in een bepaalde période populair. Typisch vroegmiddeleeuwse patroonheiligen zijn Sint Petrus (in Arcen, Baarlo,
Bergen en Sint Odiliënberg) en Sint Salvator (Broekhuizenvorst).
Vooral op grond van het Salvatorpatrocinium wordt wel verondersteld dat de kerk van Broekhuizenvorst de moederkerk is van
die van Broekhuizen, hoewel de laatste nadien als de belangrijkste van de twee gold. Archeologische gegevens bevestigen de
hogere ouderdom van de kerk van Broekhuizenvorst.
90
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Interessant is ook de kerk van Afferden, die aan Cosmas &
Damianus is gewijd. Afferden maakt deel uit van een reeks ker•is?'.
•*> A È.
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::
.f- -=4-':
v

303

ken in de omgeving van Nijmegen met dit patrociniiirn. Ze stammen waarschijnlijk uit de lOe eeuw, wat in het geval van
Afferden door archeologische gegevens bevestigd wordt. Een
aantal andere patroonheiligen kan volgens Luissen wijzen op
vroege zuidelijke invloed, via grootgrondbezitters die banden
hadden met kerngebieden van het Merovingische rijk. Het gaat
om heiligen als Dionysius (Asselt, Heijen), Stephanus (Heel,
Stevensweert), Medardus (Wessem), Aldegondis (Buggenum) en
Landricus (Echt). De meeste van deze kerken zijn inderdaad
vroegmiddeleeuws, maar bij Stevensweert en Heijen is er wel erg
weinig dat deze hoge ouderdom bevestigt. De oudste delen van
de kerk van Asselt stammen mogelijk uit de 1 le eeuw. Asselt was
een bijkerk van Swalmen, maar wordt in 16e-eeuwse bronnen
wel als de moederkerk van de twee aangeduid.
92
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Sint Maarten (Martinus) en St Dionysius waren populair bij de
Frankische heersers, en kunnen wijzen op een vroegmiddeleeuwse kerk. Vooral St Maarten wordt nog wel eens aangehaald
als een redelijk betrouwbare indicatie voor een vroegmiddeleeuwse kerk. Deze heilige is inderdaad de hele vroege
Middeleeuwen belangijk gebleven, maar raakte pas in de 13e
eeuw wat meer op de achtergrond. In ons onderzoeksgebied
lijken zeker niet alle Maartenskerken vroegmiddeleeuws.
Hoewel een aantal Maartenskerken (Gennep, Tegelen, Venlo,
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Fig. 115. Fundering van kerken in Grubbenvorst, opgegraven door P.
Glazema. Op de voorgrond is het latere koor te zien, gebouwd van kalksteen
(mergel). Daarbinnen ligt de fundering van het oudere koor, van Maaskeien
en een laag tufsteen. De oostmuur van het schip later doorbroken naar het
koor, wat erop wijst dat het schip ouder is. Op de achtergrond is de
fundering van de latere bakstenen westtoren te zien (uit: Glazema, 1948).

Vlodrop) zeker oud is, en een aantal andere oud kan zijn (Horn,
Linne, Neer, Weert) bestaan er ook jongere voorbeelden. Zo
lijkt twijfel op zijn plaats in Beegden, waar Maarten mogelijk
niet de oorspronkelijke patroonheilige is (in 1646 wordt
Leonardus als patroon genoemd).
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De Willibrordpatrocinia zijn uiteraard van na de dood van de heilige, al kunnen ze soms wijzen op een lokale Willibrordtraditie.
Dat laatste is goed mogelijk bij Geysteren. De andere
Willibrordkerk, die van Stramproy, doet echter aanmerkelijk jonger aan. Stramproy was een bijkerk van Thora en werd pas in
1583 zelfstandig.
Andere heiligen zijn juist van latere datum. De verering van
Catharina bereikte bijvoorbeeld in de 13e eeuw haar hoogtepunt,
als zijn er ook wel oudere en jongere voorbeelden. Een zeer
duidelijk voorbeeld is het H. Hart, waarvan de verering pas in de
19e eeuw wijd verbreid raakte. Tenslotte is er nog een groep heiligen die niet aan een bepaalde periode gebonden was. Een voorbeeld is Lambertus, een Luikse bisschop die later de huisheilige van het bisdom werd en die als patrocinium in deze Streek
door de eeuwen heen op Luikse invloed wijst.
97
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Fig. 116. Fundering van de middeleeuwse kerk van Maasniel, opgegraven
door P. Glazema. Behalve veldkeien zijn fragmenten van Romeinse pannen
en brokken rode mortel gebruikt (uit: Glazema, 1948).
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Tobel 20. Bouwmaterialen in opgegraven kerken (Munsters, 1967, p. 456; Glazema, 1948b, 1952; Jacobs, 1990; Slinger et al, 1982; R. Proos, mnd. med.).
Vetgedrukt zijn kerken met pre-romaanse bouwsporen of voorgangers (Stoepker, 1990).
Kerk

Bouwmaterialen
hout

keien

ijzeroer

vuursteen

mergel

tufsteen

Romeins
materiaal

kolenzandsteen

Afferden
Arcen

Asselt
Baexem
Beegden
Blerick

m
m
m

Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Buggenum
Gennep
Geysteren

Grathem
Grubbenvorst

Heel
Herkenbosch
Horst
Maasniel
Middelaar
Neeritter
Roermond (Munster)
Roermond (vm Francisk.)

m
m
m
m

m
m

Sevenum
Sint Odilienberg (Mariakerk)
Sint Odilienberg (Petruskerk)

Swolgen
Thorn
Venlo-Sint Maartcn
Wessem

Hoewel de bovenstaande gegevens allemaal enigszins onzeker
blijven, wijzen vele wel in dezelfde richting. Het lijkt erp, dat de
oudste kerken aan de Maas standen, en dat de kerken in het binnenland over het algemeen jonger zijn en mogelijk zijn gesticht
vanuit de kerken aan de Maas.

Kloosters en hun grondbezit
De vroegmiddeleeuwse kloosters, die tot de Benedictijnerorde
behoorden, beschikten vaak over enorme bezittingen. Veel van de
oudste kloosters werden door de koning of door rijksgroten voor-

zien van uitgestrekte landerijen, waaronder complete dorpen.
Een belangrijk deel van het grondbezit van deze oudste kloosters
gaat dan ook terug op rijksgoed
Naast het bezit van kloosters in het gebied zelf of in de directe
omgeving (Susteren, Thorn) lag in Noord- en Midden-Limburg
ook bezit van verder weg gelegen kloosters. Zo werd Wessem in
965 geschonken aan het kort tevoren gestichte klooster van Sint
Pantaleon in Keulen" en kwam Herten in diezelfde periode in
het bezit van de abdij van Sint Remigius in Reims. Lottum
behoorde in de 13e eeuw, maar waarschijnlijk al eeuwen eerder,
aan het (in de lOe eeuw gestichte) Sint Quirinusklooster in
Neuss. In Kessel had de O.L.V-abdij in Soissons in de lOe eeuw
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Fig. 117. Kerkfiliaties (tek P. Verweij).

bezittingen en het Maastrichtse Sint Servaaskapittel had al
vroeg bezittingen, waaronder een omvangrijke tiendgang, in
Weert.
100

Eigenkerken
Het grootste deel van de vroegmiddeleeuwse kerken is waarschijnlijk niet door dorpen of bisschoppen gesticht, maar door de
(wereldlijke of geestelijke) eigenaren van landgoederen.
Privébezit van kerken, zogenaamde eigenkerken, was sinds de 6e
eeuw toegestaan.
Het bezit van een kerk was lucratief door de inkomsten die het
opleverde. Zo gingen de tienden, oorspronkelijk bedoeld voor het
onderhoud van kerk en pastoor, naar de eigenaar van de kerk. In
de praktijk werden de tienden meestal verdeeld tussen de pastoor
en de eigenaar, waarbij de laatste het onderhoud van de kerk voor
zijn rekening nam. De tienden werden in natura ge'rnd en soms
verzameld in een speciaal gebouwde tiendschuur. De
Roermondse Munsterabdij bezat al in 1395 en zeker nog in 1472
een schuur in Weerde (Stevensweert), waar ze de tienden uit die
plaats opsloeg. Er is nog een aantal tiendschuren over: bij de
Zwaantjeshof bij Echt (een pachthoeve van de Munsterabdij; de
schuur is gebouwd in 1734) en bij de kasteien Horst (schuur uit
1744)102, Well en HiUenraad.
101

Eigenkerken werden door de kerkelijke hiérarchie als een noodzakelijk kwaad beschouwd. In de vroege Middeleeuwen moet de
kerkenbouw, en daarmee de verbreiding van het Christendom,
sterk door de bouw van eigenkerken zijn gestimuleerd. De keerzijde was de invloed van de locale elite, die bovendien een deel
van de inkomsten van de kerk afroomde. In 1179 (Derde Concilie
van Lateranen), toen de positie van de kerk sterk genoeg was
geworden, werd de mogelijkheid van het suchten van eigenkerken afgeschaft.
103

Het recht om de pastoor voor te dragen (het 'patronaatsrecht')
kan eeuwen later nog een aanwijzing geven voor de kerkstichter.
Zo blijkt het patronaatsrecht van de kerk van Well in 1321 in handen van de Sint Vitusabdij te Mönchengladbach, wat samen
met het Sint Vitus-patrocinium van de kerk een Sterke aanwijzing
geeft voor een stichting door de abdij.
104

De verbinding van de oudste kerken aan grondheren werpt enig
licht op de spreiding van die kerken. We zagen hierboven al dat
de kerken aan de Maas wat ouder waren en als moederkerk dienden voor kerken in het dekzandgebied. Dat hoeft niet te betekenen dat de nederzettingen in het binnenland vanuit het Maasdal
zijn gesticht: in hoofdstuk 7 werd al duidelijk dat ook het zandgebied al vroeg bewoond was. Eerder wijst het erop, dat de
bestuurlijke centra, de herenhoven, van waaruit de meeste oude

306

kerken zijn gesticht, vooral in het - welvarender en dichter
bewoonde - Maasdal lagen.

9.3.4 Nederzettingsvormen
Over vroegmiddeleeuwse nederzettingen is buitengewoon weinig
bekend. Over het algemeen lijkt de bewoning tamelijk verspreid
te zijn geweest. Het nederzettingspatroon vertoonde een grote
dynamiek; pas aan het eind van de periode kregen veel nederzettingen de plek die ze nadien zouden houden.
Hoeveel ook in de loop van de tijd veranderd is, het is mogelijk
dat vroegmiddeleeuwse domeinen de ligging en vorm van de huidige nederzettingen hebben bemvloed. In de Zuid-Limburgse
dorpen Maarland en Eijsden geven open, ongeveer vierkante terreinen nog tot op heden de plaats van de oude hof aan.
Dergelijke voorbeelden vallen in ons gebied (nog?) niet aan te
wijzen.
105

De samenhang tussen kerken en domeinen kan ons wel iets verder helpen. Opvallend vaak ligt naast een vroegere eigenkerk een
kasteel of een grote boerderij. De kans is hier groot dat de wortels van dit geheel liggen in een vroegmiddeleeuws domein.
Misschien mögen we de redenering zelfs omdraaien en ervan
uitgaan dat de omgeving van een vroegmiddeleeuwse kerk de
eerst aangewezen plek is om een domeincentrum te gaan zoeken.
Voorbeelden van de combinatie van kerk en grote boerderij of
kasteel zien we vooral in het Maasdal. Tot de mooiste voorbeelden behoren Kessel, Horn, Geysteren en Asselt. Ook de verdwenen hoven van Echt , Neeritter, Thorn en Venlo moeten ergens
bij de kerk hebben gelegen. Aan het Kerkplein in Neer werden
enkele jaren geleden de resten van een stenen gebouw blootgelegd; mogelijk gaat het ook hier om de opvolger van een vroegmiddeleeuws domeincentrum. Plaatsen waar de eigenaar van
het plaatselijke, en vaak naast de kerk liggende, kasteel beschikte over het patronaatsrecht zijn Afferden, Arcen, Blitterswijck,
Broekhuizen, Geysteren, Grubbenvorst, Horn, Maasbree,
Sevenum, Stevensweert, Swalmen, Tegelen, Well en oorspronkelijk misschien Gennep. In andere gevallen berustte het recht bij
de geestelijke instelling die ook de plaatselijke hof bezat: Herten,
Neeritter. Een aantal van deze voorbeelden is zeker vroegmiddeleeuws, de jongste zullen uit de l i e en 12 eeuw stammen.
106

9.3.5 Niet-agrarische activiteiten en nederzettingen
De Maas was in de vroege Middeleeuwen de belangrijkste
noord-zuid verbinding. Op het belang van de Maashandel wijst
bijvoorbeeld de toi die in de eerste helft van de lOe eeuw in Echt
lag. De toi werd in 950 verplaatst naar het noordelijker gelegen
Kessel , mogelijk in verband met een verlegging van de Maas.
109

Tabel 21. Patroonheiligen van middeleeuwse kerken (grotendeeb naar Van
Veen, 1923).
Patroonheilige

kerk

Adelbert
Aldegundis
Andreas
Antonius
Catharina
Christoffel
Cosmas en Damianus
Dionysius
Fabianus en Sebastianus
Geertruid
Jacobus
Johannes de Doper
Lambertus

Mook (oorspronkelijk)
Buggenum, Maasbree
Melick, Velden
Mook (later)
Montfort
Roennond
Afferden
Asselt, Heijen
Sevenum
Beesel, Lottum, Maasbracht, Oirlo
Hunsel
Baexem, Meerlo
Blerick, Gennep (later), Haelen,
Helden, Nederweert, Swalmen,
Swolgen
Neeritter
Echt
Maasniel
Beegden (1646)
Ittervoort
Grubbenvorst, Horst (?), Kessel
Blitterswijck
Beegden (tegenwoordig), Gennep,
Horn, Linne, Neer, Sint Odilienberg,
Tegelen, Venlo, Vlodrop, Weert
Wessem
Herten, Thorn, Wanssum
Broekhuizen, Heythuysen, Meyel
Arcen, Baarlo, Roggel
Bergen
Venray
Broekhuizenvorst
Nunhem
Grathem
Heel, Stevensweert
Well
Geysteren, Stramproy

Lambertus en Lucia
Landricus en Anna
Laurentius
Leonardus
Margaretha
Maria/O.L. Vrouw
Maria Geboorte
Martinus
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Medardus
Michael
Nicolaas
Petrus
Petrus en Lucia
Petrus Banden
Salvator
Servatius
Severinus
Stephanus
Vitus
Willibrord
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De Maas had nadien ter hoogte van Echt twee takken, wat voor
tolheffing bepaald onhandig is. De abdij van Thorn kreeg in 1007
zowel markt- als tolrecht, wat eveneens wijst op verkeer.
110

Op vaste onderlinge afstand van ongeveer 30 km, overeenkomend met een dag varen, lagen plaatsen die een rol in de
Maashandel lijken te hebben gespeeld: Namen, Dinant, Huy,
Luik en Maastricht. Elk van deze staties had een belangrijke
rivierovergang, en daarmee een plaats waar goederen konden
worden overgeladen van land- naar watertransport.
111

Vanaf Maastricht wees Linssen als volgende staties Meeswijk
(lOe eexm Masuic), Wessem, Blerick-Venlo en Blitterswijck aan.
In de eerste twee gevallen klinkt dat plausibel. Van Meeswijk vermeldt bijvoorbeeld een oorkonde van Otto I uit 946 dat de grootmoeder van Otto er een stuk grond met vijf solidi aan inkomsten
uit scheepvaart schonk aan een klooster. Wessem was in de
lOe eeuw een handelsnederzetting (portus) met een stenen kerk
en muntrecht. Het muntrecht moet in 965 al hebben bestaan.
De lOe-eeuwse kerk is in het midden van de 1 le eeuw door een
grotere vervangen. Dit alles wijst erop dat dit gebied profiteerde van de Maashandel. Waarschijnlijk kruiste ook een
belangrijke oost-westverbinding hier de Maas.

de huidige betekenis lag: in het moderne spraakgebruik is een
wijk een nederzetting die behoort onder een andere nederzetting,
maar wel een eigen identiteit heeft. Die eigen identiteit kan liggen in een afwijkende bevolkingssamenstelling of in een bijzondere functie (handel, nijverheid, veehouderij).
Over nijverheid in de vroege Middeleeuwen is weinig bekend.
Mogelijk is in Tegelen enige kleiverwerkende activiteit blijven
bestaan. Er zijn aanwijzingen dat de fabricage van dakpannen na
de Romeinse tijd nog eeuwenlang is doorgegaan. In Gennep,
aan de noordzijde van de stadsmuur, is een grote hoeveelheid
ijzerslakken gevonden, die wijst op enige metaalbewerking in de
omgeving.
117
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9.3.6 Een fundamentele verandering?

112

113

114

Verder naar het noorden wordt het moeilijker. De Maas stroomt
hier zo langzaam dat de afstand die op een dag kan worden afgelegd aanzienlijk moet verschillen van die in de stroomopwaartse
riviervakken. Voor Blerick-Venlo beschikken we bovendien nauwelijks over vroegmiddeleeuwse gegevens. De 9e en lOe-eeuwse bewoningssporen in Venlo betreffen een agrarische kern die
niet aan de Maas lag. Wel lag in Venlo in de late Middeleeuwen
een belangrijke rivierovergang en overlaadplaats. Dat daar waarschijnlijk ook in de Romeinse tijd al een belangrijke rivierovergang was, maakt in ieder geval duidelijk hoe geschürt de piek
was.
Nog veel problematischer is Blitterswijck. Hier zijn de enige aanwijzingen voor activiteit de mislukte stadsrechtverlemngen aan
Wanssum en Geysteren (maar dat was pas in de 14e eeuw), een
muurschildering van Sint Christoffel in de dorpskerk, en vooral
de naam op -wijk. Toen Linssen zijn artikel schreef was de
gangbare opvatting nog dat -wijk een woord was van latijnse oorsprong (vicus), dat wees op een handelsnederzetting. Sedertdien
zijn de inzichten op dit punt echter sterk verändert en is de latijnse oorsprong van het woord in Nederlandse plaatsnamen, en
daarmee de verklaring, onhoudbaar gebleken. Volgens de huidige opvatting had wijk een veel ruimere betekenis, die dicht bij
115
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Uit de bovenstaande gegevens blijkt een uitbreiding van het aantal nederzettingen en de oppervlakte cultuurland in de loop van
de vroege Middeleeuwen. Plaatsnamen waren daarbij een
belangrijke gids. Die plaatsnamen geven echter nog niet aan of
de nederzetting op dezelfde plaats is blijven liggen. We merkten
al op, dat boerderijen in de Merovingische tijd 'zwierven', doordat ze na afbraak vaak op een andere plaats herbouwd werden.
In de internationale literatuur begint een zekere overeenstemming te ontstaan over een fundamentele verandering in de 8e tot
lOe eeuw. In deze periode lijken nederzettingen meer en meer
een vaste lokatie te hebben gekregen. In deze periode ontstonden
misschien ook de eerste grotere agrarische dorpen. En tenslotte
zagen we dat het ontstaan van de velden, de open dorpsakkers, in
deze periode wordt geplaatst. Deze ontwikkelingen zullen op de
een of andere wijze verband met elkaar hebben gehouden.
119

Een belangrijke, misschien zelfs doorslaggevende, factor voor
het ontstaan van de dorpen was de invloed van het (groot)grondbezit. De nieuwe dorpen ontstonden in de directe omgeving van
grondheerlijke centra. Naast veranderingen in het beheer van
landgoederen zullen ook de kerkstichtingen stimulerend hebben
gewerkt op de dorpsvorming. Vooral door de stichting van een
kerk kon een grondheerlijke hof zieh ontwikkelen tot het centrum voor de wijde omgeving.
Daarnaast nam het ontstaan van de dorpsakkers, met hun stelsel
van onderlinge afspraken en hun steeds verder versnipperende
grondbezit, een deel van de voordelen van verspreide bewoning
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weg. Bij de volgende herbouw kon een boerderij in de omgeving
van de hof of de kerk worden gesitueerd.

9.4 Sporen in het landschap
In de vroege Middeleeuwen zijn de grondslagen gelegd voor bet
huidige cultuurlandschap. Toch valt het nog niet mee om vroegmiddeleeuwse landschapselementen in het terrein aan te wijzen.
Een paar kerken en kasteelheuvels kunnen tot de vroege
Middeleeuwen teruggaan, maar wat er nu te zien is stamt voornamelijk uit latere perioden.
De meeste aanknopingspunten bieden nederzettingen, waarbij de
combinatie van kasteel/herenhoeve met kerk in een aantal gevallen op een vroegmiddeleeuwse herenhoeve met eigenkerk terug
kan gaan. Tot de plekken die nog het dichtst het vroegmiddeleeuwse beeld benaderen hören Asselt, met de kerk en de hof in
een landelijke omgeving aan de rand van het Maasdal, en Sint
Odilienberg, met de vrijstaande kerk op de berg in het Roerdal.
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10 Höge en late Middeleeuwen (1000-1500)
De période die in dit hoofdstuk wordt beschreven, is van uitzonderlijk groot belang geweest voor het cultuurlandschap. In de
grote ontginningsperiode van de 10e tot het begin van de 14e
eeuw werd de basis gelegd voor een belangrijk deel van het huidige cultuurlandschap. Een aantal vrijstaande boerderijen met
hun akkerkampen wordt al in de Middeleeuwen genoemd, maar
ook delen van de velden om de grotere bewoningskernen moeten
in deze période zijn ontstaan. De belangrijkste landschapstypen
kregen in deze période hun kenmerken.

10.1 Sociaal-economische ontwikkeling
10.1J Het algemene beeld
In de economisch-historische literatuur wordt de période tussen
1000 en 1500 verdeeld in drie fasen. De période van de 10e tot
het begin van de 14e eeuw was een tijdvak van expansie. De
bevolkingsomvang moet in deze tijd sterk zijn toegenomen, wat
tot grote ontginningen leidde. In de internationale literatuur
wordt vaak gesproken van 'de grote ontginning'. De economische ontwikkeling blijkt ook uit de opkomst van steden.
In het grootste deel van Europa werd de expansieperiode gevolgd
door een landbouwcrisis die duurde tot het midden van de 15e
eeuw. Vooral de graanprijzen bereikten een dieptepunt. De klap
kwam hard aan, temeer omdat de voorgaande période een zekere
economische integratie had opgeleverd. De problemen bleven
daardoor niet beperkt tot kleine gebieden, maar waren tot in de
uithoeken van Europa voelbaar.

De daling van de graanprijzen was voor de niet-agrarische bevolking gunstig. De Ionen van handwerkslieden en stedelingen,
maar ook van landarbeiders, die toch al Stegen door de toenemende schaarste aan mensen, Stegen in werkelijkheid nog verder
door de läge voedselprijzen. Veel kloosters en andere grootgrondbezitters kwamen in de problemen door de hogere Ionen.
De Steden vertoonden over het algemeen een rooskleuriger beeld
dan het landelijk gebied, terwijl in een aantal landelijke gebieden
een verschuiving van landbouw naar niet-agrarische activiteiten
valt waar te nemen.
Het gevolg was een reconstructie van de Europese landbouw.
Gebieden die daarvoor geschürt waren, schakelden over op Produkten waarvoor de vraag minder sterk daalde of zelfs Steeg.
Wijn en andere handelsgewassen boden voor sommige gebieden
een uitweg. Zo maakte de verbouw van wede, een plant waarvan
blauwe kleurstof werd gemaakt en die onder andere in de omgeving van Gulik geteeld werd, in de 14e eeuw een Sterke groei
door. Andere gebieden schakelden over van akkerbouw naar
veeteelt, wat samenging met een lagere behoefte aan arbeidskrachten. Zo zien we in deze periode de schapenhouderij in
Engeland opkomen en verdween de graanbouw uit de
Westnederlandse veengebieden. In het laatste gebied bood de
vraag uit de Steden aan boeren in de omgeving mogelijkheden
voor specialisatie op de melkveehouderij.
3

1

2

Het begin van de crisis verschilt per gebied. In sommige gebieden was al omstreeks 1300 duidelijk dat de ontginningen te ver
waren gegaan. Marginale gronden, die onder druk van de bevolkingsgroei in cultuur waren gebracht, werden al na korte tijd
minder produktief en moesten soms worden opgegeven. In deze
gebieden stagneerde de bevolkingsgroei, terwijl de ontginningen
in andere streken nog doorgingen. Over heel Europa bezien was
er een toestand van overbevolking, die leidde tot een
Malthusiaanse reactie. 1317-1319 waren jaren met grote hongersnoden en in 1348-1351 volgde de bekende pestepidemie, die
zich in de volgende eeuwen nog een aantal malen herhaalde. De
bevolkingsgroei werd omgezet in een daling. Vooral de graanprijzen raakten in een vrije val.

Andere gebieden misten mogelijkheden tot omschakelen. In de
meer marginale gebieden, zoals de meeste Europese middelgebergten, namen bevolking en oppervlakte cultuurland dramatisch
af. In de betere gebieden veranderde op het eerste gezicht minder, maar ook hier leidden crisis en bevolkingsafname tot een
economische reconstructie, met een stijging van de gemiddelde
bedrijfsgrootte.

10.1.2 Noord- en Midden-Limburg en omgeving
Onduidelijk blijft in welke mate deze ontwikkelingen, die op
Europese schaal plaatsvonden, gevolgen hadden in het onderzoeksgebied. Een zeker verband moet er wel geweest zijn: het
Maasdal stond niet op zichzelf maar bezat handels- en andere
relaties met het Rijnland en met de kustgebieden. Dat gebieden
in de late Middeleeuwen al bernvloed werden door de buitenwereld blijkt ook uit de gegevens over bevolkingsdichtheid en ver-
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stedelijkingsgraad. Deze gegevens tonen een patroon van concentrische cirkels om de econonüsche zwaartepunten in de
Nederlanden. De grootste bevolkingsdichtlieid en de hoogste
verstedelijkingsgraad kwamen tegen het einde van de
Middeleeuwen voor in Viaanderen en Holland (Tabel 22).
Brabant nam een tussenpositie in. Daarna volgde het Gelders
Overkwartier, waarbij het grote verschil tussen de Landen van
Kessel en van Montfort opvalt. De andere Nederlandse zandgronden kwamen nog aanzienlijk lager uit.
Tobel 22. Bevolkingsdichtheid (inw./km ) van een aantal gebieden omstreeh
1500 (Blockmans, 1980, p. 46).
2

Gebied

Periode

Stad + platteland

Platteland

Viaanderen
Holland
Henegouwen
Brabant
Hertogdom Limburg
Land van Kessel
Land van Montfort
Goch-Erkelenz
Kwartier van Zutphen

1469
1514
1458
1473
1489
1469
1469
1467-1469
1470-1498

77,9
>66
41,4
39,8
21,4
23
15
>12
20

44,9
47
28,9
27,3
19,9
23
12
12
12

De beschikbare gegevens wijzen in het onderzoeksgebied op een
Sterke groei van nederzettingen en cultuurland tussen de lOe en
het begin van de 14e eeuw. In hoofdstuk 7 kwamen we al grote
aantallen voorbeelden van nederzettingen en ontginningen in
dezö periode tegen. Ook de meeste Steden ontstonden in deze
periode.
Over de demografische en econonüsche ontwikkeling in de 14e
en 15e eeuw zijnmeer cijfermatige gegevens overgeleverd, maar
bestaat desondanks nog geen helder beeld. Onlangs Steide
Becker vast dat de pest ook in het gebied tussen Maas en Rijn in
1351, 1358, 1375-76, 1383-'84 en 1400-'01 flink wat slachtoffers maakte. In ons gebied wordt de pest vermeld in 1468
(Land van Montfort), 1469 (Venray), 1492 (Venlo) en 1558-'59
(Weert); andere ziekten veroorzaakten epidemieen in 1473
(Venlo) en 1524 of 1529 (Weert). In delen van Gelre lijkt de
bevolkingsomvang in de tweede helft van de 14e eeuw te zijn
afgenomen. Gelderse rekeningen bevatten in die tijd diverse vermeldingen van woest liggende erven. De grote broekontginningen ten oosten van Gennep (zie hieronder, par. 10.3) gingen nog
4

5

6

in de 14e eeuw door, maar liepen in het tweede kwart van de 14e
eeuw vast.
Vooral in de zanddorpen in het Peelgebied zien we juist in deze
periode de opkomst van de lakennijverheid. Het leidde in deze
dorpen tot een zekere wetvaart en, tenminste in een aantal dorpen
(Weert is het duidelijkste voorbeeld) tot groei.
Een overzicht van de demografische ontwikkeling in de late
Middeleeuwen in een aantal delen van de Nederlanden (fig. 118)
toont een gedifferentieerd beeld. Gebieden als Rijnland en de
Brabantse Maaskant, die later gedomineerd werden door veehouderij, kenden over de periode als geheel een bevolkingsafname. Daarentegen laten typische zandgebieden als Salland en de
Meierij van 's-Hertogenbosch juist in de internationale crisisperiode een groei zien. Ook in Gelre lijkt de bevolking in de eerste
helft van de 15e eeuw te zijn gegroeid. In het laatste deel van de
eeuw lijkt vrijwel overal in de Nederlanden een bevolkingsafname te hebben plaatsgevonden, opnieuw in tegenstelling tot de
algemene trend.
7

10.2 Bestuurlijke ontwikkeling
In de late Middeleeuwen was het bestuur uitzonderlijk versnipperd, wat soms nog in het huidige landschap te zien is. De meest
directe restanten zijn de vroegere bestuurscentra (kasteien, Steden), de verdedigingswerken en de grensmarkeringen. Daarnaast
hebben overheden door de eeuwen heen de economie gestimuleerd. Veelbelovende dorpen kregen stadsrechten om nieuwe
bewoners en bedrijfstakken aan te trekken. Ook ontginningen
werden door de overheid gestimuleerd.

10.2.1 Versnippering
In bestuurlijk opzicht toonden de l l e en 12e eeuw een uitzonderlijke versnippering. Sommige van de oudste kasteien verwijzen nog naar lokale heersers die in hoge mate onafhankelijk
waren. De oudste kasteeltypen zijn walburchten en 'motte'kastelen. Het enige bekende voorbeeld van het eerste type in ons
gebied is de, onlangs herontdekte, walburcht aan de Roode Beek
bij Vlodrop Station. Vorm en aardewerkvondsten doen een aanleg uit de 1 le/12e eeuw vermoeden.
8
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De term 'motte'kasteel is afkomstig van het Franse begrip 'chäteau ä motte', een kasteel op een heuvel. De gangbare MiddenLimburgse aanduiding, Bolberg, komen we als kasteelnaam tegen
in Posterholt en in het Echterbroek. In het huidige landschap liggen nog verschillende kasteelheuvels: Spraland (bij Oostrum),
Het Gebroken Slot (Grubbenvorst), Horn, Kessel, de Oudborg
(Swalmen) en, onzeker, de kapelheuvel in Zelder. Een verdwenen
motte is waarschijnlijk de Drususberg bij Merum, die rond 1880
is afgegraven. De heuvel lag op 300 meter van haar mogelijke
opvolger, de Oude Borgh van de heren van Mereheim. Andere
mottes worden verondersteld in Ottersum en St-Odilienberg
(het huis Frymersum heette oorspronkelijk Berg ).
9

10

11

Enkele van de belangrijkste oude kasteien lagen aan de Maas.
Kessel, Horn en Grebben (Grubbenvorst) werden bewoond door
families die een tijdlang een vooraanstaande rol speelden in de
Streek. De Keverberg in Kessel, de oude burcht van de graven van
Kessel, dateerde in hoofdvorm vermoedelijk uit de eerste helft
van de 12e eeuw, maar bij archeologisch onderzoek na de verwoesting in 1944 werden sporen ontdekt van een woontoren uit
het midden of de tweede helft van de 11 e eeuw. Het kasteel van
Horn is voorzover bekend wat jonger, maar bestand net als dat
van Kessel in de 13e eeuw uit een weermuur op een motte. Het
12

13

Gebroken Slot, vroeger Grebben genoemd, behoorde in de 13e
eeuw aan de heren van Millen.
Van andere kasteien is nog nauwelijks iets bekend. Een raadsel
vormen de kasteien in afgelegen, ontoegankelijke en onbewoonde gebieden. Een dergelijke ligging hebben de 12e-eeuwse
Bol(len)berg bij de hoeve Diergaarde in het Echterbroek en de
genoemde walburcht aan de Roode Beek. Bij de laatste was de
omgeving extra ontoegankelijk gemaakt door de aanleg van
stuwdammen in het beekdal. De vraag doet zieh voor naar de
funetie van die afgelegen kasteien. De Bolberg kan een funetie
hebben gehad voor het toezicht op het jachtgebied van de
Gelderse graven (de 'Diergaarde'). Misschien mögen we voor de
versterking aan de Roode Beek iets soortgelijks veronderstellen.
14

15

10.2.2 Versterking bestuurskracht
In de 12e eeuw begonnen de heren, in onderlinge coneurrentie,
hun machtsbasis te versterken. Dat gebeurde op uiteenlopende
manieren. De meest succesvollen, Gelre, Gulik en Loon, ontwikkelden zieh tot machtsblokken, die in Noord- en MiddenLimburg interfereerden.

Holland: Noord-Rijnland
Holland: Noord-Hollands Noorderkwartier
Oversticht: Salland
Oversticht: Twente
Gelre: Kwaröer van Zutphen
Gelre: Deel van de Veluwe
Gelre: Ambten Goch, Geldern & Straelen
Brabant: Meierij van den Bosch, behalve Maaskant
Brabant: Maaskant
Henegouwen, Waals-Vlaanderen en Brabant
1300

1350

1400

1450

1500

Bevolkingsgroei volgens Van Schalk, 1987, pp. 186-188
Periode

Groel
Stagnatie
Afname

Fig. 118. Bevolkingsontwikkeling in delen van de Niederlanden tussen 1300 en 1550, naar gegevens van Van Schalk (1987, pp. 186-188).

1550
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Verschillende rechten die aanvankelijk aan de keizer toebehoorden, kwamen gaandeweg in handen van lagere heren. Een voorbeeld is het wildernisregaal, het recht op de onontgonnen gebieden. Daartoe behoorden ook de rivieren, en daarmee de rechten
op visvangst, tolheffing en opwassen. Een ander recht was het
recht op versterking. Deze rechten en inkomsten vormden een
belangrijke basis voor uitbreiding.
16

Die uitbreiding was een geleidelijk proces, waarbij kasteien,
hoven, rechten en gebieden werden verkregen door aankoop,
huwelijk, ruü of erfenis. Hoewel daarbij op de lange termijn wel
naar een aaneengesloten gebied werd toegewerkt, kwamen de
uitbreidingen tot stand naarmate zieh mogelijkheden voordeden.
In onze regionen was Gelre het meest succesvol in deze voorganger van het postzegels verzamelen. Daarnaast breidden
Gulik en Kleef hun territoria uit tot aan de Maas. De grafelijke
families van deze drie territoria zagen hun inspanningen beloond
met een hertogstitel: Gelre in 1334, Gulik in 1356 en Kleef in
1417.
17

Andere heren met landsheerlijke pretenties, zoals die van Kessel,
Horn en Cuijk, waren minder succesvol. De heren van Cuijk
overspeelden hun hand en werden in de jaren 1130 door hun
gezamenlijke tegenstanders onderuit gehaald. Ze moesten
genoegen nemen met een bescheiden positie en een beperkt
gebied, waarin ze het overigens nog eeuwen hebben volgehouden. De graven van Kessel bouwden naast hun omvangrijke bezit
rond het stamslot een tweede machtsbasis op aan de oostzijde
van de Maas (rond hun kasteel in Brüggen en in Grevenbroich)
en bezaten bovendien nog aanzienlijke bezittingen op de
Hunsrück (ten zuiden van de Moezel). Later kwamen ook zij in
de verdrukking tussen hun machtiger coneurrenten: in 1279 werd
het gebied ten westen van de Maas overgedragen aan Gelre en
nadat de gravenfamilie in 1307 uitstierf nam Gulick de gebieden
ten oosten van de Maas over. De heren van Horn breidden hun
territorium vooral uit met geestelijke goederen, zoals Wessem en
Weert, waarover ze aanvankehjk de voogdij hadden. In 1450
kregen ze de titel van graaf. Nadien was de groei eruit en na de
dood van de laatste graven in 1568 en 1570 verviel Horn aan de
Luikse bisschop en eiste de koning, als opvolger van de Gelderse
graven, Weert op.
18
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Juist buiten ons gebied werkten de hertogen van Limburg en de
graven van Loon lange tijd succesvol aan de opbouw van een
landsheerlijkheid. Nadat deze families uitstierven raakte het
gebied van de eersten versnipperd en kwam het Loonse gebied,

in grate lijnen het tegenwoordige Belgisch Limburg, in handen
van de Luikse bisschoppen.
Gelre biedt een mooi voorbeeld van de geleidelijke uitbouw van
een aantal verspreide bezittingen en rechten tot een echte landsheerlijkheid. Het grate belang van Gelre voor de geschiedenis
van Noord- en Midden-Limburg rechtvaardigt een wat uitgebreidere behandeling.
Het begin ligt naar verluid in 1018, toen koning Hendrik II een
aantal goederen gaf aan twee broers, Gerardus en Rutgerus
Flamens. De beide broers, waarschijnlijk afkomstig uit Viaanderen, heten respectievelijk de stamvaders van de Gelderse en de
Kleefse graven te zijn. Een latere Gerard zou in 1097 tot graaf
zijn verheven. Hij bezat de kasteien van Wassenberg en Gelder
met een vrij omvangrijke hoeveelheid land, alsmede een aantal
rechten en goederen in het rivierengebied (in de Betuwe,
Teisterbant en het Land van Maas & Waal). De kern werd aanvankelijk gevormd door de beide kasteien, waarvan Gelder al
snel de hoofdresidentie van de graven werd. Beide kasteien stammen in eerste aanleg waarschijnlijk uit de 1 le eeuw. Belangrijker
dan het goederenbezit was een aantal rechten, vooral het wildernisregaal, die al vrij vroeg aan de Gelderse graven kwamen.
Een belangrijke aanwinst was het graafschap Zutphen, dat in het
begin van de 12e eeuw door huwelijk werd verkregen. In de
tweede helft van die eeuw lijken de Gelderse graven vooral
expansie in het noordelijke deel van hun gebied te hebben nagestreefd. Zo wist de graaf in 1196 de Veluwe in leen te krijgen, terwijl Wassenberg en enkele gebieden tussen Roermond en
Maastricht juist werden afgestoten. In de eerste helft van de 13e
eeuw streefden de graven naar afronding van hun bezit in de
Graafschap en het rivierengebied. Een van de belangrijkste aanwinsten in die période was Nijmegen en omgeving in 1247.
Gaandeweg werd het Gelderse gebied hier een aaneengesloten
geheel. Onder graaf Otto II (1229-1271) werd een begin gemaakt
met het verlenen van stadsrechten.
24

Daarna richtte de aandacht zieh weer meer naar het zuiden. Hier
was Echt, dat eerder aan St Servaas (Maastricht) en de graven
van Loon behoorde, al in 1076 Gelders bezit. In de 13e eeuw
worden ook St Odiliënberg (1222), Roosteren (1243) en Linne
(1258) als bezit van de Gelderse graven genoemd. AI deze plaatsen waren later deel van de heerlijkheid Montrait, waarvan in
1259 Hendrik van Gelre, broer van graaf Otto II, als heer wordt
genoemd. Hij is, tenminste voor een deel, verantwoordelijk voor
de bouw van kasteel Montfort (fig. 119). In een oorkonde van
1277 werd vastgelegd dat deze heerlijkheid na de dood van
Hendrik weer aan de graaf van Gelre terug zou vallen.
25
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In 1279 werd Gelre uitgebreid met Kessel. Hier stuitte Gelre op
Brabant, dat eveneens in dit gebied uitbreiding zocht. Na de door
Brabant gewonnen Limburgse Successie-oorlog (1283-1288, met
de beslissende slag bij Woeringen in 1288) kwam de Gelderse
expansie grotendeels tot stilstand. Wei vonden nog kleine aankopen plaats ter afronding van het bezit: Geysteren in 1304 en de
burcht Grebben met Grubbenvorst in 1311. Daarmee besloeg
het Gelders Overkwartier een redelijk aaneengesloten gebied aan
weerszijden van de Maas.
In de 14e eeuw ontwikkelde zieh de indeling van Gelre in de vier
kwartieren, elk met een hoofdstad. Het betekende een Stimulans voor de ontwikkeling van de vier hoofdsteden Roermond,
Arnhem, Zutphen en Nijmegen. Het Overkwartier wordt vanaf
1318 in Gelderse stukken aangeduid als het land van der
Nierssen opwaert aen beyden syden van de Mosen.
26

10.2.3 Versterkte Steden
In de late Middeleeuwen verloren kasteien gaandeweg hun strategische betekenis. Hun plaats werd ingenomen door de Steden,
die zieh in veel gevallen aanvankelijk juist onder de bescherming
van een kasteel hadden ontwikkeld.
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Fig. 119. De mine van kasteel Montfort (foto auteur).

U- '•

In de eerste fase van de ontwtteling werden die Steden nog door
het kasteel gedomineerd, een beeld dat bij mislukte Steden als
Kessel en Monifort nog altijd herkenbaar is. De meer succesvolle
Steden drukten later de kasteien steeds verder weg. Een mooi
voorbeeld is Roermond, waar het kasteel in de 14e eeuw werd
afgebroken en de kasteelbewoner verhuisde naar een huis in de
stad. Een stad bleek met haar grotere bevolking en reserves beter
in Staat een belegering te doorstaan dan zelfs de grootste kasteien.
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Veel Steden waren versterkt met grachten en aarden wallen, met
alleen stenen poorten bij de toegangen. Steden die zieh dat konden veroorloven bouwden stenen rriuren met torens. Gennep deed
dat bijvoorbeeld in de 14e eeuw. Roermond bezat na de uitleg
in de 14e eeuw een stenen muur met 20 torens.
30
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landweer is nog steeds in het terrein herkenbaar; de weg tussen
Kesseleik en Helden loopt eroverheen. Bij opgravingen bleek het
te gaan om een wal met aan weerszijden een gracht. Aan beide
zijden werden voör de landweer Systemen van struikelgaten
gevonden.
In de omgeving hebben nog meer landweren bestaan. Een biervan, Gerheggen of Strijdhagen genoemd, is in 1439 aangelegd bij
de Bergerhof, de boerderij van het kapittel van Thorn in Neer ;
een tweede landweer, de Houtgraven, sloot mogelijk op deze
Strijdhaag aan. Nog in 1658 werd in Neer een landweer aangelegd, de Gekkegraaf, die ongeveer het trace volgde van het latere
Afwateringskanaal. De Gekkegraaf had echter geen defensief
doel, maar is aangelegd als grensmarkering, na grensconflicten
tussen Neer en de aangrenzende dorpen. Toch is het opvallend
dat juist rond 1656-1658 op verschalende plaatsen in het
Overkwartier pogingen werden gedaan om landweren te herstellen.
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39

Beter dan een enkele gracht was een dubbele met een, mogelijk
met doornstruiken begroeide, middenwal tussen de binnen- en
buitengracht. Dergelijke dubbele grachten hebben zeker gelegen
om Arcen, Gennep, Roermond, Venlo en, althans gedeeltelijk,
Weert. Jacob van Deventer's stadsplattegronden (ca 1560) tonen
nog dubbele grachten om Roermond, Venlo en aan de westzijde
van Weert. In Roermond en Venlo liggen ze om de stadsuitleg uit
de eerste helft van de 14e eeuw, in het Duitse Straelen zijn ze
waarschijnlijk rond 1400 aangelegd. In Weert zijn de eerste
grachten waarschijnlijk in het begin van de 15e eeuw aangelegd;
omstreeks 1500 werden landerijen afgegraven voor de verbreding van de gracht (is toen de tweede gracht om een deel van
de stad aangelegd?). In Gennep daarentegen was de buitenste
gracht al in de 14e eeuw weer gedempt. AI met al mögen we
aannemen dat de dubbele gracht in de 14e en 15e eeuw een
moderne verdedigingstechniek was.
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Ten oosten van de Maas zijn landweren bekend in de omgeving
van Venlo; bij de Landweerweg en op de grens met Tegelen zijn
nog Sporen zichtbaar Bij Swalmen zijn nog resten over van de
Wolfsgraaf.
4 3
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10.2.4 Landweren

10.2.5 Kloosters en hun bezitängen

In het overgangsgebied tussen verdedigingswerken en gewone
grensmarkeringen bevinden zieh de landweren. Deze bestonden
oorspronkelijk uit een systeem van wallen en grachten, soms
aangevuld met andere obstakels, zoals palissa'den, struikelgaten
en doornstruiken. Openingen werden voorzien van slagbomen.
Landweren kunnen nooit een goed toegerust leger hebben tegengehouden, maar waren wel effectief tegen bijvoorbeeld veerovers.

Een bijzondere plaats in het middeleeuwse landschap werd ingenomen door de vele kloosters. Naast de oude benedictijnerkloosters ontstond in de hoge en late Middeleeuwen een groot aantal
nieuwe kloosters, behorend tot verschilfende kloosterordes.
Sommige werden in de wildernis gesticht, waar ze kleine ontginningskernen vormden, andere werden gebouwd in bestaand cultuurland. De meeste werden gesticht in de Steden, waar ze het
stadsbeeld tussen de dichtbebouwde kern en de muur gingen
bepalen.

De meeste landweren stammen uit de 14e en de eerste helft van
de 15e eeuw. De eerste Nederlandse landweer wordt in 1313 vermeld; na 1350 groeide het aantal sterk en na 1450 zijn er weinig
meer aangelegd. De Limburgse gegevens passen in dit beeld.
De meeste Zuidlimburgse landweren waarvan dateringen bekend
zijn, zijn in de 14e eeuw aangelegd. In Midden-Limburg is de
Kesseler landweer, de Lankerd, het best onderzocht. De landweer
loopt over Kessels grondgebied en belemmerde de bewoners van
Kessel in het weiden van hun vee. Klachten daarover staan in een
stuk dat is geschreven tussen 1371 en 1377, wat het waarschijnlijk maakt dat de landweer kort voordien is aangelegd. Deze
35
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Middeleeuwse kloosters en kloosterorden lijken een soort vaste levenscyclus
te hebben doorgemaakt. Het begin werd gekenmerkt door strenge regels en
groot religieus enthousiasme. De voorbeeldige leefwijze bracht velen ertoe
schenkingen en erfenissen aan het klooster te geven. In körte tijd werd een
aanzienlijk bezit opgebouwd. Na deze opbouwfase volgde een fase van consolidatie. Het beheer van de goederen vroeg steeds meer aandacht; de welvaart
gaf aanleiding tot enige luxe en nieuwe generaties kloosterlingen standen
steeds verder af van de eenvoud en de pioniersgeest van de stichters. Daardoor
verloor het klooster de aandacht van gulle gevers; het bezit werd nauwelijks
meer uitgebreid. Wel werd geprobeerd het bestaande bezit tot een meer economische eenheid te maken door verafgelegen bezittingen af te stoten en te
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In de late Middeleeuwen werd het kloosterlandschap steeds gevarieerder door
een groot aantal nieuwe ordes (tabel 23). Naast ordes als die van de benedictijnen en cisterciensers, die de landbouw als belangrijkste bestaansbron hadden en die daarom geworteld waren in het landelijk gebied, ontstonden er ook
die meer in de stedelijke wereld thuishoorden. Aanvankelijk waren daar benedictijnerkloosters omgezet in wereldlijke kapittels (bijvoorbeeld in
Maastricht). Vervolgens nam een aantal de regel van Augustinus aan die, meer
dan de benedictijner regels, was gericht op werkzaamheden in de stedelijke
wereld. De oudste voorbeelden zijn de leefgemeenschappen van kanunniken, meestal priesters die verbonden waren aan bisschoppelijke kerken.
Behalve met zielzorg en eredienst, Melden zij zieh ook bezig met onderwijs
en met beheer van kerkelijke goederen. Ook ontstonden er leefgemeenschappen van kanunnikessen, die naast hun geestelijke leven vooral verzorgende
taken uitvoerden. In de 1 le eeuw nam een groot aantal kanunniken de augustijner regels aan en werden reguliere kanunniken. Daarnaast bleven seculiere
kanunniken bestaan, die recht hielden op eigen bezit en inkomsten.
Een derde groep kloosters was die van de bedelorden, zoals dominicanen,

vervangen door dichterbijgelegen land. Tenslotte volgde een fase van neergang. Veel kloosters bleken niet in Staat zieh aan veranderende omstandigheden aan te passen en kwamen in economische Problemen. Ze verloren nun
aantrekkingskracht voor nieuwe roepingen en krompen in, soms totdat een
nieuwe hervormingsbeweging het elan en de oude idealen weer terugbrachten.
De grote benedictijnerkloosters uit de Karolingische periode hadden al in de
10e eeuw hun opbouwperiode achter zieh, al bleven veel ervan nog eeuwenlang rijk aan bezit en invloed. Ook werden nog enkele nieuwe kloosters
gesticht, bijvoorbeeld in het midden van de 1 le eeuw de abdij Siegburg, die
kort daarop eigenaar werd van Straelen (inclusief Arcen). De orde als geheel
kreeg steeds meer kritiek, ook van binnenuit. Er ontstonden hervormingsbewegingen van kloosterlingen die terug wilden naar de oorspronkelijke idealen.
De belangrijkste van die bewegingen ging uit van het klooster Cluny, gesticht
in 909. De Cluniacensers werden in korte tijd populair, en rijk. Er volgde een
reeks hervormingsbewegingen, waartoe de cisterciensers en de norbertijnen
behoorden.
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Fig. 120. Het klooster St Elisabethsdal bij Nunhem. Rechts een restant van het middeleeuwse klooster (foto auteur).
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augustijnen, carmelieten en franciscanen. Ze Weiden zieh bezig met prediking
en zielzorg, en legden grote nadruk op armoede. De bedelorden waren economisch afhankehjk van bevolkingsconcentraties, en we treffen ze bijna uitsluitend in de Steden aan. De franciscanerorde was verdeeld in secties. De eerste orde was voor mannen ('minderbroeders'), de tweede voor vrouwen ('ciarissen'). Daarnaast ontstond nog de derde orde voor mannen of vrouwen die
wel in een leefgemeenschap gingen wonen maar geen geloften aflegden.
Dat laatste hadden ze gemeen met een andere lekenbeweging, de begijnen
(vrouwen) en begarden (mannen). Deze beweging ontstond in het eind van de
12e eeuw in de Nederlanden. Zij kenden geen vaste regel en standen bij de
bisschoppen vaak in een kwaad daglicht. Eveneens in de Nederlanden ontstonden aan het eind van de 14e eeuw de leefgemeenschappen van de
Broeders en Zusters des Gemenen Levens. De meeste broederkloosters namen
de regel van Augustinus aan en vormden de Windesheimer congregatie. De
vrouwengemeenschappen sloten zieh vaker aan bij de derde orde van
Franciscus.
47

Soms veranderden kloosters van signatuur. Het franciscanerklooster Maria
Wijngaard in Weert werd al in 1450, acht jaar na de stichting, omgezet in een
augustinessenklooster.

Het eerste cistercienserklooster in het gebied tussen Maas en
Rijn was Camp, in de omgeving van Geldern, dat kort na 1122 is
gesticht. Camp had uitgebreide bezittingen in het onderzoeksgebied, onder meer in Veltum (bij Vemay), Blitterswijck, Wanssum,
Blerick en Gennep. De cistercienserorde werd begunstigd door
de Gelderse graven. In 1218 stichtte een van die graven de
Munsterabdij, een klooster voor cistercienser nonnen, in
Roermond. Camp, de Munsterabdij en Gravendaal (aan de Niers,
een dochterklooster van de Munsterabdij) zijn alle drie als grafkefk voor Gelderse graven gebruikt. De kerk van de
Munsterabdij, die niets meer heeft van de eenvoud die voor cistercienser kerken was voorgeschreven, is misschien gebouwd als
grafkerk voor de stichters. Een ander cistercienserklooster was St
Elisabethsdal bij Nunhem, gesticht in 1212 (fig. 120).
48
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Vlakbij St Elisabethsdal lag het klooster Keizerbosch (Neer), dat
behoorde tot de norbertijnenorde. Deze orde, in 1121 gesticht
door streekgenoot Norbert van Gennep, leek zowel in organisatie
als in idealen op de cistercienserorde. Beide ordes koesterden het
ideaal van een groep monniken of nonnen die zieh in de wildernis vestigden en daar met eigen handen een bestaan opbouwden.
Ze zijn in de historische literatuur vaak gezien als grote ontginners. Modern onderzoek heeft van dat beeld weinig heel gelaten.
De kloosters blijken vaak in bestaand cultuurland te zijn gesticht
en ook de meeste uitbreidingen betroffen aankoop of Schenking
van bestaand cultuurland. Dat blijkt ook uit de schaarse gegevens over de kloosters in ons gebied. St Elisabethsdal is gesticht
op de plaats van een ouder adellijk huis Vreholt en Keizerbosch
50

gaat terug op een uithof van de abdij Averbode. Nog opvallender is de figging van de Munsterabdij: niet in de wildernis maar
naast de opkomende stad Roermond. De stichting is misschien
mede bedoeld geweest als Stimulans voor de wederopbouw en
groei van Roermond, dat in 1214 door brand verwoest was. Het
klooster heeft zeker als bedevaartsoord en agrarisch centrum
belang gehad voor de lokale economie. Overigens gaat het te
ver om ontginningen door kloosters geheel te ontkennen. De
bovengenoemde abdij Gravendaal kocht bijvoorbeeld in 1280
een bos bij Goch van de graaf, met het duidelijke doel het te ontginnen tot cultuurland.
51
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Geheel anders was de ontwikkeling in Thorn, dat misschien is
gesticht als benedictijnerklooster. In ieder geval vanaf de 13e
eeuw was het een exclusief adellijk stift, waar de hoogste adel in
den lande de overschietende dochters onderbracht. Kandidaten
moesten kunnen aantonen dat alle grootouders, later zelfs alle
overgrootouders, van adel waren. De gelofte van armoede was
hier niet van toepassing. Thorn, het enige voorbeeld van een
kloosterstadje in ons gebied, wordt nog altijd gedomineerd door
de vroegere stiftskerk. Het enige deel van de stiftsgebouwen dat
behouden bleef, de voormalige keuken, vormt nog altijd een van
de meest kapitale panden. Aan de noordzijde van Thorn Staat de
Loretokapel, gesticht door een vroegere bewoonster van het stift
( % 121).
54

Vanaf de 13e eeuw werd het overgrote deel van de kloosters in de
Steden gebouwd. Enkele kloosters die aanvankelijk buiten de
stadsmuren standen, werden later om veiligheidsredenen verplaatst naar een piek binnen de stad. Andere vestigden in de stad
een 'refugiehuis', waamaar men in geval van nood kon uitwijken. Roermond met directe omgeving telde in het midden van de
16e eeuw elf kloosters, het begijnhof meegerekend. In Venlo
begon de vestiging van kloosters later en bleef het aantal ook
kleiner (vijf in de 16e eeuw). Weert was met twee kloosters en
een begijnhof duidelijk een stad van een lagere orde. Voor een
dorp als Venray zijn twee kloosters juist weer opvallend veel.
De meeste kloosters werden gebouwd in delen van de Steden
waar nog ruimte was, buiten de dichte bebouwing van het centrum. In vrijwel iedere middeleeuwse stad lagen binnen de muren
nog tuinen, boomgaarden en andere open mimten. Deze dienden
gedeeltelijk om ruimte te hebben voor nieuwe bebouwing zonder
dat direct een dure verlegging van de stadsmuur nodig was. In de
tussentijd werd het land gebruikt voor voedselvoorziening. In
Roermond en Venlo zijn in de late Middeleeuwen de vele nieuwe
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Fig. 121. De Kapel onder de Linden ofLoretokapel (186,4/353,6), in het veld ten noorden van Thorn. De kapel is in de jaren 1673-1681 gebouwd door een van de
kanunnikessen van Thorn, Clara-Elisabeth van Manderscheid Blankenheim, op de 'Plats aen die Linden Alhyer int Thoren Veit'. De kapel is gebouwd naar een
(sedertdien verdwenen) voorbeeld in Loveren, ten zuiden van Breda (MekMng, 1977; foto auteur).

kloosters op deze terreinen gevestigd. Vooral in Roermond is dit
nog in de huidige stad herkenbaar.
In het buitengebied is alleen in het Leudal en omgeving nog iets
van een middeleeuws kloosterlandschap terug te vinden. Op
korte afstand van elkaar lagen hier de kloosters St Elisabethsdal
(aan de Leubeek) en Keizerbosch (Neer). Beide zijn in het begin
van de 13e eeuw gesticht en hebben bestaan tot 1796-'97.
Keizerbosch is sinds de 19e eeuw een particulier landgoed, maar
de oude kloostergebouwen zijn nog goed herkenbaar. Ook de
gracht om het grote vijfhoekige kloosterterrein is nog terug te
vinden.
Het klooster St Elisabethsdal heeft een wisselvallige geschiede-

nis gehad en heeft maar nauwelijks de 80-jarige oorlog overleefd.
De gebouwen gaan voornamelijk terug op de 18e-eeuwse herbouw van het klooster, maar van het middeleeuwse gebouw is
nog een toren over. Bij het klooster Staat de rurne van de kloostermolen, nazaat van de molen die in 1278 naar deze plek werd
verplaatst (voordien stand de molen ruim 500 meter noordelijker). In 1701 kocht het klooster ook de tweede molen op de
Leubeek, de Leumolen of St Ursulamolen. St Elisabethsdal is
in de 19e eeuw opnieuw als klooster in gebruik genomen.
55

Daarnaast bestaan nog enkele boerderijen die ooit zijn gesticht
als kloosterhoeve. Dergelijke boerderijen, die vaak aanvankelijk
onder leiding standen van een kloosterling, werden wel aange-

319

label 23. Kloosters in Noord- en Midden-Limbwg in het midden van de 16e eeuw, op volgorde van stichtingsjaar (grotendeels naar Van Veen, 1923).
Naam, plaats

Stichtingsjaar

Orde

M/V

Opmerkingen

St Odilienberg

ca750

benedictijnen

M

Thorn

972-995

benedictijnen?

MV

Later kanunniken, die in 1362 naar Roermond trokken.
Omstreeks 1465 werden de verlaten gebouwen
betrokken door monniken van de orde van het H. Graf.
In de 13e eeuw omgezet in een wereldlijk stift voor
adellijke vrouwen

Keizerbosch, Neer
Elisabethsdal, Nunhem
Munsterabdij, Roermond
Proosdij van St Ursula,
Kessel
Nieuwenhof, Roermond

ca 1226?
1212
1218
1218 of 1219

norbertijnen
cisterciensers
cisterciensers

V
M
V

1279

?
begijnen

?
V

Begijnhof, Thorn
Minderbroedersklooster,
Roermond
Godsweerd (Insula Dei),
bij Roermond
Kartuizerklooster,
Roermond
Maria-Wee, bij Roermond

1289

begijnen

V

1307

franciscanen 1

M

1344

franciscanen 3

V

1376
1386

kartuizers
dominicanen

M
V

1399
1413

kruisheren
augustijnen

M
V

1422
1422

kruisheren
augustijnen

M
V

1424

franciscanen 3

V

c. 1425
1438
1442
1450
1452

cellezusters
augustijnen
franciscanen 2
Windesheim
franciscanen 3

V
M
V
M
M

Reguliere kanunniken
Vanaf 1450 augustinessen
1474 omgezet in vrouwenklooster

1461
1463 of
1412

franciscanen 1

M

(observanten)

augustijnen

V

?
Eind 15e eeuw

cellebroeders
premonstratenzer

M
V

Tussen 1445 en 1454 naar de stad verplaatst;
oude klooster stand bij de Molenberg
Vanaf 1497 onder de orde van het H. Graf.

?
?
?
7

franciscanen
augustijnen
franciscanen
begijnen

M
V
M
V

St Nicolaas, Venlo
Mariaweide, Venlo
Kruisherenklooster,
Roermond
Jeruzalem, Venray
Mariendaal in de Oode,
bij Venlo
Gods- of Broodboomgaard,
Roermond
St Hieronymus, Roermond
Maria Wrjngaard, Weert
Bethlehem, Venray
Barbaraweerd, Arcen
Minderbroedersklooster,
Weert
Mariengaarde, Roermond

Trans Cedron, Venlo
H. Geestklooster, Venlo
Klooster St Joost,
Brachter St Joost
Well
H. Theobaldus, Roermond
Begijnhof, Weert

(cauliten). Na 1430 reguliere augustijner kanunniken.

Stand aanvankelijk buiten de stad. In 1388 naar een
terrein in de buurt van de Schoolstraat overgebracht

1483 naar de stad verplaatst.

1530 wegens overstroming naar de stad verplaatst;
oude klooster stand bij de Molenberg.

(begarden)
(begarden)

Natuurlijke elementen
mue
*

Elementen ouder dan 1347

Rivier

Veenerley (gekanaliseerde
natuurlijke waterloop)

Rand hogere gronden

Dijk

Stroomrichting

=

Weg

Nieuwe elementen 1347 - 1 3 5 0
/ / / /
s

\s\\

Verkaveling veengebied
Verkaveling heidegebied
Wetering
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duid als uithof of grangia. Aan het laatste herinneren nog de
boerderijen De Kräng in Beegden en Swartbroek.
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10.3 Landbouw en ontginningen
10.3.1 Uitbreiding van nederzettingen en cultuurland
(lle-begin 14e eeuw)
Tussen de 1 le en het begin van de 14e eeuw maakten nederzettingen en cultuurland overal een Sterke groei door. De belangrijkste oorzaak was de Sterke bevolkingsgroei. Meer lokaal valt te
wijzen op een doelbewuste kolonisatiepolitiek van landsheren.
Bewoning

het eerst genoemd in 1456: de naam kan op de grote omvang
van de boerderij duiden en hoeft niet in te houden dat ook de
Kleine Hoeve al bestond. Van verschillende splitsingen weten we
dat ze al in de Middeleeuwen plaatsvonden (fig. 55).
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Grootschalige ontginningen
Uitbreiding van nederzettingen ging samen met ontginningen.
Een deel van die ontginningen was grootschalig en planmatig.
De boshoevennederzettingen, zoals Posterholt, behoren tot deze
categoric
In het gebied direct tussen Maas en Rijn hebben de graven van
Gelre en Kleef rond 1200 het initiatief genomen voor een reeks
grootschalige ontginningen. Deze ontginningsgolf versnelde
rond 1270 en liep door tot het midden van de 14e eeuw.
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Het zwaartepunt van de bewoning bleef gedurende de hele période, en ook daarna nog, in het Maasdal liggen. Wel werd het
onderscheid kleiner, omdat ook het dekzandgebied, dat rond het
jaar 1000 nog zeer dun bevolkt was, gaandeweg werd opgevuld
met nederzettingen. Een indruk van de uitbreiding van het aantal
nederzettingen bieden de plaatsnamen. Van de plaatsnamen op
-broek, -hout en -ooi nemen we aan dat ze uit de période 10001350 stammen. Ook voor de meeste namen op -laar en -rade/
-rode en een deel van de namen op -lo is dat waarschijnlijk.
Soms kunnen we de laatmiddeleeuwse stichtingen aan hun vorm
herkennen. Zowel de (meestal driehoekige) dorpspleintjes als de
langgerekte boshoevennederzettingen, die we in de hoofdstukken
6 en 7 tegenkwamen, lijken typerend voor de late Middeleeuwen.
Bij de laatste liggen de boerderijen in een rij en hoort bij elke
boerderij een langwerpige kavel die van de boerderij naar achteren opstrekt. De meeste nederzettingen van dit type zijn waarschijnlijk in de 12e en 13e eeuw gesticht, hoewel er ook wel
oudere voorbeelden bekend zijn. Dergehjke nederzettingen
kunnen wijzen op invloed van hogere overheden.
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Over de ontwikkeling van kamphoeven bestaan weinig bronnen.
Hoewel veel boerderijnamen al in de late Middeleeuwen worden
genoemd, zegt dat nog weinig over de stichtingsdatum. Dat de
bebouwing in het kampengebied in de loop van de tijd verdichtte, blijkt uit de boerderijsplitsingen, die we kunnen herkennen in
toevoegingen als Groot, Klein, Oud en Nieuw. Voorbeelden zijn
de Grote en de Kleine Locht in Haler, Groot en Klein Boller bij
Blerick en Grootraaij en Kleinraaij ten zuiden van Grubbenvorst.
Voorzichtigheid is geboden bij de Grote Hoeve in Belfeld, voor

In veel gevallen ging het om ontwatering en ontginning van lage
broekgebieden. Ervaring met grootschalige broekontginningen
bestond vooral in Holland, en daar haalde de graaf dan ook een
deel van de kolonisten vandaan. Op de aanwezigheid van
Hollandse 'broekers' wijzen mogelijk nog enkele boerderij- en
veldnamen (Ollandt, Polder). Essentieel was in zo'n gebied een
goede afwatering. Hiertoe werden parallelle sloten gegraven, wat
leidde tot strookvormige kavels. Deze gebieden vertonen daarin overeenkomsten met de boshoeven, zij het dat niet altijd boerderijen op de stroken zijn gebouwd. Het water werd verder afgevoerd door weteringen te graven naar de Maas of de Niers.
60

Een grote broekontginning vond plaats in de omgeving van
Goch, tegen de huidige Nederlands-Duitse grens (fig. 122). In
1346 bevestigde hertog Reinoud van Gelre een aantal personen
in het bezit van de 'slaghe von der ghemeynte' die zijn vader had
verdeeld. Het ging om een broekgebied Sevenghewant
(Siebengewald), dat lag tussen Twisteden en de Vlieder zale (de
boerderij Flieray). In de oorkonde werden drie weteringen
genoemd, die direct na de verdeling moeten zijn aangelegd en die
het overtollige water uit het broekgebied afvoerden. Daarvan liepen er twee door het huidige Limburg naar de Maas. De 'weteringe van den Mulraetschen dijcke in die Maese' heet op
Nederlands gebied nu de Horster beek en komt ten oosten van de
ruïne van kasteel Bleijenbeek uit in de Eckeltsche Beek, die bij
Afferden in de Maas uitmondt. De Horster beek is enigszins vergraven, maar heeft in grote lijnen nog het tracé van de wetering
uit het begin van de 14e eeuw. De 'weteringe van Wymmerdijcke,
die gaen sal [...] in die Maese' vormt de andere bovenloop van
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de Eckeltsche Beek. Deze wetering loopt op Duits gebied evenwijdig aan de grens nog een stuk door. De grens wordt zelf
gevormd door de Veener Ley/Spaansche Ley/Leitgraben , een
grenssloot die al bestand vôôr de uitgifte van het veengebied.
De gebiedsaanduiding Siebengewald bleef bestaan als naam van
een gehucht. De naam wordt in 1326 voor het eerst genoemd als
aanduiding voor een bosgebied (zeuenghe waef). In 1346 is er al
sprake van een buurschap Sevengewalde. Het eerste deel van de
naam wordt meestal verklaard uit het telwoord zeven of uit
zevenboom (jeneverbes). Dat het gehucht in 1492 uit zeven huizen (ses kaeter en eynen bauhoj) bestand, moet toeval zijn: de
naam is ouder dan de nederzetting.
Opvallend aan deze ontginningen is, dat ze in de eerste helft van
de 14e eeuw nog volop in ontwikkeling waren. In dezelfde tijd
werd ook in de omgeving van Groesbeek nog volop ontgonnen.
Het economische tij was echter aan het keren. In de tweede helft
van de 14e eeuw ontbreken grootschalige ontginningsplannen en
ook een belangrijk deel van de hierboven beschreven plannen is
mislukt. Wel werden de stroken uitgezet, maar de Tranchotkaart
geeft het hele gebied als heide aan. In de omgeving van
Siebengewald toont het huidige landschap desondanks nog Sporen van de 14e-eeuwse ontginningspoging. Zo volgt de Gochse
Dijk deels de strokenverkaveling en zijn nog enkele sporen van
de stroken terug te vinden in de latere ontginning.
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Kleinschalige ontginningen
Veel moeilijker dan deze grootschalige projecten zijn de kleinschalige uitbreidingen van het cultuurland te volgen. Enkele vermeldingen wijzen op uitbreidingen van het bouwland in de hoge
Middeleeuwen. Zo lag in 1260 een 'uitgerot' bos bij Ittervoort ,
terwijl men zieh in 1287 de ontginning van een deel van het
Thornse veld nog wist te herinneren. Ook sommige plaatsnamen wijzen op ontginningen. Op ontginningen uit bos wijzen de
namen op -rodeArade.
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rond St Truiden). Een voorbeeld in het onderzoeksgebied vormt
de hof van St Pantaleon in Wessem, die vanaf 1219 werd verpacht aan de beer van Horn. De pacht was aanvankelijk 14
mark per jaar. Om verschillende redenen werd de pacht in 1236
verlaagd tot 10 mark en in 1264 tot 6 mark. Door M a r i e daalde
de pacht verder totdat de inning nauwelijks meer de moeite
waard was. Tussen 1305 en 1329 is de pacht waarschijnlijk afgekocht en werd de heer van Horn volledig eigenaar van Wessem.
In de hof van Mook maakte de eigen exploitatie door de eigenaren, twee kloosters in Aken, in 1226 plaats voor verpachting.
Soortgelijke ontwikkelingen zullen de meeste andere hoven hebben gekenmerkt. Kleine restanten, zoals bepaalde rechten, konden nog lange tijd blijven bestaan. De heren van Dalenbroek
bezaten nog in de 18e eeuw het recht van keurmede in Herten en
op berendiensten in Maasniel. Ook veldnamen als de
Vroonbeemd (herenbeemd) in Thorn overleefden de hoven
zelf.
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10.3.3 Landbouwsysteem
De ontginningen gingen samen met een verandering in landbouwsysteem. De graanteelt, die al in de vroege Middeleeuwen
belangrijker aan het worden was, had in de hoogmiddeleeuwse
landbouw een centrale positie. De verschuiving naar de graanteelt maakte dat een groter aantal mensen gevoed kon worden.
Daar stand tegenover dat het voedselpakket eenzijdiger werd.
Het gevolg was, dat de gemiddelde lengte van de Europeanen in
de loop van de Middeleeuwen met vijf cm afnam.
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Ook in onze streken was graanteelt het hoofddoel van de landbouw. Van de pachten en renten die in natura aan enkele kloosters werden betaald, betraf het in ruim 85% van de gevallen
rogge. Incidenteel kwamen daarnaast rogge, haver, raapzaad en
hoenders voor.
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10.3.2 Einde van het domaniale stelsel

Op een surplus wijzen misschien de Spiekers of spijkers, die we
nog terugvinden in de namen van omgrachte huizen in Lomm
(vermeld 1394), Beesel-Ouddorp, Reuver , Boukoul (Zuidewijk
Spick, 1463 Spieker) en Venlo. Van oorsprong is een Spieker
een schuur voor opslag van graan. In de late Middeleeuwen was
Spieker echter ook wel een gangbare aanduiding voor een
bepaald type adellijk huis , wat het geheel weer wat minder duidelijk maakt. Toch is het wel opvallend, dat al deze Spiekers in de
omgeving van de Maas liggen. Bij De Spycker in Bergen mögen
we wel aan de oorspronkelijke betekenis denken: het was waar75
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Het domaniale stelsel, ontwikkeld voor een situatie met een zeer
geringe geldomloop, raakte achterhaald door de opkomst van de
Steden en daarmee van de geldeconomie. Rond de 12e eeuw
kwamen veel hoven in economische Problemen. Een oplossing
was de omzetting in pachtbedrijven, wat in Noord- en MiddenLimburg later plaatsvond dan op de lössgronden (bijvoorbeeld
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schijnlijk van oorsprong de tiendschuur van het St Viktorstift in
Xanten , dat hier grond bezat.
Voor een aantal boeren moet daarnaast de fokkerij een bron van
inkomsten hebben gevormd. Rond Venlo bestond in de late
Middeleeuwen paardenfokkerij. Paarden en vee uit het
Overkwartier werden in de 15e eeuw verhandeld in Keulen.
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De groeiende bevolking zorgde voor een steeds grotere druk op
het land. Ontginningen leidden tot een sterke inkrimping van de
weidegronden. De meest waardevolle weidegronden, de bossen,
degenereerden steeds verder en veel andere weidegronden waren
al slecht van kwaliteit. Er ontstond een groeiend tekort aan weidegronden. Dit leidde tot een belangrijke ontwikkeling: de
omzetting van de moerasbossen in de beekdalen tot goede graslanden. De moerasbossen werden gekapt en ontwateringssloten
gegraven. Het is de belangrijkste ontwikkeling na het ontstaan
van de open bouwlanden geweest. Uit pollenanalytische gegevens weten we, dat de Noord-Brabantse beekdalen in de 1 le-12e
eeuw intensiever in gebruik werden genomen. In deze periode
ontstonden ook de gehuchten met plaatsen (brinken) aan de randen van de beekdalen.
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Op de heide ten westen van Grubbenvorst, tegen de grens met
Sevenum, groeide een enkele kampontginning, de Berckt (later
de Oude Berkt) in de 15e eeuw uit tot een gehucht van vier boerderijen. Van de drie nieuwe boerderijen moet de Veegteschhof
al in 1464 hebben bestaan. De Nieuwe Berkt en de Kawei worden beide in 1509 vermeld (fig. 123). Verder naar het noorden,
tegen de grens met Horst, lag in 1440 een heidegebied dat
Wijtveldß Mischien kort daarna, maar in ieder geval vöör 1537,
is hier de hof Wijdtveldt gesticht. De boerderij is later gesplitst;
Nieuw Witveld is de huidige Witveldhoeve.
Een vergelijkbare ligging aan de grens van het dorpsgebied heeft
Dekeshorst, waarvan in 1465 wordt gemeld dat de bijbehorende
kamp, waarschijnlijk niet lang tevoren, ontgonnen is uit de
gemeynten van Helden en (Maas)bree. De kamp ligt nog altijd
op de gemeentegrens.
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10.4 Niet-agrarische activiteiten en nederzettingen
Vanaf de 13e eeuw ontstond een netwerk van verzorgende plattelandssteden. In 1200 bestond nog geen enkele stad, drie eeuwen
later woonde V van de Gelderse bevolking in Steden. Binnen de
Nederlanden nam Gelre daarmee een middenpositie in, ver achter Viaanderen, Brabant en Holland, maar vöör de noordoostelijke gewesten. De meeste Steden bleven gering van omvang en
waren vooral van belang voor bestuur en ambacht. Enkele Steden
ontwikkelden zieh als industriestad of konden een plaats veroveren in de bovenregionale handel, en groeiden daardoor uit tot
grotere kernen. De belangrijkste waren Roermond, met een
belangrijke textielnijverheid, en Venlo, dat het belangrijkste overslagpunt voor de Maashandel werd.
3

10.3.4 Ploegers en keuters
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In een stuk uit 1279 over Neeritter wordt onderscheid gemaakt
tussen een hovenaer en een coytreß Het is de eerste keer dat we
in Limburg een keuter tegenkomen en een bewijs dat er toen al
twee Massen in de landbouw werden onderscheiden. Nadien
komen we beide groepen vaker tegen, in 1472 (Stevensweert) als
ploeger en koeter, in 1477 (Echt) als ackerlude en koeter. De eersten beschikten over een paard en wagen en een ploeg. In
Stevensweert reden de ploegers hun vereiste tiendkoren naar het
verzamelpunt, maar werden de keuters geacht het te dragen.
Ploegers en keuters hadden ook in verschillende mate recht op
gebruik van de gemene gronden (zie par. 6.4).
1
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10.3.5 Nieuwe ontginningen in de 15e eeuw
Onduidelijk is nog, of de ontginningen in de 14e eeuw geheel
ophielden, al zagen we wel bij de grootschalige ontginningen een
stagnatie optreden. In de 15e eeuw werd in ieder geval wel weer
nieuw land in cultuur gebracht. Opvallend is de ligging van een
aantal 15e-eeuwse ontginningen tegen de grenzen van de dorpsgebieden, ver buiten de oudere nederzettingen.

10.4.1 Ontwikkeling van de Steden
Vooral de tweede helft van de 13e eeuw zag een sterke toename
van het aantal stedelijke nederzettingen. Soms ging het om
bestaande centra van niet-agrarische activiteiten die gaandeweg
een aantal rechten kregen. In andere gevallen werd ineens een
stadsrecht verleend, juist om zo'n economische ontwikkeling te
stimuleren. Het was een periode van economische groei, waarin
grote en kleine heren poogden een graantje van handel en nijverheid mee te pikken door een stad te stichten.
Een van de rechten die veel werden gegeven om de économie te
stimuleren was het marktrecht, hoewel lang niet alle nederzettingen met een markt ook werkelijk de ontwikkeling tot stad door-
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maakten. In verschillende Steden werd de markt gesticht op
grand van de heer, die ook de bouwgrond in de omgeving in cijns
uitgaf. De heer bood de toekomstige bewoners bescherming en
verpHchtte de cijnsnemers snel te beginnen met de bouw van huizen. Een dergelijke situatie, waarin de heer als een soort projectontwikkelaar optrad, is bijna standaard geweest bij laatmiddeleeuwse stadsstichtingen en kan misschien ook verondersteld
worden voor een aantal Steden in ons gebied (Roermond, Venlo,
Gennep, Kessel). De grote invloed die grondheren hadden op de
vroegste ontwikkeling van veel S t e d e n maakt duidelijk hoezeer
veel Steden voortkomen uit de lokale rurale machtsstructuren.
Succesvolle Steden wisten zieh in de loop van de tijd aan de
invloed van de lokale machthebbers te ontworstelen, mislukte
Steden (zoals Kessel en Montfort) is dat nooit gelukt.
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Tegenover het enthousiasme van de wereldlijke heren stand een
terughoudendheid van de grote kloosters. Hoewel kloosters als
Thorn en Susteren zeker enige handel en andere niet-agrarische
activiteiten aantrokken en de ontwikkeling van markten stimuleerden, hebben ze de ontwikkeling van zelfstandige Steden naast
bun poorten zelden aangemoedigd. Misschien heeft mede bierdoor een plaats als Thorn, met al vroeg een markt, het nooit tot
stad gebracht.
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Een andere Stimulans was gehele of gedeeltelijke vrijstelling van
tollen. Het was een recht dat maar spaarzaam werd verleend,
omdat de inkomsten uit tollen voor veel landsheren onmisbaar
waren. De graven van Gelre gaven gedeeltelijke tolvrijstelling
aan burgers van Venlo en Roermond. De Venionaren werden in
1371 in Nijmegen en Mook vrijgesteld van een prijsverhoging en
de Roermondenaren betaalden vanaf 1347 maar de halve prijs in
Tiel en Lobith, kregen in 1359 vrijstelling van alle nieuwe tollen
in Gelre en hoefden vanaf 1371 niet meer te betalen in Mook en
Nijmegen. Dergelijke rechten konden kooplieden ertoe brengen zieh in een van die Gelderse Steden te vestigen.
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Ondanks alle moeite zijn alleen Venlo en Roermond als stad
geslaagd. Net buiten ons gebied ligt dan nog Nijmegen, dat al in
1204 oppidum werd genoemd en dat in 1230 stadsrechten kreeg.
Het begrip oppidum duidt in de Middeleeuwen meestal op een
versterkte plaats, soms ook op een stad. De rijksstad Nijmegen
werd in 1247 in pand gegeven aan de graven van Gelre en is,
omdat het pand nooit is ingelost, sindsdien een Gelderse stad.
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Roermond was in de 15e eeuw veruit de grootste stad in het
onderzoeksgebied. Venlo stand op afstand op de tweede plaats.

Fig. 123. De Heihoeven ten westen van Grubbenvorst op de topografische
kaart 1:25.000,1890.
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Van Schaik geeft voor Roermond in 1396 een inwonertal van
6674, voor Venlo van 3398 in 1474 en 4383 in 1533. Ondanks de
exact ogende aantallen gaat het om schattingen (bijvoorbeeld van
het aantal gezinsleden per huishouden), waarbij ook nog eens de
geestelijkheid en de bewoners van instellingen (voor Venlo zo'n
150 personen) buiten beschouwing zijn gebleven. Alle andere
Steden hadden in 1400 minder dan 1000 inwoners. Gennep zal
bijvoorbeeld in de 16e eeuw zo'n 500 inwoners hebben gehad,
een aantal dat het ook in het midden van de 18e eeuw nog had.
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Hoe beperkt ook naar de tegenwoordige maatstaven - het middeleeuwse Roermond zou nu als te kleine gemeente worden
opgeheven - rond 1400 gold een stad met ruim 6000 inwoners als
fors. Binnen het huidige Nederland kwamen alleen Utrecht e n ' s Hertogenbosch (met elk ongeveer 9000 inwoners toen de grootste Steden), Dordrecht, Haarlem en Maastricht boven de 7000
inwoners. Steden met tussen 6000 en 7000 inwoners, naast
Roermond waren dat Nijmegen, Delft en Leiden, vormden de
subtop. De grootste Noordnederlandse Steden van dat moment
vielen overigens in het niet bij bijvoorbeeld Keulen en een aantal
Vlaamse Steden. In de 15e en 16e eeuw groeide Roermond
nauwelijks meer. De stadbleef achter bij de toenjuist snel groeiende Hollandse Steden, maar ook bij Steden als Nijmegen en
Maastricht, en zakte in de rangorde ver weg. Het inwonertal
van Roermond in 1564 is door Ramaer geschat op 6200.

gefunctioneerd te hebben. In de andere gevallen gaat het om
plaatsen die weliswaar al in de 13e eeuw als stad werden aangeduid, maar die als zodanig niet echt van de grand zijn gekomen.
102

De invloed van de beide grate Steden, Roermond en Venlo, strekte zieh al in de late Middeleeuwen uit tot in de verre omtrek.
ledere stad had een functie als verzorgingscentrum voor de
omgeving. Voorts dienden tafwinning en stenenbakkerij voornamelijk stedelijke doeleinden en belegden stedelijke instellingen
en rijke stedelingen in landelijk grondbezit. Ieder klooster bezat
wel een aantal boerderijen en een hoeveelheid land. Een voorbeeld van een stedelijke grondbezitter was de Venlose burgemeester Schinck, die in 1466/'69 eigenaar was van boerderijen in
Helden en Venray.
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10.4.2 De steden afzonderlijk
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Roermond
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Kleine centra ontstonden naast de belangrijkste kasteien (Kessel,
Montfort, Horn, Kessenich) en kloosters (Thorn, Susteren).
Enkele van deze plaatsen ontwikkelden zieh verder dan andere,
en werden op een zeker moment als stad aangeduid. In het
Gelderse gebied vinden we in de 2e helft van de 13e eeuw de
aanduiding oppidum voor Goch (1261), Venlo (1272),
Nieuwstadt (1277, mogelijk al in 1242), Geldern (1286, resp.
1290), Kessel (1290) en Montfort (1294/'95). Tjit het begin
van de 14e eeuw is een groot aantal stadsrechtbrieven bekend,
maar hier zit een bijzondere omstandigheid achter. In 1310 kreeg
graaf Reinald bevel van keizer Hendrik VII om alle stadsrechtbrieven die hij zonder koninklijke toestemming had uitgevaardigd, in te trekken. Tegelijk kreeg hij toestemming om in het vervolg wel zelf Staatsrechten te verlenen. Vervolgens schreef hij in
1312 een reeks van 14 stadsrechtbrieven, onder andere voor
Kessel, Montfort en het juist buiten ons gebied liggende
Nieuwstadt. Hoewel al deze brieven, misschien door de geestelijke aftakeling van graaf Reinald, nooit zijn verstuurd, geven ze
toch wel een indruk van een programma voor de vestiging van
Steden. Van de 14 plaatsen lijkt alleen Goch werkelijk als stad
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Roermond is de oudste stad in het onderzoeksgebied. Het oudste
gegeven over de plaats stamt uit 1130, als een adellijke dame,
Reinwidis, zich vrouwe van Roermond noemt. Omstreeks 1183
is sprake van een versterking, die blijkbaar toebehoort aan de
hertogen van Limburg. Korte tijd later blijken de graven van
Gelre het in Roermond voor het zeggen te hebben. De versterking is dan de woonplaats van de voogd, de lokale vertegenwoordiger van de graaf, en wordt sindsdien aangeduid als de
Voogdij. Mogelijk waren de voogden zelf de afstammelingen van
de vroeger onafhankelijke heren van Roermond.
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Tegen de versterking aan ontstond een woonkern, die al aan het
eind van de 12e eeuw planmatig werd uitgebreid. In 1213 had
Roermond mogelijk al stedelijke rechten, al is ook wel beweerd
dat die pas in 1232 werden verkregen. In 1213 werd de plaats
verwoest, maar al snel herbouwd. Elf jaar later wordt Roermond
als oppidum aangeduid. De graven van Gelre moeten een
belangrijke rol hebben gespeeld in de opkomst van Roermond.
Ze waren eigenaar van het gewanthuis, wat blijkt als ze het in
1347 aan de stad in erfpacht geven. Het is zelfs waarschijnlijk
dat ook de aanleg van de markt aan de graven moet worden toegeschreven. Ook de Munsterabdij werd, aan de rand van de oudste stad, door de graven gesticht. Door de bouwactiviteiten zelf,
het ter markt brengen van de opbrengst van de landerijen en
waarschijnlijk door produktiewerk voor de textielnijverheid,
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leverde de abdij een bijdrage aan de ontwikkeling van de stad.
De nieuwe stad moet aanvankelijk een steunpunt zijn geweest
voor de expansieplannen van de graven in zuidelijke ricbting en
later, nadat die expansie was verijdeld door Brabant, voor de consolidatie van net Gelderse gebied.
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Venlo

ten zoals stapelrecht en tolvrijdom verleenden waardoor concurrenten als Arcen werden uitgeschakeld.
Roermond heeft doorlopend geprobeerd een deel van deze handel naar zieh toe te trekken, maar is in dit opzicht altijd de mindere van Venlo gebleven. Daarentegen was Roermond een veel
grotere industriestad. Veel van de produkten die in de late
Middeleeuwen op de Roermondse markt werden verhandeld,
zoals wol, wede en aluin, hadden direct te maken met de textielnijverheid. Zoals in 1523 van Venlose zijde werd gezegd: 'die
Stadt van Ruremunde hadde die drapperye van waillen laichen te
maicken, dairby die burgers van Ruremunde grote neirunge by
hadden inddie stat ind burgers sere rycke by woirden'.
AI aan
het eind van de 13e eeuw bezat de stad eenwolwaag. In de 14e
eeuw had de stad een lakenhal en in 1375 bevonden zieh
Roermondse 'wantsnyders' op de markt in Kampen. De lakenindustrie was de belangrijkste economische basis van de stad. In
de eerste helft van de 16e eeuw maakten lakenwevers een groot
deel van de Roermondse bevolking uit. De stad beschikte over
twee volmolens en Roermonds laken werd over een groot gebied
verhandeld. Ook Venlo beschikte over enige textielindustrie,
vooral linnen en laken, maar de laatste bedrijfstak was te klein
om de enige Venlose volmolen volledig emplooi te geven.
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De stadwording van Venlo is gecompliceerd. In de oorspronkelijke landelijke nederzetting hadden de heren van Heinsberg zeker
in de 12e eeuw inkomsten. In 1246 blijken ze in het bezit van de
tienden en het patronaat van de kerk. Ze hadden die rechten toen
in leen gegeven aan de heren van Millen. AI in de eerste helft van
die eeuw ontwikkelde zieh aan de Maas een kleine handelsplaats.
Naar het schijnt heeft de graaf van Gelre, die hier al bepaalde
rechten moet hebben gehad, deze ontwikkeling gestimuleerd. De
handelsnederzetting had in 1269 al een volledige schepenbank
met een stedelijk aandoend schepenzegel en werd in 1272 aangeduid als oppidum. De bewoners, oppidani genoemd, dreven
handel op de Maas. Daarnaast was er enige industrie: aan het
eind van de 13e eeuw bezat Venlo vier watermolens, waaronder
een 'nieuwe molen', en een lakenhal (gewanthuis). De plaats
werd in veel opzichten als stad beschouwd, zeker door de eigen
bewoners (in 1294/'95 werd zelfs al portergelt geheven), maar
was officieel nog steeds een dorp. In 1343 werd het vreydorp van
Venlo tot een Stadt verheven. Deze zeer late stadsrechtverlening
kwam er in feite op neer dat de Gelderse hertog de andere machthebbers, waarvan toen de heer van Millen veruit de belangrijkste
was (andere adellijke families waren de Van Broekhuizens en de
Van Bocholts), in het landelijke gebied om de kleine stedelijke
kern uitkocht en vervolgens het hele gebied van de latere
gemeente Venlo stedelijke rechten gaf.
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Men neemt meestal aan dat de textielindustrie vooral was gebaseerd op Engelse wol. Dat Engelse wol over de Maas naar
Roermond werd gebracht is zeker, al werd ook wel lokale wol
verwerkt. De stad Goch, die zieh specialiseerde op grove maar
Sterke weefsels op basis van inlandse wol, schijnt een uitzondering te zijn geweest. In Goch leidde de groeiende vraag naar wol
in de loop van de 14e eeuw tot een Sterke uitbreiding van de
schaapskudden en tot een snelle degradatie van het bosgebied dat
de stad in de jaren 1360 kreeg.
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Verschillen tussen Roermond en Venlo

Kessel

In economisch opzicht verschilden de beide steden sterk van
elkaar. Venlo was vooral de grote marktstad, het ontmoetingspunt
van handelaren en schippers van de bovenloop ('Overland') en
van de benedenloop ('Nederland') van de Maas. In 1294/'95
werkten er 7 zoutmeters, in 1343 waren dat er 14. De marktfunctie is gedeeltelijk te verklaren uit de gunstige ligging, in een
buitenbocht van de Maas en in het gebied waar de Maas van een
hoog- naar een laaglandrivier overgaat. Even belangrijk is echter
de steun van de Gelderse graven geweest, die de stad voorrech-

Bij Kessel was de hoop gevestigd op de scheepvaart over de
Maas. In 1294/'95 worden schippers genoemd , maar het
belangrijkste was de t o i . Kessel wordt in 1236 nog 'villa'
genoemd, maar lijkt daarna een ontwikkeling tot stad te hebben
doorgemaakt. Onduidelijk is nog of die ontwikkeling nog onder
de graven van Kessel inzette of pas nadat het graafschap Kessel
in 1279 in banden van de Gelderse graven was gekomen. Het eerste lijkt het meest waarschijnlijk: de stichting van een stad past in
het beeld van een ambitieuze adellijke familie die haar zelfstan-
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digheid verdedigde tegen het oprukkende Gelre. De oudste
gegevens over stadsvorming dateren echter pas uit de Gelderse
periode. In 1290 was Kessel van de 13 Gelderse Steden die een
akte ondertekenden, de enige zonder een eigen stadszegel. Het
volgende bericht is de reeds genoemde stadsrechtbrief uit 1312.
Succes leverde het allemaal niet op. In een rekening van het
Overkwartier over 1342/1343 wordt de plaats voor het laatst
oppidum genoemd.
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een zelfstandige parochie; tot die tijd bleven kasteel en dorp
behoren tot de parochies Linne en St Odilienberg.
Ook later kwam de plaats nauwelijks tot ontwikkeling: in 14e- en
15e-eeuwse opsommingen van Gelderse Steden ontbreekt
Montfort steevast en in belastinglijsten komt het voor onder weinig indrukwekkende aanduidingen als dat steetken (1468) of dy
vleck (1533). In het midden van de 18e eeuw werd de plaats
omschreven als een gering vlek. Wel bleven de vestingwerken
bestaan, waarschijnlijk tot in de 16e eeuw. In 1483 is bijvoorbeeld sprake van de 'ingeseten[en] binnen die veste Montfort
woonaghtig' . ° In 1493 is voor het laatst sprake van een stad:
'scepenen... der stat Monffoirf; nadien is 'vleck de gebruikelijke aanduiding. Toch werd Montfort in de 16e eeuw nog stedelijk genoeg geacht om te worden afgebeeld door Jacob van
Deventer.
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Linne, Montfort en Echt

13

Ten zuiden van Roermond vinden we een afgebroken ontwikkeling tot stad in Montfort, Linne en Echt.
Linne werd in 1258 en, voor het laatst, in 1277 opidum genoemd,
wat wijst op een kortstondige ontwikkeling tot stad in de 13e
eeuw. In 1277 had Linne, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Nieuwstadt, geen eigen stadszegel. De eerste vermelding als
oppidum valt samen met het verlies van de zelfstandigheid. In
1258 verkocht Elisabeth van Sprimont de plaats aan graaf Otto
van Gelre, die het een jaar later overdroeg aan zijn broer Hendrik,
bisschop van Luik. De verkoop aan Gelre heeft waarschijnlijk de
basis onder de stadsvorming van Linne weggeslagen.
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Dat laatste is ook het geval met Echt, dat eveneens deel uitmaakte van het Land van Montfort. Nadat eerder het Maastrichtse St
Servaaskapittel en de graven van Loon hier rechten hadden
gehad, raakte Echt in de loop van de 12e of de eerste helft van de
13e eeuw in Gelderse handen. De plaats wordt in 1259 en 1277
nog als villa (in dit geval wel te vertalen als dorp) omschreven, in
het laatste geval ter onderscheiding van de 'opida' Nieuwstadt en
Linne. Toch had de plaats in 1259 al een eigen schepenzegel,
wat in die tijd vrijwel alleen nog bij Steden voorkwam. Ook een
hospitaal, vermeld in 1307, was ongebruikelijk voor een dorp. In
1343 wordt Echt eenmalig, samen met Erkelenz, genoemd in een
lijst van Gelderse Steden, maar beide plaatsen staan wel afzonderlijk onderaan de lijst. In 1397 wordt Echt aangeduid als een
'villa munita', wat aangeeft dat de plaats versterkt was. De schepenen van Echt duidden hun woonplaats in de 15e eeuw aan als
dorp. Toch vertoonde Echt juist in die periode enige activiteit: in
1481 stand er een 'gewandfhuys' en rond 1475 werd een forse
hallenkerk gebouwd. Daar bleef het bij. Het wijst er allemaal
op, dat Echt ergens in haar ontwikkeling van dorp naar stad is
blijven steken.
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Toen was intussen al het grote kasteel Montfort, op de grens van
de parochies Linne en St Odilienberg, in aanbouw. Deze burcht
werd het centrum van de Gelderse macht in deze Streek. Kasteel
Montfort wordt in 1259 voor het eerst genoemd. Er is dan al sprake van een omgrachte heuvel die Miemekar genoemd wordt ,
maar het kasteel zelf was nog niet gereed. De latere naam is
Montfort, een typische modenaam.
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Nadien deden de Gelderse graven nog enige moeite om het
gehucht Montfort, dat bij het kasteel ontstond, een sterkere economische basis te geven. Het gehucht, weinig meer dan een voorburcht van het kasteel, was aanvankelijk volledig gebonden aan
het kasteel. Ook later moesten de bewoners nog werkzaamheden
in het kasteel verrichten. In de al vaker genoemde oorkonde
van 1277 wordt de plaats nog niet eens apart genoemd, wat aangeeft dat het nog een onbelangrijk dorp w a s . Enige decennia
later, in 1294/'95, wordt Montfort voor het eerst als oppidum
aangeduid. Vermoedelijk bestand er toen een markt met een toi.
Ook voor Montfort is het volgende bericht de stadsrechtbrief uit
1312. Volgens de omschrijving in de brief was de plaats toen
omgeven door wallen en grachten. Pas in 1344 werd Montfort
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Het noordwesten
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In het gebied ten noorden van Kessel hebben de hertogen van
Gelre verschillende malen geprobeerd iets stedelijks op te zetten,
waarschijnlijk om hun greep op dit gebied te versterken. Veel
resultaat bad het allemaal niet.
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Een echte nnslukking was het stadsrecht voor Wanssum, waarvoor graaf Reinald in 1314 koninklijke goedkeuring kreeg. Er
werd een jaarmarkt gevestigd, die in 1364 wordt genoemd en die
rond 1600 nog bestond. Daar bleef het bij, en een stad heeft
zieh hier nooit ontwikkeld.
137

In 1317 was de graaf van plan om bepaalde vrijheden van
Wanssum aan het buurdorp Geysteren te verlenen, maar ook daar
had dit nauwelijks gevolgen.
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Nog onduidelijker is Venray, dat op munten uit de jaren 13941402 soms wordt aangeduid als opidi de Venraden. Die munten
waren ter plaatse geslagen nadat Gelre was verdeeld tussen twee
zonen van de overleden hertog Eduard. De jongste zoon,
Reinoud, maakte aanspraak op een deel van de erfenis en kreeg
in 1394 onder meer het land van Kessel in handen. In Venray
begon bij een eigen muntslag. Nadat Reinoud in 1402 zijn overleden broer ook in de rest van Gelre was opgevolgd, hield de
muntslag in Venray weer o p . Om het centrum van het dorp lag
een gracht, de borchgraven (Burggraaf). De gracht, die onlangs
is teruggevonden, had een breedte van 5 tot 9 meter en een diepte van 2 ä 3 meter. De oever was versterkt met heideplaggen. De
gracht is op een onbekend tijdstip na 1200 aangelegd en is rond
1500 in onbruik geraakt en dichtgeslibd. In het dorp standen
twee versterkte huizen, de Duyckenborch en de Roekenborch.

route over de Maas. De graven van Horn verplaatsten in de 13e
of 14e eeuw hun hoofdresidentie van het Maasdorp Horn naar
Weert. Omstreeks 1400 werd ook de munt, die voorheen in het
Maasdorp Wessem was gevestigd, naar Weert verplaatst.
De wegen boden werkgelegenheid voor voerlieden, van wie er
(althans later) een groot aantal in Weert woonde, en een route
voor de afzet van laken. Weert bezat in de 14e eeuw een lakenindustrie van enige omvang, die vooral exporteerde naar Brabant.
De nijverheid strekte zich misschien ook toen al uit over het
omringende platteland: de produktie lijkt wel erg hoog voor een
kleine stad als Weert, en ook de relafief dichte bevolking van een
aantal omliggende dorpen in de 15e eeuw lijkt op niet-agrarische
activiteit te wijzen. De graven van Horn probeerden de economie
te stimuleren door de oprichting van een wolambacht (1378) en
door het marktrecht (1414). In het laatste jaar bestonden de wallen, grachten en poorten al. Een echt stadsrecht is voor Weert met
bekend; het lijkt erop dat de plaats zich gaandeweg tot stad heeft
ontwikkeld.
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Gennep
Een stadsrecht voor Gennep wordt pas vanaf 1361 vermeld, maar
is mogelijk al omstreeks 1250 verleend. Gennep had enige
bedrijvigheid. Zo werd in 1428 op de Niers in Gennep de oudst
bekende papiermolen van Nederland gesticht. De schapescharen (scharen om Schapen te scheren) op het 14e-eeuwse wapen
van de heren van Gennep blijken op het 15e-eeuwse stadswapen
te zijn vervangen door scharen, zoals die in de lakennijverheid
werden gebruikt: een aanwijzing voor lakennijverheid?
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Andere plaatsen
Dan zijn er nog plaatsen die een stedelijke indruk maken, maar
voorzover bekend nooit stad zijn genoemd. Voorbeelden zijn
Arcen, Wessem en Neeritter.
Arcen heeft zelfs wallen en poorten gehad. Hier heeft de oudste
ontwikkeling waarschijnlijk met de scheepvaart op de Maas te
maken gehad. Arcen verloor echter in de 14e eeuw haar stapelrecht aan Venlo, en de handel is nadien van weinig betekenis
meer geweest.
Wessem, dat in de vroege Middeleeuwen als handelsplaats enig
belang had, was in de 13e en 14e eeuw in economisch opzicht in
verval en bood blijkbaar te weinig perspectiven om er een stadsrecht aan te verlenen.
Neeritter was een dichtbebouwd dorp met een zeer regelmatige
plattegrond. Het was, naast onder meer Heel, een van de zeven
'vrijdorpen' van het St Lambertuskapittel in L u i k .
Waarschijnlijk is Neeritter een gesticht marktvlek. De stichting
lijkt bedoeld om de invloed van het kapittel in de kleine Luikse
enclave te bestendigen.
146

Weert
Het landelijke dorp Weert maakte in de 14e eeuw een ontwikkeling tot stad door. De ontwikkeling moet te maken hebben gehad
met de ligging aan de handelsroute over land van het Rijnland via
Venlo en Roermond naar Antwerpen. In de 13e en 14e eeuw werden deze landroutes belangrijker, ten koste van de scheepvaart-
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10.4.3 Nijverheid

10.4.4 Turfwinning

Hoewel alleen Roermond een industriestad van enige omvang
was, had iedere stad wel wat nijverheid. Zo vinden we overal wel
bierbrouwerijen. Het gruitrecht (het recht om gruit, de voorganger van hop als grondstof voor bier, te verkopen) was oorspronkelijk meestal in particulière handen. In de 14e eeuw slaagden de
meeste stedelijke overheden erin, dit recht in handen te krijgen.
Het was een belangrijke inkomstenbron.
Ook molens treffen we in iedere stad wel aan. Ze behoorden
meestal aan de grondheer, maar ook hier waren de Steden erop uit
de inkomsten naar zieh toe te trekken. Dat kostte vaak de nodige
moeite. De stad Roermond bouwde pas in 1412 een eigen
(windjmolen.
Molens vormden de meest verbreide vorm van middeleeuwse
bedrijvigheid. Ze standen niet alleen in de Steden, maar ook op
het platteland. De oudste molens dienden meestal als graanmolen, maar ook industriemolens kwamen al in de Middeleeuwen
voor. Zo bestanden in de 15e eeuw de papiermolen in Gennep en
de volmolens in Stramproy (in 1474 gebouwd door het stift
Thorn) en Swalmen . De beide volmolens hoorden respectievelijk bij de lakenindustrieën rond Weert en in Roermond. In
het zandgebied van Limburg stammen de oudste vermeldingen
van watermolens uit de 13e eeuw.

We mögen aannemen dat in de late Middeleeuwen op veel plaatsen turf werd gestoken voor eigen gebruik, maar er is weinig over
bekend. De oudste aanwijzingen komen uit de veengebieden in
Noord-Limburg ten oosten van de Maas. In het midden van de
14e eeuw is sprake van eynen stuck torffvennes in den lande van
Gennep,
In de 15e eeuw wonnen inwoners van Kevelaer en
Weeze turf gewonnen in het Wellsmeer onder Bergen.
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De windmolen, wel eens de enige succesvolle innovatie in de
technologie van het malen van graan gedurende de Middeleeuwen genoemd, is waarschijnlijk in de 2e helft van de 12e
eeuw ergens in noordwest-Europa uitgevonden en heeft zieh snel
verbreid.
Windmolens uit de 12e eeuw zijn bekend in
Engeland, Viaanderen en het Rijnland; vanuit het laatste gebied
verbreidde deze innovatie zieh onder meer naar Limburg. De
mogelijk oudste vermelding van een windmolen in Nederland
dateert uit de 13e eeuw ('ad molendiam voleris') en betreft een
molen in Merum bij Herten.
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Een andere vorm van plattelandsnijverheid was de steenindustrie.
Al in de Middeleeuwen bestanden steenbakkerijen bij Tegelen,
Venlo en Maasniel. In elke fase van economische opbloei is de
Tegelse klei benut.
In de 15e eeuw wordt ook de stroverwerkende industrie in
Venray, die nog lang heeft bestaan, al genoemd.
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De oudst bekende gegevens over turfwinning in de Peel stammen
uit de 15e eeuw. In 1427 gaf Willem, graaf van Hörne, aan Claes
Bormans van Baecxem en zijn erfgenamen het recht om turf te
steken op de gemeinten in het land van Hörne, waaronder
Nederweert. In dezelfde tijd werd ook aan de Brabantse kant
van de Peel, onder Gemert, turf gestoken. AI snel werden
veenbanen aangelegd om de turfvelden te kunnen bereiken. Een
veenbaan werd aangelegd door twee parallelle sloten het veen in
te graven. Door de helling van het veen werd het gebied längs de
sloten ontwaterd. De strook tussen beide sloten werd daardoor
begaanbaar, zelfs voor paard en wagen. Aan beide zijden van de
baan werd turf gegraven, die vervolgens over de baan werd afgevoerd. Aan het eind van de 15e eeuw was het in Someren (aan
de Brabantse kant van de Peel) verboden de baanen door te graven, op straffe van een boete en verbeurdverklaring van de
gewonnen turf.
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10.5 Sporen in het landschap
De ontwikkelingen in de hoge en late Middeleeuwen hebben het
cultuurlandschap van Noord- en Midden-Limburg in veel
opzichten bepaald. Veel kampen en grote delen van de velden
werden in deze période ingericht en ontgonnen. Ook het landschap van de beekdalen, gedomineerd door permanente graslanden, stamt uit deze période. De meeste dorpen en Steden kregen
in grote lijnen hun huidige plattegrond. Uit deze période stamt
ook nog een deel van de stadsmuren en -grachten. Afgezien van
enkele vage bouwsporen van Romeinse en vroegmiddeleeuwse
gebouwen, hebben de hoge Middeleeuwen de oudste nu nog
zichtbare gebouwen opgeleverd. Het gaat vooral om kasteien en
kerken, maar ook om delen van een aantal stadshuizen en misschien zelfs delen van boerderijen.
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11 Nieuwe Tijd (1500-1795)
Nog steeds treft men de opvatting aan dat het cultuurlandschap na
de Middeleeuwen een fase van stabiliteit doormaakte. De
Tranchotkaart van omstreeks 1806 zou een goede indruk geven
van het landschap aan het eind van de middeleeuwen. Hoewel
deze opvatting een kern van waarheid bevat moeten we haar toch
afwijzen. De 'Nieuwe Tijd' was een dynamische periode, waarin
de bevolking groeide, het cultuurland werd uitgebreid, het bodemgebruik veranderde en het Maasdal meer en meer beinvloed werd
door externe sociaal-economische en politieke ontwikkelingen.

11.1 Sociaal-economische ontwikkeling
11.1.1 De grote lijn
In de tweede helft van de 16e eeuw verschoof het economische
zwaartepunt in de Lage Landen van Vlaanderen en Brabant naar
Holland. Een tijdlang vormde Holland een knooppunt in de internationale handel en beleefde het een ongekende economische
bloei (de 'Gouden Eeuw'). De effecten waren over grote afstand
te merken. Abel en Nitz hebben erop gewezen, dat in de 17e
eeuw een zonering op Europese schaal valt aan te wijzen, met de
Hollandse steden als centrum. Binnen de beperkingen die de
fysisch-geografische gesteldheid bood, gingen gebieden nog
meer dan in de hoge Middeleeuwen functioneren binnen een
internationale taakverdeling.

melk) of die een hogere waarde per gewichtseenheid, en dus
lagere transportkosten, hadden (jenever uit graan).
De tuinbouw en de intensieve melkveeteelt in Holland zelf passen in deze visie, terwijl de turfwinning in west en noordNederland de plaats innamen van Von Thünen's boszone. Ook de
economie van de Nederlandse zandgronden raakte in de 16e
eeuw sterker vervlochten met die van de kerngebieden. In de
meeste zandgebieden bleef graanteelt de hoofdactiviteit.
Naarmate het graan meer en meer voor de markt werd geproduceerd, ontstond op het platteland vraag naar consumptiegoederen
en diensten met als gevolg dat zieh subcentra ontwikkelden. Die
tendens werd sterker toen laat in de 17e en in het begin van de
18e eeuw ook op het platteland enige vraag ontstond naar consumptiegoederen van, tenminste oorspronkelijk, overzeese herkomst, zoals suiker, tabak, koffie, thee en cacao. Aanvoer hiervan
via omliggende steden naar dorpen met een verzorgende functie
leidde tot de uitbouw van een hierarchie van kernen.
3

1

Een model voor regionale specialisatie rond een kern werd al in
1826 opgesteld door J.H. von Thiinen. In zijn visie was dichtbij
het centrum kapitaalintensieve landbouw en produktie van
bederflijke goederen (zuivel, tuinbouwprodukten) geconcentreerd. Daaromheen lag een zone van houtteelt. Hout was een
noodzakelijk produkt, maar de lage waarde per gewichtseenheid
maakte transport over grote afstanden, althans over land, onrendabel. Verder van het centrum lagen de graangebieden. Daarbij
werd de graanverbouw met toenemende afstand extensiever,
omdat de stijgende transportkosten moesten worden gecompenseerd door lagere produktiekosten. Uiteraard is in werkelijkheid
geen sprake van cirkelvormige zones. Een watertransportweg,
zoals de Maas, maakte transport goedkoper en leidde tot het uitrekken van zones. Daarnaast speelden de fysisch-geografische
omstandigheden een rol. Meer afgelegen gebieden konden
bovendien hun positie verbeteren door produkten te verwerken
tot produkten die minder bederfelijk waren (boter in plaats van
2

11.1.2 Noord- en Midden-Limburg
De landbouw
We mögen aannemen dat de landbouw in Noord- en MiddenLimburg extensiever was dan in het dichter bevolkte Brabant.
Een aanwijzing vormt de oppervlakte aan oude bouwlandgronden, die in de Limburgse zandgebieden lager was. Ook sommige
vernieuwingen vonden in Brabant aanzienlijk eerder plaats. Zo
maakte een systeem waarbij Verpächter en pachter elk de helft
van de veestapel bezaten, in de Meierij al in het begin van de 16e
eeuw plaats voor Systemen waarbij de pachter meer ruimte kreeg
(hij werd eigenaar van de hele veestapel of de veestapel van de
Verpächter werd aan een vast aantal gebonden). In het Land van
Montfort werd het systeem van gezamenhjk vee nog tot in de 18e
eeuw gehandhaafd. Waar in delen van Brabant een sterke ontwikkeling van de veehouderij (vooral van de boterbereiding)
waar te nemen valt, zal de nadruk op de Limburgse zandgronden
op graanteelt zijn blijven liggen. Toch werden de effecten van de
Hollandse stapelmarkt ook in Limburg wel gevoeld. De kwaliteit
van de veeteelt nam toe, er werden speciale landbouwprodukten
voor de Hollandse markt geproduceerd (tabak, slachtvee), en de
verzorging van de akkers werd met het oog op de gevraagde kwaliteit van de produkten verbeterd.
4

5
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Het verloop van de graanprijzen laat in deze période een duidelijk herkenbare golfbeweging zien. De prijsschommelingen op de
graanmarkten vertonen over grote delen van Europa een vergelijkbaar beeld. Voor Limburg beschikken we over de weekprijzen
in Roermond. De graanprijzen vertoonden hier een stijging hissen 1580 en het midden van de 17e eeuw waarna ze, met schommelingen, constant bleven tot ca 1690. Daarna volgde een scherpe daling tot ca 1720, gevolgd door een geleidelijke stijging, die
op het eind van de 18e eeuw overging in een snelle stijging.
6

De graanboeren in Limburg zullen ongetwijfeld in de eerste helft
van de 17e eeuw geprofiteerd hebben van de hoge prijzen. De
volgende période was moeilijker. De bevolMngsgroei vertraagde
waarschijnlijk vanaf 1650, maar ging wel door. Zo tonen de communicantencijfers uit 1668/'69, 1703 en 1752/'56 in het Land
van Montfort een langzame groei. Het lijkt erop, dat in deze
période relatief weinig nieuw land ontgonnen is. De bevolkingsgroei moet vooral zijn opgevangen door intensivering, een verschijnsel dat we ook eiders op de zandgronden kennen.
Technieken hiervoor waren onder meer tussen- of onderteelt van
groenbemesters (wikke, klaverachtigen), aanpassingen van de
ploeg en de wijze van grondbewerking aan de eisen die de lokale bodem Steide, een enigszins verbeterde stalvoedering van het
vee en mogelijk de introduktie van verbeterde technieken van
mestbereiding. In deze période is mogelijk de plaggenbemesting
en de potstal wijdverbreid geraakt. Opmerkehjk zijn de sterke
lokale verschillen.
7

De aanpassingen leidden tot een langzaam economisch herstel,
dat in de tweede helft van de 18e eeuw werd gevolgd door een
période van duidelijke groei. De gunstige landbouwprijzen van
de tweede helft van de 18e eeuw gingen samen met een duidelijke versnelling van de bevolkingsgroei en een toename van de
ontginningen. In Limburg en Staats-Brabant nam de bevolking
tussen 1750 en 1795 met maar liefst een vijfde toe. De uitbreiding van het cultuurland werd versterkt door een bewuste ontginningspolitiek van Pruisen, die onder meer in Gennep, Venray
en Helden gevolgen had. De politiek lijkt wonderwel te hebben
aangesloten op de internationale conjunctuur. Eiders in dit
hoofdstuk komen we op de ontginningen terug.

16e eeuw waren de grotere steden relatief gelijkmatig over
Nederland verspreid, met concentraties aan de kust, de Hollandse
binnenduinrand en de grote rivieren. In de eeuwen nadien groeiden de Hollandse steden sterk (vooral in de période tot 1650),
maar stagneerden vrijwel aile andere steden.
11

De stagnatie gold zeker de steden in het onderzoeksgebied. De
kortste verbinding van Holland met het Rijnland en MiddenEuropa liep via de Rijn. Het Maasdal, dat voorheen geprofiteerd
had van haar ligging tussen Vlaanderen/Brabant en het Rijnland,
kwam nu uit de route te liggen. Wel nam de scheepvaart over de
Maas, vooral tussen Holland en de omgeving van Luik, in de 16e
en 17e eeuw nog toe. Venlo profiteerde hiervan, maakte als enige
een zekere groei door en passeerde Roermond in inwonertal.
De stagnatie die de Hollandse économie vanaf het midden van de
17e eeuw trof toen de Hollandse stapelmarkt relatief terrein
begon te verliezen, betekende een teruggang in de Maasscheepvaart. Nu stagneerde ook de économie van Venlo. Het inwonertal
nam af en zou zonder de aanwezigheid van een garnizoen nog
veel sterker zijn gedaald.
Veel moeilijker had Roermond het. Deze stad raakte in een diepe
crisis en zakte terug naar het niveau van regionaal verzorgingscentrum. Zelfs dat pakte slecht uit, toen Roermond bij de verdeling van het Overkwartier in 1715 een groot deel van haar achterland verloor. De stad verloor een aanzienlijk deel van haar
bevolking en had in de 18e eeuw minder dan 4000 inwoners
(tabel 24). Nadien steeg dit aantal wel weer, maar in het midden
van de 19e eeuw had Roermond nog steeds haar 15e-eeuwse
bevolkingsomvang niet terug.
12
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9
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Tobel 24. Inwonertal van Roermond en Venlo 1525-1795. Klasse 1 = 500010000 inwoners; Masse 2 = 2500-5000 inwoners. Naar: Van der Woude,
1980, pp. 136-139 en Visser, 1985.
Klasse
1525 (R) /
1560 (V)

Klasse
1675

Klasse
1750

Klasse
1795

Aantal
inwoners
1795

De Steden

Venlo

2

1

2

2

4082

De verschuivingen in het economische zwaartepunt hadden grote
gevolgen voor het stedenpatroon in het huidige Nederland. In de

Roermond

1

2

2

2

3788
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De kleine Steden deelden in de malaise; ze bestanden van regionale verzorging en geen ervan toonde in deze eeuwen enige
dynamiek. Tussen de 15e en de tweede helft van de 19e eeuw
heeft dan ook geen enkele Limburgse stad haar bebouwde gebied
uit hoeven breiden. De Vries en Van der Woude spreken voor
Noord- (en Midden-)Limburg zelfs van desurbanisatie: het deel
van de bevolking dat in Steden woonde nam tussen 1550 en 1750
af van 25% naar ca 15%«.

11.2 Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
11.2.1 Politieke ontwikkeling
In bestuurlijk opzicht bracht de 16e eeuw grote veranderingen.
Aan het begin van de eeuw leek zieh de laatmiddeleeuwse trend
van bestuurlijke concentratie voort te zetten. Onderstaande kaart
(fig. 124) toont de situatie in 1543. Het grootste deel van Noorden Midden-Limburg behoorde toen tot het Overkwartier van
Gelre. In het noorden lag wat Kleefs gebied (Mook, Gennep,
Heijen) en verder zuidelijk behoorden Tegelen en Melick tot het
hertogdom Gulik. Alleen in Midden-Limburg ten Westen van de
Maas bestand de oude versnippering nog, met een grotendeels
zelfstandig graafschap Horn en met de volkomen door elkaar liggende heerlijkheden Thorn, Kessenich en Neeritter.
Rond die tijd leek zieh nog de mogelijkheid voor te doen van een
zelfstandige staatkundige eenheid in deze streken. De laatste hertog van Gelre, Willem II (1538-1543) was tevens hertog van
Kleef, Gulik en Berg en graaf van Zutphen. In 1543 moest hij
Gelre afstaan aan Karel V en werden de Nederlanden grotendeels
een staatkundig geheel.
14

Vervolgens kwam de 80-jarige oorlog, die het gebied opnieuw
verdeelde. De 80-jarige Oorlog is een onrustige periode geweest,
waarin het Maasdal voortdurend betwist werd door de strijdende
partijen. Dat ging door tot omstreeks 1713. Centraal in een oorlog stand in deze periode de verovering van Steden. Een stad als
Roermond is diverse malen van eigenaar veranderd, maar werd
vanaf 1637 Spaans, later Oostenrijks. Ook om Venlo is meermalen gevochten. Omdat legers werden geacht voor een belangrijk
deel in nun eigen voedsel te voorzien, was het grootste slachtoffer van iedere belegering de plattelandsbevolking in de omgeving. Vrijwel ieder dorp bouwde een vluchtschans om mensen en
vee in, betrekkelijke, veiligheid te kunnen brengen. Op deze
schansen en op een paar andere landschappelijke gevolgen van
de 80-jarige oorlog komen we hieronder nog terug.
15

Bij de Vrede van Munster (1648) bleef de verdeling van Limburg
tussen de strijdende partijen gehandhaafd. Na de Spaanse
Successieoorlog werd het Overkwartier verdeeld in een
Oostenrijks, een Staats, een Pruisisch en een Guliks deel (1715).
Het Gulikse deel omvatte alleen de exclave van de stad Erkelenz
en kan hier verder buiten beschouwing blijven. De situatie
nadien, die duurde tot de Franse verovering in 1794, is weergegeven op fig. 125.
De verdeling had plaatselijk gevolgen voor het landschap. Zo
deed de Pruisische overheid meer dan de andere aan het stimuleren van ontginningen. Opvallend is, dat het zeer katholieke
Oostenrijk als eerste overging tot de opheffing van de kloosters.
In Roermond verdwenen de kloosters daardoor al in 1783, terwijl
ze in het Staatse Venlo nog tot de Franse tijd bleven bestaan.

11.2.2 Steden, vestingen en schansen
In de 80-jarige Oorlog werden de strategisch belangrijke Steden
versterkt (tabel 25). Dat gebeurde volgens nieuwe technieken,
die een antwoord waren op het steeds krachtiger geschut. In het
begin van de 16e eeuw ontstond het rondeel, een ronde, läge
toren die voor driekwart buiten de muur uitstak en diende voor
een betere deIcking van de tussenliggende muren. Een volgende stap was het vijfhoekige bastion, dat de basis vormde voor de
uitgebreide vestingwerken van het Oud-Nederlandse stelsel van
vestingbouw (eind 16e eeuw). Een eeuw later werd dit stelsel
vervangen door het Nieuw-Nederlandse stelsel.
16

Op de kaarten van Jacob van Deventer (ca 1570) bezaten de Steden nog hun middeleeuwse wallen, muren en grachten. Nadien
maakten alleen Venlo en, tot op zekere hoogte, Roermond de verschillende Verbeteringen mee. Steden als Echt, Gennep en Weert
deden het nog een tijdlang met hun middeleeuwse verdedigingswerken, totdat die zover vervallen of beschadigd waren dat ze
alle zin hadden verloren. In Weert hebben in de eerste jaren van
de 18e eeuw nog wel plannen bestaan voor herstel van de muren
en aanleg van bastions, maar het kwam niet tot uitvoering. In het
begin van de 19e eeuw werden de meeste restanten van de muren
en grachten opgeruimd. De muren van Echt werden in de 16e
eeuw afgebroken; de plaats Staat op de atlas van Taisne als 'voorheen stad nu ontmanteld tot dorp'. In Gennep was de gracht in
1734 al verdwenen en in kleine perceeltjes uitgegeven als landen tuinbouwgrond. Een deel van de stadsmuur was in de Niers
verdwenen en niet meer aangevuld (fig. 126).
17

18
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Merian's plattegrond van Venlo (fig. 127)
toont de stad al met een aantal rondelen en de
eerste bolwerken. Deze vesfingwerken zijn
nadien voortdurend uitgebreid, het laatst in de
19e eeuw.

m

In Roermond (fig. 128) werden aan het eind
van de 16e eeuw nieuwe aarden verdedigingswerken aan de buitenzijde van de muren
gelegd. In de 17e en 18e eeuw werden ook de
voorsteden Buitenop en St Jacob omwald. De
Oostenrijkse regering Steide in 1781 de vesting
definitief buiten werking en droeg de werken
over aan de slad.
19

Buiten de middeleeuwse Steden werd een
groot aantal forten, schansen en andere vestingwerken aangelegd. De belangrijkste waren
de forten St Michael, Genneperhuis en
Stevensweert, alle in de eerste helft van de 17e
eeuw aangelegd door Spaanse troepen.
St Michael, een regelmatig vijfhoekig fort,
werd in 1641-'43 tegenover de stad Venlo
gebouwd. Het fort maakte in feite deel uit van
de vesfingwerken van Venlo.
Bij de monding van de Niers omringden de
Spanjaarden het middeleeuwse Genneperhuis
met uitgebreide vestingwerken, waarvan nog
delen over zijn (fig. 129). Dankzij die nieuwe
vestingwerken doorstond Genneperhuis in
1642 een belegering van 34 dagen voor het
door Frederik Hendrik werd veroverd.

Ü

20

m
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De meest interessante vesting is wel Stevensweert, bijzonder omdat het dorp met de vestingwerken als een geheel werd opgezet (flg.
130). Het oude Stevensweert, een lintdorp bij
het kasteel, bleef in Spaanse handen toen
Frederik Hendrik in 1632 Roermond, Venlo en
Maastricht had veroverd. De Spanjaarden braken in 1633 het oude dorp, op een restant van
het kasteel na, af en herbouwden het met een
Fig. 124. Staatkundige indeling in 1543 (uit: Kleine
atlas voor de geschiedenis van beide Limburgen, 1989,
p.9).
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HET OVERKWARTIER VAN GELDER 1 5 8 0 - 1 7 9 4
Oostenrijks Overkwartier (1716-1794)
Staats Overkwartier (1716-1794)
Pruisiach Overkwartier (1713-1794)
Guliks Overkwartier (1719-1794)
-*++++4>+ huidige Staatsgrenzen
——•
N.B.

huidige provinciegrenzen
Obblcht en Papenhoven tot 1785 Oostenrlita, daarna Staats

stervormig stratenpatroon
(fig. 131). Twee kruisende
Straten verdeelden de plaats
in vier kwartieren. Aan de
noordoostzijde van het kruispunt kwam een rechthoekig
marktplein. Drie van de vier
kwartieren werden in kleinere taartpunten verdeeld, elk
door twee Straten die vanuit
het middelpunt naar de rand
liepen. Het zuidoostelijke
kwartier heeft een onregelmatiger plattegrond, die nog
restanten van het oorspronkelijke dorp verraadt. Stevensweert werd omringd met uitgebreide vestingwerken.
21

Het stervormige stratenpatroon is typerend voor nieuw
gesuchte of herbouwde vestingsteden uit de Renaissance.
Andere voorbeelden in Nederland zijn Coevorden (16091617) en Bourtange (uitgezet 1580, aangelegd 1593). In
Stevensweert is de plattegrond
nog steeds aanwezig. De vestingwerken zijn nu vrijwel verdwenen, maar het terrein is
grotendeels nog open en loopt
zichtbaar op in de richting van
het dorp. Mocht iemand
behoefte krijgen aan een toeristische trekpleister hissen de
Maasplassen, dan behoort
reconstructie van een deel van
de vesting nog tot de mogelijkheden.
22
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Fig. 125. Het Overkwartier van
Gelre in de 18e eeuw (uit: Kleine
atlas voor de geschiedenis van
beide Limburgen, 1989, p. 19).
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Tobel 25. Ontwikkeling van wallen en muren (grotendeels naar: Schütting,
1967).
STAD, dorp, vesting

Arcen
ECHT
GENNEP
Genneperhuis
Kessel
MONTFORT
Montfort, kasteel
Neer
Neeritter
ROERMOND
Stevensweert
Thorn
VENLO
WEERT
Wessem
Fasen:

Fase
1

2

la
la

2
2
2

3

4

4
la
la
2

3

2

3

1
lb
4
lb
2
2

3
3

4

la

1 Omwalling (a: middeleeuws; b: 16e-eeuws)
2 Middeleeuwse ommuring
3 Overgang (bastions uit eerste helft 16e eeuw)
4 Oud-Nederlandse stelsel (gebastionneerd)
5 Nieuw-Nederlandse stelsel (verbeterd gebastionneerd)

Naast de dure verdedigingswerken om de grote en meest strategische plaatsen bestanden her en der eenvoudiger versterkingen.
De wallen van Wessem werden in 1508 vernieuwd door
Brabanders die het stadje hadden ingenomen. In 1601 deden
Gelderse troepen hetzelfde (flg. 132). In 1584 vroegen zowel
Thorn als Neeritter aan hun grondheer toestemming om hun dorp
te mögen versterken. Beide plaatsen hadden in die tijd veel te lijden van rondtrekkende troepen. In Thorn bestaan nog steeds de
straatnamen Wal en Akkerwal.
Het klooster Keizerbosch in Neer legde in 1669 een brede gracht
aan om het kloosterterrein. In tijden van gevaar mochten de
omwonenden het kloosterterrein als schuilplaats gebruiken. In
andere dorpen bood een kasteel een schuilplaats. De dorpelingen
van Blitterswijck troffen daartoe in 1602 een regeling met de kasteelheer. In Venray dienden kerk en kerkhof tot vlucht- en
schuilplaats. Op kosten van de kerk waren aan de binnenzijde van
de kerkhofmuur ringen aangebracht om in oorlogstijd de dieren
vast te kunnen zetten.
23
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Veel andere dorpen bouwden een vluchtschans. Als weer eens
een bende in aantocht was kon de bevolking van het dorp zieh
met het vee terugtrekken in de schans, onder bescherming van de
schutterij. De schansen werden aangelegd en betaald door de dorpelingen, nadat toestemming voor de aanleg was verkregen van
de heer van het dorp of van de schepenbank. Een aantal is al rond
1600 aangelegd, maar de aanleg ging nog tot in de 18e eeuw
door.
Vluchtschansen, ook wel boerenschansen genoemd, waren eenvoudige constructies, die hoogstens effectief zijn geweest tegen
kleine bendes. Zo'n schans bestand uit een 2-3 meter hoge wal,
verstevigd met takkenbossen en beplant met wilgen of doornstruiken. Om de schans lag een gracht, die vier of vijf, soms zelfs
tien meter breed was. Een inhaalbare brug of ophaalbrug en een
poort beschermden de toegang. Binnen de wal werden houten
huisjes gebouwd voor de gezinnen die aan de bouw hadden meegewerkt. Het binnenterrein werd meestal vrijgehouden en soms
later verpacht als akkerland. Toen in 1661 een kapelanie werd
gesticht in Beesel, kreeg de kapelaan voor zijn onderhoud onder
meer de beschikking over de opbrengst van de verpachting van
de schans: Ierstelick de Schans, rentende iaerlixs veertien gl: 6
st, edoch mits dese conditie, dat so wanneer kriegh oft oorlogh
(: 't welck Godt voorhoede ml:) in sulcken val sij daerop wederom sullen moegen timmeren en woonen.
25

In gevaarlijke perioden was de schans permanent bewoond door
een portier. Voor gebruik en onderhoud werd een schansreglement opgesteld. Delen van de bewaard gebleven reglementen van
Moesei (Weert) en Kreijel (Nederweert) komen letterlijk met
elkaar overeen.
26
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De schansen werden meestal aangelegd op gemeenschapsgrond.
Zo lagen de vier schansen in Nederweert op grond die daartoe
door de heer van de heerlijkheid in bruikleen was gegeven.
Meestal werd een moerasgebied uitgezocht, waar de grachten vol
water bleven en de vijand moeilijk door kon dringen. Andere
schansen werden in de directe omgeving van de huizen aangelegd. De schans van Afferden, genoemd in 1592, werd later uitgebreid zodat de kerk erbinnen kwam te liggen. De schansen
waren eigendom van de gemeente of buurt en werden daarom,
vooral als ze dicht bij de huizen lagen, vaak gebruikt voor buurtvoorzieningen. Zo standen rond 1820 schooltjes op de schansen
van Bosboven, Moesei, Keent, Tungelroy (alle in de gemeente
Weert) en Kreijel (gem. Nederweert). Op de schans van Laar
(gem. Weert) werd nog in 1949 de parochiekerk gebouwd.
28

29
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Nog in de 18e eeuw werden de schansen onderhouden. De schans
van Moesel (Weert) werd eind 18e eeuw gerestaureerd met materiaal van de nabijgelegen schans van Keent. Op 19e-eeuwse
kaarten is nog een groot aantal schansen te zien (fig. 133). Veel
schansen waren toen nog in het terrein herkenbaar, en ook de
besturen bestünden vaak nog. Nadien zijn de meeste echter verdwenen, vooral doordat de moerasgebieden ontwaterd en ontgonnen werden. Van slechts enkele van de 36 bekende vroegere
vluchtschansen zijn nog sporen in het landschap terug te vinden.
Het meest compleet is de Mookerschans, die enkele jaren geleden is gerestaureerd. Andere herkenbare schansen zijn de
30

Heumense schans in Mook, de schans van Kesseleik en enkele
schansen rond Weert (Boshoven, Laar, Moesei en Roeven). Van
de schansen van Laar en Boshoven bestaat de gracht nog, maar is
de wal verdwenen. Laatstgenoemde schans is uniek, omdat de
oude indeling bekend is. Op het oudste kadastrale minuutplan is
het schansterrein, dat een oppervlakte heeft van 4 ha, verdeeld
in zo'n 100 perceeltjes (fig. 134). Hoewel er maar twee huizen en
de St Odakapel stonden, lag hier het grondplan van een compleet, tijdelijk, dorp. De schans met de kapel is nog altijd eigendom van het gehucht Boshoven.
3

32
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11.2.3 Economische oorlogvoering: de Fossa Eugeniana
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Tussen Venlo en Lingsfort (ten
oosten van Arcen) liggen nog de
resten van een kanaal dat de
Spanjaarden probeerden aan te
leggen van de Maas naar de
Rijnberk aan de Rijn: de Fossa
Eugeniana (fig. 135). Het kanaal is
genoemd naar Isabella Clara
Eugenia, landvoogdes van de Nederlanden, die zelf overigens
bescheiden sprak van de Fossa
Sancta Maria. In de Noordelijke
Nederlanden noemde men het
kanaal gewoonlijk de Nieuwe
Vaart of Nieuwe Grift.
De Fossa is aangelegd om de handel van de Republiek te ondergraven. Samen met voorgenomen
kanalen van de Maas naar de
Scheide en vandaar naar de
Noordzee (Oostende), zou een
scheepvaartverbinding ontstaan
die de handel van het Rijnland, van
groot belang voor de Republiek,
over Spaans gebied om kon leiden.
Zelfs dacht men het Rijnwater via
33

Fig. 126. De stad Gennep op de Kleefse
kadasterkaart uit 1734.
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het kanaal om te kunnen leiden naar de Maas, waardoor de Rijn
droog zou komen te staan en de Steden aan de benedenloop van
de Maas zouden overstromen. Nog op de topografische kauri \ an
1890 Staat een deel van de Fossa, bij Venlo, aangeduid aK Den
Rijn. Dit deel van het plan getuigt van weinig topogralisch
inzicht, omdat het kanaal via een reeks sluizen over een heu\elrug moest worden geleid. Niet de Rijn, maar de Niers /ou bei
kanaal van water moeten voorzien. Daartoe werden bij (ieldern
drie sluizen in de Niers gelegd.
34

Tussen 1626 en 1628 werd het kanaal voor een groot ded aangelegd. Nadien stagneerde het werk, onder meer door geldgebrek.
De kosten waren onder meer opgelopen door Hollandse aanvallen, die de bouw van een groot aantal verdedigingswerken längs
het kanaal nodig maakte. Verdediging was, naast de wens van de

Fig. 127. Ontwikkeling van de vestingwerken van Venlo. [A] De stad met de
middeleeuwse muren en poorten en dubbele gracht op de haart van Jacob
van Deventer (ca 1570). [B] De haart van Merian. [C] De haart van
Tranchot (1806).
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stad Verde- om de haven binnen haar gebied te hebben, ook de
reden om de westelijke monding van het kanaal bij de vesting
Venlo te situeren en niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, bij
Arcen.
Het plan werd definitief onmogelijk toen delen van het kanaal in
Staatse handen vielen. Wesel (bij Rijnberk) werd in 1629 veroverd, Venlo tijdens Frederik Hendrik's Maasveldtocht in 1632 en
Rijnberk enkele jaren later. Het vervolgkanaal naar Antwerpen
was al eerder de ijskast in gegaan.
Momenteel zijn nog grote delen van het kanaaltrace in het terrein
zichtbaar (fig. 136). Vlak voor de Duitse grens, bij Lingsfort, liggen duidelijk herkenbare schansen aan weerszijden van het
kanaal.
35
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De Franciscanen van het klooster op de Biest in Weert begonnen
vervolgens diensten te organiseren bij de Booldersdijk (onder
Nederweert), enkele meters van de grens. Van Laar (bij Weert)
naar de Booldersdijk loopt nog altijd het Munnikenpad. Werd
aanvankelijk in de open lucht gepreekt, in 1651 werden een kerk
en een pastorie gebouwd. Er is niets meer van over.
De kerk aan de Booldersdijk werd voornamelijk gebruikt door de
inwoners van Someren en Asten, die de kerk konden bereiken
over de Kerkendijk. De bewoners van Deurne bouwden een eigen
kapel bij de Crayenhut in Venray en de dorpen Maarheeze,
Leende, Heeze, Sterksel, Soerendonk en Budel hadden sedert
1650/'51 een kerk bij de Grashut, op Weerts gebied. Deze laatste
kerk is nog tot 1681 gebruikt door de bewoners van Heeze. De
andere dorpen hebben de kerk tot ongeveer 1672 gebruikt. In
1953 liet de gemeente Weert de fundamenten reconstrueren en
opmetselen.
36

Fig. 129. Gennep en Genneperhuis volgens Merian (het noorden ander)
(uit: Limburgs Verleden 2).

11.2.4 De grenskerken bij Weert
Een heel ander gevolg van de politieke verhoudingen waren de
katholieke kapellen die in de 17e eeuw gebouwd zijn bij de grens
met Brabant. Bij de Vrede van Munster (1648) werden Weert en
Nederweert, als deel van de Zuidelijke Nederlanden, aan Spanje
toegewezen. In het aangrenzende Brabantse gebied, dat onder de
Nederlandse Republiek kwam, was aanvankelijk alleen de hervormde godsdienst toegestaan.

Fig. 130. Stevensweert op het oudste kadastrale minuutplan (ca. 1820).
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11.3 Landbouw en agrarische nederzettingen
Zowel nederzettingen als cultuurland zijn in de Nieuwe Tijd
behoorlijk uitgebreid. De bevolkingsdruk leidde tot een grote
behoefte aan nieuw bouwland. Dorpsbesturen verkochten heide
om bepaalde dringende uitgaven te kunnen doen. Reparatie van
oorlogsschade was in deze onrustige eeuwen vaak aanleiding om
gemeentegrond te verkopen. Voor keuterboeren was de aankoop
en ontginning van een stukje gemeentegrond ongeveer de enige
mogelijkheid om een eigen landbouwbedrijf op te zetten. St.
Odüienberg kende door de Sterke bevolkingsgroei in 1774 een
groot aantal huishoudens die weinig of geen land bezaten, en
Steide voor hen gronden uit de gemeynt ter beschikking te
stellen.
37

Fig. 131. Stervormig stratenpatroon in Stevensweertffbtoauteur).

Daarnaast waren er stedelingen die hun geld investeerden in land.
Vaak kochten ze bestaande bedrijven, maar er zijn ook voorbeelden van aankoop van stukken gemeentegrond. Tenslotte was er
de overheid. Het meest duidelijke voorbeeld van een overheid die
ontginningen stimuleerde was Pruisen, dat vanaf 1713 een groot
deel van Noord-Limburg ten westen van de Maas bezat. Koning
Frederik van Pruisen bood ontginners 30 rijksdaalders en 6 jaar
ontheffing van grondbelasting.
38

Aan de andere kant konden de bos- en heidegebieden in het
gangbare landbouwsysteem moeilijk worden gemist, en bezaten
de meeste boeren onvoldoende kapitaal om meststoffen, zoals
mergel, van elders aan te kopen. De situatie veranderde in de
loop van de 18e eeuw wel. In de tweede helft van de 18e eeuw
namen de ontginningen duidelijk toe en werd zelden meer
39
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bezwaar gemaakt. Dit impliceert agrarisch-technische ontwikkelingen.
Bij de ontwikkelingen die plaatsvonden moet onderscheid worden gemaakt naar bedrijfsgrootte. De druk om tot een hogere
produktie te komen was het grootst onder de kleine boeren. Aan
de andere kant waren de grote bedrijven in het voordeel, omdat
ze meer ruimte hadden om risico's te nemen. Over het algemeen
mag men aannemen dat kleine bedrijven vooral uit waren op een
hogere produktie per hectare, terwijl vernieuwingen die een
hogere produktie per werknemer beloofden vooral interessant
waren voor grotere bedrijven. Zo is de opmars van de aardappel,
met zijn enorme opbrengst per ha, begonnen op kleine bedrijven.
In gezinsbedrijven werd de inzet van arbeid, bijvoorbeeld bij de
ontginning van een stuk heide, anders bekeken dan op een groot

bedrijf dat afhankelijk was van betaalde werknemers. Het maakte dat kleine boeren ook in tijden van läge prijzen nog wel doorgingen met kleinschalige ontginningen, terwijl grootschalige,
commerciële ontginningen in zo'n période stopten.

11.3.1 Vemnderingen in het landbouwsysteem
Op de bouwlanden lag de nadruk op de graanteelt. Thurlings &
Van Drunen spreken van een exporterende landbouw. Via de
markten van Venlo en Roermond werd rogge uit de omgeving
geëxporteerd. In de omgeving van Roermond kwam omstreeks
1770 de produktie van brandewijn op. Verwerking van graan tot
brandewijn leidde tot lagere transportkosten. Bovendien kon het
residu als veevoer worden gebruikt, wat een intensivering van de
40

Fig. 132. De wallen van Wessem zijn meermalen vermeid, maar verdwenenpas deflnitief omstreeks 1950. Op de Tranchotkaart zijn ze nog duidelijk te zien.
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Fig. 134. De schans van Boshoven op het oudste kadastrale minuutplan
(1812).

een belangrijk gewas, omdat het niet alleen goed veevoer vormde maar tevens stikstof in de bodem bracht.
De vervanging van de braak door groenvoer en voedergewassen
begon in de 16e eeuw in Viaanderen en verbreidde zieh vandaar
naar Brabant, Engeland en, pas in de tweede helft van de 18e
eeuw, naar Limburg.
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F/g. 733. Twee gebastionneerde schansen bij Helden. [A] Everlo; ß]
Onder-Eindt. Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf, Karten 1575 (1734), nrs 25
en 46.

veehouderij zonder extra druk op de weidegebieden mogelijk
maakte. In Biesselt, dat in 1774 was gesticht op de Mookerheide, stond vijf jaar later al een brandewijnstokerij.
41

42

Deze vernieuwingen maakten het mogebjk meer vee te houden,
dat bovendien langer op stal werd gevoed. Het resultaat was meer
mest en dus een hogere graanproduktie. Andere vernieuwingen
waren een verbeterde ploeg (de Brabantse ploeg) en de introduktie van de aardappel. De laatste leverde op een klein oppervlak
een grote hoeveelheid voedsel. De verbouw van handelsgewassen was op het eind van de 18e eeuw van weinig belang.
Handelsgewassen als vlas en hennep liepen, zoals overal in de
Nederlanden, terug. Raap- en oliezaad werden vooral geteeld
voor de produktie van plantaardige olie. Raapkoeken werden als
veevoer gebruikt. PlaatseHjk werd wat hop verbouwd. Bij
Nunhem en Haelen stond 250 ha hop in 1806.
45
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Aanvankelijk zal het graan nog binnen het traditionele vruchtwisselingsstelsels, zoals het drieslagstelsel van wintergraanzomergraan-braak, zijn geteeld. Later werd de braak vervangen
door de verbouw van voedergewassen (klaver, voederbieten,
spurrie). Spurrie verlangt weinig mest en kan gemaaid of afgegraasd worden. Ook klaver kan worden afgegraasd. Het was
43

In dezelfde tijd kwam de aardappel op. Deze werd in MiddenLimburg zeker sinds 1730 geteeld, in kleine hoeveelheden, en
gebruikt als veevoer. Gegevens uit de omgeving van Thorn wijzen op een Sterke groei rond 1780. Rond Horst werden rond 1800
al aardappelen verhandeld; enkele jaren later blijkt dat ook rond
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Roermond, Venlo en Weert. In de Franse tijd begonnen de bewoners ook zelf aardappelen te consumeren. Het belang van de
aardappelteelt was tot bet eind van de 18e eeuw van plaats tot
plaats sterk verschillend.
49

11,3.2 Ontginningen
De bovenstaande ontwikkelingen dienden vooral om de produktie op het bestaande cultuurland uit te breiden. Daarnaast kon ook
het cultuurland worden uitgebreid. Dit gebeurde zowel op grote
als op kleine schaal.

suchten. Soms waren het fantasten en avonturiers, zoals de zogenaamde markies De Favras (eind 18e eeuw), die het plan had de
Peel te koloniseren met militairen die door landbouw in hun
eigen onderhoud zouden kunnen voorzien. Anderen, zoals een
aantal van de bekende fysiocraten, hadden veel verder ontwikkelde ideeen en leverden het ideologische kader voor kolonisatiepogingen door overheden en particulieren. Toch hadden ook
zij vaak te weinig praktisch inzicht in de mogelijkheden en
beperkingen van de landbouw op de zandgronden.
51

De meeste grootse plannen liepen op niets uit, maar in Biesselt
bij Mook kunnen we nog de sporen van een gedeeltelijk geslaagde poging herkennen (zie kadertekst; fig. 137). Minder ambitieuze plannen hadden vaak meer succes. In de 17e eeuw werd een
aantal grote landgoedachtige boerderijen gesticht op de heide. Ze
omvatten zowel cultuurland als bos. Daarnaast waren er talloze
kleine ontginningen door boeren.
52

Ideaal en praktijk
In de 18e en 19e eeuw hören we regelmatig van mensen die zieh
ergerden aan de enorme, schijnbaar nutteloze, heidevlakten. Voor
velen was het de belangrijkste rem op de ontwikkeling van de
landbouw. Verschiliende mensen kwamen met plannen om
grote stukken in cultuur te brengen en nieuwe nederzettingen te
50

De overheid ontgon zelden zelf, maar stimuleerde wel. Vooral de
Pruisische overheid was actief. Zij Steide bijvoorbeeld in de jaren
1740 heidegrond bij Goch ter beschikking aan een groep emigranten uit de Hunsrück die, op
weg naar Noord-Amerika, voor
de grens van de Republiek waren
blijven steken. In 1769 vaardigde
Pruissen een decreet uit, dat het
immigranten aantrekkelijk maakte om zieh in het land van Kleef
te vestigen. Ook hielp de overheid soms door de voorwaarden
te scheppen voor ontginningen.
De Pruisische overheid legde bijvoorbeeld in 1770 het Geldernsch
Kanaal, dat op Duits gebied
Niers-Kanal heet, aan om de
afwatering van het gebied ten
noordwesten van Geldern te verbeteren. Een verbeterde afwatering was noodzakelijk om die
natte gebieden in cultuur te kunnen brengen.
53

54

Fig. 135. De Fossa Eugeniana (uit:
Thurlings & Van Drunen, 1960, p. 194).
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Landgoedachtige ontginningen
Vooral in de 17e eeuw lijken kapitaalkrachtige lieden gei'nvesteerd te hebben in grootschalige ontginningen. In het landschap
vinden we de resultaten terug in grote kampontginningen, die
zieh door hun rechthoekige vormen van hun middeleeuwse voorgangers onderscheiden. Het centrum was een grote boerderij en
vaak een omgracht herenhuis. Op 19e-eeuwse kaarten liggen ze
vaak nog temidden van de heide.
In het Land van Montfort zijn zo'n tien van dergelijke goederen
bekend. Een van de oudste is Annendael (fig. 138), een
omgracht huis waarvan nog een klein restant over is (fig. 139).
Het is rond 1618 gebouwd door Herman Frederik van de Bergh
voor zijn beide zusters Anna en Charlotte, en genoemd naar de
58

oudste zuster. De ontginning lag op de grens van Echt en
Posterholt, wat leidde tot een reeks processen tussen Van de
Bergh en Echt enerzijds en Posterholt anderzijds.
Dezelfde Van de Bergh liet in 1633 het moerasgebied van het
Rozendaal, tussen Maasbracbt en Montfort, ontwateren.
Hiervoor werd onder meer een wetering naar de Maas bij Linne
gegraven, de tegenwoordige benedenloop van de Vlootbeek.
Korte tijd later werden er de domeinhoeven Koningshof en
Heerenhof gesticht.
Lilbosch, ten zuidoosten van Echt, werd in het midden van de
17e eeuw ontwaterd en ontgonnen. De ontginning werd echter al
snel weer verlaten, omdat de pachter er geen bestaan op kon vinden. Een tweede poging, nadat de Spaanse koning het gebied in
1699 aan een gepensioneerde rnilitair gaf, had meer succes.
Resten van de gebouwen en houtwallen van deze ontginning zijn
59
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Fig. 136. Een moerassige strook land bij de Duitse grens ten oosten van Lingsfort is een restant van de Fossa Eugeniana (foto auteur).
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nog te herkennen op het terrein van de huidige abdij Lilbosch.
Waterloo bij Beesel is in 1715 gebouwd door Balthasar Wijers,
rentmeester van Hillenraad. Hij vroeg in dat jaar toestemming
om 60 of 70 morgen gemeentegrond te mögen kopen om daarop
een boerderij te bouwen. De gemeente had in 1695 vergunning
gekregen om 400 morgen gemeentegrond te verkopen, had daarvan in de tussenliggende periode pas 150 morgen verkocht, en
gaf toestemming. De boerderij (1715 De Waterlaedt) is genoemd
naar een oude afwateringssloot van het Meerlebroek (1554 die
Waterlois). In 1751 blijkt de boerderij omgracht en in 1780 is
sprake van een herenhuis naast de boerderij.
Andere voorbeelden zijn de Berckenkamp bij St Odüienberg (in
1633 ontgonnen door het Roermondse Jezu'itenklooster) en De
Waard bij Montfort.

Een vroeg voorbeeld biedt Belfeld. In 1574 maakte de pastoor
van Beifeld een lijst op van de inkomsten van zijn drie jaar daarvoor gesuchte parochie. Naar het schijnt baseerde de pastoor zieh
op een register uit 1524. De inkomsten moesten worden opgebracht door nog geen twintig personen. Daarvan beschikten er
maar liefst acht over een 'nieuw erf', soms naast een ouder goed.
Het geeft de indruk van een bruisende activiteit in het begin van
de 16e eeuw. Van maar een van de nieuwe erven wordt de ligging
aangegeven: aan de Loorheyden (de heide van het gehucht
Geloo).
64
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De aanduiding 'nieuw erf' vinden we een paar keer terug als toponiem: een boerderijnaam De Nieuwe Erf ten westen van Grubbenvorst en een Nieuw Erf'bij Heijen. De moderne topografische kaart geeft nog een veldnaam Nieuwe Erven ten noordoosten
van Arcen. Dit gebied komt al op een kaart uit 1634 voor. Op de
Nettekening 1:25.000 zijn de boerderijen zelf weer verdwenen en
is het een onbewoond gebied met gras- en bouwlandpercelen.
Overigens blijkt de term 'erf' niet altijd een boerderij aan te duiden. De Erven en de Nieuwe Erven bij Rükel, beide vermeld in
de 18e eeuw, lijken uitsluitend grasland te omvatten.
65
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Kleinschalige uitbreidingen van het cultuurland
Het is op dit moment nog niet mogelijk een goed overzicht te
geven van de kleinschalige ontginningen. Uit een paar voorbeelden valt op te maken dat ze wel enige omvang hadden.

67

Fig. 137. Biesselt. [A] Reconstructie van deperceelsindeling naar de verkoopprotocollen uit 1774; ß] Bodemgebruik in het begin van de 19e eeuw naar
Tranchotkaart (ca 1806) en oudste kadastrale minuutplan (1821) (uit: Spruijt, 1985; tek. W. Verdijk).
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Een grootschalige ontginning ult de 18e eeuw: Biesselt (gem. Mook)

De stuwwal bij Mook is door de eeuwen heen als extensieve weidegrond in gebruik geweestbij de boeren die onderaan de stuwwal woonden. Het grootste deel van
de stuwwal is te droog voor gebruik als bouw- of weiland, maar bovenop de stuwwal ligt een relatief vlak en vochtig gebied, dat wel mogelijkheden bood. In 1771
bestanden plannen om hier ongeveer 30 boerenfamilies uit de omgeving van Den Bosch te vestigen, maar dit plan ging niet door. In hetzelfde jaar nog meldde zieh
de tolontvanger Anton Peter Witzen uit Heimond met het idee om tussen Goch en Gennep een eomplete stad te bouwen voor 500, later teruggebracht tot 200,
Hollandse emigrantengezinnen. Hij wilde daarvoor een stuk grond van tenminste 200 morgen (ca 170 ha). Het Pruisische bestuur in Kleef ging op de plannen in en
wees de Mookse heide aan. De gedachten gingen nu uit naar een gebied van 300 morgen (ca 255 ha; de totale Mookerheide besloeg zo'n 590 ha). Daarna begonnen
onderhandelingen met de geerfden van Mook. Zo'n honderd families uit Mook gebruikten de heide om plaggen te steken. Verder werd de heide begraasd door het
vee uit Mook, Heumen en Middelaar. Witzen Steide voor dat de boeren het vee op stal gingen voeren en daarvoor veevoer gingen verbouwen, maar daarvoor was de
tijd nog niet rijp. Doordat de 300 morgen tegen de grens met Groesbeek werden uitgezet, op de vlakke top van de stuwwal, werd in ieder geval de toegang vanuit
het dorp tot de heide niet belemmerd.
55

In 1773 en 1774 werd vervolgens de grond uitgemeten. Voor de wegen, de Heumenseweg en de weg van Mook naar Groesbeek, werd een rninimale breedte van 36
voet aangehouden. De wallen behoorden tot de percelen, de greppels (graben) vielen er buiten. De vrijheer Van Dedem, heer van Mook, kreeg als schadeloosstelling 25 morgen toegewezen. AI in 1775 verkocht hij deze grond uit geldgebrek.
Vervolgens verdween de bedenker en opzetter van het geheel, Witzen, spoorloos met achterlating van schulden. De Krieges- und Domainen Kammer te Kleef besloot
vervolgens de grond maar te verkopen, wat nog in 1774 werd uitgevoerd. De 328,3 morgen (280 ha) werd in 30 percelen van ongeveer 10 morgen (8,5 ha) verdeeld.
De prijzen verschulden naar de oppervlakte van het kavel, maar vooral naar de kwaliteit: van minder dan / 5 voor percelen met grote hoogteverschillen tot meer dan
/100 voor vlakke percelen bij het ven de Biessael. De koper verplichtte zieh de grond binnen twee tot drie jaren in cultuur te brengen, waaronder ook bebossing
werd verstaan. Hij was vrij om er een of meer huizen op te zetten.
Nog in 1774 begon rentmeester Motmans de voorbereidingen voor de bouw van huizen. AI snel bouwde hij 10 huizen en een molen. Ook de schepen Hendrik
Verhoeven bouwde. De bebouwing stand in zogenaamde hoven, ommuurde percelen met binnen de muur een aantal bouwsels met stenen wanden. In 1779 waren
vijf van die hoven bewoond, was een zesde in aanbouw en bevatte een zevende alleen een schuur. Voorts standen er een molen en een brandewijnstokerij. De laatste
leverde afval dat als veevoer kon dienen en maakte zo een intensievere veehouderij mogelijk. Overigens woonden er voornamehjk akkerbouwers: in 1793 betaalde
niemand belasting over vee, wat betekent dat niemand het belastingvrije aantal (een koe, een paard, een veulen en een rund) overschreed. De bouw van de molen gaf
Problemen omdat de Plasmolen voor alle inwoners van Mook als dwangmolen gold. Omdat het ging om een uitbreiding van de bevolking werd de bouw van een
koren- en pelmolen op de Mookerheide goedgekeurd. De molen, die in 1778 gereedkwam, was voor de bewoners van de kolonie een banmolen. Voorts nam Motmans
nog het initiatief tot een veemarkt, die aanvankehj'k een groot succes was.
In 1775 had Motmans 70 morgen bebost, 40 morgen ontgonnen tot akkerland en had hij 20 morgen bestemd voor het bouwen van huizen met erf, wallen en grachten. AI snel stagneerde de ontwikkeling van de kolonie echter. Wel nam de oppervlakte bos verder toe, maar bouwland en huizen kwamen er niet meer bij. De
Tranchotkaart toont alleen een groepje huizen in de buurt van het voormalige ven. Daar lag ook het meeste bouwland. De molen werd in 1830 verkocht en verplaatst
naar Swolgen.
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Tamelijk omvangrijke uitbreidingen zien we ook in de omgeving
van Thorn, waar een 16e-eeuwse lijst van ontginningen is overgeleverd. Het ging om ontginningen in Stramproy (99 ha), Haler
(13,3 ha), Ell (24,7 ha), Beersei (nu Belgisch gebied; 8,1 ha) en
Thorn (23,9 ha). Ook uit de eerste helft van de 18e eeuw is in
deze omgeving een serie aanvragen om heide te mögen ontginnen, bewaard gebleven. De aanvragers waren verschillende
bewoners van Baexem, Thorn en Ittervoort en de meeste aanvragen werden geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Een deel van
deze uitbreidingen lag aan de rand van de velden van Thorn,
Neeritter en Ittervoort. Een voorbeeld van een jonge uitbreiding
is het Hexveld (bij Ittervoort), dat in 1501 nog Hexheide heette.
68
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In het Land van Montfort (het gebied van de latere gemeenten
Echt, Linne, Maasbracht, Montfort, Roosteren, St. Odilienberg
en Vlodrop) werden vooral in de tweede helft van de 18e eeuw
veel gemeentegronden verkocht. Her en der breidden bestaande boerderijen hun cultuurland uit. Roebroeck vond gegevens
over de ontginning van 71 bunder tussen 1600 en 1650 en van
1630 bunder tussen 1650 en 1789. In de domeinrekening van
1774 staan inkomsten van 'de landerijen bij die van Peij en
Hingen uit de gemeynte van Echt in den jaere 1740 aengegraven'
en van 'de landerijen bij die van St. Joost, Hingen en Gebroek uyt
de gemeynte van Echt in den jaere 1757 en 1761 aengegravene'? In het ontginningsproces sneuvelden enkele van de laatste
bossen. Zo werd in de jaren 1740-'42 ongeveer 35 morgen van
het Lillaertsbos in Linne gerooid en verpacht als akkerland.
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x

72

349

Een poging uit 1787 om een gebied van 2900 bunder onder Echt
in cultuur te brengen stuitte op tegenstand van boeren en werd
maar ten dele verwezenlijkt.
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Een laatste voorbeeld betreft Koningsbosch bij Echt. Zoals we al
zagen, behoorde een derde deel van het Echter Bos toe aan de
landsheer. In het begin van de 18e eeuw vond een scheiding
plaats, waarbij het % aandeel werd omgezet in een concreet
gebied: het Koningsbosch. Daarmee was de weg vrijgemaakt
voor grondverkopen in dit deel. In 1720 werd 100 bunder in het
Koningsbosch tot akkerland uitgegeven aan enkele inwoners van
Saeffelen. Het betreffende gebied werd De Brandt genoemd, naar
een bosbrand die hier in 1684 had huisgehouden. De ontginningen lagen aan de huidige Nederlands-Duitse grens en sloten
aan op het oudere cultuurland van Saeffelen. Nadien mochten
ook inwoners van Waldfeucht, Brüggelchen en Haaren hun cultuurland over de grens uitbreiden en delen van het Echterbos ontginnen. In 1740 is sprake van 'de door die van Waldfeucht aangegravene erven in het Echterbos'. In het derde kwart van de
18e eeuw was in de zuidpunt van Koningsbosch enige bewoning
ontstaan, die werd aangeduid als de 'Spaensche Huizen' en 'het
nieuwe dorp of Koningsbosch'J Andere delen van het gebied
werden opnieuw bebost.
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Periodisering van de ontginningen

Fig. 138. Het huis Ännendael Hissen Echt en Posterholt, getekend doorJan
de Beijer, ca 1740 (uit: Bruijnzeels & Schatorje, 1989).

klachten over verdwijnende bossen in de 16e eeuw sterk toenemen. De economische opleving en de bevolkingsgroei vanaf het
midden van de 15e eeuw, hebben blijkbaar een snelle aantasting
van de bossen tot gevolg gehad. Ook stuifzanden breidden zich
uit, wat leidde tot nieuwe en steeds verder aangescherpte regels.
We zien dat bijvoorbeeld in Meijel in de 16e en 17e eeuw.
81

De gegevens over het Land van Montforf geven de indruk van
een énorme versnelling, die inzette omstreeks 1730. Een groot
deel van de ontginningen uit de période 1600-1780 is in de laatste 50 jaar tot stand gekomen. Dit beeld komt sterk overeen met
dat van andere delen van Nederland. Zo werden in laagNederland tot het midden van de 17e eeuw veel droogmakerijen
aangelegd, lag de aanleg in de période 1660-1760 bijna stil, en
trad nadien weer een groei i n . In de Meierij van 'sHertogenbosch hadden de meeste dorpen in de eerste helft van de
18e eeuw nauwelijks inkomsten uit verkoop van delen van de
gemeynt. In de tweede helft van de eeuw werd steeds meer heidegrond verkocht om te worden omgezet in cultuurland en bos.
Een verband met de agrarische conjunctuur ligt hier voor de
hand.
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11.3.3 Ontwikkelingen in de onontgonnen gebieden
De grote druk op de onontgonnen gebieden leidde tot een snelle
verdwijning van de bossen. Opvallend is, dat overal in Europa de

Aan de andere kant begon in deze periode ook de grootschalige
aanplant van bos. De oudst bekende aangelegde produktiebossen
('plantages') in Nederland stammen al uit het begin van de 16e
eeuw en liggen in de omgeving van Breda. Dit begin vond
vooralsnog weinig navolging. Het enige dat we in het onderzoeksgebied tegenkwamen is een nuwen boss bij het Vijverbroek
(1500) en een misluckte plantasie bij Maris (Helden, ca
1715?). Een kostbare mislukking vond plaats in het Nederrijkswald, juist buiten ons gebied. Hier werd in 1564/'65 een
poging gedaan een deel van dit gebied opnieuw in te planten,
waartoe drieduizend jonge eiken werden gekocht in Middachten.
Een deel van de bomen werd gestolen, de rest ging dood, en datzelfde gebeurde met de bomen die een jaar later werden
gepoot.
De tweede helft van de 18e eeuw, die voor de landbouw een fase
van nieuwe investeringen vormde, betekende ook voor de bossen
een nieuw begin. De nieuwe bossen werden zowel aangeplant in
heide- als in moerasgebieden. Op de heide betrof het vooral
naaldbomen, in moerassen ook wel loofbomen. De oudste gege82
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vens over dennen in het onderzoeksgebied stammen uit deze
periode. In het Nederrijkswald, ten oosten van Mook, begon bijvoorbeeld rond 1760 de aanplant van naaldhout. De gemeente
Horst verkocht 30 dennen in 1794. In 1761 blijken dennen en
'heesters' längs de weg naar Heythuysen en Roggel vermeid.
Andere dennenbossen zijn bekend in Heijen, waar in 1791-1793
een gebied van 25 morgen met dennen werd beplant, bij de
Holtmolen onder Venlo (1791) en in het Echterbos (1788).
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Eiders in Nederland werden in het midden van de 18e eeuw de
eerste stuifzanden beteugeld door bosaanplant, maar in het
onderzoeksgebied zijn hiervan geen 18e-eeuwse voorbeelden
bekend.
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11.4 Niet-agrarische activiteiten
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11.4.1 Verbindingen en handel
Bij Montfort vinden we een paar voorbeelden van bosaanplant in
moerasgebieden. In 1773 werd besloten om het volgende voorjaar in het Reigersbroek 'witbomen' en in het Boortmoer elzen
en essen te planten. In 1817 was 100 morgen ( V deel) van het
Reigersbroek met dennen beplant en 65 morgen (bijna de helft)
van het Boortmoer met elzen en essen.
3
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De dorpen aan de Maas zullen stellig hebben geprofiteerd van de
Maashandel. De grote doorgaande landwegen zorgden voor activiteit in de omgeving van Weert en bij de Maaskruisingen in
Venlo en Roermond. Op enkele trajecten onderhielden karren in
de 18e eeuw regelmatige verbindingen: tussen Nijmegen en
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Fig. 139. Ruïne van het huis Annendael (foto auteur).
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Venta en tussen Venlo en Maastricht. De meeste wegen waren
in siechte Staat; buiten de Steden waren nauwelijks verharde
wegen. Een van de weinige nieuwe grote wegen uit deze période
is de baan van Roermond naar de Kapel in 't Zand, de
Kapellerlaan, die in 1730 werd aangelegd als deel van de grote
weg naar Keulen en Gulick. De weg werd al snel met bomen
beplant: in 1793 waren de laanbomen rijp voor de verkoop.
Het personenverkeer tussen Limburg en Holland was nog in het
midden van de 18e eeuw weinig intensief. De belangrijkste reismogelijkheden waren de postkoetsverbindingen, enkele malen
per week, van Maastricht via Roermond en Venlo naar Nijmegen,
van Maastricht via Roermond en Eindhoven naar Den Bosch en
van Venlo naar Keulen. Daarentegen had Maastricht een dagelijks beurtscbip naar Luik en een dagelijkse postkoets naar Aken,
later ook naar Tongeren en Brüssel. De Maas was soms zo
siecht bevaarbaar dat goederen een omweg moesten maken via
de Rijnhavens tussen Neuss en Kleef.
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werd gewerkt met slechtere grondstoffen (goedkope Spaanse en
inheemse wol) en was het eindprodukt van läge en weinig constante kwaliteit. Dit kon alleen concurreren door läge produktiekosten, wat een reden moet zijn geweest voor de verschuiving
naar het platteland met zijn lagere loonniveau.
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De omvang van de plattelandsnijverheid is opvallend. De groeiende bevolking en de beperkte agrarische bestaansmogelijkheden
zorgden voor een reservoir aan goedkope arbeidskrachten. Die
gingen zieh vooral met huisnijverheid bezighouden, soms zelfstandig, soms voor bedrijven in Roermond. Er trad een duidelijke regionale specialisatie op: laken rond Horst en Weert, linnen
rond Horst, leer rond Venray. Een deel van de nijverheid was
gebaseerd op lokale vlas en wol.
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11.4.2 Nijverheid

Aanvankelijk Steide de stad Roermond zieh nog teweer door de
import van laken uit de dorpen in de omgeving te verbieden. In
1607 werd dit verbod opgeheven en werd de invoer van lakens
toegestaan uit Neer, Rade (Venray), Horst, Weert, Nederweert,
Stramproy, Maaseik, Susteren, Sittard en Heinsberg. Vooral de
eerstgenoemde dorpen beschütten over grote heidevelden, en
zullen hun eigen wol hebben verwerkt. In Sevenum verdubbelde
het aantal Schapen tussen 1595 en 1680. Weert kan men misschien beter beschouwen als centrum van dit gebied van plattelandsindustrie dan als een industriestad. De struetuur van de sector, bijvoorbeeld zonder gespecialiseerde gilden , doet meer
landelijk dan stedelijk aan.
Activiteiten die milieu-overlast, vooral stank, met zieh meebrachten werden deels naar het platteland verplaatst. Roten van
vlas vervuilt het water, doodt de vissen en stinkt. Het was daarom vaak verboden in rivieren en in de omgeving van de dorpen. Meer geschürt waren afgelegen vennen. Een van die vennen, ten zuiden van Maasbree, heet nog altijd Vlasrooth. Ten oosten van de Maas lagen in de 18e eeuw vlaskuilen in Beesel.
Ook vollen, een bewerking in de lakenindustrie, en leerlooien
gaven veel stank en werden zoveel mogelijk buiten de Steden uitgevoerd. Zo stand in Swalmen een volmolen die werkte voor de
Roermondse textielnijverheid. Toen die nijverheid terugliep werd
de molen in de tweede helft van de 16e eeuw omgebouwd tot
looimolen. Ook de Halbekermolen bij Echt werd in de loop
van de 17e eeuw niet meer als volmolen gebruikt.
104

De belangrijkste vorm van nijverheid, de lakenindustrie, liep in
heel Nederland in de 16e eeuw terug, onder andere doordat
Engeland de export van wol stopzette en zelf een stark concurrerende lakennijverheid opzette." Ook in Roermond nam deze nijverheid af. In het begin van de 17e eeuw produceerde de stad niet
eens meer genoeg voor de eigen bevolking.
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Regelmatig werden pogingen ondernomen om de stedelijke nijverheid nieuw leven in te blazen. De moeite leverde zelden succes op. Een voorbeeld is de poging van de Pruisische koning in
de tweede helft van de 18e eeuw om in Gennep een zijde-industrie te ontwikkelen. Om zijderupsen te kweken werden moerbeibomen geplant. Zijderupsen vormen een risicovolle teelt in het
Nederlandse klimaat. Sinds de 17e eeuw zijn in verschillende
gebieden in de Noordelijke Nederlanden pogingen gedaan om de
teelt te ontwikkelen. In technische zin is het soms gelukt; ook de
lange duur (ca 40 jaar) van de experimenten in Gennep wijst niet
op een volkomen mislukking. Een rendabele exploitatie lijkt echter nergens bereikt.
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De afname van de textielnijverheid in de Steden werd voor een
deel gecompenseerd door een toename in het landelijk gebied.
Deze plattelandsnijverheid betrof echter wel een ander soort produktie. Was de laatmiddeleeuwse stedelijke lakenindustrie
gespecialiseerd in produkten van hoge kwaliteit, in de 16e-eeuw

De textielnijverheid nam in de 18e eeuw af. In Weert Steide de
activiteit de hele 18e eeuw al niet zo veel meer voor en ook de
plattelandsnijverheid liep terug. Huisnijverheid heeft een dement van verborgen werkloosheid. Een 18e-eeuwse bestuurder
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merkte al op dat nijverheid slecbis gedijde op onvruchtbare
bodems. Toen de mogelijkheden in de landbouw aan het eind
van de 18e eeuw verbeterden, liep het aantal huiswevers dan ook
111

terug. In Horst werkten in 1798/1799 nogmaar 15 mensemvoornamelijk kinderen, in de nijverheid.
112

Fig. 140. Kleiwinning ten oosten van Tegelen in het begin van de 19e eeuw. De afvoerwegen zijn uitgespaard in de kleiput (Tranchotkaart, Had 33,1805/1816-
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Gennep bezat mogelijk in de 16e en 17e, maar zeker in de 18e en
19e eeuw, een vrij omvangrijke pottenbakkersnijverheid.
Daamaast stonden op verscbillende plaatsen steenovens, die
vooral stenen voor lokaal gebruik afleverden. Het belangrijkste
centrum van kleiverwerkende industrie, Tegelen, maakte in de
18e eeuw een sterke groei door. Al rond 1800 bestonden grote
kleigroeven, die waren ingegraven in de terrasrand (fig. 140).
Het aantal pottenbakkerijen groeide van 3 in 1734 naar 20 in
1830. In 1773 begon ook de dakpannenindustrie. De baksteenindustrie was bier nog van vrij geringe betekenis.
113

In de grotere veengebieden, de Peel en de veengebieden achter
Gennep, werden veenbanen aangelegd. De veenbanen zijn aangelegd in de 18e eeuw of eerder: alle veenbanen op meer recente topografische kaarten staan ook al op de Tranchotkaart. De
veenbanen bij Gennep staan niet op de kaarten van het Kleefs
kadaster uit 1731, maar die kartering ging over grondbezit, niet
over wegen. Men mag dan ook uit het ontbreken niet concluderen dat ze nog niet bestonden. De bauen in de Peel worden al aan
het eind van de 15e eeuw vermeld.
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11.4.3 Turfwinning
De turfwinning bleef tot de 19e eeuw relatief bescheiden, vooral
omdat de grootste veengebieden (de Peel en de turfvenen bij
Gennep) niet door bevaarbaar water ontsloten waren. Het afzetgebied bleef daardoor klein.
Vergehjken we echter met de middeleeuwse situatie, dan zien we
toch wel een duidekjke groei. Door de afname en uitputting van
de bossen was turf als brandstof belangrijker dan ooit. De turf in
de Peel werd niet meer alleen voor eigen gebruik gestoken. In de
17e eeuw hadden de bewoners van de Peeldorpen een goede bijverdienste door met karren vol turf naar dorpen in de omgeving
te rijden en daar de turf te verkopen.
115

In 1658 ontstond een conflict op de grens van Venray en Brabant.
Uit een verslag weten we dat de bewoners van Venray op dat
moment al op de grens, dus midden in de Peel turf wonnen. De
hoeveelheid turf die hier lag werd (door de tegenpartij) omschreven als eene ontelbare quantiteyt van torff, well eenige duysenden kerren.
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De groei leidde tot een steeds sterkere regulering. In de 16e en
17e eeuw werd voorgeschreven dat de turfkuilen met elkaar verbonden moesten worden. Het keurboek van Meijel uit 1578
schreef voor de gesteeken kuylen die eene in die ander te brengen. Een soortgelijke regel is bekend uit Asten (1658), waar de
verbindingssloot drie voet breed en vier voet diep moest zijn.
117

Ook probeerde men de turfgronden die nog niet waren aangetast,
te beschermen tegen regelloze vervening. In Meijel werd dat al in
1578 voorgeschreven: ... soo sal niemant hem laeten gelieven
eenige nieuwe peelen op te steken. Nog duidelijker werd het in
1730 in Nederweert gesteld:... niemandt [sal] moegen torfsteecken ofte baggert maecken ... daer tot nogh toe noyt is getorft.
118

Ten oosten van de Maas werden enkele kleine moerasgebieden,
zoals het Turfbroeck bij Beesel en het Reigersbroek en het
Boortmoer bij Montfort uitgeveend. De produktie vertoonde
grote schommelingen. Van het Turfbroeck bestaat een aantal
opbrengstcijfers uit de periode 1739-1779 (tabel 26). In het eerste jaar werden er 721 karren turf uitgehaald. Afgezien van een
kleine opleving in de jaren 1750 nam de opbrengst steeds verder
af.
Tobel 26. Aantal karren turf uit het Turfbroeck onder Beesel. Uit: 'Bieslo aen
dieUaese'.
Jaar

Aantal karren

1739
1740
1752
1758
1759
1767
1779

721
351
241
438
431
132
62

Het Reigersbroek en het Boortmoer vielen droog nadat het aangrenzende gebied van het Rozendaal in het tweede kwart van de
17e eeuw was ontwaterd en in cultuur gebracht. Vooral het
Reigersbroek werd al snel daarna uitgeveend. In 1651 begon hier
de turfwinning vanuit Maasbracht, in 1653 die vanuit Montfort.
In 1652 bepaalde 's Konings Rekenkamer in Roermond, dat de
inwoners van Linne, Herten, Merum, Odilienberg en Roermond
in het Reigersbroek turf mochten Winnen tegen betaling van een
rijksdaalder per kar met een paard.
Ook hier zien we grote schommelingen. In 1654 werden 48 karren uit het Reigersbroek gehaald. Daarna Steeg de produktie tot
229 karren in 1684 en 254 karren in 1701. In 1716 waren er geen
inkomsten uit de mrfwinning en meldde de rentmeester dat de
turf opraakte. Toch leefde de turfwinning nadien weer enigszins
op, misschien doordat een nieuwe afwateringssloot was gegra-
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ven. De afvoersloot werd later onderhouden door de pachters van
de Rozendaalse hoeven, die in ruil daarvoor elk 2V roede turf
per jaar in het Reigersbroek mochten steken. Tussen 1742 en
1761 werden in Reigersbroek en Boortmoer samen gemiddeld
164 karren turf per jaar gehaald. In 1793 werd nog een deel van
het Boortmoer voor acht jaar als turverij verpacht. Het jaar daarna werd echter maar een tiende deel van de toegestane hoeveelheid gestoken en in 1807 geheel niets. Delen van de moerasgebieden waren intussen met hout beplant.
2
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van Hillenraad is grotendeels 20e-eeuws: de tuin werd rond 1909
opnieuw aangelegd. Het centrale deel is een vrije reconstructie
van de 18e-eeuwse tuin, daaromheen ligt een landschappeüjke
aanleg. De oprijlaan is het enige overgebleven deel van de 18eeeuwse tuin.
122

De tuin van Aldenghoor is in landschappeüjke stijl opnieuw
ingericht met behoud van de contouren en de lanen van de oude
geometrische aanleg. De oude symmetrische aanleg, met een
hoofdas voor het huis en met rechthoekige perken en een vijver

•

11.4.4 De verfraaüng van het landschap
De Nieuwe Tijd vormt de eerste période waarin mensen doelbewust probeerden het landschap te verfraaien. De tochtige middeleeuwse kasteien, die in de eerste plaats een militaire functie
hadden, werden vervangen door meer gerieflijke woonhuizen. De
aangename woonplaats die de eigenaren wertsten, strekte zieh
ook over de omgeving uit. In de directe omgeving van het huis
werden siertuinen aangelegd, waarvan de besloten Vierkante perken aanvankelijk nog deden denken aan de middeleeuwse kruidentuinen.
Vanaf de 17e eeuw werd de tuinaanleg grootser. Vierkante en
rechthoekige perken werden ondergeschikt aan een groter plan,
met vaak een symmetrische opzet waarbij een lange as door het
huis de basis vormde. Aansluitend op de tuinaanleg werd ook de
architectuur van de huizen symmetrisch. Soms werd een nieuwe
voorgevel voor een ouder, asymmetrisch huis geplaatst.
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Het skelet van de tuinaanleg werd gevormd door lange rechte
bomenlanen, die zieh buiten de tuin over een grote afstand door
de open bouwlanden en heidevelden konden voortzetten. Hoewel
dergelijke lanen na verloop van tijd wel enige houtopbrengst
hadden en ze soms op creatieve wijze werden gebruikt - een van
de lanen van het kasteel van Horst is ooit gebruikt als lijnbaan dienden ze bij de aanleg vooral ter verffaaiing van het landschap.
Daarbij gaven ze prestige en maakten ze de macht van de kasteelheer over de wijde omgeving duidelijk. Bijna ieder belangrijk huis had wel een of meer lanen. Zeer uitgebreide lanenstelsels lagen bijvoorbeeld bij kasteel Well.
121

Siertuinen van enige omvang lagen slechts bij de grotere huizen,
zoals Arcen, Aldenghoor, Montfort (fig. 141) en Hillenraad. In
Arcen zijn de contouren van de oude tuinaanleg enkele jaren
geleden gebruikt voor de aanleg van een nieuwe tuin. Ook de tuin

I g 1 '•' ka>vc' Wtir'jor' w niivMUhieg in het kaartbock dour Adam
Blum, 1743 (R.A.L., Archief van de Nassause Domeinen van Montfort, inv.
nr 177).
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aan weerszijden van die as, was in het begin van de vorige eeuw
nog goed herkenbaar (fig. 142).
De genoemde siertuinen hadden niet de allure van de grote tuinen in west- en midden-Nederland. Ze werden aangelegd door de
plattelandsadel die beschikte over aanzienlijke, maar tamelijk
constante en niet uitzonderlijk hoge inkomens. De leden van deze
landbezittende klasse bezat niet de financiele mogelijkbeden van
sommige vorstenhoven, handelaren, bankiers of industrielen.

11.5 De nederzettingen

grens van de stad. De belangrijkste verandering in de plattegrond
was de verUeining van de Markt. Door nieuwe bebouwing aan
een zijde kreeg de oorspronkelijk vierkante markt een rechthoekige plattegrond.
Stadsbranden in 1554 en 1665 ricbtten grote schade aan, de eerste in het noordelijke en westelijke stadsdeel en in de voorsteden
Buitenop en St Jacob, de tweede juist in het deel dat de eerste
keer was gespaard. Bij de brand van 1665 gingen 1100 huizen, /
van het totaal, verloren. Doordat deze brand in een periode van
bevolkingsafname plaatsvond, werden veel huizen niet meer
opgebouwd. Kaarten uit de 18e eeuw tonen de grote open plekken.
2

3
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11.5.1 Roermond
11.5.2 Venlo
Roermond maakte in de 17e en 18e eeuw in economisch opzicht
een periode van stagnatie door. De stad werd niet uitgebreid; de
middeleeuwse stadsmuren bleven nog tot ver in de 19e eeuw de

Venlo toonde een wat florissanter beeld. De stad profiteerde van
de groei van de Maashandel in de 16e en 17e eeuw. De groei die
de stad rond 1500 doormaakte is
nadien nog een tijd doorgegaan: in het
begin van de 16e eeuw had de stad
ruim 4000 inwoners, op het hoogtepunt aan het eind van de 17e eeuw
ruim 5000. De groei heeft niet geleid
tot stadsuitleg, wat betekent dat de
bevolkingsdichtheid binnen de vesting
sterk moet zijn toegenomen. Op de
oudste topografische kaarten maakt de
stad een duidelijk vollere indruk dan
Roermond.
124

11.5.3 Het platteland
De agrarische nederzettingsvorm bij
uitstek was in de Nieuwe Tijd de verspreide bewoning. Boerderijen in
nieuwe ontginningen standen vrijwel
steeds verspreid aan de wegen, temidden van hun grondbezit.
Dörpen maakten wel een duidelijke
groei door, maar die betraf niet-agrari-

Fig. 142. Aldenghoor en omgeving op het
oudste kadastrale minuutplan (ca 1818).
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Een voorbeeld van late kernvorming: Bakel (Noord-Brabant)

Een goede illustratie van de late ontwikkeling van de dorpskernen levert de gemeente Bakel in het Brabantse Peelgebied. De beide kernen in deze gemeente ontstonden pas in de 17e eeuw. Het dorp Bakel bestond in 1651 nog nit drie buurrjes en losse huizen met elk een eigen naam. In 1736 werden ze samen genomen onder
de naam Kerck Eynd en pas in 1832 heette het dorp Bakel. Ook Milheeze bestond in 1651 nog uit een aantal losse huizen en werd pas in 1736 als een geheel
beschouwd {De Straet). Het hoofddorp groeide het snelst. In 1651 stand 6,3% van de huizen in deze kern, in 1832 was dat 12,7%, een eeuw later 21%; Milheeze
groeide minder snel, maar ook nog altijd sneller dan de gemeente als geheel.
125

Huizentallen in de kernen en de gemeente Bakel tussen 1651 en 1938.
Dorp Bakel
Dorp Milheeze
Gemeente Bakel
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1651

1736

1832

1938

15
11
238

23
14
245

36
18
283

111
42
529

sehe bebouwing. De voortschrijdende arbeidsdeling leidde tot de
groei van het aantal ambachtslieden en middenstanders, die zieh
vooral in de kerkdorpen vestigden. In het onderzoeksgebied is
deze ontwikkeling nog nergens onderzocht (een wel onderzocht
voorbeeld in de omgeving is Bakel; zie kadertekst).

11.6 Sporen in het landschap
De ontwikkelingen in de Nieuwe Tijd hebben eigen vormen aan
het middeleeuwse landschap toegevoegd. De velden werden nog
enigszins uitgebreid, maar de nadruk lag op kampontginningen,
zowel midden op de heide als aan de randen van de velden. De
ontginningen uit deze periode worden gekenmerkt door verspreide bewoning en rechte begrenzingen. De boerderijtypen ontwikkelden zieh tot de langgevelboerderijen en de gesloten Vierkante
boerderijen die het beeld nog tot in de 20e eeuw zouden blijven
beheersen.
De invloed van niet-agrarische ontwikkelingen bleef vooralsnog
gering, hoewel de tarfwinning en de kleiverwerkende industrie
grootschaliger waren dan in de voorgaande periode. Grote
infrastructurele werken, zoals de aanleg van de Fossa Eugeniana,
waren nog uitzonderlijk.
Voor het eerst werd het landschap opvallend bemvloed door
werkzaamheden ter verfraaiing. Bij kasteien en landhuizen werden tuinen aangelegd met lanen die tot ver in het omringende
agrarische landschap doorliepen.
De belangrijkste ontwikkeling in het stadsbeeld was de uitbreiding van de vestingwerken. Binnen de vestingwerken veranderde
het stadsbeeld vooral door de vervanging van houten door stenen

huizen. Van belang was ook de opheffing van de kloosters, al
werden de meeste gebouwen niet meteen afgebroken.
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12 Van de Franse Tijd tot het midden van de 20e
eeuw
Wie de Tranchotkaarten uit het begin van de 19e eeuw bekijkt
wordt getroffen door de leegte. Een groot deel van Noord- en
Midden-Limburg bestand uit heide en moeras. Enkele jaren geleden verscheen een boek over Nederland in de eerste helft van de
19e eeuw onder de veelzeggende titel Het lege land.
1

Als we de Steden niet meerekenen was de bevolkingsdichtheid
van Noord- en Midden-Limburg de helft van die in ZuidLimburg, dat al wel grotendeels in cultuur was gebracht. Dit verschil zou vooral in de 20e eeuw snel kleiner worden door de ontginning en kolonisatie van de grote heide- en veengebieden van
Noord- en Midden-Limburg (fig. 143). Aanvankelijk overheersten bebossingen, rond de laatste eeuwwisseling kwam de ontginning tot bouw- en grasland in een stroomversnelling. Er kwamen twee nieuwe landschapstypen tot ontwikkeling, de veenkolonien en de heideontginningen en bossen.
In dit hoofdstuk bekijken we de landschappelijke ontwikkeling
van de Franse tijd tot het midden van de 20e eeuw. Het eindpunt
is niet strikt in 1950 gelegd: waar een duidelijk breekpunt iets
later valt loopt de beschrijving in dit hoofdstuk ook wat verder
door.

12.1 Sociaal-economische ontwikkeling
12.1.1 Economische conjunctuur
De economie vertoonde ook in de 19e en 20e eeuw grote schommelingen. Dat bhjkt duidelijk in de landbouw, die het grootste
deel van de behandelde periode veruit de belangrijkste economische activiteit bleef. De landbouw was rond 1800 nog grotendeels zelfvoorzienend; nog geen 30% van de produktie werd verkocht. In de loop van de 19e eeuw steeg dit percentage, waarmee de landbouw meer dan ooit gevoelig werd voor marktschommelingen. Die waren er genoeg: goede perioden werden
steeds weer gevolgd door crises. Dieptepunten waren de landbouwcrisis van de jaren 1880 en de grote wereldcrisis van het
eind van de jaren '20. De laatste trof alle sectoren van de economie en zwakte pas in de loop van de jaren '30 af.
De agrarische conjunctuur had grote invloed op het verloop van
de ontginningen, en is daarmee direct van invloed geweest op de
ontwikkeling van het landschap. We gaan er daarom in paragraaf
12.6 nader op in.
2

12.1.2 Overheid en economie
Een interessant aspect van de ontwikkelingen in de laatste twee eeuwen is de
invloed van de overheid. In de voorgaande hoofdstukken zijn we de overheid
voornamelijk tegengekomen als regelgever. Verdedigingswerken, grensmarkeringen en een enkel infrastrucrureel
werk (zoals de Fossa Eugeniana) waren
de belangrijkste directs bijdragen van de
overheid aan het landschap.

H

s

De nieuwe gecentraliseerde staten die in
de 17e en 18e eeuw ontstonden, brachten een intensievere bemoeienis van de

1806

1840

1890

1935

1987

Fig. 143. Bodemgebruik in Noord- en MiddenLimburg 1806-1987 (naar: Steekproef
topograflsche kaarten).
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overheid. Onze streken maakten al in de 18e eeuw kennis met de
inzet van de Pruisische overheid voor de ontginning van de heidevelden. Met de komst van de Fransen werd Limburg deel van
een grote gecentraliseerde staat, wat vrijwel direct leidde tot de
aanleg van grote wegen en kanalen.
Het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden zette deze trend voort.
Onder Willem I deed de staat heldhaftige pogingen om de économie te stimuleren, vooral door investeringen in de infrastructuur. Het waren investeringen voor de lange termijn: de meeste
van Willem Fs projecten kwamen pas een halve eeuw later, onder
gewijzigde omstandigheden, tot bloei. De aanleg van grote
infrastructurele werken is nadien steeds als overheidstaak
beschouwd.
In andere sectoren is de invloed van de overheid nogal aan
schommelingen onderhevig geweest. Met de opkomst van het
libéralisme in het midden van de 19e eeuw trok de overheid zich
uit een aantal activiteiten terug en verkocht zij bijvoorbeeld haar
domeingronden. Enkele decennia later, aan het eind van de eeuw,
sloeg de slinger weer de andere kant op. Rond de eeuwwisseling
werden bijvoorbeeld het Staatsbos(ch)beheer en de Staatsmijnen
opgericht. In een période waarin weinig gemvesteerd werd in
bebossing en alleen buitenlandse bedrijven wilden investeren in
steenkolenwinning, ging de staat zelf de exploitatie van deze
belangrijke grondstoffen ter hand nemen. Kort nadat de staat een
groot deel van de domeingronden had verkocht, ging zij nu weer
grondbezit opbouwen. In de 20e eeuw is vrijwel alleen nog bos
aangelegd door de overheid of met overheidssubsidies.
Eenzelfde groeiende overheidsinvloed is te zien in de landbouw.
Het streven naar uitbreiding van landbouwgrond was de hele 19e
en de eerste helft van de 20e eeuw een wens van de overheid.
Lange tijd werd vooral het particulière initiatief gestimuleerd,
vanaf 1840 bijvoorbeeld door belastmgvrijdom voor ontginningen. In de 20e eeuw groeide de roi van overheden, vooral van de
gemeenten, bij ontginningen. In de crisis van de jaren '30 hielden
particulière investeringen grotendeels op. Na aanvankelijke afzijdigheid gingen overheden investeren in produktiemiddelen door
ruilverkavelingen, ontginningen en infrastructurele werken als
werkverschaffing uit te laten voeren. Ruilverkavelingsplannen
werden voorbereid door een overheidsinstelling, de Cultuurtechnische Dienst.

12.2 Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
De Franse tijd bracht grote veranderingen in politiek en juridisch
opzicht. Na de Franse tijd kwam het nieuwe Koninkrijk der
Nederlanden. Bij de Belgische afscheiding werd Limburg körte
tijd Belgisch, nadien werd de oostelijke helft een deel van het
verkleinde Nederland. De politieke ontwikkelingen hadden verschillende gevolgen, varierend van nieuwe grenzen en veranderingen in wetgeving tot overheidsmaatregelen om de economie te
stimuleren. Verschiliende van die ontwikkelingen zijn in het
landschap terug te vinden.
12.2.1 Veranderingen in de Franse tijd
In de Franse tijd werd Limburg voor het eerst sinds de
Karolingische tijd weer in haar geheel onderdeel van een grotere
staatkundige eenheid. Het midden en zuiden van de huidige provincie Limburg werden in 1795 deel van het Franse Departement
van de Nedermaas (hoofdstad Maastricht). Het noordelijke deel
werd pas in 1801 ingelijfd en werd onderdeel van het
Departement van de Roer (hoofdstad Aken).
4

Een aantal politieke veranderingen in de Franse tijd, zoals de
opheffmg van de kloosters en de afschaffing van de heerlijke
rechten, had ook landschappelijke gevolgen. Door de afschaffing
van de heerlijke rechten (1798) verviel bijvoorbeeld de molendwang. Boeren konden nadien op de dichtstbijzijnde of op de
goedkoopste molen hun graan laten malen. Excentrisch gelegen
molens kwamen in de problemen. Een voorbeeld was de watermolen van Maalbeek, behorend tot Kaldenkirchen maar op grote
afstand daarvan gelegen. In 1817 kwam de molen onder Beifeld
te vallen, maar ook voor de boeren in Beifeld lag de molen
ongunstig. De molen werd kort na 1870 stilgelegd en in 1883
gesloopt. De opheffing van de molendwang leidde ook tot de
bouw van nieuwe molens, vooral van, goedkopere, windmolens.
5

3

De kloosters die nog bestanden, werden opgeheven. Het bezit
werd genationaliseerd en vervolgens weer verkocht. Het meest
ingrijpend was dit voor een kloosterstadje als Thorn. Nadat hier
het stift was opgeheven en de stiftskerk in 1797 parochiekerk was
geworden, werden de oude parochiekerk en het overgrote deel
van de kloostergebouwen gesloopt.
Het plaatselijk bestuur was voortaan in handen van de nieuwe
gemeenten, die de taken van de oude schepenbanken en gemeinten overnamen. De onontgonnen gebieden in Limburg, die voor-
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dien eigendom waren van de hogere overheden maar door het
plaatselijke bestuur beheerd werden, werden nu formeel eigendom van de gemeenten.
12.2.2 De provincie Limburg
Op het Congres van Wenen (1815) werden de grenzen van het
nieuwe Nederlandse koninkrijk vastgesteld (zie paragraaf 4.2).
Het land werd ingedeeld in provincies, die in veel gevallen teruggrepen op de oude gewesten. In Limburg was dat niet het geval.
De versnippering van voor de Franse tijd kwam niet terug, maar
ook de Franse indexing in departementen is maar gedeeltelijk
gevolgd.
De nieuwe provincie Limburg werd samengesteld uit delen van
de Franse departementen van de Nedermaas en van de Roer,
maar belangrijke delen van de grenzen gingen nog terug tot de
bestuurlijke eenheden van vöör de Franse tijd. De hoofdbestanddelen van de provincie Limburg werden het Nederlandse deel van
het Gelders Overkwartier (de kern van het huidige Noord- en
Midden-Limburg), de landen van Overmaas (de kern van het huidige Zuid-Limburg) en het vroegere graafschap Loon (grotendeels overeenkomend met wat nu Belgisch Limburg is).

zones van 300, 600 en 1000 meter om alle vestingen uitgezet
waarbinnen bouw- en andere werkzaamheden verboden of aan
strenge beperkingen gebonden werden.
Binnen het onderzoeksgebied gold dit alleen voor Venlo en
Stevensweert. In Roermond waren de vestingwerken al in 1781
aan de stad verkocht en waren belangrijke delen al snel verdwenen. Een Frans plan om nieuwe vestingwerken aan te leggen,
waarbij de voorstad St Jacob zou moeten worden afgebroken en
de Roer omgeleid, werd niet uitgevoerd. De stad was in de 19e
eeuw geen vesting meer.
Venlo bleef nog wel een tijdlang van belang als vesting. In de
loop van de eeuw werden de vestingwerken zelfs gemoderniseerd. Zolang de vestmgfunctie gehandhaafd bleef, kon de stad
niet uitbreiden. Nog in 1865/'66 ontstonden de nodige toestanden bij de aanleg van de spoorlijn Maastricht-Eindhoven, die bij
Venlo de Maas overstak. Omdat de brug binnen de vesting moest
liggen, maakte de spoorlijn uit het zuiden kort voor de stad een
bocht van 90°, doorsneed bij het Fort Keulen de vestingwerken
en klom daarna längs de zuidgrens van de bebouwing naar de
brug. Binnen de vesting was geen ruimte over voor een station,
dat daarom buiten de vesting werd gebouwd.
7

Deze provincie Limburg werd weer in tweeen gedeeld door de
Belgische Afscheiding. Bij het uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid (1831) werd Limburg, met uitzondering van
Maastricht, Belgisch gebied. Bij de definitieve grensregeling
(1839) werd de huidige provincie Limburg, als compensatie voor
het bij Belgie gevoegde westelijke deel van Luxemburg, bij
Nederland gevoegd. In plaats van dat Luxemburgse gebied werd
Nederlands Limburg als hertogdom hd van de Duitse Bond, een
situatie die tot 1867 zou duren.

Het nut van de vesting werd al een tijdlang door velen betwijfeld.
In de 19e eeuw werd de landsverdediging steeds meer geconcentreerd in het westen van het land. De overgebleven Limburgse
vestingen (Maastricht, Stevensweert en Venlo) pasten siecht in
deze Strategie: ze zouden niet meer door het veldleger worden
ondersteund en liepen gevaar van de hoofdmacht afgesneden te
raken. In 1867 besloot de regering deze vestingen op te heffen.
Nog geen twee jaar na de problemen met de spoorwegaanleg
begon de afbraak van de vesting Venlo. In Stevensweert werden
de vestingwerken in 1874 openbaar verkocht. De belangrijkste
koper was de gemeente, en ook hier begonnen afbraak en egalisatie onmiddellijk.

12.2.4 De vestingsteden in de 19e eeuw

12.2.5 Kloosterstichtingen tegen de landsgrens

In de Franse tijd werd weinig aan de vestingen gedaan en werden
delen zelfs afgebroken. In 1814 verbood de nieuwe Nederlandse
regering bij K.B. wallen te siechten random Steden die de laatste
vijftig jaar nog als vesting waren gebruikt. Tegelijk kwamen alle
vestingwerken en -terreinen in handen van de Staat.

Rond de laatste eeuwwisseling speelde zieh in Pruisen de zogenaamde Kulturkampf af, een strijd tussen de Staat en de katholieke kerk. Het hoogtepunt van de strijd viel tussen 1871 en 1887,
maar pas in 1917 werden de betrekkingen genormaliseerd. Een
tijdlang werden kerkelijke activiteiten min of meer onmogelijk
gemaakt en week een groot aantal orden en congregaties uit naar
naburige landen, onder meer naar Nederlands Limburg. De nieuwe kloosters staan vaak dicht bij de grens. Voorbeelden in
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Voor de vestingen die nog van belang bleven, werden de beperkingen zelfs nog stringenter: in de Kringenwet van 1853 werden

8
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Limburg zijn het klooster in Mamelis bij Vaals (Zuid-Limburg)
en het voormalige franciscanerklooster Sankt Ludwig in
Vlodrop-Station. Het laatste klooster is gebouwd tussen 1905 en
1909.
9

12.2.6 De Peel/Raamstelling (1934-1940)
Pas in de 20e eeuw werden opnieuw vestingwerken in Limburg
aangelegd. Door de ontginning van de Peel kon het voorheen
ondoordringbare moeras voor het eerst een doorgangsroute worden voor buitenlandse legers. In 1918 werden de mogelijkheden
onderzocht voor een linie tussen Grave en Weert. Een dergelijke
Knie zou de Hollandse Waterlinie verbinden met de Belgische
verdedigmgslinies, die op hun beurt weer aansloten op de Franse.
Van aanleg kwam het vooralsnog niet, deels door de Nederlandse
neutraliteitspolitiek, deels door Belgische en Franse bezwaren
tegen de ligging van de linie. De linie was zover oostelijk gedacht
dat de aansluiting op de Belgische versterkingen problemen gaf.
Pas in 1934 begon de aanleg van wat later de Peel/Raamstelling
werd genoemd. In de onontgonnen veengronden tussen Griendtsveen en Nederweert werden voorbereidingen getroffen om de
accessen (doorgangen) af te kunnen sluiten met wegversperringen, verhakkingen en mijnenvelden. Waar dat mogelijk was, werden gebieden geschürt gemaakt voor inundatie. Het knooppunt
van de Zuid-Willemsvaart, Noordervaart en het kanaal WessemNederweert werd in 1936 beveiligd door kazematten. Ook de
Helenavaart, het Kanaal van Deurne en een deel van de ZuidWillemsvaart (van Sluis XIII tot de Belgische grens) werden
ingeschakeld in de verdediging.
Het noordelijke gebied was vrijwel geheel in cultuur en moeilijker te verdedigen. In 1937 besloot men toch de linie hier door te
trekken tot aan de Maas. Tussen Griendtsveen en de Raam, een
beek die bij Grave in de Maas uitkomt, werd een anti-tankgracht
aangelegd. Deze gracht, later Defensie- of Peelkanaal genoemd,
werd beschermd door kazematten. Verder naar het zuiden werd
een soortgelijke gracht, eveneens Defensiekanaal geheten, aangelegd aan de oostzijde van de Mariapeel.
Toen de Heidse Peel ten noorden van Griendtsveen in 1937 werd
ontgonnen, eiste het Mimstede van Oorlog de aanleg van een
deel van het Defensiekanaal. Ten oosten van dit kanaal moest een
strook van 1200 meter als schootsveld vrij van boerderijen en
bomen blijven (fig. 144).
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Fig. 144. Het landschap ten westen van Ysselsteyn (gem. Venray) wordt
gekenmerkt door lange strookvormige kavels en het ontbreken van bebouwing en
opgaande begroeiing. Bij de ontginning moest hier een strook van 1200 meter
ten oosten van het Peelkanaal open blijven (uit: Michels, 1991, p. 49).
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In 1939 kwam uiteindelijk geld bescbikbaar voor de verdere aanleg van de linie. Met stoomgraafmachines werd het 40 km lange
Defensiekanaal gegraven. Het kanaal kreeg een breedte van 10
meter bij een diepte van 1,8 meter. Het kanaal werd enerzijds zo
recht mogelijk aangelegd, maar hield anderzijds rekening met de
terreingesteldheid (een laag inundatiegebied aan de oostzijde) en
maakte gebruik van bestaande kanalen. Door het laatste vertoonde het kanaal een aantal knikken en Hep het wel erg dicht längs
nederzettingen als Griendtsveen en Weert. Om voldoende water
in de gracht te houden bouwde men op regelmatige afstand stuwen. Op de moeilijk inundeerbare stukken moesten draadversperringen en mijnenvelden een vijand tegenhouden. De verdediging werd verder gevoerd vanuit betonnen kazematten, waarvan de Peel-Raamstelling er 383 telde. Extra zware versterkingen
lagen op accessen als de spoorlijn bij Griendtsveen.
10

De linie bleef kwetsbaar door de siechte aansluiting op de
Belgische verdedigingswerken. Daarbij kwam het gebrek aan
mensen en materieel. In maart 1940 besloot de legerleiding om
de functie van de Peel-Raamstelling te veranderen: de linie zou
een vijand niet meer tegen moeten houden, maar slechts de
opmars vertragen om de Vesting Holland respijt te geven. Meteen
werd een groot aantal manschappen en het modernste materieel
afgevoerd naar Holland. In mei 1940 was de linie dan ook zeer
zwak bezet. Op 10 mei 1940 reed een gepantserde Duitse trein
dwars door de linie, waarna de meegevoerde troepen enkele
kazematten veroverden. Daarmee was de hele linie waardeloos
geworden. De Nederlandse troepen trokken zieh terug achter de
Zuid-Willemsvaart.
Het grootste deel van de linie is nog gaaf aanwezig (fig. 145). De
tankgracht bestaat nog, evenals de meeste kazematten. Zelfs het
open landschap aan de oostzijde van de linie is nog steeds aanwezig.
12.2.7 Bunkers uit 1944/'45
Aan het eind van de oorlog heeft het Duitse leger Stellingen aangelegd in het gebied tussen Maas en Rijn. In de omgeving van de
huidige Nederlands-Duitse grens, onder meer aan weerszijden
van de Prinsendijk, zijn nog restanten van de Maas-Roerstelling
te zien. Het betreft een aantal kleine bunkers.
11

12.2.8 VUegvelden
Weinig vormen van bodemgebruik zijn zo typisch 20e-eeuws als
vliegvelden. Toch zijn beide Noord-Limburgse vliegvelden, het
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Fig. 145. De Peel-Raamstelling in Brabant en Limburg (uit: Michels, 1991,
p. 47).
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Duitse bij Venlo en het naoorlogse in de Peel, al weer geschiedenis geworden.
Een betonnen commandobunker annex verkeerstoren op de heide
ten oosten van Venlo (fig. 146) is nog ongeveer het enige overblijfsel van het grote militaire vliegveld [Fliegerhorst
Herwigen), dat de Duitsers in 1940 aanlegden.
De Peelbasis bij Venray is in de jaren '50 aangelegd als militair
vliegveld en heeft vele jaren als reserve vliegbasis gediend.
De vliegvelden zijn aangelegd op enkele van de laatste grote heidevelden. Deze combineerden een grote openheid met goedkope
grond.
12

13
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Tussen 1945 en ca 1990 stond de landsverdediging in het teken
van de Koude Oorlog. Met een curieus mengsei van moderne
techniek en oude ambachten bereidde de Nederlandse defensie
zieh opnieuw voor op een aanval uit het oosten. Tot de enigszins
gedateerd aandoende onderdelen hoorden een heuse waterlinie
(de JJssellinie, ten noorden van Nijmegen) en een systeem van
uitkijktorens. Deze torens staan de laatste jaren sterk in de
belangstelling en zijn in enkele gevallen al voorgedragen als
gemeentelijk monument.
De torens maakten deel uit van de luchtverdediging. Als aanvulling op de moderne radarposten en vliegvelden, werden militairen op heuvels en in torens gestationeerd om naar vliegtuigen te
kijken en te luisteren. De waarnemers behoorden tot het Korps
Luchtrachtdienst, dat in 1951 werd opgericht. De bemande luisterposten werden nodig geacht omdat radar niet in Staat was
vliegtuigen waar te nemen die lager vlogen dan 350 meter.
Het landelijke net omvatte 276 waamemingsposten, die elk een
gebied met een straal van 8 km moesten volgen. Waar mogelijk
werden de posten gevestigd op bestaande gebouwen: in Limburg
bijvoorbeeld op de watertoren van Steyl en op fabrieken in
Swalmen, Stramproy en Helden-Beringe. Waar dergelijke mogelijkheden niet aanwezig waren, werden betonnen torens gebouwd
(fig. 147). De 140 torens die in Nederland zijn gebouwd, varieerden in hoogte van 2 V tot 31 meter, maar zijn wel steeds afgeleid
van hetzelfde standaardontwerp. De toren van Posterholt is nog
op het laatste moment verhoogd, toen de landeigenaar overleed
en zijn erfgenamen terugkwamen op de belofte om de bomen
rond de toren te kappen.

Fig. 146. De verkeerstoren/commandobunker van het voormalige Duitse
militaire vliegveld Herungen op de Groote Heide bij Venlo (foto auteur).

Het systeem raakte al snel achterhaald door de steeds snellere
vliegtuigen en in 1964 werd het Korps Luchtwachtdienst opgeheven. Nadien zijn de meeste torens afgebroken. Naar schatting
zijn er nu nog 15 over, waarvan twee in ons gebied: tussen
Montfort en Linne en ten zuiden van Posterholt.
14

2

12.3 Verbetering van de infrastruetuur
Integratie was lange tijd een belangrijke politieke doelstelling. In
de Franse tijd gingen de Nederlanden deel uitmaken van een van
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de grote gecentraliseerde natie-staten die steeds meer het beeld
van Europa bepaalden. Ook het nieuwe Nederlandse koriinkrijk
van 1815 was een centraal bestuurde Staat. De wens tot integratie leidde vooral tot verbetering van de infrastructuur. In de
Franse tijd werd een uitgebreid wegenstelsel aangelegd dat Parijs
verbond met alle uithoeken van het rijk. Voor Limburg betekende dit de aanleg van de Napoleonsweg. Zowel de Fransen als de
latere koning Willem I legden kanalen aan. De wegen- en kanalenstelsels werden later in de 19e eeuw aangevuld met een net
van spoorwegen.

12.3.1 Een kanaalplan uit de Franse tijd
De Fransen namen de oude plannen voor een kanaal hissen Rijn
en Scheide weer op en begonnen met de aanleg van het Grand
Canal du Nord, later Noorderkanaal of Noordervaart genoemd.
Voor het stuk tussen Rijn en Maas is overwogen het oude trace
van de Fossa Eugeniana te gebruiken, maar uiteindelijk besloot
men tot de aanleg van een nieuw kanaal, van Venlo naar Neuss.
Tussen Maas en Scheide werd in 1806 gekozen voor het trace
Venlo-Nederweert-Lozen-Luijksgestel-Herentals-Antwerpen.
Het kanaal diende niet alleen een economisch, maar vooral een
strategisch doel, als alternatief voor de transportroute door de
Bataafse Republiek (en haar opvolger het Koninkrijk Holland;
beide waren overigens bondgenoot van Frankrijk). Om over voldoende water te beschikken werd een 42 km lang voedingskanaal
aangelegd van Smeermaas (aan de Maas bij Maastricht) naar
Lozen.
Twee jaar lang is hard aan deze kanalen gewerkt. Oppositie
kwam van de noordelijke bondgenoot, die haar belangen door het
kanaal geschaad zag. Het müitaire argument verviel geheel toen
het Koninkrijk Holland in 1810 bij Frankrijk werd ingelijfd en de
monding van de Rijn in Franse handen kwam. Kort daarop, in
1811, werden de werkzaamheden gestaakt.
15
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Na de Franse tijd lag het kanaaltrace in verschallende landen.
Pruisen maakte een stuk van haar deel bevaarbaar. Nederland
gebruikte een deel van het kanaal, van Lozen tot Nederweert, in
1822-'26 bij de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. Na de afscheiding gebruikte Belgie een ander deel bij de aanleg van het
Kempenkanaal (1843-1859). Het deel van Nederweert tot
Beringe is in 1853 uitgegraven voor de afvoer van turf uit
Helenaveen. Van Beringe tot Blerick is de onvoltooide
Noordervaart nog, deels onder de naam Everlose Beek, in het terrein terug te vinden. Het deel van Venlo tot aan de Duitse grens
tenslotte, is verdwenen op een paar körte sloten na (fig. 148).
De gedachte aan een kanaal van Antwerpen naar de Rijn bleef
nog lang leven. Pas in 1873 deed Belgie afstand van het recht om
een kanaal door Limburg aan te leggen, in ruil voor de aanleg van
een spooriijn van Antwerpen naar Mönchengladbach.
12.3.2 De Napoleonswegen

Fig. 147. Luchtwachttoren bij Linne (193.2/350.4) (foto: S. van Lochem-Van
der Wel).

Omstreeks 1800 liep brüten de Steden nog geen enkele verharde
weg door het gebied. Zelfs de belangrijkste doorgaande route,
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van Maastricht via Roermond en Venlo naar Nijmegen, was
slechts een zandweg. Toch was dit een belangrijke verbinding,
die in Franse stukken voorkomt als deel van de route ParijsHamburg.
Elders in Nederland was de situatie niet veel beter. Pas in de
Franse tijd werden de eerste aanzetten gegeven voor een landelijk net van bestrate wegen. Na de inlijving bij het Franse
Keizerrijk kreeg vooral de integratie van Nederland binnen het
rijk aandacht. Daartoe werden enkele wegen aangewezen als
route imperiale en vervolgens verbeterd. De verbetering en het
verdere onderhoud kwamen voor rekening van het keizerrijk.
16

AI in 1797 werd de latere Napoleonsweg voorgesteld , maar de
aanleg begon pas veel later. Een groot plan voor acht straatwegen
die Parijs met alle uithoeken van het rijk moesten verbinden,
omvatte onder meer de route imperiale no. 3 de Paris ä Wesel
(fig. 149). In 1808 Steide de hoofdingenieur Ansquer voor de
weg via Maastricht en vandaar over de oostelijke Maasoever te
laten lopen. De weg zou dan de vestingsteden Maastricht,
Stevensweert, Roermond en Venlo verbinden, wat ook voordelen
had voor handel en postvervoer. De körte afstand tot de Maas
was voordelig voor de grindaanvoer. Uiteindelijk werd de weg
17

toch voor een groot deel ten westen van de Maas gelegd: van
Maastricht over Maaseik naar Venlo. In 1811, na nieuwe veroveringen, werd besloten de weg door te trekken naar Hamburg.
Men verwachtte op de totale reis van Parijs naar Hamburg zestig
uren te besparen. Het deel van Venlo naar Wesel werd in 1811
aangelegd, dat hissen Maastricht en Venlo in 1812 en volgende
jaren. 18
AI in 1811, lang voordat de weg gereed was, verving zij in een
nieuwe indeling van de wegen de oudere weg over de oostelijke
Maasoever. De laatste zakte naar het niveau van départementale
weg van de Vierde klasse. Toch was de nieuwe weg, de huidige
Napoleonsweg, nog lang niet af. Ondanks ruime financiële middelen, inzet van twee bataljons Spaanse krijgsgevangenen als
dwangarbeiders en vervanging van straatstenen door grind als
wegverharding (de weg is pas na 1870 bestraat) was de weg bij
het vertrek van de Fransen nog niet gereed. Hij werd door
Nederland voltooid.
19

20

De weg loopt vrijwel kaarsrecht; de weinige knikken zijn te verklaren uit de ondergrond. Zo draait de weg bij Ittervoort om het
Vijverbroek heen. Als typische doorgaande verbinding loopt de
weg buiten de nederzettingen om. Pas later is wat lintbebouwing
ontstaan aan de weg en aan de
zijwegen naar de dorpen.
Door zijn rechte tracé, het
vrijwel ontbreken van bebouwing erlangs (althans längs
het Nederlandse deel van de
weg) en door de beplanting
van de bermen vormt de
Napoleonsweg een opvallend
element in het landschap.
21

Fig. 148. De Fossa Eugeniana en
de Noordervaart op de nettekening
1:50 000. Beide kanalen kruisen
elkaar kort voor de grens. De
Fossa was toen de belangrijkste
van de twee: het maakte (en maakt
ook nu nog) deel uit van het
afwateringssysteem van de
veengebieden op de grens. Vooral
daarom is de Fossa blijven
bestaun, terwijl de meeste resten
van de Noordervaart zijn
opgeruimd.

Fig. 149. De wegen der eerste en tweede Hasse in het Franse Rijk in 1811 (naar: Prost, 1991, p. 87).
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12.3.3 De rijksstraatwegen tussen 1813 en 1860
Na 1813 bleef de belangstelling voor een landelijk net van verharde wegen bestaan. In 1816 werd een lijst gemaakt van groote
wegen die zouden moeten worden aangelegd en bestraat. Toen de
financiering hiervan niet lukte werden de wegen in 1821 verdeeld in twee klassen, waarvan alleen de wegen van de eerste
klasse onder direct beheer en onderhoud van het Rijk zouden
moeten komen. De wegen van de tweede klasse kwamen voor
rekening van de provincies.
22

Korte tijd later ontstond een groot hiaat in het hoofdwegennet.
Na de Belgische afscheiding lag de Napoleonsweg voor een deel
in Belgie, waardoor Maastricht alleen via het buurland door een
verharde weg met de rest van het land was verbonden. Dadelijk
na de scheiding van de beide Limburgen werd in de jaren '40 de
rijksweg van Nijmegen naar Maastricht over de oostelijke
Maasoever als grindweg aangelegd. In 1854 volgde de weg van
Eindhoven naar Weert, aansluitend op de oudere straatweg van
's-Hertogehbosch naar Eindhoven. Het traject van Maastricht
tot Roermond is pas in 1877 bestraat.
23

24

Anders dan de Napoleonsweg, aan de overzijde van de Maas,
kronkelt de rijksweg Nijmegen-Maastricht door vrijwel alle
dorpskernen. Tussen de dorpen werden de oudere verbindingen
vervangen door een kaarsrechte nieuwe weg. Op de kaart van
Mook (fig. 64) is goed te zien hoe de weg deels oudere wegen
volgt en deels nieuw is aangelegd. De wegen door de dorpsker-

Beplanting längs oude rijkswegen

nen vielen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en
bleven knelpunten totdat het laat in de 20e eeuw gewoonte werd
om ringwegen aan te leggen.
In de rest van de 19e eeuw legde het Rijk nauwelijks nog grote
wegen aan. Wel waren de provincies actief. Tussen 1840 en 1875
ontstond een netwerk van provinciale wegen, als aanvulling op
het rijkswegennet en op het spoorwegennet. De aandacht van
het Rijk ging vooral naar de aanleg van dat spoorwegennet. Die
spoorwegen, later aangevuld met tramwegen namen een belangrijk deel van het verkeer over. De grote wegen moeten in die tijd
een rüstige aanblik hebben geboden. Zelfs werden verharde
wegen versmald om onderhoudskosten te besparen.
25

26

12.3.4 Aanleg van kanalen in de 19e eeuw
Onder koning Willem I werden in verschillende delen van het
land kanalen aangelegd. De koning zelf was in Engeland overtuigd geraakt van het belang van kanalen voor de economische
opbloei.

Zuid- Willemsvaart
Een van de nieuwe kanalen was de Zuid-Willemsvaart, van
Maastricht naar Den Bosch. Het kanaal werd voor verschillende
doelen aangelegd. Ten eerste was het van belang voor de handel,

27

Oude rijkswegen zijn herkenbaar aan de laanbeplanting. AI in 1805 werd bepaald dat de bermen van alle grote wegen van het keizerrijk, voorzover de plaatselijke
gesteldheid dat mogelijk maakte, door de aanliggende eigenaren moesten worden beplant met bomen. Waar die eigenaren in gebreke bleven zou de Staat op nun kosten bomen planten. De bermen zelf waren staatseigendom, maar de bomen en de wuchten behoorden toe aan de aanliggende eigenaar. In 1815 zette de nieuwe overheid dit beleid voort. Waarrijkswegennog niet beplant waren zou de Staat dit doen. Nog in 1876 gaf de minister van Binnenlandse Zaken aan, de rijkswegen te willen beplanten ten bate van 's-Rijks schatkist en tot veraangenaming van het gebruik van den weg. Twee jaar later werd het beleid gewijzigd, en meldde de minister
dat in het vervolg van Rijkswege alleen beplantingen zouden worden aangelegd op die wegen waar zulks in het belang van de weg blijkt noodig te zijn.
Uit de formuleringen valt op te maken dat naast houtopbrengst, vastleggen van de bermen en orientatie, ook schaduw en esthetische overwegingen reden zijn geweest
om beplanting aan te brengen.
De nettekening van de Topographische en Militaire Kaart (ca. 1840) toont in Limburg nog vrijwel geen beplanting längs rijkswegen. Voor de weg over de oostelijke
Maasoever is dat niet verwonderlijk; die was nog in aanleg. Maar ook de beplanting längs de Napoleonsweg kwam, met uitzondering van een klein stak bij Baarlo,
pas nadien tot stand. De beplanting längs het Nederlandse deel van deze weg is enkele jaren geleden onderzocht. Langs de ongeveer 34 km weg standen zo'n 3200
bomen, vooral eiken en beuken. Bijna de helft daarvan was ouder dan 80 jaar; veel eiken en beuken waren zelfs ouder dan 120 jaar.
De beplanting längsrijkswegenvertoonde regionale verschillen. In 1937 bestand de beplanting in Limburg voor 45% uit eiken, voor 15% uit beuken en voor slechts
1% uit iepen. In Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant maakten eiken bijna 70% van het totaal uit, in Gelderland en Utrecht standen veel beuken (ongeveer 40%)
en in laag-Nederland overheersten iepen het beeld (in Friesland en Zeeland maakten ze ruim de helft van het totaal uit).
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als vervanging van de onberekenbare Maas. Daarnaast had het
kanaal strategische betekenis, doordat het de mogelijkheden voor
inundatie en voor aanvoer van artilleriebehoeften voor de vesting
Den Bosch verbeterde. Verder verwachtte men een stimulerende werking op de landbouw. AI in de 18e eeuw hadden regelmatig mensen gewezen op de wenselijkheid van kanalenaanleg om
ontginning van de Peel mogelijk te maken. Een van de meest uitgewerkte plannen was in 1787 gepubliceerd door Hendrik
Verhees. Zijn voorstel voor een kanaal van Den Bosch via
Maastricht naar Luik Hep vooruit op de Zuid-Willemsvaart.
28
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De Zuid-Willemsvaart werd tussen 1822 en 1826 gegraven. Bij de
aanleg werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande
waterlopen. Tussen Nederweert en Lozen werd de onvoltooide
Noordervaart gebruikt, van Smeermaas (aan de Maas bij
Maastricht) tot aan Lozen lag al een kanaal dat was gegraven om
de Noordervaart van Maaswater te voorzien. Alleen van
Nederweert naar het noorden moest een heel nieuw kanaal worden gegraven. Omdat de meeste schepen gejaagd werden, kwam
aan beide zijden van het kanaal een breed jaagpad. De hoogteverschillen maakten een hele reeks sluizen nodig. De sluizen hadden,
meer nog door de hoge sluisgelden dan door het tijdverlies, een
negatieve uitwerking op het verkeer. Zo bleven de verwachte ontginningen aanvankelijk uit, onder andere doordat de sluisgelden
de waarde van de vervoerde mest te boven konden gaan.
30

Een plan uit 1828 om Antwerpen te verbinden met de ZuidWillemsvaart stuitte op grote bezwaren van de noordeHjke
havensteden Amsterdam en Rotterdam. Deze discussie was van
de baan na de Belgische afscheiding, toen de Zuid-WiUemsvaart
deels op Nederlands, deels op Belgisch gebied kwam te liggen.
Het Nederlandse deel van het kanaal is steeds als scheepvaartkanaal in gebruik gebleven en is daarvoor verschillende malen aangepast. Zo is het kanaal op diverse plaatsen verbreed en zijn in de
jaren '20 nieuwe, betonnen sluizen gebouwd.
31

Zoals zoveel van Willem Fs projecten ging de Zuid-Willemsvaart
pas in de loop van de 19e eeuw, onder andere economische
omstandigheden, aan de verwachtingen voldoen. Het kanaal
bleek toen inderdaad een Stimulans te zijn voor de ontwikkeling
van de omgeving. Zo werd de turfainning in de Peel pas mogelijk nadat de venen door het kanaal waren ontsloten. Voorts trok
het kanaal bedrijvigheid aan, onder andere in Weert, en kwam na
verloop van tijd ook de aanvoer van meststoffen (stadsmest,
vanaf het midden van de 19e eeuw guano, later kunstmest) en de
afvoer van landbouwprodukten op gang. In de omgeving van het

kanaal werd in de 19e eeuw heide ontgonnen. AI in de 19e
eeuw werd de Zuid-Willemsvaart gebruikt om hooilanden in de
omgeving te irrigeren met Maaswater (zie par. 12.6). Ook nu nog
wordt het kanaal in de Peel voor irrigatie gebruikt.
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Noordervaart en Afwateringskanaal
Voor de grootschalige txufwinning in de Peel werd in 1853 nog
een tweede deel van de Noordervaart, van de Zuid-Willemsvaart
tot Beringe, geschikt gemaakt voor scheepvaart. Vanuit de
Noordervaart werden de Peelvenen ontsloten door de
Helenavaart (1853) en het Kanaal van Deurne (1895; zie par.
12.4). De ontsluiting en ontwatering van de Peelvenen leidde tot
wateroverlast in de omgeving. Als oplossing werd een kanaal
naar de Maas voorgesteld, dat behalve voor de afwatering ook
zou kunnen dienen voor de afvoer van turf. Twee mogelijkheden
werden bestudeerd: voltooiing van de Noordervaart van Beringe
tot de Maas bij Blerick, of aanleg van een nieuw kanaal van de
Noordervaart naar de Maas bij Neer. Het laatste was goedkoper,
ook omdat het vrijwel geheel door onontgonnen gebieden Hep.
Het kanaal zou zelfs door bevloeiing en ontwatering kunnen
meewerken om die landen in cultuur te brengen. De gemeenten
die door het nieuwe kanaal zouden worden doorsneden, waren
voor de aanleg. Daarentegen zou de Noordervaart veel cultuurland doorsnijden; medewerking van de gemeente Maasbree was
daarom niet te verwachten.
In 1854 besloot de Minister van Binnenlandse Zaken tot aanleg
van het Afwateringskanaal naar Neer. Volgens de omschrijving
diende het kanaal een reeks doelen: afleiden van overtoUig water
uit de Peel en de Zuid-Willemsvaart, bevloeien van aan te leggen
graslanden, bevorderen van ontginningen en vervoer van turf uit
de Peel. In de toekomst zou het kanaal bovendien als aanzet kunnen worden gebruikt voor een groter scheepvaartkanaal van de
Zuid-Willemsvaart naar de Maas.
In de volgende jaren legde Rijkswaterstaat het Afwateringskanaal
aan. Het kanaal bestond uit drie panden. Het eerste Hep van de
voorhaven en sluis aan de Noordervaart bij Meijel naar de weg
tussen Neer en Helden, de huidige Heideweg. Twee gekoppelde
sluizen vormden de scheiding met het tweede pand, tot aan de
laad- en losplaats bij de Napoleonsweg. Het derde pand, van de
Napoleonsweg naar de Maas, had het steilste verval en is nooit
ingericht voor scheepvaart. De sluizen, die aanvankeHjk in hout
waren uitgevoerd, hebben een opvaUende, ovale vorm. Het
kanaal was in 1861 voltooid.
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Als scheepvaartverbtading is her. kanaal nooit een succes geworden. In 1894 gingen 218 schepen door de sluis bij Meijel en 82
door de sluizen bij Neer. In 1914 waren deze cijfers respectievelijk 131 en 63. Toch werden de houten sluizen nog in 1884-1886
vervangen door stenen (fig. 150) en werd het kanaal in 1889 en
1900 uitgebaggerd.
Heeft het kanaal als transportweg al niet aan de verwachtingen
voldaan, de voorgespiegelde voordelen voor de landbouw kwamen er helemaal niet uit. De verschillende functies van het
kanaal waren niet te combineren. Bevloeiing en afwatering zijn
twee tegenstrijdige doelen, omdat het eerste een hoge, het tweede een läge waterstand in het kanaal vereist. De scheepvaart vereiste zo'n hoge waterstand dat het kanaal de afwatering van de
aangrenzende gebieden juist verslechterde. Bevloeiing was wel
mogebjk geweest maar, zoals we in een volgende paragraaf zullen zien, is in Nederland nooit op grote schaal toegepast.

verslechterd doordat water werd afgetapt voor de ZuidWillemsvaart en andere zijwateren. In 1915 besloot de regering
de Maas tussen Mook en Maasbracht te kanaliseren, waarbij stuwen en sluizen moesten worden aangelegd bij Linne, Roermond,
Beileid, Sambeek en Grave. Hierdoor zou de rivier bevaarbaar
worden voor schepen van 2000 ton laadvermogen. Als eerste
werk kwam in 1925 de stuw met schutsluis in een bochtafsnijding bij Linne gereed. Voor het körte kanaal werd kasteel Osen
afgebroken; de bijbehorende boerderij bleef nog körte tijd staan
om bouwmaterialen en personeel onder te brengen.
Tussen Mook en Nijmegen werd het Maas-Waalkanaal aangelegd. In dezelfde tijd werd ook het kanaal Wessem-Nederweert

Vooral de gemeente Helden heeft tientallen jaren lang geprocedeerd om de waterstand in het kanaal te vertagen of anders in
ieder geval aanvullende voorzieningen te krijgen. Met de subtiliteit die de dienst altijd zo heeft gekenmerkt, ontkende
Rijkswaterstaat glashard ooit toezeggingen over afwatering te
hebben gedaan.
Nog lange tijd werd gesproken over uitbreiding van de scheepvaartfunctie van het kanaal, onder meer voor de afvoer van steenkolen van de nog te bouwen mijnen in de Peel. Pas in 1932, toen
het Kanaal Wessem-Nederweert was aangelegd en de exploitatie
van de steenkool onder de Peel op de lange baan geschoven, werd
het kanaal voor de scheepvaart gesloten . Het beheer werd overgedragen aan de gemeente Helden, die daarmee eindelijk haar
zin kreeg. De gemeente verlaagde onmiddellijk de waterstand
met een meter en verving de sluisdeuren door läge stuwen.
Momenteel Staat er maar weinig water in het kanaal. Alleen de
sluiscomplexen, met bij Neer nog een gave sluiswachterswoning,
geven nog een indruk van een oud scheepvaartkanaal.
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12.3.5 De Maaskanalisatie
De ontwikkeling van de steenkolenmijnen in Zuid-Limburg en in
de omgeving van Luik maakte een betere scheepvaartverbinding
naar het noorden noodzakelijk. De Maas was hiervoor niet
geschürt. De rivier was altijd al delen van het jaar moeilijk
bevaarbaar geweest, maar de laatste eeuw was de situatie nog

Fig. 150. Sluis in het Afwateringskanaal (foto auteur).
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aangelegd, aanvankelijk voor schepen tot 600 ton; net werd in
1928 voor de scheepvaart geopend.
Rond 1929 waren de belangrijkste werkzaamheden gereed en
was de bevaarbaarheid van de Maas sterk verbeterd. Maasbracht
ontwikkelde zieh nu tot een belangrijk overslagpunt voor de
Zuid-Limburgse steenkool. AI na enkele jaren verloor Maasbracht die positie weer toen het Julianakanaal gereedkwam. De
aanleg van dit kanaal, dat van Maastricht tot Maasbracht parallel
aan de Maas loopt, was in 1925 begonnen.
Een Belgisch antwoord op al deze activiteiten was de aanleg van
het Albertkanaal (1930-1939), dat Luik rechtstreeks verbond met
de Scheide bij Antwerpen. Concurrentie met het Julianakanaal
werd voorkomen door het 19e-eeuwse sluisje bij Ternaaien zo
lang mogelijk te handhaven. De 'Stop van Temaaien' was tot
1961 een belemmering voor de scheepvaart tussen Luik en
Maastricht.

mers, die spoorlijnen aanlegden en exploiteerden op trajecten
waar voldoende winst werd verwacht. Het gevolg was een aantal
losse lijnen, vooral in het westen van het land. De oudste spoorlijn in Limburg, de lijn Aken-Maastricht (1853, drie jaar later
doorgetrokken naar Hasselt) werd pas na jaren verbunden met
de rest van het Nederlandse spoorwegnet.
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12.3.6 Spoor- en tramwegen
In de ontwikkeling van een transportsysteem vallen drie fasen te
herkennen. In de eerste fase komen enkele geisoleerde lijnen tot
stand. Die groeien in de tweede fase aaneen tot een netwerk. In
de derde fase volgt een verdunning en uiteindelijke neergang.
Bij het (snel)wegennet zijn deze fasen moeilijk te herkennen,
omdat het daarbij ging om een geleidelijke uitbouw van een zeer
oud systeem. Het kanalennet is in feite in de eerste fase blijven
steken. Daarentegen is het spoorwegennet een schoolvoorbeeld
van de geschetste ontwikkeling (Tabel 27).
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Tabel 27. Aanleg van spoorwegen door Noord- en Midden-Limburg tot 1913
(brow. Groote, 1995, pp. 108-111; Jonckers Nieboer, 1938, bijlagen D en E).
1865
1866
1866
1873
1874
1879
1879
1883
1913

Maastricht-Venlo
Venlo-Pruisische grens (Viersen)
Venlo-Eindhoven
Boxtel-Gennep-Pruisische grens (Wesel)
Venlo-Pruisische grens (Straelen)
Roermond-Belgische grens (Antwerpen)
Roermond-Praisische grens (Gladbach)
Nijmegen-Venlo
Eindhoven-Weert

70
3
52
52
5
35
14
60
29

Ontstaan en groei van het spoorwegnet
Het Nederlandse spoorwegnet ontwikkelde zieh aanvankelijk
langzaam. De overheid gaf concessies aan particulière onderne-

AI snel werd duidelijk dat op deze wijze nooit een samenhangend
spoorwegnet tot stand zou komen. De Staat steunde daarom de
aanleg van lijnen zoals die tussen Amsterdam en Utrecht (1843)
en ging later, mogelijk gemaakt door de spoorwegwet van 18-81860, zelf spoorwegen aanleggen. De exploitatie bleef in particulière handen. Met deze overheidssteun kwam na 1860 in körte
tijd een landelijk systeem van spoorlijnen tot stand. Een van de
nieuwe lijnen was Maastricht-Eindhoven (1865/'66) die, na aanvankelijke plannen voor een brug bij Roermond, in Venlo de
Maas overstak. Tussen Venlo en Eindhoven werden de
Peelmoerassen zo kort mogelijk doorsneden, tussen Horst en
Sevenum. In dezelfde tijd werd Venlo aangesloten op het Duitse
spoorwegnet door de aanleg van een lijn naar Kaldenkirchen
(1866).
In de ontwikkeling van het spoorwegennet zien we de veranderende plaats van Nederland binnen Noordwest-Europa. Was
Nederland in de eerste helft van de 19e eeuw vooral een agrarisch achterland voor de industriegebieden in Engeland en
België, door de opkomst van de industrie in het Rijnland kreeg
Nederland een belangrijke doorvoerfunetie. Op een kaart van
het Limburgse spoorwegnet in het Vierde kwart van de vorige
eeuw lijken de oost-west-verbindingen beter ontwikkeld dan die
van noord naar zuid.
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De opening van de haven van Vlissingen, met een scheepvaartverbinding naar
Londen, leidde zelfs tot twee nieuwe, coneurrerende verbindingen met
Duitsland. De Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij (NBDS)
legde in 1873 de lijn Boxtel-Gennep-Goch aan, die in 1878 werd doorgetrokken naar Wesel en daar aansloot op het Duitse spoorwegnet. De CölnMindener Eisenbahn Gesellschaft (CME) legde in 1874 een lijn aan van Venlo
naar Straelen en Wesel, waarmee deze maatschappij een verbinding tussen
Vlissingen en het Duitse spoorwegnet tot stand bracht (Venlo-Wesel-HalternMünster-Osnabrück-Bremen-Hamburg). Deze lijn had meer succès dan de
lijn van de NBDS.
Een Belgische spoorwegmaatschappij legde in 1879 de spoorlijn WeertRoermond aan, als deel van een verbinding van Antwerpen naar
Mönchengladbach (de 'Uzeren Rijn'). Deze lijn heeft een lange voorgeschiedenis. België maakte met de aanleg gebruik van het recht op een (spoor)weg
door Limburg naar Duitsland, een recht dat in het Scheidingsverdrag van 1839
was toegekend. AI in 1844 bestanden plannen voor een hjn Antwerpen-St
41
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Traden-Sittard-Düsseldorf. Binnen Limburg leverde dit een strijd op hissen
Maastricht, Sittard en Roermond, die alle drie een spoorbrag over de Maas
wilden. Deze strijd leek door Roermond gewonnen te worden, maar de lijn
kwam er uiteindelijk niet door tegenwerking van de Nederlandse regering. Die
wilde vooral de haven van Antwerpen niet bevoordelen en traineerde de
onderhandelingen. Een financiele crisis in 1846/'47 zorgde voor verdere vertraging. Volgende plannen strandden steeds op Haagse vertragingstactieken.
De houding van de Nederlandse regering veränderte pas na de aanleg van de
lijn Venlo-Roermond-Maastricht. Een lijn Roermond-Tilburg werd toen
gezien als een belangrijke aanvulling op het bestaande net, en daarvoor was
een spoorbrag bij Roermond nodig. Toen de S.A. des Chemins de Fer du Nord
de la Belgique (NB) in 1869 een concessie voor een spoorlijn door Limburg
(te exploiteren door de Grand Central Beige) aanvroeg, werd dit door de
Nederlandse regering gehonoreerd. Voorwaarde was, dat de lijn via Weert zou
lopen. In ruil daarvoor mochten de Beigen het Station van Roermond en een
aansluitend stuk staatsspoor gebruiken. Pruisen verleende de concessie niet
aan het Belgische bedrijf maar aan aan de Bergisch-Märkische Eisenbahn
Gesellschaft. Uiteindelijk werd de lijn in 1879 opengesteld.
De eigendom van het Nederlandse deel van de Uzeren Rijn werd in 1898
overgedragen aan de Nederlandse Staat, maar de lijn werd tot 1926 geexploiteerd door de Grand Central Beige, daarna door de opvolger daarvan, de
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. In 1940 werd de exploitatie overgenomen door de Nederlandse Spoorwegen.
Nadat daarmee de concurrentieverhoudingen waren weggevallen werd deze
internationale verbinding grotendeels overbodig. De lijn van Weert naar het
westen is sinds de jaren '40 uitsluitend nog gebruikt voor goederenvervoer,
onder meer door de zinkfabriek in Budel-Dorplein. Ook het stuk ten oosten
van Roermond bleef uitsluitend als goederenlijn bestaan. Alleen het stuk
Weert-Roermond wordt intensief gebruikt. Dit stuk maakt deel uit van de
hoofdlijn Amsterdam-Maastricht AI sinds een kameruitspraak van 1889 had
de Nederlandse Staat plannen voor een kortere verbinding met Zuid-Limburg
via Eindhoven, Weert en Echt. Na de overname van de spoorwegen door de
Staat in 1897 en 1898 kon de MESS gebruik maken van de lijn WeertRoermond. Daardoor verviel de noodzaak voor een verbinding Weert-Echt en
hoefde alleen nog maar de verbinding Eindhoven-Weert te worden aangelegd.
In 1904 kreeg de MESS opdracht dit traject aan te leggen. Na de nodige vertraging kwam de lijn in 1913 gereed.
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Na de wet van 10-11-1875 legde de Staat in 1883 de lijn van
Nijmegen naar Venlo aan. Hoewel beide plaatsen aan de oostkant
van de Maas liggen, werd toch gekozen voor een trace dat grotendeels aan de westzijde lag. Dit trace was korter en kwam längs
grotere dorpen (hoewel de lijn toch wel ver van die dorpen af
kwam te liggen), maar maakte wel een brug bij Mook nodig. De
tweede brug, bij Venlo, bestand al.

tie werden verschillende lijnen overbodig. Het lijnennet werd
daarom uitgedund, vooral voor reizigersverkeer (fig. 151).
De drie grootste maatschappijen, de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HJJSM, opgericht 1839), de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij (NRS, 1843) en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MESS, in 1863 opgericht voor de exploitatie van de nieuwe lijnen die
de staat volgens de wet van 1860 zou aanleggen) namen gaandeweg de meeste kleine maatschappijen over. In de spoorwegovereenkomst van 1890 werd de
NRS opgeheven en probeerde men van de beide andere zoveel mogelijk
gelijkwaardige concurrenten te maken. In de mobilisatie tijdens de Eerste
Wereldoorlog werden lijnen en materieel door de staat gevorderd. Het monopolie kreeg de naam Nederlandse Spoorwegen, aanvankelijk in 1916 opgericht als belangengemeenschap van de HIJSM en de MESS. Na de oorlog
nam de staat het grootste deel van de aandelen over en in 1937 werden HIJSM
en MESS geliquideerd, waarna het hele net werd geexploiteerd door de NS,
een staatsbedrijf.
Nieuwe lijnen zijn in Noord- en Midden-Limburg niet meer aangelegd, met
uitzondering van een kortstondige uitbreiding in de oorlogsjaren. De ColnMindener Eisenbahn Gesellschaft (CME) legde tijdens de Tweede
Wereldoorlog enkele militaire spoorwegen aan in de omgeving van
Nijmegen. Deze lijnen werden nadien weer opgeheven.
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Van sommige opgeheven spoorlijnen zijn nog sporen aanwezig.
Ten zuiden van Gennep liggen nog stukken dijk van de spoorlijn
van Boxtel naar Goch; de bijbehorende spoorbrug over de Maas
wordt nu gebruikt door wegverkeer. De lijn Venlo-Straelen,
gesloten in 1936, is op Nederlands gebied niet meer terug te
vinden, maar een kilometer over de grens ligt nog een stuk spoordijk.
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Locaalspoor- en tramwegen
Het spoorwegnet verbond vooral de grote Steden met elkaar en
leverde nauwelijks een betere ontsluiting voor de vele dorpen.
Dat veranderde nadat het in 1878 mogelijk werd om lichtere
spoorlijnen aan te leggen, die aan minder strenge eisen hoefden
te voldoen. Openbare vervoermiddelen met een snelheid van
minder dan 15 (later 20) km per uur kregen ontheffing van de
spoorwegwet. AI snel werden in veel gebieden locaalspoorwegen
en tramwegen aangelegd. Omdat de aanleg van spoorwegen
goedkoper wordt naarmate de spoorbreedte kleiner is, gaat het
meestal om smalspoor.
46

Concentratie en uitdunning
De exploitatie van de spoorlijnen werd in de loop van de tijd
steeds verder geconcentreerd. Met het wegvallen van concurren-

De lokaalspoor- en tramwegmaatschappijen hadden maar een
beperkte doelstelling, vaak de exploitatie van een enkele lijn, en
gebruikten materieel dat moeilijk eiders inzetbaar w a s Ze
waren vooral plaatselijk van belang als aanvulling op het hoofd4 7
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net. Veel lokale overheden namen deel in het kapitaal.
De aanleg van tram- en lokaalspoorlijnen kwam in het onderzoeksgebied langzaam op gang: pas omstreeks 1910 kwam er
schot in. Nadien werd het hjnennet in enkele jaren sterk uitgebreid (Tabel 28).
Tobel 28. Aanleg van tramwegen door Noord- en Midden-Limburg (Groote,
1995, pp. 111-117, voor de gegevens na 1913 aangevuld met Schmal, 1989,
p. 74; Jansen, 1990; Dijksterhuis, 1984; Laugs, 1987; Vlodrop in oude
prenten, 1974).
Tramlijnen

1888
1910
1910
1912
1913
1915
1916
<1918
±1918
>1918

Venlo-Steijl
Venray
Weert-Stramproy-grens (Maaseik)
Venlo-Helden-Beringe
Nijmegen-Gennep-Venlo
Roermond-Ittervoort
Roermond-Vlodrop
Beringe-Helmond
Roermond-Horn-Deurne
Ittervoort-Maaseik

Een laatste groep spoorwegen waren de bedrijfssporen. Het
waren over het algemeen smalsporen, vaak met spoorwijdten van
600 of 760 mm. Men sprak ook wel van veldsporen. Na de uitvinding van het Decauville-spoor, waarbij complete stukken rails
met dwarsliggers als een soort modelspoorbaan konden worden
aangelegd en weer afgebroken, werd smalspoor zelfs voor grote
weg- en waterbouwwerken toegepast. Smalsporen zijn onder
meer gebruikt bij de vervening in de Peel. Ook verschillende
ceramische bedrijven waren met de bijbehorende kleigroeven
verbünden door smalsporen; in Tegelen (flg. 152) en Helden zijn
hiervan nog restanten te vinden. Een enkele maal werden smalsporen aangelegd bij ontginningen (flg. 153) of voor het vervoer
van mest en landbouwprodukten. Van het Station America liep er
een over de huidige Lorbaan, die ook wel Decauvillebaan heett e , in noordelijke richting tot over de grens met Venray. De
smalsporen verdwenen door de verbetering van andere transportmiddelen, vooral vracbtauto's.
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12.3.7Hernieuwde aanleg van grote wegen in de 20e eeuw

Lokaalspoorlijnen

1922
1922

Bedrijfssporen

Roermond-Echt-Roosteren
Echt-station Echt (goederenlijn)

De lokaalspoor- en tramwegmaatschappijen, die buiten het
spoorwegmonopolie van de Eerste Wereldoorlog bleven, kwamen
in de jaren '20 in de problemen door de opkomst van autobussen
en vrachtwagens. De daaropvolgende crisis werd vrijwel alle
tramlijnen fataal. Een voor een werden ze vervangen door busdiensten: Roermond-Vlodrop in 1932, Roermond-Meijel in
1933, Weert-Belgische grens in 1934, Roermond-Maaseik in
1938 etc. Uit een concentratieproces kwamen de huidige
streekvervoermaatschappijen voort.
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De aanleg van spoorwegen leidde tot een Sterke vermindering
van het wegverkeer. Pas de opkomst van het rijwielverkeer aan
het eind van de 19e eeuw zorgde weer voor enige drukte op de
wegen. De afschaffing van de tollen (1900) en, in de 20e eeuw,
de opkomst van de auto, droegen verder bij aan de toename van
het verkeer. Hiermee ontstond na lange tijd weer behoefte aan
verbetering van de bestaande grote wegen en aanleg van nieuwe.
In de eerste decennia van de nieuwe eeuw ontstond een krachtige lobby die, bijvoorbeeld door reeksen congressen over de
siechte toestand van de wegen, de overheid tot activiteiten aanspoorde.
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Trambanen vormden soms markante elementen in het landschap,
vooral waar ze op dijken lagen en voorzien waren van een laanbeplanting. Van enkele zijn nog restanten terug te vinden. Zo zijn
bij Echt nog aanzienlijke delen van de spoordijk van de trambaan
Roermond-Maaseik over. Het trace is van grote afstand te herkennen aan de rij popuheren. Op veel andere plaatsen zijn nog
gebouwen (stations, laadplatforms) en straatnamen (Tramstraat,
Stationsstraat) over.
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Een eerste stap was de instelling van de Rijkswegencommissie
door minister Lely in 1915. Het eerste Rijkswegenplan (1927)
gaf een overzicht van bestaande en aan te leggen hoofdverbindingen voor gemotoriseerd verkeer. In ons gebied ging het om
de bestaande verharde rijkswegen Nijmegen-Venlo-RoermondMaastricht, Venlo-Neeritter (de oude Napoleonsbaan) en WeertEindhoven. Daarnaast maakten de bestaande provinciale wegen
Roermond-Weert en Venlo-Duitse grens (richting Kaldenkirchen) deel uit van het plan. Nieuw aan te leggen wegen waren
Venlo-Helmond, Venlo-Duitse grens (richting Straelen) en
Roermond-Duitse grens. Opvallend was het gebruik van asfalt in
56
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Toestand 31 december 1855

Limburg: in 1943 was Limburg de enige provincie waarin alle grote rijkswegen waren
geasfalteerd.

Toestand 31 december 1865
Nijtnegen j
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V

Het Rijkswegenplan werd herzien in 1932 en
1938. Het Rijkswegenplan van 1938 bevatte
voor het eerst ook autosnelwegen, kruisingsvrije snelverkeerswegen met gescheiden rijbanen. Het rijkswegenplan van 1927 bepaalde
onder meer dat längs alle rijkswegen fietspaden moesten worden aangelegd. Bij de meeste
rijkswegen was dat overigens toen al het
geval.

/
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Toestand 31 december 1875
Nrjmegen*
Vs Hertogenbosch
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12.3.8 Lokale wegen
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De grootste uitbreiding van het wegennet in de
19e eeuw betraf lokale, meestal onverharde,
wegen voor de ontsluiting van de nieuwe bossen en ontginningen op de heidevelden. Ze
werden aangelegd door gemeenten en particulieren. Vooral waar gemeenten betrokken
waren bij de indenting van uitgestrekte heidegebieden, kwam een zeer regelmatig patroon
van parallelle en elkaar loodrecht kruisende
wegen tot stand. Plaatselijk is dit 19e eeuwse
wegenstelsel zo regelmatig dat een lokale historicus er al eens Romeinse invloed in zag.
Alle ontginningswegen waren aan het eind van
de 19e eeuw, ruim voor de ontginningen zelf,
al aanwezig. In de 20e eeuw zijn in het buitengebied nauwelijks meer lokale wegen aangelegd.
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Toestand 31 december 1930
Station
Spooriijn
—* Verbindlngnaarhetbuiteniand

Ook de aanleg van spoorwegen leidde tot de
aanleg van verharde wegen. De spoorwegen
werden zo aangelegd dat ze zo weinig mogelijk
nederzettingen doorsneden. De stations lagen
soms dicht tegen de oudere bebouwing maar
soms ook op een behoorlijke afstand daarvan.
Vrijwel iedere gemeente legde vervolgens een
^J^L^^^^^rwinseten
verharde weg van het dorp naar het station aan.
Maastricht! Schimon GeuJ^ Herzogenrath
Zo werden van de stations in Kelpen en
^
'Aken
Baexem (aan de spooriijn Weert-Roermond,
VSe
Fig. 151. Ontwikkeling van het spoorwegnet in Limburg en omgeving (naar: Jonckers Nieboer, 1938).aangelegd 1879), verharde wegen aangelegd
n
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naar Grathem. Ook in plaatsen als Reuver en Tegelen leidde de
bouw van een Station tot de aanleg van nieuwe, vaak verharde
wegen. De spoorlijn betekende een Stimulans voor de lokale nijverheid. Lange tijd behoorden de Stationswegen tot de weinige
verharde wegen in het buitengebied.
61

62

Dit beeld zien we overal in Noord- en Midden-Limburg. Het aantal verharde wegen begon pas toe te nemen na de Eerste
Wereldoorlog. Een Sterke toename brachten de werkverschaffingsprojecten uit de crisisjaren. Toch bepaalden de zandwegen nog in het midden van de 20e eeuw het beeld van het buitengebied. In de gemeente Hunsel was bijvoorbeeld in 1951 nog
maar 20-25 km van de totale 240 km wegen verhard. Nadien nam
die lengte jaarlijks met 5 km toe.
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12.4 Delfstoffenwinning
12.4.1 Turf
Als brandstof verloor turf in de 19e eeuw terrein aan de steenkool door de opkomst van stoommachines en, voor huiselijk
gebruik, kachels. Turf heeft, vergeleken met steenkool, de nadelen dat het veel ruimte inneemt en droog moet worden opgeslagen. Toch is turf nog tot in de 20e eeuw belangrijk gebleven en
maakten verschillende 19e-eeuwse industrieen, zoals de steenbakkerijen, op grote schaal gebruik van turf.
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Voor een deel werd die turf nog altijd op de oude, kleinschalige
wijze gewonnen. Zo haalden inwoners van Well nog in de 19e
eeuw turf uit de Wellsmeer. In de Peel is de kleinschahge turfwinning nog tot in de 20e eeuw doorgegaan, maar hier was de
19e en 20e eeuw vooral de periode van de grootschalige vervening.
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Het begin van de grootschalige turfwinning
In het midden van de 19e eeuw was, ondanks eeuwenlange turfwinning, het overgrote deel van de veenvoorraad in de Peel nog
aanwezig. Grootschalige tafwinning was achterwege gebleven
omdat het nooit rendabel was geweest om kanalen te graven van
de Maas naar het afgelegen en hoge Peelgebied.

Fig. 152. Restanten van smalsporen bij Tegelen (209,03/372,77). Het
smalspoor van de fabriek van Rüssel en Canoy Hep over een dijk waarin
drie tunnels (de middelste heeft het jaartal 1923). Onder de tunnel liep het
smalspoor van de flrma Teeuwen. De smalsporen verbunden defabrieken
met de bijbehorende kleigroeven (Teeuwen, 1991, pp. 76-77). Delen van de
smalspoortraces zijn nu als voetpad in gebruik en maken deel uit van het
Pieterpadffbtoauteur).

De situatie veranderde toen de Peel in de 19e eeuw doorsneden
werd door een spoorweg en een kanaal. De eerste berichten over
een spoorlijn van Vlissingen naar Venlo, die in 1845 bekend werden, leidden direct tot plannen voor vervening. De aanleg van
de spoorlijn vertraagde echter; uiteindelijk is de hjn er pas twintig jaar later gekomen. In de tussentijd zijn de Peelvenen toch
door kanalen ontsloten. De aanleg hiervan was een stuk eenvoudiger en goedkoper geworden omdat kon worden aangesloten op
de Zuid-Willemsvaart en delen van de Noordervaart.
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Fig. 153. Ontginning van de Vredepeel, Oktober 1951 (Uit: Van den Brand, 1982a, p. 183).

Nog in 1846 weigerde de gemeente Deume om veengrond te verkopen aan ene C.W. Carp uit Zaltbommel. De gemeente was
bang voor de toestroom van vreemde arbeiders, die na korte tijd
ten laste van de gemeentelijke armenkas zouden komen. Zeven
jaar later verkocht de gemeente alsnog 610 ba en begon de grootschalige commerciele tnrfwinning in de Peel. De kopers waren
Jan van de Griendt, die de Peel had leren kennen door zijn werk
als opzichter van de Waterstaat in 's-Hertogenbosch, zijn broer
Nicolaas en de bovengenoemde Carp. Voor de exploitatie richtten zij de Maatschappij (vanaf 1858 NV) Helenaveen op.
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strooien dorp. De officiele naam was Helenaveen, naar de echtgenote van Jan van de Griendt.
Voor de ontsluiting werd de Helenavaart gegraven, die ten westen van Beringe in de restanten van de Noordervaart, het onafgebouwde Franse kanaal uit het begin van de eeuw, uitkwam (fig.
104). Het deel van de Noordervaart tussen de Zuid-Willemsvaart
en Beringe werd in 1853 met rijkssteun uitgegraven en geschikt
gemaakt voor scheepvaart. De kosten van de kanaalaanleg
waren zo hoog, dat de maatschappij meer veen nodig zei te hebben om het kanaal rendabel te kunnen gebruiken. De maatschappij richtte zieh daarvoor tot de aangrenzende Limburgse
gemeente Horst.
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Het concessiegebied lag midden in de Peel, tegen de BrabantsLimburgse grens. Er werd een kanaalveenkolonie gesticht die,
naar de schamele huizen, in de omgeving bekend stand als het
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Daar was het gemeentehuis tussen 1853 en 1855 bijna platgelopen door geinteresseerden in de aankoop van veengrond.
Achtereenvolgens toonden een groep Holiandse kooplieden, een
Belgische maatschappij, ene ingenieur Brade en dus Jan van de
Griendt belangstelling. De gemeente verwachtte van de laatste de
hoogste prijs te krijgen en bood hem ongeveer 1000 ha Peelgrond
te koop aan. De prijs viel toch wat tegen en uiteindelijk bleef de
verkoop in 1855 beperkt tot 300 ha, grenzend aan de gemeente
Deurne. Deze nieuwe vervening, die bekend staat als de
Driebonderd Bunders, werd aangesloten op de Helenavaart. Tot
die aansluiting in 1859 gereed was werd in dit gebied boekweitbrandcultuur uitgeoefend. Bovendien verpachtte Horst 778 ha
veen voor 15 jaar aan Van de Griendt voor boekweitteelt.
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In 1880 werd de Helenavaart verlengd tot aan de Halte Helenaveen, aan de intussen gereedgekomen spoorlijn van Eindhoven
naar Venlo. De gemeente Horst stond de grand voor het nieuwe
kanaaltraject gratis af, in rail waarvoor de inwoners van Horst
voor alle produkten behalve turf, vrije doorvaart kregen op de
Helenavaart. De aanslmting op de spoorlijn leidde tot een verschuiving van water naar railtransport. Na verloop van tijd werd
het grootste deel van de produktie per spoor afgevoerd.
In de eerste fase van de grootschalige turfwinning werd vooral
turf verkocht als brandstof, voor huisbrand en voor Industrie. Tot
de grootste afnemers behoorden de steenbakkerijen. De tofwinning was een seizoensbedrijf. Van oktober tot maart lag de winning stil omdat de turf dan niet droogde en bij bevriezing zelfs als
brandstof onbruikbaar werd.
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De beste brandstof leverde het zwartveen, dat zich onder het
grauwveen (de bonklaag) bevond. Het laatste vormde een laag
van zo'n 80 cm, die als brandstof weinig bruikbaar was en aanvankelijk opzij werd gezet. Na de liufwinning werd de bonklaag
teruggestort en vermengd met de zandondergrond. Op deze wijze
kwamen dalgronden tot stand, net als in de Gronings-Drentse
veenkolonien.
In de jaren 1880 kreeg de maatschappij Helenaveen concurrentie. De gemeente Deurne wilde meer profijt trekken van de turfwinning en minder afhankelijk worden van een bedrijf. Na de
eerste verkoop van 1854 weigerde de gemeente verdere veengebieden aan de maatschappij Helenaveen te verkopen. Omdat
andere bedrijven geen gebruik mochten maken van de
Helenavaart, vroeg de gemeente in 1863 een concessie aan voor
een eigen kanaal, naast de Helenavaart. Door tegenwerking van

de maatschappij Helenaveen, die zelfs nog probeerde de gemeente te splitsen, begon de aanleg van het Kanaal van Deurne pas in
1876. Toen het kanaal in 1895 gereed was, besloot de gemeente
de venen zelf te exploiteren, een plan dat waarschijnlijk binnen
het gemeentebjk apparaat al lange tijd leefde. Nog in hetzelfde
jaar werd het Gemeentebjk Veenbedrijf (G.VB.) opgericht.
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De eigen exploitatie door de gemeente Deurne betekende een
tegenslag voor de Maatschappij Helenaveen. In Helenaveen was
de turfwinning over haar hoogtepunt heen, waardoor de resultaten van de maatschappij onder druk kwamen. Het bedrijf verwerkte meer en meer veen van anderen (ook van het G.VB.), de
turf bracht minder op, en ook de nevenactiviteiten (eigen schepen
en scheepswerf, een steenfabriek in Nederweert, landbouw in
Helenaveen) brachten weinig o p . Het leidde tot problemen tussen de directeur (Jozef van de Griendt, een zoon van Jan van de
Griendt) en de aandeelhouders.
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Griendtsveen en de strooiselfabricage
Jozef van de Griendt, die al in 1883 een hoeveelheid grauwveen
van de gemeente Horst had gekocht, kocht in 1885 voor
/132.000 een veengebied van 410 ha van dezelfde gemeente,
trok zich terug uit de Maatschappij Helenaveen en stichtte met
Eduard van de Griendt de nieuwe maatschappij Griendtsveen.
Deze maatschappij ging vervolgens het nieuwe veengebied
exploiteren. De 410 ha omvatten de Horster Driehoek (een driehoekig gebied ten oosten van de Driehonderd Bunders) en een
klein gebied tussen die driehoek, de Driehonderd Bunders en de
spoorlijn. In het laatste gebied, bij de Halte Helenaveen, werd
later het dorp Griendtsveen gesticht. Het gebied werd ontsloten
door het Griendtsveen Kanaal, een zijtak van de Helenavaart.
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De Maatschappij Griendtsveen richtte zich vanaf het begin op
een nieuwe afzetmarkt: die van turfstrooisel, waarnaar de vraag
rand 1880 snel toenam. Strooisel kan 14 maal zijn eigen gewicht
aan water opnemen, veel meer dan stro. De paardenstallen van de
grootstedelijke vervoerbedrijven en van het leger schakelden
daarom over van stro op turfstrooisel. Een belangrijk deel van
de produktie werd geexporteerd; de paarden van de Londense
omnibus stonden lange tijd op turfstrooisel uit Griendtsveen.
Later is strooisel vooral in de tuinbouw gebruikt. Omdat strooisel niet, zoals turven, hoefde te drogen in de zon, kon de strooiselwinning zomer en winter doorgaan. De vervening veranderde
van een seizoenbedrijf naar een bedrijf dat het hele jaar door
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werk bood. Dat maakte ook, dat meer arbeiders zich in de streek
vestigden.
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Turfstrooisel werd gemaakt van de bovenste laag veen, het
grauwveen, die voordien werd gebruikt om dalgronden aan te
maken. De turfstrooiselfabricage in de Peel maakte dan ook de
aanleg van goede dalgronden onmogelijk. De verwerking van
grauwveen begon met de stichting van enkele strooiselfabrieken
in en rond Helenaveen, door de Maatschappij Helenaveen
(1881), Wolff (1883) en Steegh enEsser (1885) , die hun grondstof aanvankelijk betrokken van de maatschappij Helenaveen en
de gemeente Deurne. Ook het G.V.B. begon direct na haar
oprichting met strooiselfabricage. Steegh en Esser, die voorheen
het Deurnese grauwveen verwerkte, zag haar contract niet verlengd, verkocht haar fabriek aan het G.V.B. en verplaatste haar
activiteiten naar Horst en Venray.
Daar kwamen nu nog twee bedrijven bij: Terwindt en Arntzveen
in Deurne (in 1895 opgericht door een Gelderse steenbakkersfirma samen met de Mij Griendtsveen; het bedrijf verwerkte vooral grauwveen van de laatste) en de maatschappij Griendtsveen.
De Mij Griendtsveen kon vrijwel direct van start gaan: Van de
Griendt beschikte over grauwveen, bezat bovendien een drijvende strooiselfabriek, die van Dedemsvaart naar Station
Helenaveen werd gesleept, terwijl het contract dat Horst met de
Mij Helenaveen had gesloten bovendien het recht gaf om de turf
uit Horst over de Helenavaart te vervoeren. Al binnen enkele
jaren was de produktie in Griendtsveen drie tot vier keer zo hoog
als in Helenaveen. Tabel 29 geeft een indruk van de hoeveelheden afgegraven grauwveen in de période 1886-1896. Daarnaast
werd nog wat zwartveen gewonnen, maar dat was van weinig
belang: in de genoemde période 6% van de hoeveelheid grauwveen.
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Om de produktie voor langere tijd veilig te stellen kocht de
Maatschappij Griendtsveen in 1889 het grauwveen van honderden hektaren: 254 ha in Horst, 171 ha in Venray, 246 ha in
Sevenum en 550 ha in Asten. Voor het grauwveen in Horst
betaalde de Maatschappij /52.780, voor dat in Venray / l 81.000;
het zwartveen en de ondergrond waren niet in de verkoop betrokken. Voor de afvoer van het grauwveen uit Sevenum kreeg de
Maatschappij, na enig lobbywerk en de aankoop van nog eens 50
ha in Horst, vrije doortocht door de gemeente Horst. Later werden nog enkele honderden hektaren aangekocht ten noorden van
de spoorlijn, in de gemeenten Horst en Venray. De vele aankopen
brachten de maatschappij in financiele problemen, wat aanleiding was om (in 1890) 124 ha door te verkopen aan de Maatschappij Helenaveen.
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Om die gebieden te exploiteren verlengde de Maatschappij
Griendtsveen haar kanalenstelsel tot in de gemeenten Sevenum
(de Mariapeel) en Venray. In Asten, aan de Brabantse kant van de
Grote Peel, werd een geheel nieuwe veenkolonie aangelegd.
Deze werd nog in 1889, het jaar van aankoop, door een kanaal
verbonden met de nabijgelegen Zuid-Willemsvaart. Het grauwveen werd hier in zo'n hoog tempo afgegraven dat het al aan het
eind van de eeuw vrijwel op was. De drijvende turfstrooiselfabriek werd in 1900 versleept naar Griendtsveen.
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Ook de Maatschappij Helenaveen verlengde haar kanalen tot in
de Mariapeel. Waarschijnlijk is dit het gebied dat zij in 1890 van
de andere Maatschappij overnam. De Maatschappij Helenaveen
legde daarnaast nog een kronkelende vaart aan om een paar kleine veengebieden op de grens van Helden en Sevenum te ontsluiten.

83

Tabel 29. Hoeveelheid afgegraven grauwveen door de Maatschappij
Griendtsveen in enkele geselecteerde jaren. Bron: Pouls, 1982, pp. 12-14.
Jaar

Aantal m

3

Opmerkingen

grauwveen

1886
1887
1888
1889
1892
1893

48.325
94.375
371.570
555.000
320.000
958.050

1896

235.000

Eerste produktiejaar
Tweede strooiselfabriek in gebruik

Topjaar; 107 ha grauwveen
afgegraven door ca 700 turfgravers

In 1893 begon ook Steegh en Esser met de winning van grauwveen in de Limburgse Peel. Het bedrijf kocht 100 ha grauwveen
van de gemeente Horst, in 1896/1897 (nadat het bedrijf de
gemeente Deurne had moeten verlaten) gevolgd door 107 ha in
Venray. Na 15 jaar zou de gemeente weer over het gebied, met het
zwartveen, kunnen beschikken. De grauweenwinning in dit
gebied ging veel langzamer dan elders. De concessie werd eerst
verlengd tot 1918, later tot 1931 en zelfs tot 1941.
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In totaal zijn in de omgeving van het station Helenaveen zeven
turfstrooiselfabrieken gebouwd. Naast de drie strooiselfabrieken
en een turfbrikettenfabriek van de Maatschappij Griendtsveen
stonden er strooiselfabrieken van de Maatschappij Helenaveen,
de gemeente Deurne en twee andere firma's. Het strooisel
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maakte van Helenaveen een van de drukste goederenstations van
het land.

zichten die de landbouw op dat moment (weer) bood. In 1907
fuseerden de beide bedrijven.
Een andere tak van de Maatschappij Griendtsveen kocht in 1909
nog 2400 ha veen in Drenthe. In het Amsterdamse Veld (gem.
Emmen) bezat zij, tot de sluiting in 1983, de laatste turfstrooiselfabriek van ons land. Sedertdien verhandelt de maatschappij
importstrooisel uit Scandinavie.
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De Maatschappij Griendtsveen verkocht in haar topjaren, tussen
1893 en 1902, gemiddeld 70.000 ton turfstrooisel per jaar, hoewel de produktie per jaar sterk schommelde (fig. 154). Het
belang van Engeland als bestenuning leidde, samen met de tijdelijke financiële problemen, in 1893 tot de fusie met een Engels
bedrijf tot de Griendtsveen Mosslitter Co.
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Opnieuw zwartveen
Rond de eeuwwisseling werden de vooruitzichten voor de strooiselindustrie minder gunstig. Van de Griendt verlegde nu zijn
werkterrein naar tnrfbrikettenfabricage, handel en landbouw. Net
als eerder de Mij Helenaveen, kreeg ook de Mij Griendtsveen na
verloop van tijd te maken met de vraag wat er moest gebeuren
met de afgeveende gronden. De Engelse aandeelhouders voelden, in tegenstelling tot Van de Griendt, weinig voor de exploitatie van een landbouwgebied. Van de Griendt richtte daarop in
1899 Van de Griendt's Landexploitatie op. Motieven waren de
behoefte om arbeiders vast te houden en de gunstige vooruit-

In 1899 stichtte Van de Griendt een nieuwe fabriek, die zwartveen verwerkte tot Inrfbriketten voor huisbrandstof. Nadat eerst
de bovenste laag van het veen was weggegraven leidde de brikettenfabricage tot een tvveede fase in de vervening, waarbij juist de
dieper liggende zwarte turf werd weggegraven. In 1905 kocht het
bedrijf 294 ha zwartveen in het Griendtsveen's veld en bij het
Berkenbruin (de meest oostelijke punt van de gemeente Asten).
Het gebied in Griendtsveen was al eerder ontdaan van het grauwveen. 92

De produktie van briketten
Steeg snel, vooral tijdens de
Eerste Wereldoorlog, maar
vertoonde nadien net zulke
sterke schommelingen als de
strooiselproduktie. Ook het
bedrijf van Steegh en Esser
schakelde gedeeltelijk over
op turfbriketten en kocht
daartoe, in 1917, 72 ha
zwartveen in Griendtsveen,
ten noorden van de spoorlijn. Daarnaast waren nog
andere bedrijven en particulieren actief.

de geproduceerde hoeveelheid grauwveen x 1000 ton
de gegraven hoeveelheid zwartveen (in m )
3
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Fig. 154. De hoeveelheden
gewonnen grauwveen (x 1000
ton) en zwartveen (in m ) in
Griendtsveen tussen 1885 en
1911 (naar: Pouls, 1982, p. 22).
3
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Weinig dalgronden

strooiselfabricage in de Astense Peel voorbij. In Griendtsveen
overleefde een fabriek de oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog
werd de vervening hervat en werden vooral in Deurne nog verschillende hoogveengebieden machinaal afgegraven. Het eind
van de voorraden kwam echter in zieht en de turf verdween als
brandstof. Bovendien ontstond weerstand van natuurbeschermers
tegen afgraven van de laatste stukken veen. De turfwirming was
duidelijk in haar laatste fase beland.
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We zagen hierboven dat de overschakeling van brandstof naar
strooisel een eind maakte aan de aanmaak van dalgronden. Met
uitzondering van een kleine oppervlakte uit de jaren na de Eerste
Wereldoorlog werden in de Peel verder geen dalgronden aangemaakt.
In het vrijwel ontbreken van dalgronden verschilt de Peel van de
andere grote hoogveengebieden die in de 19e en 20e eeuw zijn
afgegraven. Hier wreekte zieh het gebrek aan regulering door de
overheid in Brabant en Limburg. In het noorden schreven de provinciebesturen voor dat 40 cm (Groningen) of zelfs 50 cm
(Drenthe) van de bovenste veenlaag moest achterblijven voor de
dalgrond. In de andere provincies ontbrak een dergelijke maatregel.
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Door de voorkeur te geven aan de korte-termijnwinst hebben de
verveners in de Peel de agrarische ontwikkeling vertraagd. Een
sterkere regulering door de overheid had van de Peel een ander
soort landbouwgebied kunnen maken, met bijvoorbeeld een
aardappebneelfabriek die een grote concurrent had kunnen worden voor de fabrieken in het noorden. Lange tijd werd dit als een
gemiste kans gezien. In de jaren '70 en '80 speet het bijna niemand meer, toen de uiterst intensieve veehouderij in de Peel welvaart bracht en de Gronings-Drentse veenkoloniale landbouw op
de inmiddels sterk verarmde dalgronden een neerwaartse lijn
toonde.
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12.4.2 Steenkolen
AI in de 19e eeuw werd steenkool vermoed in Midden-Limburg.
De Roermondse Bergwerkvereniging deed in 1862 een proefboring bij de grens van Roermond en Melick-Herkenbosch, dicht
bij de Rijksgrens. Er werd echter geen steenkool gevonden.
In 1901 besloot de Staat de nieuwe concessies voor steenkoolwinning in Zuid-Limburg zelf te gaan exploiteren. Vervolgens
trok de Staat in 1903 het opsporen van delfstoffen in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel aan zieh,
een besluit dat in 1908 voor vijftien jaar werd verlengd en uitgebreid tot het hele land. Voor de exploratie werd de Dienst
Rijksopsporing van Delfstoffen opgericht. Die vond in 1904 en
1908 wel steenkool bij Herkenbosch. Het veld werd gereserveerd
voor staatsexploitatie.
In 1917 vroeg de Nederlandse
Maatschappij tot Ontginning van Steenkolenvelden, een onderdeel van de Steenkolen Handelsvereniging, concessie om een
mijn te suchten in Vlodrop. De concessie werd niet verleend.
Toch kon een groep particulieren, verenigd in het Syndicaat
Vlodrop, in 1925 de mogelijkheid van particuliere ontginning
onderzoeken. Drie proefboringen leverden in 1926 een gunstig
resultaat op, maar de financiering gaf onoverkomelijke Problemen. Pas in de jaren '50 ontstond opnieuw belangstelling (zie
hoofdstuk 13).
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De laatste fase van de turfwinning in de Peel
In 1913 was de grauwturf in de gemeente Horst op. De fabrieken
draaiden nog enige tijd door met turf uit andere delen van de
Peel. Het verdwijnen van de paardetrams en de, vooral Duitse,
concurrentie leidde tot een inzakkende vraag naar strooisel. De
vraag naar turfbriketten handhaafde zich aanvankelijk beter en
bereikte zelfs een hoogtepunt tijdens de Eerste Wereldoorlog,
maar daarna nam de concurrentie van de steenkool snel toe.
Ondanks mechanisatie kon de turfwinning in de crisis van de
jaren '30 niet meer winstgevend worden uitgeoefend.
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De Dienst Rijksopsporing van Delfstoffen ontdekte daarnaast
steenkool onder de Peel. Het steenkolenveld werd tussen 1903 en
1926 in kaart gebracht en zag er veelbelovend uit, maar ook hier
werd exploitatie verhinderd door de economische situatie.
103
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Het eind van de jaren '30 bracht een korte opleving van de vraag
naar turfstrooisel, maar in de Tweede Wereldoorlog werden de
meeste fabrieken vernield. In Asten werd na de oorlog nog een
fabriek herbouwd, maar toen die in 1963 uitbrandde was de

12.4.3 Bruinkool
Met uitzondering van een groeve bij Tegelen is de Nederlandse
bruinkoolwinning beperkt gebleven tot Zuid-Limburg. In dat
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laatste gebied werden vanaf het midden van de 19e eeuw op verschillende plaatsen bruinkoolvoorraden ontdekt. Dat leidde tot
aanvragen voor concessies. In 1906 werd een vergunning verleend voor de aanvraag Carisborg onder Heerlen, maar het kwam
niet tot exploitatie. Pas door de brandstofschaarste in de Eerste
Wereldoorlog werd de winning interessant. In 1917 en 1918 werden vijf concessies verleend in de omgeving van Brunssum en
Heerlen. Door een wetswijziging konden grondeigenaren in 1918
vergunning verlenen voor ontginning van de bruinkool onder hun
terrein voor maximaal twee jaar, zonder dat daarvoor een concessie nodig was. Op deze basis ontstonden nog drie groeven,
twee bij Sittard en een in het Noord-Limburgse Tegelen. De laatste, de groeve Leemhorst, opende in 1918 en sloot na de toegestane twee jaar.
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Van de verlaten kleigroeven is de groeve Laumans van historisch
belang, door het complete beeld dat zij biedt van de grootschalige afgraving. De groeve is in 1938 in gebruik genomen en heeft
een lengte van 200 meter. De spoorlijn met excavateur is nog
aanwezig en in de omgeving liggen nog restanten van smalspoorlijnen.
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12.4.5 Zand en grind
Vanouds zijn zand en grind gewonnen in een groot aantal kleine
groeven. Langs snelwegen liggen bijvoorbeeld nogal eens plassen die zijn gegraven om zand voor de wegaanleg te winnen. De
oudste heten vaak 'Uzeren Man', naar de graafmachines, die in
het begin van de eeuw voor het eerst in het landschap versehenen. Zo is de 'Uzeren Man' bij Weert in 1910 gegraven om
zand te winnen voor de aanleg van een verhoogde spoorbrug over
de Zuid-Willemsvaart.
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12.4.4 KM
In de omgeving van Tegelen ging de eeuwenoude kleiafgraving
nog altijd door. De afnemer was de plaatselijke keramische nijverheid. Tot omstreeks 1870 werd de klei kleinschalig en ongeorganiseerd gewonnen. Tegen de terrasrand ontstond zo een groot
aantal putjes, vergelijkbaar met de turfkuilen (boerenkuilen) in
de Peel. Toch zijn op de Tranchotkaart al aanzienlijke plassen te
zien, ontsloten door paden.
Tegen het eind van de eeuw werd, met de kleiverwerkende industrie, ook de kleiwinning grootschaliger. Vanaf het eind van de
19e eeuw ontstonden grote groeves, waarin de klei in terrassen
werd afgegraven. Nog weer later werd de klei gegraven door
machines, die een diepe V-vormige sleuf vormden. Voor de
afvoer werd de paard en wagen vervangen door smalspoorsystemen en later vrachtauto's. De klei werd gewonnen op de
gemeentelijke heidevelden ten oosten van het dorp. Pas toen de
winning grootschaliger werd begon de gemeente een vergoeding
te vragen voor het delven, eerst per oven, nadien per gedolven
kubieke meter. Ook mocht de klei alleen worden verwerkt binnen
de eigen gemeente en mocht alleen de klei die voor hoogwaardiger produkten ongeschikt was, worden gebruikt voor gewone
bakstenen.
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De kleiwinning verspreidde zich van de terrasrand naar een groter gebied. Bedrijven begonnen land aan te kopen voor kleiwinning, zowel op het terras aan beide zijden van de landsgrens, als
aan de Maas. Zelfs werd korte tijd klei per schip aangevoerd uit
Blerick en Kessel.
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12.4.6 IJzeroer
AI in de Middeleeuwen is ijzeroer als bouwsteen gebruikt, onder
meer voor kasteel Arcen en voor de kerken van Afferden en
Bergen. In de 19e eeuw is plaatselijk op grotere schaal oer
gewonnen voor verwerking in de hoogovens van het Ruhrgebied
en de gietijzerfabricage in Blerick en omgeving. Zo verkocht
de gemeente Belfeld in 1872 ijzeroer uit gemeentegronden aan
een bedrijf bij Rubrort; in de beide volgende jaren werd ruim
1000 m geleverd. Ook vanuit Baarlo werd, vanaf 1855, oer
gedolven en naar Ruhrort vervoerd. Voor gebruik in filters en
verfstoffen werd hissen 1927 en 1930 nog ruim 3000 ton oer
gewonnen bij Maasniel.
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12.5 Nijverheid
In de eerste helft van de 19e eeuw kwam nergens in het gebied
werkelijk grootschalige industrie voor. Wel bestand een groot
aantal kleine bedrijven en hadden vooral Venlo en Roermond een
gevarieerde nijverheid. Net als in de voorgaande eeuwen was
Roermond de belangrijkste industriestad van Noord- en MiddenLimburg, met textiel en papier als de belangrijkste pijlers. De
lakermijverheid in Weert ging in deze tijd tenonder. Buiten de
Steden vormden de potten- en dakpannenbakkerijen ('pannesjoppe') in Tegelen de belangrijkste nijverheid. In de eerste helft van
112
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bouw. Een van de grondstoffen was ijzererts uit moerassen in het
Noord-Brabantse deel van het Maasdal; het ijzererts uit de omgeving was al aan bedrijven in het Ruhrgebied verkocht. Tegelen
werd een echte industrieie kern. Buiten Tegelen ontwikkelde zich
metaalindustrie in Maasbree, Swalmen en, kort na 1900, Weert.

de eeuw bestonden daarnaast nog de kleinschalige textielnijverheid (huiswevers) in Horst en de leerindustrie rond Venray.
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In de tweede helft van de 19e eeuw liepen de beide belangrijkste
bedrijfstakken in Roermond sterk terug. De teruggang kon maar
gedeeltelijk worden goedgemaakt door nieuwe bedrijvigheid,
zoals enige chemische industrie. Het bekendste bedrijf was de
firma Cuypers & Stoltzenberg, ontstaan uit een atelier voor kerkelijke kunst, maar vooral groot geworden nadat de architect
RJ.H. Cuypers in 1853 als medefirmant toetrad. Het herstel
van de kerkelijke hiërarchie en de emancipatie van de katholieke
kerk leidde tot een énorme bouwactiviteit. De kerken die
Cuypers en zijn volgelingen in neogotische stijl bouwden, uitbreidden of restaureerden bepalen nog steeds het beeld van veel
dorpen in Brabant en Limburg.
De verbeterde transportmogelijkheden leidden tot concentratie
en scbaalvergroting in veel bedrijfstakken. De meest opvallende
ontwikkeling maakte Tegelen door. De pottenbakkerijen gingen
in het midden van de eeuw tenonder, maar de kleinschalige
steenovens en pannesjops ontwikkelden zich in de loop van de
eeuw tot grootschalige fabrieken van dakpannen, baksteen en
gresbufzen. Het aantal bedrijven in de kleiverwerkende nijverheid in Tegelen groeide van 15 in 1812naar33 in 1900 (fig. 155),
maar het aantal werknemers van 55 naar 7 3 5 . Vanuit Tegelen
verbreidde de nijverheid zich naar omliggende plaatsen als
Belfeld, Beesel, Reuver, Blerick en Venlo.

Kleiverwerkende industrie bestond, bebalve in het oude industriegebied rond Tegelen, in Echt, Helden/Panningen, Swalmen en
Thorn. In 1858 telde Limburg 27 steenbakkerijen en 29 pannenbakkerijen. In de tweede helft van de 19e eeuw nam zowel het
aantal bedrijven als het aantal werknemers sterk toe. In sommige
dorpen werkten grote aantallen mensen in de steenbakkerijen
(fig. 156). In 1910 waren dat er bijvoorbeeld 200 in Echt, 160 in
Thorn en 50 in Wessem. De techniek werd steeds verder verbeterd. Nadat eeuwenlang de eenvoudige veldovens hadden overheerst, kwamen nu nieuwe typen als de ringoven, de vlamoven en
later de tunneloven.
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In de dorpen bracht de 19e eeuw een groei van het aantal zelfstandige handelaars en ambachtslieden, resultaat van een steeds
verder gaande arbeidsdeling. In de beroepsstatistieken komen
we groeiende aantallen winkehers, herbergiers, metselaars, timmerlieden, bakkers, smeden etc. tegen.
Tot de meest verbreide vormen van nijverheid behoorden vanaf
het eind van de 19e eeuw de zuivelfabrieken. In die tijd werd de
zuivelbereiding, die voorheen plaatsvond op de boerderijen,
ondergebracht bij gespecialiseerde, vaak cooperatieve bedrijven.
Aanvankelijk waren de bedrijven klein en werkten ze voornamelijk met handkracht. Vanaf het begin van de 20e eeuw werden ze
vervangen door grootschaliger stoomzuivelfabrieken. Vrijwel
geen enkele van deze fabrieken overleefde de enorme schaalver125
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Een tweede omvangrijke bedrijfstak in Tegelen en omgeving
werd de metaal. De aanzet was de vestiging van een ijzergieterij
en -smederij in 1854. Het bedrijf maakte onder meer kapitaalgoederen voor de kleiverwerkende industrie en voor de land118

Typen steenovens

Steenovens zijn in een aantal gebieden geconcentreerd en vormen daar gezichtsbepalende bouwwerken. Lange tijd zijn stenen gebakken in eenvoudige veldovens.
De ringoven was het het eerste type dat continu werkte. Het type bestaat uit een ring van ovens, waarvan steeds een aantal in gebruik is om stenen te bakken. Terwijl
in een oven wordt gebakken staan in de aangrenzende ovens gevormde stenen te drogen en gebakken stenen af te koelen. Het vuur verplaatst zieh steeds naar een
volgende oven.
Varianten van de ringoven zijn de vlamoven en de zigzagoven. De vlamoven heeft, vergeleken met de oudere ringovens, een hoger energieverbruik maar ook een
hogere temperatuur. Vlamovens zijn vooral voor de produktie van straatklinkers gebruikt. Ringovens werden in Nederland vanaf het eind van de 19e eeuw gebouwd,
vlamovens vanaf het begin van de 20e.
In het begin van de 20e eeuw werden ook al de eerste tunnelovens in gebruik genomen. Bij dit type blijft juist het vuur op dezelfde plaats en worden de te bakken
stenen over het vuur heen geschoven. Dit type had aanvankelijk met technische problemen te kampen, maar toen die waren opgelost bleek het door haar gehjkmatige temperatuur, läge energieverbruik en betere arbeidsomstandigheden beter te voldoen dan de andere typen. In de laatste halve eeuw heeft de tunneloven, vooral in
de perioden met stijgende energieprijzen. de andere typen grotendeels verdrongen. In Panningen Staat de laatste nog werkende ringoven.
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Keramisch bedrijf

Fig 155. Kleiverwerkende bedrijven in Tegelen (1880-1890; naar: Teeuwen, 1991, p. 114).
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grating van de laatste decennia, maar de gebouwen bleven soms
bestaan. Voorbeelden zijn te zien in Pey bij Echt, Panheel,
Roermond, Swabnen en Venlo.
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Verspreid over de hele provincie stonden molens, zowel om graan
te malen als voor andere doelen. In 1858 telde Limburg bijvoorbeeld 33 oliemolens. In de loop van de 19e en 20e eeuw kwamen de molens steeds sterker onder druk te staan, vooral door de
concurrentie met gemechaniseerde bedrijven. Daarnaast verdwenen veel watermolens doordat het waterschap de stuwrecbten
afkocht in bet kader van de verbetering van de afwatering voor de
landbouw. Steeds meer windmolens kwamen in problemen door
oprukkende bebouwing.
Toch was nog ver in de 20e eeuw een groot aantal molens in
gebruik. Tabel 30 toont het aantal molens in 1943. Korte tijd later
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richtten oorlogshandelingen een ware slachting aan onder die
molens: na de oorlog bleken in Limburg 40 windmolens zeer
zwaar beschadigd of vernietigd, 10 zwaar beschadigd en 2 licht
beschadigd (fig. 157).

12.6 Land- en bosbouw
De ontginningsbeweging van de tweede helft van de 18e eeuw
werd in de 19e eeuw voortgezet. De nieuwe gemeenten, die in de
Franse tijd eigenaar waren geworden van de gemeyntgronden,
werden gestimuleerd om deze gronden te verkopen.
Aanzienlijke delen van de heide werden bebost, maar gebrek aan
mest en aan coördinatie maakten dat grootschalige ornzetting
in cultuurland nog achterwege bleef.
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Fig 156. De voormalige dakpannenfabriek van de Gebr. Noten in Swalmen, gebouwd in het begin van de 20e eeuw (Starmans, 1990; foto auteur).
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Oppervlakte
(ha)
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Licht beschadigde windmolen, hersteld
Licht beschadigde windmolen, niet hersteld
Zwaar beschadigde windmolen, niet hersteld
Zeer zwaar beschadigde of vernielde windmolen
Beschadigde of vernielde watermolen

1SM

1923

Fig. 157. Limburgse molens die in 1944 en 1945 door oorlogshandelingen
zijnvernield ofbeschadigd (mar: Kennen, 1995, p. 175).

Fig. 158. Verloop van bebossingen en ontginningen (1833-1956) (naar: Van
denBroek, 1966, p. 12).

Omstreeks 1900 valt een breuk in de ontwMeling te zien (fig.
158). Het eind van de landbouwcrisis maakte ontgirtningen weer
aantiekkehjk, terwijl de komst van de kunstmest een eind maakte aan de siechte mestsituatie die de ontginningen lange tijd had
geremd. Voor de betere gronden was landbouw nu veel aantrekkehjker dan bosbouw: landbouw gaf een grotere opbrengst per
ha en de tijd tussen zaaien en oogsten is veel korter.
De ontginningen tot cultuurland namen nu toe, zij het met nogal
wat wisselingen in de intensiteit. Ontginnen bleef tot ca 1920 een
particulière activiteit en was afnankelijk van marktomstandigheden. De oppervlakte aan heide nam af, maar ook het bosoppervlak, dat in de voorgaande période sterk gestegen was, begon te
dalen. Veel bossen die de laatste decennia waren aangeplant op
de heide, maar ook enkele van de weinige overgebleven oude

bossen, maakten nu plaats voor landbouwgrond. Bos werd teruggedrongen naar de meest marginale gronden, zoals stuifzanden
en droge heidegebieden. Dit waren juist de gebieden waar de
bebossing in de voorgaande période langzaam was gegaan.
Daarbuiten werd alleen door de overheid of met subsidies van de
overheid nog bos aangeplant. Omstreeks 1950 was het overgrote
deel van de bossen in handen van overheden.
130

12.6.1 Economische ontwikkeling
De negentiende eeuw
De landbouw werd de hele 19e eeuw door nog gekenmerkt door
de traditionele gemengde bedrijfsvoering. Graan, vooral rogge,
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rlandse molenbestand).
Tobel 30. Molens in Limburg en in Nederland op 1-1-1943 (Keunen, 1995) en in 1989 (Ret Ned
1-1-1943

1989

Limburg

WTNDMOLENS (industrie), waarvan
- in gebruik
- compleet; niet in gebruik
- gedeeltelijk gesloopt
WINDMOLENS (poldermolens), waarvan
- in gebruik
- compleet; niet in gebruik
- gedeeltelijk gesloopt
WÄTERMOLENS, waarvan
-in gebruik
- compleet; niet in gebruik
- gedeeltelijk gesloopt

Nederland

Limburg

Nederland

94
76
8
10

1240
753
125
362

?
33

?
600

?

?

-

704
524
59
121

?

?
396

?

?

87
79
2
6

141
118
12
11

?
49

?
85

?

?

bleef vooralsnog het belangrijkste gewas. Wel vonden er verschuivingen plaats. Zo brak de aardappel door als volksvoedsel.
De verbouw, vooral door kleine boeren, nam toe. De afhankelijkheid van aardappels leidde tot voedseltekorten nadat in 1846
de aardappelziekte was uitgebroken.
De veeteelt bleef nog in dienst staan van de akkerbouw (mestvoorziening), maar kreeg wel geleidelijk een belangrijker en
meer zelfstandige positie.
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Nadat de Franse tijd vooral voor de akkerbouwers een goede
période was geweest, leidde de aanvoer van grote hoeveelheden
Oosteuropees graan enkele jaren later tot een daling van de
graanprijzen. Daarentegen waren de boterprijzen in de voorgaande jaren fors gestegen. Het leidde tot een verschuiving naar
de veehouderij, waarbij het goedkope graan voor een deel als
veevoer werd gebruikt. AI snel leidde de verhoogde produktie
ertoe, dat ook de boterprijs daalde. Pas in het midden van de
eeuw Stegen de prijzen voor landbouwprodukten, in het bijzonder van boter en vlees. Er volgde een aantal goede jaren, de
gouden tijd, die duurde tot kort voor 1880. Behalve de landbouw
bloeiden ook handel en nijverheid.
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In deze période vonden wel enige ontginningen plaats. Tussen
1833 en 1875 nam het areaal cultuurgrond in Limburg toe met ca

3100 ha , grotendeels in Noord- en Midden-Limburg. Figuur
143 laat zien dat de toename van de oppervlakte cultuurland in
de 19e <:euw gelijkmatig gespreid is over bouwland en grasland.
De verh ouding tussen bouwland en grasland veranderde nauwelijks, wi it erop duidt dat nog altijd een verband bestond tussen de
oppervl ikte bouwland en de hoeveelheid vee. Vee bleef nog
belangr jk als mestleverancier.
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La d e Ii e eeuw werden verschillende pogingen ondernomen om
de hooi TOorziening te verbeteren door de aanleg van vloeiweiden. De pogingen hadden weinig succès en de aangelegde complexen • /erdwenen weer. Er zijn nog enkele sporen van herkenbaar (fi, l. 159).
De vees tapel was redelijk stabiel, met uitzondering van de sterk
groeien le varkensstapel. De aantallen Schapen namen langzaam ai , wat te maken zal hebben met de inkrimping van de heidevelde a. Veel boeren stopten zelfs geheel met Schapen houden.
Andere 1 daarentegen gingen de schapenhouderij zakelijker
opzettei î en breidden bun kuddes zelfs nog uit. In Venray en
omgevi ig, waar de Schaapscompagnieën een internationale
schaper handel bedreven, bereikten de schaapskuddes in het
derde k ivart van de 19e eeuw zelfs nun grootste omvang.
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Toch was de samenhang minder sterk dan meestal wordt aangenomen. De uitgebreide heidebebossingen geven al aan dat het
belang van de heide ook voor de kunstmest al was afgenomen.
Dat valt niet geheel te verklaren uit de aanvoer van mest van
elders. In een gemeente als Venray werd veel mest aangevoerd
maar weinig bos aangelegd, terwijl in Grubbenvorst nauwelijks
mest van elders werd gebruikt maar een groot deel van de heidevelden werd bebost. Blijkbaar was het belang van de heide
ook door andere oorzaken al sterk afgenomen. Ook de bovengenoemde ontwikkeling in de schapenhouderij wijst daarop.
De aanvoer van mest van elders nam overigens sterk toe. De
landbouwbedrijven in Helenaveen, die stadsmest als retourlading
met de turfschuiten lieten aanvoeren (het bedrijf pachtte de mestproduktie van 's-Hertogenbosch) , waren een voorbeeld voor
boeren in de omgeving. Gaandeweg kwamen ook nieuwe mest140
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stoffen, zoals guano (vanaf ca 1870) en chilisalpeter, beschikbaar. Toepassing van die nieuwe meststoffen werd haalbaar door
de steeds verder dalende kosten van zeetransport. Een indruk
van de ontwikkeling geven de cijfers over de import van meststoffen in Venray in 1879: 10.000 kg guano (door de hoge prijs
minder dan voorgaande jaren), 1500 kg beendermest, 80.000 kg
as en 6000 kg chilisalpeter. Beide eerst genoemde Stoffen warden
vooral op het bouwland gestrooid, de beide andere op het grasland. Bovendien raakte in die tijd de verbouw van lupine als
groenbemester in gebruik.
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De dalende transportkosten waren echter ook een belangrijke
oorzaak van de grote landbouwcrisis, die een eind maakte aan de
période van welvaart voor de landbouw. De Amerikaanse landbouw kon door de aanwezigheid van goedkoop land, goedkope
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Fig. 159. Een stuw aan de Zuid- Willemsvaart bij Nederweert is nog een restant van een omvangrijk systeem van vloeiweiden (foto auteur).
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arbeidskrachten (veel immigranten), läge vrachtprijzen
(spoorwegen) en vroege mechanisatie goedkoop produceren. Aanvankelijk vormden de transportkosten nog
een belemmering voor export, maar de voortgaande verbeteringen in de scheepvaart maakten transport steeds
goedkoper en zorgden rond 1878 voor een doorbraak. In
korte tijd werd Europa overspoeld met Amerikaans
graan, waardoor de graanprijzen tot een ongehoord laag
niveau daalden. De veehouderij profiteerde aanvankelijk
van het goedkope veevoer. Na enkele jaren daalden echter ook de prijzen van veeteeltprodukten.
144

De landbouw tussen de crises

Fig. 160. Het vloeiweidencomplex van de Maastrichtse industrieel J. Chainaye aan de
Zuid-Willemsvaart op de topograflsche kaart van 1890.

De crisis had een schokeffect, en leidde al snel tot acties.
De overheid ging zich weer actiever opstellen. De regering gaf niet toe aan de roep om protectie, maar ging wel
proefstations en proefvelden stichten, landbouwleraren
aanstellen en het Iandbouwonderwijs subsidiären. De
boeren begonnen zich te organiseren, onder meer per
dorp in 'landbouwcasino's', wat eveneens leidde tot een
snellere verbreiding van ideeen en verbeteringen. Een
aantal onderwijzers heeft een belangrijke rol gespeeld
145

Vloeiweiden (ca 1840 - ca 1900)

In de 19e eeuw zijn tot twee maal toe pogingen gedaan om bevloeiing van graslanden op groti schaal ingang te doen vinden. De eerste poging vond plaats in de
jaren 1840-1860, naar aanleiding van ervaringen die in de Belgische Kempen waren opgedaan. It Nederland maakten de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van
Landbouw en de Maatschappij van Nijverheid zich sterk. Herhaalde malen werden positieve ad viezen uitgebracht. Ook de regering stimuleerde, bijvoorbeeld door
(in 1851) een ingenieur van Rijkswaterstaat te laten onderzoeken of het water van de Zuid-Willi msvaart bruikbaar was voor bevloeiingen. Een jaar later werd zelfs
een ambtenaar van Rijkswaterstaat in Weert geplaatst om propaganda te maken en geinteresseerc en behulpzaam te zijn. Het resultaat was, dat de Maastrichtse industrieel J. Chainaye 110 ha vloeiweiden aan de Zuid-Willemsvaart liet aanleggen, het grootste con plex in Nederland (zie fig. 159 en 160). Hierbij bleef het voorlopig
en na enige tijd ebde de belangstelling weg.
De tweede pogjng dateert van omstreeks 1890. Behalve opnieuw de Geldersch-Overijsselsche M aatschappij van Landbouw was nu vooral de Heidemaatschappij een
grote voorvechter. Achter beide instellingen zaten overigens voor een deel dezelfde Twents : landgoedeigenaren. In 1893 werd de 'Staatscommissie voor de
Bevloeiingen' ingesteld, onder voorzitterschap van de Twentse industrieel en landeigenaar V in Heek. Commissieleden waren onder meer de directeur van de
Heidemaatschappij en J. de Koning (van het ingenieursbureau Van Hasselt & De Koning), die b :iden niet alleen deskundig waren, maar ook belang hadden bij aanleg van vloeivelden. In 1897 bracht de commissie een positief verslag uit. In deze en volj ende jaren werden verschillende projecten aangelegd, waarbij de
Heidemaatschappij meestal als projectleider of adviseur betrokken was.
Uit onderzoek Week, dat de opbrengst van bevloeide hooilanden constanter was dan van niet-be doeide hooilanden, vooral doordat de opbrengst in droge jaren minder terugliep. Toch zette de aanleg niet door. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te geven. ren eerste was de benodigde hoeveelheid kapitaal een belemmering.
Ten tweede kwam in de jaren 1890 kunstmest in grote hoeveelheden beschikbaar, waardoor tej en veel lagere kosten een hogere opbrengst kon worden bereikt.
Een derde nadeel was, dat vloeiweiden uitsluitend geschikt waren als hooiland (de term vloeiw ide is dan ook feitelijk onjuist). Aanleg van vloeiweiden betekende
een verlies van flexibiliteit in de bedrijfsvoering.
Niet alleen hield de aanleg al snel op, de meeste aangelegde vloeiweiden zijn intussen ook alwe ;r geegaliseerd. Bij Nederweert zijn nog restanten te vinden van het
bovengenoemde complex van Chainaye. Een deel van de stuwen en waterlopen bestaat nog, en ln het land zijn nog flauwe hoogteverschillen te zien.
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door voorlichting te geven over nieuwe landbouwmethoden, bijvoorbeeld in de 'landbouwwinterscholen'. De nieuwe kunstmest,
die omstreeks 1895 bescbikbaar kwam, bereikte via deze netwerken rond 1900 de grote massa van de boeren. Tegen het eind
van de eeuw volgde de oprichting van de cooperatieve boerenleenbanken, die een grote stimulans vormden voor investeringen,
en de cooperatieve verzekeringen. De nieuwe Boerenbonden
werkten aan de emancipatie van de boeren.
De zuivelbereiding werd verplaatst van de boerderijen naar
fabrieken. In 1892 richtte een aantal boeren onder leiding van het
schoolhoofd JJ.C. Ament in Tungelroy de eerste gezamenlijke
melkfabriek op. De fabriek werkte op handkracht. In 1900 volgde de eerste stoomzuivelfabriek. Het leidde tot een hogere produktie, en vooral tot een hogere kwaliteit. Ook brachten de
zuivelfabrieken, die de boeren tweewekelijks betaalden, geld
onder de boerenbevolking.
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Aan het eind van de jaren '20 volgde de grote wereldcrisis, die
aile sectoren van de économie trof en pas in de loop van de jaren
'30 afzwakte. Particulière investeringen bleven grotendeels uit,
en ook de overheid hield zich aanvankelijk afzijdig. Later speelde de overheid een belangrijker rol, door ruilverkavelingen, ontginningen en infrastructurele werken als werkverschaffing uit te
laten voeren. Hiermee investeerde de overheid in produktiemiddelen.

12.6.2 Bebossingen
Bebossingen tot ca 1900
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Achteraf bezien was de crisis de aanleiding voor een omscbakeling van de Limburgse landbouw. Het nieuwe landbouwbedrijf
was intensiever en kenmerkte zich door een steeds snellere technische ontwikkeling. Hoewel de graanteelt nog belangrijk bleef,
was de nadruk verschoven naar de veehouderij. Het oude landbouwsysteem van 'veeteelt in dienst van de akkerbouw' verdween en werd vervangen door het 'veredelingsbedrijf', dat nog
altijd kenmerkend is voor de landbouw op de zandgronden.
De vernieuwingen wierpen vruchten af toen rond 1895 een nieuwe hausseperiode aanbrak, die tot de Eerste Wereldoorlog zou
duren. Figuur 143 laat iets van de landschappekjke gevolgen
zien. De heide begon in hoog tempo te verdwijnen, de bossen
werden van de betere gronden verdrongen en het cultuurlandareaal nam in ongekend tempo toe. Binnen het cultuurland verdween de traditionele verhouding tussen bouwland en grasland,
wat de groeiende specialisatie weerspiegelt.
Rond Venlo ontwikkelde de tuinbouw zich al in de tweede helft
van de 19e eeuw en werden, na een mislukte poging in 1897,
in 1912 de eerste proefkassen gebouwd. Elders werden al de
grondslagen gelegd voor de intensieve veehouderij die vooral het
Peelgebied later zo zou kenmerken. Het mesten van varkens vond
traditioneel al op de boerderij plaats en werd vanaf het begin van
de 20e eeuw commercieler opgezet. In dezelfde tijd kwam de
kippenhouderij sterk op. Het belangrijkste pluimveegebied
bestond uit de gemeenten Venray, Horst en Sevenum, de belangrijkste veiling was de Roermondse eiermijn.

De oorspronkelijke bossen waren in de 18e eeuw praktisch verdwenen, en het huidige grote bosoppervlak stamt vrijwel geheel
uit de laatste paar eeuwen. Bebossing was in de 19e eeuw de
beste manier om heidegrond rendabel te maken. De meeste nieuwe bossen bestanden uit naaldhout.
Het grootste deel van de 19e eeuw was het economische klimaat
voor de bosbouw gunstig. De vraag naar hout nam lange tijd toe,
vooral vanuit de mijnbouw in de omringende landen, zodat bosaanplant een rendabele investering leek. Het duurt echter wel een
generatie voor men kan kappen. Bosaanplant is daarmee een risicovolle investering, die vooral door de lange omlooptijd voor
kleine particulieren weinig aantrekkelijk is. Voor grootgrondbezitters en gemeenten kon het echter een aantrekkelijke belegging
vormen. Grootgrondbezitters werden gestimuleerd door contacten met collega's elders, bijvoorbeeld in de Belgische Kempen
waar rond het midden van de 19e eeuw met veel succes heide
werd bebost. Ook voor sommige instellingen was bos aantrekkelijk als gemakkelijk te onderhouden belegging voor de lange termijn. Zo plantte een lokaal fonds rond 1800 een deel van het
Echterbos in met dennen; de opbrengst van deze Armenkamp
was bestemd voor de armen.
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De meeste gemeenten plantten wel wat bos aan. De aanleg bood
wat werkgelegenheid en de verwachting was dat de houtverkoop
op den duur de gemeentekas zou vullen. Het meest voortvarend
Hep de bebossing in de gemeente Grubbenvorst. In het midden
van de 19e eeuw was al 20% van deze gemeente met bos bedekt
en vormde houthandel een belangrijke bron van inkomsten voor
de bewoners. Rond die tijd nam het aantal bebossingen door
gemeenten toe, gestimuleerd door de stijgende houtprijzen.
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Het bosareaal op de nettekeniag van de Topographische en
Militaire Kaart (ca. 1840) is al aanzienlijk groter dan op de
Tranchotkaart (ca. 1806) (fig. 161).
In de tweede helft van de eeuw nam het bosareaal nog sterker toe
(Tabel 31). De vraag naar dennestammen voor stuthout in de
Belgische en Franse, later ook in de Duitse steenkolenmijnen,
maakte aanplant rendabel. Een Stimulans vormde de aanleg van
spoorwegen, die het vervoer van hout sneller en goedkoper
maakte.
De Topografische kaart uit 1890-'92 toont een verdere groei van
de bossen. Op deze kaart is de ontsluiting van de heidegebieden
vaak al min of meer gereed en nemen de bossen een grote oppervlakte in. Op een deel van de resterende heidegebieden Staat bosopslag aangegeven, wat erop duidt dat begrazing en afplaggen
toen al weinig intensief waren. Heideplanten hebben een levensduur van twintig tot dertig jaar. Als heide niet meer door bebeer
(begraasd, gemaaid, geplagd) regehnatig wordt verjongd, sterven
de heideplanten op den duur af en krijgt bosopslag meer kans.
Rond de eeuwwisseling leken de vooruitzichten voor de bos155

Tobel 31. Oppervlakte bos in Limburg en Nederland 1833-1927 in)
ßl > 19\29, p. 224).
ink

Jaar

Limburg (1927 = 100)

1833
1843
1879
1900
1920
1925
1927

17.549
28.553
37.669
34.649
33.531
33.165

( 52,9)
( 86,1)
(113,6)
(104,5)
(101,1)
(100 )

Nederland (1927 = 100)

169.027

( 67,5)

214.630
251.613
247.785
249.248
250.286

( 85,6)
(100,5)
( 99,0)
( 99,6)
(100 )

bouw grnstijig. De vraag naar mijnhout Steeg en bereikte in de
jaren ie;70 een hoogtepunt. Kort na 1890 begon bovendien de
pijlsnell|e ontwikkeling van de mijnbouw rond Heerlen. In 1888
werd, mar Deens voorbeeld, de Nederlandse Heidemaatschappij
opgericht om particulieren te helpen bij het bebossen van heidegrond. i directe aanleiding voor de oprichting was de Wet op de
Verdeelinjig der Markegronden (1887), waardoor veel gemeenschappelijkie gronden in Oost-Nederland in privehanden
kwameri,

Bebossingen tussen 1900 en
1960
Teruggang van de bossen De
gunstige vooruitzichten werden
met waargemaakt. De topografische kaarten van 1890 tonen met
een fase in de groei van het bos,
maar het hoogtepunt. Korte tijd
later begon het bosareaal te stagneren en zelfs terug te lopen.
Voor de omslag in de bosbouw
bestonden twee redenen: de
dalende houtprijs en de concurrentie met de landbouw.

Fig. 161. Het relatief droge
heidegebied tussen Grathem en Oler
werd relatiefsnel omgezet in bos
(topografische kaart, ca. 1890).
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In de 19e eeuw was ontginning van de heide tot cultuurland maar
beperkt mogelijk. Dit veranderde door de komst van de kunstmest. De landbouw kreeg nu belangstelling voor de heide- en
bosgebieden en verdrong de bosbouw. Landbouw gaf een hogere
opbrengst per hektare bij een veel kortere omlooptijd (minder
dan een jaar, tegen 30 jaar voor opgaand bos). Alleen de allerslechtste gronden, die voor landbouw niet geschikt waren, bleven
bestemd voor bosbouw. Deze gebieden waren echter ook voor
bosbouw weinig interessant; grote stukken bleven heide of werden spontaan door bos ingenomen.

waren aangelegd op gronden die staatsbezit waren, kocht de Staat
in 1897 voor het eerst een heide en stuifzandgebied (bij Kootwijk
op de Veluwe) voor bosaanplant. Hiermee erkende de Staat een
eigen taak te hebben in de bebossing. Twee jaar later werden deze
gronden met domeinen en andere staatsgronden, die vooral in
westelijk Noord-Brabant en in de kustduinen lagen, samengevoegd onder een afzonderlijk Staatsbos(ch)beheer. De nieuwe
staatsinstelling adviseerde over bosaanleg en ging zelf ook op
grote schaal bos aanleggen. Aanvankelijk was Staatsbosbeheer
nog sterk afhankelijk van de expertise van de Heidemaatschappij.

Daarbij kwam, dat bosbouw ook op de betere zandgronden nauwelijks meer kostendekkend was nadat de houtprijzen kort voor
de eeuwwisseling waren ingezakt. De landbouwcrisis leidde
indirect tot een daling van de houtprijs, toen boeren probeerden
hun inkomensdaling op te vangen door hun bosgebieden versneld
te kappen. Ook de snelle uitbreiding van de steenkolenmijnbouw
in Zuid-Limburg, rond de eeuwwisseling, kon de houtprijs niet
naar een aantrekkelijk niveau stuwen. De vraag vanuit de mijnbouw nam nadien verder af door veranderde mijnbouwtechnieken. Ook het gebruik van hout als brandstof nam af. Voor houtsoorten die niet geschikt waren voor gebruik in woningbouw en
meubelmakerij daalde de prijs omstreeks 1900 sterk en definitief. Het aanbod Steeg intussen, doordat de bossen die in de hoogtijdagen tussen 1870 en 1880 waren aangeplant, kaprijp werden.
Het gevolg was stagnatie: kap werd uitgesteld en nieuwe aanplant
bleef achterwege. Toen de houtprijs zieh niet meer herstelde werd
een groot deel van de bossen alsnog gekapt.

Naast de particulière en staatsbossen waren er de gemeentelijke
bossen. Deze catégorie werd vooral belangrijk nadat de Staat, via
het Staatsboschbeheer, volgens een Koninklijk Besluit uit 1907
gemeenten financieel en technisch ging ondersteunen bij het
bebossen van heidegrond. De maatregel volgde op een onderzoek, dat in 1904 was uitgevoerd door de Heidemaatschappij.
Daarbij bleek, dat in het hele land 143.000 ha grond eigendom
van gemeenten was, waarvan 89.000 ha woest lag, ca 15.000 ha
onder bos lag en de rest bestond uit cultuurland. De bossen werden meestal siecht beheerd: strooiselroof, verwaarlozing en
siechte ontwatering kwamen veel voor. De 'woeste gronden'
brachten aan schapenweide en plaggenveld een halve tot één gülden per ha op.

Een groot deel van de 20e eeuw bleven de houtprijzen zo laag dat
een rendabele exploitatie van de bossen bijna onmogelijk was.
Alleen aan het eind van de Eerste Wereldoorlog lagen de prijzen
korte tijd op een hoog niveau. Een kleinere prijsstijging leverde
de toenemende vraag naar mijnhout op aan het eind van de jaren
'30. Daartussenin lagen perioden waarin de opbrengst nog te laag
was om vervoer per spoor naar de Zuid-Limburgse mijnen te
kunnen betalen. De läge rentabiliteit maakte particulière bebossing onaantrekkelijk. Bossen werden na kappen vaak niet meer
opnieuw ingezaaid, maar ontgonnen tot landbouwgrond.
Vermogensbelasting en successierechten droegen verder bij tot
een afname van het particulière bosbezit.
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Actieve rol van de overheid De zandgronden zouden weer bosarm zijn geworden als de overheid niet actief was opgetreden. De
toenemende ontginningen tot cultuurland leidden tot zorg over
een teruggang van het bosareaal. Nadat al eerder wat bossen
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Volgens het K.B. van 1907 konden gemeenten, vanaf 1922 ook
andere pubUekrechtelijke bchamen en stichtingen van algemeen
nut, renteloze voorschotten en technische hulp krijgen bij het
bebossen van hun woeste gronden. Mocht blijken dat een deel
van die gronden daarvoor meer geschikt was, dan zou ook voor
Tobel 32. Bebossingen met staatshulp (cumulatieve cijfers) in Nederland
(Blink, 1929, p. 63).
Jaar

Aantal
gemeenten

Bebossingen
(ha)

1907
1908
1909
1913
1925
1926

1
5
5
14
46
47

7
46
218
798
794

Oppervlaktc (ha) van de
gronden die in
bebossingsplannen waren
opgenomen

637
1348
1348
4151
13065
13446
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ontginning tot wei- en bouwland technische hulp worden verleend. Men spreekt wel van 'renteloos voorschotbossen'. Venray
was de eerste gemeente waaraan een renteloos voorschot werd
verstrekt, voor de bebossing van een deel van het Zwartwater.
Na een langzaam begin maakten steeds meer gemeenten gebruik
van de regeling (tabel 32). In Noord-Brabant en Limburg was de
verbouding tussen particulière en gemeentelijke bebossingen in
de période 1903-1912 nog 6:1, voor de jaren 1913-1924 was dat
5:6.

Het zijr forse oppervlakten maar, zoals hierboven al gesteld, de
totale oppervlakte aan bos was afgenomen. Dat gebeurde soms
schoks^ewijze, zoals tijdens de brandstofschaarste in de Eerste
Wereldoorlog, die bijvoorbeeld in Venray in 1917-'18 leidde tot
dekap i an bijna 400 ha b o s . Belangrijker is, dat de bossen niet
meer omieuw werden ingeplant en werden omgezet in landbouwgijond.

Aanleg en uiterlijk van de bossen De bosaanleg begon met het
graven van ontwateringssloten. Vervolgens werd de grand 40 cm
diep geploegd, aanvankelijk met ossen-, later met stoomkracht. In de jaren '20 en '30 werd het ploegen verdrongen
door spitten, omdat de werkverschaffing een groot aantal goedkope arbeidskrachten opleverde. Soms werd vôôr de bosaanplant een of twee jaar lupine, gevolgd door rogge of haver, ingezaaid om het stikstofgehalte en de structuur van de grand te verbeteren (landbouw-voorbouw). De grond werd bemest met 400600 kg slakkenmeel en 200400 kg kainiet per h a .

Ontginningen tot ca 1900
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De bossen die de Heidemaatschappij en Staatsbosbeheer aanlegden op heidegrond, waren vooral in de eerste période zeer strak
en doelmatig opgezet, met rechthoekige percelen begrensd door
zandwegen. De stuifzandbebossingenhadden een grilliger plattegrond, omdat men hier meer rekening hield met het relief. Voor
deze bossen was vastleggen van stuifzand een belangrijker doel
dan houtproduktie. De grove den was veruit de meest gebruikte
houtsoort. Vanaf de jaren '30 werden de staatsbossen gevarieerder van opbouw en soortensamenstelling, vooral omdat recreatie
een steeds belangrijker functie van de bossen werd.
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12.6.3 Ontginningen tot landbouwgrond

Verloop van de ontginningen De Franse tijd was een periode van
grootse ontginningsplannen, maar onduidelijk is hoeveel land er
daadwe(rkelijk
in cultuur is gebracht. Een plan uit 1811 begon
daadwe
met de bepaling dat alle 'woeste gronden' in cultuur moesten
worden gebracht, voorzover ze niet voor gemeenschappelijk
gebruik van de inwoners, naar rato van de veestapel, noodzakelijk wafen. Verder moest jaarlijks 10% van de cultiveerbare
'woeste gronden' worden verkocht aan particulieren, die vervolgens tit n jaar de tijd kregen om het te ontginnen. In 1812 werd
er zelfj geld voor uitgetrokken. Veel effect heeft dit plan niet
meer igehad;; körte tijd later vertrokken de Fransen.
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In de dxennnia nadien vernemen we weinig van dergelijke grote
plannen Wel gingen de gemeenten door met de verkoop van
stukker gemeentegrond, meestal omdat de gemeentekas gevuld
moest worden. Bovenaan stonden Grubbenvorst, Weert en
Het ging daarbij soms om forse oppervlakten, zoals
Meerlo
bijvoorbeeld blijkt uit de openbare verkoop van ongeveer 980 ha
heide, moeras en houtgewas door de gemeente Hunsel in
1829. In 1856 was 35% van de 'woeste gronden' in handen
van pailticulieren.
1 6 9

1

Omvang van de bebossingen Tusen 1900 en 1960 werd in Nederland naar schatting ongeveer 70 000 ha heide bebost, waarvan naar
schatting 25 000 ha staatsbos en 20 000 ha renteloos voorschotbos.
Het aandeel van beide laatstgenoemde categorieën steeg vooral in
het begin van de eeuw snel. Tussen 1900 en 1910 was dit ongeveer
V g , in het volgende decennium al de helft, in de jaren '20 ongeveer
4 en in de jaren '30 zelfs nog hoger. In Limburg was de roi van
de staat kleiner dan bijvoorbeeld in Noord-Brabant. In 1939 bezat
Staatsbosbeheer geen bossen in Limburg. Renteloos-voorschotbossen lagen vooral in Noord-Limburg, in mindere mate in
Midden-Limburg. Daarvan had Staatsbosbeheer het beheer of
toezicht op gemeentehjke bossén in Vlodrop (187 ha), MelickHerkenbosch (436 ha) en Posterholt (34 ha) en bij particulière
bossen in Arcen en Velden (150 ha) en Linne (68 ha).
3
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Een aahtal van deze percelen is mogelijk al snel ontgonnen.
Enkele resten heide en bos temidden van oudere cultuurgronden
werden in deze periode opgeruimd en enkele nieuwe boerderijen
werden gesticht, maar het ging bijelkaar om kleine oppervlakten.
Een gnter gebied werd bebost, maar grote delen van de verkochte gronden bleven vooralsnog heide. Tabel 33 maakt duidelijk dal in tegenstelling tot de gangbare overtuiging in de 19e
eeuw, particulier bezit zeker geen garantie voor snelle ontginning
was.
AI wasl de druk op de grond hoog, mede door de sterke bevolkingsgroei, toch is in deze periode relatief weinig nieuw land in
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cultuur gebracht. Ontginningen werden afgeremd door de ungünstige conjunctuur, het ontbreken van stimulerende maatregelen
en gebrek aan coördinatie en samenwerking. Dit laatste blokkeerde vooral de ontwatering, die plaatselijk (bijvoorbeeld in
Montfort) nog extra werd tegengewerkt uit angst dat de grondwaterspiegel onder de oude bouwlanden zou dalen. En uiteraardbleef op de achtergrond steeds meespelen dat de heide in het
landbouwbedrijf niet kon worden gemist. Om kleine ontginningen mogelijk te maken kochten boeren zelfs gedroogde koemest
in de streken längs de Maas.
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De meeste ontginningen waren waarschijnlijk kleine uitbreidingen van bestaande bedrijven. Boeren konden kleine stukken heidegrond kopen en zelf ontginnen. Omdat daarbij de eigen
arbeidskracht niet in rekening werd gebracht, vonden deze ontginningen tamelijk los van de conjunctuur plaats. Ze zijn dan ook
steeds, maar met grote lokale verschillen, doorgegaan.
AI in 1809 waren maatregelen, vooral lastenverlichtingen, afgekondigd om de ontginningen te stimuleren. Er kwam niets van
terecht. De wet op de grondbelasting (1840) voorzag in
afschaffing van de novale tienden (de tienden die werden geheven op nieuw ontgonnen land) en een tijdelijke vrijstelling van
verhoging van de grondlasten na ontginning. In dezelfde
période Stegen de prijzen voor landbouwprodukten, in het bijzonder van boter en vlees. Vrijwel direct kwamen de ontginningen weer op gang.
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In de volgende decennia toonde de oppervlakte aan ontginningen
in Nederland weer een dalende lijn, die nog werd versterkt door
de landbouwcrisis van de jaren '80 (fig. 162). Tussen 1856 en
1904 nam de oppervlakte gemeentegrond in Limburg met 38%
af , maar de nieuwe eigenaren plantten voornamelijk bos aan.
Wat aan ontginningen plaatsvond, was vooral gesitueerd in läge
heide-, broek- en veengronden.
Plaatselijk ontstonden nieuwe boerderijen en gehuchten midden
op de heide, op grote afstand van de oudere dorpen. Deze afgelegen boerderijen kregen typische 'ver weg'-namen, soms met
een ironische bijklank: America , Californie, Sibérie, Atchin.
De laatste naam, voor een boerderij tussen Hunsel en Haler, verwijst naar de oorlog in Atchin (Atjeh), die in 1873 begon.
America is bijzonder als 19e-eeuws ontginningsdorp. De
Tranchotkaart toont enkele kleine kampjes op de heide ten zuiden van Meterik. Op de Topographische en Militaire Kaart is het
aantal keuterboerderijen sterk toegenomen en is het gehucht
Amerika ontstaan. Weer een halve eeuw later namen deze boerderijtjes met hun kampen een aaneengesloten gebied in, dat toen
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Tobel 33. Woeste gronden in 1833 en 1856 in ha (Blink, 1929, p. 138).
Limburg

Nederland

Woeste grond in 1833
Ontgonnen tot bouw- en grasland
1833-1856

85200

823.679

9101

108.692

Woeste grond in 1856
- van gemeenten
- van particulieren

76099
50402
25697

714.987
316.006
385.593

Tobel 34. 'Woestegronden'in 1833 en 1926 in ha (Blink 1929, p. 87). De
getallen wijken af van die in tabel 33.

Woeste grond 1833
Ontgonnen/bebost 1833-1926
Resterende Woeste grond 1926
Waarvan:
- onvergraven hoogveen
- vergraven hoogveen en niet in
cultuur gebrachte dalgrond
- heide en zandgrond
- zandverstuivingen
- duinen

Limburg

Nederland

70.362
46.750
23.612

906.506
479.896
426.610

873

26.653

2.081
20.500
158

20.777
329.963
11.154
38.063

Voor-Amerika heette. De naam Amerika was intussen overgegaan naar een nieuwe serie ontginningen in de omgeving van de
gelijknamige halte aan de spoorweg Eindhoven-Venlo. In 1891
kreeg deze nieuwe kern de Status van kerkdorp.
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Boekweitbrandcultuur Een aantal kortstondige ontginningen
voor boekweitverbouw vond plaats op het hoogveen in de Peel.
In 1854, een jaar nadat zijn Maatschappij Helenaveen er begonnen was met turfwinning, introduceerde Jan van de Griendt in
Helenaveen de boekweitbrandcultuur. Deze cultuur werd al
eerder beoefend in Drenthe en in Noordwest-Duitsland. Ook in
de Peelvenen was eerder al wel eens op kleine schaal boekweit
verbouwd, maar in het midden van de 19e eeuw kwam het er
waarschijnhjk niet voor.
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Om boekweit te kunnen telen moest het veen oppervlakkig ontwaterd worden. Daartoe werden in het voorjaar greppels van
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ongeveer 40 cm breed en 30 cm diep gegraven, met een onderlinge afstand van 10-20 meter. Vervolgens werd de bovenste 15
cm van het veen losgemaakt en in brokken geslagen. Na een paar
weken drogen werd er 'gebrand' (in feite gesmeuld). Dat ging
gepaard met een enorme rookontwikkeling, die tot in het buitenland was waar te nemen en die vooral in de omgeving veel overlast veroorzaakte.
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Als het bovenste, ontwaterde laagje opgebrand was doofde het
vuur vanzelf. Na het branden werd het land opnieuw bewerkt om
de veenbrokken klein te maken. De as diende als mest voor de
boekweit die vervolgens, rond Pinksteren, werd ingezaaid. Op
het eind van de zomer, tot in oktober, werd de boekweit geoogst.
De stoppels werden vervolgens begraasd door de schaapskudde.
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Boekweitbrandcultuur was om verschillende redenen aantrekkelijk. Het gaf de mogelijkheid om, zonder een aanslag te plegen op
de schaarse mestvoorraden, land in te zaaien dat voorheen niet
gebruikt werd. De boekweitzaden leverden voedsel voor mensen
(boekweitpannekoeken) en dieren, het stro werd gebruikt in de
stal en zelfs het kaf werd aan dieren gevoerd. Ook bracht het de
toekomstige turfwinning niet in gevaar, omdat alleen de bovenste

laag van het veen gebruikt werd. Het zwarte veen werd niet of
nauwellijks aangetast en kon na afloop van de boekweitcultuur
alsnog \tarden afgegraven.
Aan de indere kant waren er ook grote nadelen. Boekweit geldt
als een risicovolle teelt. Bovendien volgt uit de aard van de
brandcuituur al, dat zij slechts tijdelijk kan zijn. De eerste drie
jaar steaen de oogsten, daarna raakte het veen uitgeput (er werd
geen mest toegediend) en nam het onkruid toe. Nadat de bonklaag na kcht à negen jaar opgebruikt was, bestond het oppervlak
uit grauwveen, waarop boekweit slecht groeit. Na vijfentwintig
tot dertig jaar kon er opnieuw vijf à zes jaar boekweit worden
geteeld, 182
Aanvancelijk hadden de voordelen de overhand. Na de eerste
ervarinjen in Helenaveen volgde een snelle groei. In 1855 verpachtte de gemeente Horst 778 ha ondiep veen voor 15 jaar aan
de Maaischappij Helenaveen. De pachter mocht het gebied door
greppels ontwateren, maar de grond mocht niet verveend worden. De veengrond bracht hierdoor, voorafgaande aan een latere
verkooji voor turfwinning, voor de gemeente al vast een jaarlijkse pach: van /2100,- op. In 1856 werd 84 ha boekweit ingezaaid.
De jaren daarna steeg dat oppervlak snel tot 207 ha in 1857,276
ha in 1S58 en 635 ha in I860. Op de nettekening 1:25 000, die
is bijgewerkt tot omstreeks 1860, staan deze tijdelijke akkers
aangegeven als 'Veen bebouwd met Boekweit' (fig. 163). In het
gebied staan twee gebouwen met de aanduiding 'BoekweitMagazijn'. Nadat de pacht in 1870 afliep zijn de gronden
opnieuw verpacht, nu voor 30 jaar. De nieuwe pachters waren
iemand uit Brassel en een aantal bewoners van Horst.
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Al snel begonnen ook anderen boekweit te verbouwen in de Peel.
Dat gebeurde vooral onder Asten, in het Brabantse deel van de
Grote I eel, waar de gemeente de teelt sterk stimuleerde. In het
Limbuigse deel van de Grote Peel is de boekweitteelt nooit zo
omvangrijk geworden als in Asten. Na een eerste proef in 1865
nam de gemeente Nederweert zelf de boekweitverbouw ter hand
(in 1868 op ruim 30 ha) en verpachtte daarnaast veengrond voor
dit doel aan particulieren. Ook in de topjaren, 1869-1872, nam
boekweit in deze gemeente nooit meer dan 100 ha i n .
Al ronl 1870 kwam de teelt in de problemen. Slechte oogsten
werden geweten aan slechte weersomstandigheden (nachtvorst,
hitte, si:orm) en plagen, maar intussen was ook het beste deel van
de veenbodem, de bonklaag, opgebruikt. De neergang was bijna
even snel als de opkomst. In 1875 was het totale areaal veenboekwuit in Noord- en Midden-Limburg gezakt tot 244 h a . In
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Fig. 162. Ontginningen in Nederland 1840-1911 (gemiddeld per période)
(mar. Mink, 1929, p. 48).
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Fig. 163. Boekweitakkers in de Peel op de nettekening 1:25 000.
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Asten werd in 1877 nog maar 15 ha beteeld; enkele jaren later
was de boekweitteelt er voorbij. De Maatschappij Helenaveen
staakte de teelt in 1883. De veenbrandcultuur is inNederland
in de jaren '20 voor het laatst uitgeoefend.
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Landbouwontginningen in de Peel De ontginningen in de Peel
kwamen moeizaam op gang. Ook een vroege grootschalige ontginningspoging, in de Princepeel onder Mill (Noord-Brabant),
had een moeilijke beginperiode (zie kadertekst).
Enkele van de oudste landbouwontginningen in de centrale Peel
lagen op de afgeveende gronden rond Helenaveen. De arbeiders
van de Maatschappij Helenaveen mochten kleine stukjes afgegraven gebied in cultuur brengen. Vanaf 1880 verhuurde de
Maatschappij ook afgeveende grond aan anderen. Vuilnis uit de
Brabantse en Hollandse steden werd als retourlading door de
turfschepen meegenomen. Al snel ontwikkelde zich hier een
tuinbouwgebied. Tuinbouwers uit Roelofarendsveen (ZuidHolland) en veeboeren uit Holland en Friesland zetten bedrijven
op. De tuinbouwprodukten werden afgevoerd over de spoorlijn. De tuinbouw is in dit gebied blijven bestaan. Minder succesvol waren experimenten met tabaksteelt. In 1870 werden
tabakstelers in Gelderland geworven, maar dertien jaar later werd
de teelt alweer gestaakt.
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Omvang van de ontginningen Alles bij elkaar was de omvang van
de 19e-eeuwse ontginningen gering. Ontginning op grote schaal
was het grootste deel van de eeuw onmogelijk door mestgebrek.
Pas vanaf ongeveer 1880 was kunstmest verkrijgbaar, maar toen
zat de landbouw in een diepe crisis. Gedurende de hele 19e eeuw
vielen de landbouwontginningen in het niet bij de bebossingen
(fig. 143, 158).

Landbouwontginningen tussen 1900 en 1960: het verloop van
de ontginningen
Ontwikkeling in hoofdlijnen Omstreeks 1895 werd de landbouwcrisis overwonnen. Ontginningen, intussen mogelijk geworden
door het nieuwe wondermiddel, de kunstmest, werden nu ook
economisch aantrekkelijk. De ontwikkeling ging nu wat regelmatiger. Kort na 1900 begon de jaarlijkse oppervlakte aan nieuwe landbouwgrond de bebossingen te overtreffen; in NoordBrabant werd dat punt in 1907 bereikt. Met een onderbreking
in de jaren 1916-1920, veroorzaakt door de Eerste Wereldoorlog , werden in heel Nederland duizenden hectares per jaar
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omgezet in bouwland, grasland en, in mindere mate, bos (zie
tabel 35) De drogere gebieden werden omgezet in bouwland, de
nattere Inatte heide, vennen) in grasland of, als de ontwatering
voldoerjde kon worden verbeterd, eveneens in bouwland.
Daamaast werden, zoals we bierboven al zagen, veel bossen die
in de d^cennia daarvoor waren aangeplant op heidegrond, nu
omgeze in cultuurland. Dit lot trof vooral de bossen op de minst
siechte in-onden.
Tabel 35.Heide- en zandontginningen 1891-1927 (Blink, 1929, pp. 60,
86)."*
Jaren

OppJjaar in ha (1892-1911: gemiddeld per jaar)
Limburg
Nederland
waarvan
bouwland
grasland
bos

1892-1856
1897-19C1
1902-19(6
1907-1911

47
280
595
830

1092
2210
3962
7031

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

306
616
657
965
435
597
414
584
474
508

3180
4987
6192
7098
6349
7536
6066
7819
7036
8646

1497
2180
3093
2786
2661
2362
2074
2485
2654
2916

996
1815
2071
2716
1864
2319
2286
2727
2871
3945

687
992
1028
1596
1824
2855
1706
2607
1511
1785

Op aanldrang van de provincie werden de gronden niet meer door
de gemeenten verkocht, maar in erfpacht gegeven. Zo gaven
Weert m Echt in 1900 grote broekgebieden in erfpacht voor 40 a
50 jaar. Ook bij de exploitatie raakten de gemeenten sterker
betroklen. Hoewel de meeste gemeenten niet zelf ontgonnen tot
bouw' en grasland (wel tot bos), legden ze wegen en afwateringenaaft om de ontginning te bevorderen. De gemeente Horst, die
gekenrherkt werd door kleinschalige ontginningen door boeren
uit de £ emeente, legde wegen aan door de heide en legde de basis
voor d£ verkaveling. Hetzelfde gold voor Venray, dat aanvankelijk rote stukken heidegrond en afgeveende grond aan grote
bedrijvjen verpachtte, maar vanaf 1912 actief de ontginningen
ging st muleren. De eerste twee boerderijen die door de gemeente werden gesticht, zijn lange tijd zelfs door de gemeente geexploiteerd. Nadien heeft de gemeente, bijvoorbeeld in de ontgin199
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Een vroege grootschalige ontginning in de Peel: de Princepeel onder Mill (Noord-Brabant)

Een Peelgebied onder Mill werd de Princepeel genoemd naar de Oranjes, die de heerlijkheid Cuijk, en daarmee dit veengebied, een tijdlang bezaten. Nadien kwam
het niet in eigendom van de gemeente maar van Domeinen. Die verkocht een deel van de 715 ha omstreeks 1850 aan de gebroeders Verstraaten te Mill, die er weinig mee deden en het terrein een halve eeuw later verkochten aan kleine boeren. Nu ligt er het dorp Wilbertoord.
De rest, 573 ha, werd in 1864 publiek verkocht aan enkele investeerders die plannen hadden voor vervening. Daarvoor Week de veenlaag te dun en men besloot het
gebied te ontginnen tot landbouwgrond. In 1875 waren 280 ha in cultuur. Er werd gebruik gemaakt van het damcultuurstelsel, waarbij zeer brede (tot 5 meter) sloten werden gegraven, het veen uit die sloten over de tussenliggende akkers werd verdeeld en vervolgens met zand werd afgedekt. De planten konden met hun wortels tot in het veen komen, dat bij oxidatie voedingsstoffen (stikstof) opleverde. Voorts werd bemest met geimporteerde Stoffen als beendermeel, kainiet, Peruguano,
zwavelzure ammoniak en Chilisalpeter. Een zwak punt was het ontbreken van kaHbemesting.
Hoewel er het een en ander werd bereikt, werd de ontginning in financieel opzicht een mislukking. In 1879 werd het gebied verkocht aan de N.V. Maatschappij tot
Exploitatie van de Landbouwonderneming 'De Princepeel'. In de jaren '80 werden steeds meer aandelen gekocht door Dominicus van Ophoven (1838-1923), die na
verloop van tijd de enige eigenaar was. Volgens familieverhalen was toen maar 100 ha in cultuur, wat nogal contrasteert met de bovengenoemde 280 ha. In ieder
geval was het hele gebied in 1890 in cultuur. Met forse hoeveelheden kunstmest (Chilisalpeter, kainiet, kalk en Thomasslakkenmeel) slaagde Van Ophoven erin het
bedrijf winstgevend te maken.
De Princepeel werd daarmee het voorbeeld voor de latere grootschalige ontginningen door Van Ophoven in Echt, Ottersum en Bergen in Limburg.
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ning van de Veulensche Wateren (218 ha, 1917), wegen en sloten
uitgezet en vervolgens het land aan particulieren verkocht.
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ontgon het en verkocht het weer. In 1904 pachtte hij opnieuw een
gebied in Echt, dit keer 48 ha, die hij onderverpachtte aan een
boer uit Holland. Andere grote ontginners waren de N.V Ceres,
met 376 ha onder Susteren, Belfeld en Ottersum, Janssen van Son
in Arcen en Velden en Straatman in Venray. In veel gevallen werden de ontginningsplannen geleverd door de Nederlandsche
Heidemaatschappij, die intussen naast bebossingen ook ontginningen tot haar werkterrein rekende. Haar eerste grote project was
de ontginning van 40 ha broekgrond en de aanleg van vloeiweiden onder Maasbracht in 1894.
203

In Limburg nam de ontginningsactiviteit tot 1914 sterk toe. Kort
voor de Eerste Wereldoorlog verminderde de oppervlakte 'Woeste grond' met 1% per jaar, het vijfvoud van de in de jaren 18921901 geleverde mspanningen. Tussen 1901 en 1918 werden in
Limburg in totaal 6581 ha ontgonnen tot bouwland, 3617 ha tot
grasland en 1271 ha tot bos. Alles bij elkaar was dat gemiddeld
637 ha per jaar. In de periode 1918-1928 was dat 555 ha per
jaar. Opvallend is de grote oppervlakte die werd omgezet in
bouwland. Lokaal waren er nogal wat verschillen.
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De eerste grote ontginningen Het begin van de grote ontginningsgolf ligt in 1885, toen Dominicus van Ophoven - we kwamen hem ook in de Princepeel tegen - een heide- en moerasgebied van 110 ha in de omgeving van de Bolberg pachtte van de
gemeente Echt. Hij ontwaterde het gebied door de Pepinusbeek
te laten uitgraven en zaaide vervolgens haver in. De resultaten
waren zodanig dat hij er in 1894 nog 300 ha broekgrond bijpachtte. In 1902 pachtte hij vervolgens 300 ha onder Ottersum en
386 ha onder Bergen (De Wellsche Meer, in 1911 gekocht door
Van Ophoven). Daarnaast bleef hij directeur van de ontginning
De Princepeel.
202

Het voorbeeld werd nagevolgd. Ene Reuten pachtte en ontgon 120
ha in het Echterbroek, in 1898 gevolgd door 42 ha van de gemeente Maasniel. In 1900 kocht hij 115 ha van de gemeente Beesel,

De kleinschalige ontginningen De grote ontginningen door Van
Ophoven en anderen hadden een voorbeeldwerking. Omstreeks
1900 kwam de ontginning door kleinere boeren op gang. Ten dele
kwam dit door de verbeterde economische omstandigheden nadat
de ergste landbouwcrisis voorbij was. Net zo belangrijk waren
ontwikkelingen in onderwijs, kredietverschaffing en organisatie.
Vanaf 1906 vermeldt het Tijdschrift van de Ned. Heidemaatschappij, dat steeds meer landbouwers advies aan de maatschappij vroegen.
205

Toenemende overheidsinvloed Net als bij de bebossingen nam
ook in de ontginningen de staatsinvloed in de loop van de tijd toe.
De eerste bemoeienis van de overheid viel tijdens de Eerste
Wereldoorlog. De Landarbeiderswet van 1918 bood de mogelijkheid van financiele steun aan arbeiders die een eigen landbouwbedrijfje wilden beginnen. Achtergrond was de angst dat werkloze gedemobiliseerde arbeiders voor onrust zouden zorgen.
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De Eerste Wereldoorlog had ook duidelijk gemaakt dat de
Nederlandse economie, open en sterk afhankehjk van handel, in
oorlogstijd kwetsbaar was. Op verschillende terreinen poogde de
overheid in de jaren daarna de kwetsbaarheid te verminderen door
een hogere mate van zelfvoorziening. Een van die terreinen was
de voedselvoorziening. De eigen voedselproduktie zou omhoog
moeten, en men dacht dat vooral te realiseren door ontginningen.
Door het suchten van boerderijen met een (voor die tijd) middelgrote omvang zou 'een krachtige, onafhankelijke boerenstand'
ontstaan. Om deze gedachte uit te werken Steide de regering in
1919 de Commissie Lovink in, voluit de 'Commissie van Advies
inzake de Ontginning van Woeste Gronden'. Na advies van de
commissie werden vanaf 1920 rijksvoorschotten beschikbaar
gesteld aan boeren en boerenzoons om een bedrijf te suchten op
heidegrond. Het ging om bedrijven van 12, later 15 h a .
Om voor subsidie in aanmerking te komen moesten de kandidaten een niinimum aan eigen kapitaal bezitten, vakbekwaam zijn,
meewerkende gezinsleden hebben, ook overigens goed bekend
staan en in de zuidelijke provincies liefst katholiek zijn. De
gemeentebesturen deden de selectie, die vervolgens door het Rijk
goedgekeurd moest worden. In de praktijk kregen inwoners van
de gemeente vaak voorrang.
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Verenigingen en ontginningsmaatschappijen Soms werd een vereniging opgericht om de ontginning te realiseren en de boeren te
selecteren. Voorbeeld waren de Venrayse vereniging 'Eigen
Boer' (opgericht door de boerenvoorman J. Poels en de gemeente Venray) en de landelijke vereniging 'Eigen Erf'; de namen
klinken als een manifest. Over het hele land bezien heeft de regeling relatief weinig effect gehad: hissen 1920 en de afschaffing
van de regeling zijn ongeveer 3500 ha ontgonnen voor 263 boeren, 5-10% van de totale oppervlakte aan heideontginningen in
die periode. De regeling is echter vooral in de Peel toegepast en
heeft voor dat gebied wel enige betekenis gehad. Meestal werden
de gelden hier verstrekt via de gemeenten, die hier ook als eigenaren van de onontgonnen gebieden bij de ontwikkelingen
betrokken waren. In Limburg werden 34 boerderijen gesticht: 2
in Reusei, 3 in Heythuysen, 2 in Weert, 2 in Bergen en 25 in
Venray. In de laatste gemeente leidde dit tot de stichting van het
dorp Ysselsteyn, genoemd naar minister Van IJsselsteyn.
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Een andere vorm van overheidsinvloed vormden de ontginningsmaatschappijen, semd-overheidsbedrijven die, via een versneide
procedure die mogelijk was gemaakt door een wijziging van de
Onteigeningswet in 1921, gronden konden onteigenen. Vanaf
1921 richtten provincies, gemeenten en waterschappen, soms

aangevuld met boerenorganisaties, een hele reeks regionaal
werkzame ontginningsmaatschappijen op. Ze Weiden zieh bezig
met ont Rinning, maar ook met andere verbeteringswerkzaamheden.
21

De groo|tte van de gestiebte bedrijven liep in de loop van de tijd
langz;aam op. Was in de jaren '20 nog 6-12 ha gebruikelijk, later
werd dit 15 ha en werden ook wel bedrijven gesticht van 20 ha of
meer.
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Ontginningen in werkverschaffingDe ontginningen doorparticulieren zonder overheidssteun hielden in de crisis van de jaren '30
vrijwel op. Daarvoor in de plaats kwam de werkverschaffing. De
staat vo jrde ontginningen uit op eigen grond en betaalde daarnaast arbeidsloon voor particulière projecten. Gemeenten hielden ziel, zelfs al langer met werkverschaffing door ontginningen
enray sinds 1919, het aangrenzende Deurne al in
bezig (Ve:
1900) 214
213

Een groot deel van de werkzaamheden werd uitgevoerd door de
ontgirmjnjigsmaatschappijen, waarbij de staat 100% van de loonkosten ;ubsidieerde. De minister van Binnenlandse Zaken en
Landbojiw stelde in elk van de maatschappijen een regeringscommissaris aan. Toen veel van de maatschappijen later door de
landbouwcrisis in de problemen kwamen nam de staat de lasten
en verp ichtingen van die maatschappijen over, in ruil voor de
grond. De plannen werden ontwikkeld door enkele grote cultuurmiamtschappijen en ingenieursbureaus: de Heidemaatschappi , de Grontmij en Van Hasselt & De Koning. Deze voerden ook de directie over de projecten.
2
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Afname van de ontginningsgolfDe jaren '30 zijn de belangrijkste periode geweest voor de ontginningen. Na de Tweede
Wereldoorlog gingen de ontginningen nog wel door. Werkverschaffing was aanvankelijk nog een motief, maar vooral ging
het toer, net als na de Eerste Wereldoorlog, om verhoging van de
landboi wproduktie. Aan het eind van de jaren '30 was het
hoogtep unt voorbij, al werden ook in het begin van de jaren '50
door de DUW (Dienst Uitvoering Werken) nog grote projecten
uitgevojrd. Latere ontginningen vonden deels plaats in ruilverkavelingsverband.
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In 19581 besloot een staatscommissie dat verdere ontginningen in
het dichtbevolkte Nederland niet meer gewenst waren. De overgebleven woeste gronden moesten een recreatieve bestemming
krijgenj Veel waren het er niet meer (fig. 164).
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Landbouwontginningen tussen 1890 en 1960: regionaal
overzicht
De broekontginningen ten oosten van de Maas Veel van de
genoemde vroege ontginningen, waaronder die door Van
Ophoven in Echt, vonden plaats in broekgebieden. Vöoral ten
oosten van de Maas lagen verschillende van deze gebieden. Ze
hebben gemeenschappelijk, dat de ontginning vooraf moest worden gegaan door grote investeringen in ontwatering. Het zijn
daarom vrijwel altijd ontginningen die werden uitgevoerd door
kapitaalkrachtige particulieren of door overheden. Het resultaat
is een grootschalig en systematisch ingericht landschap.
Voorbeelden zijn het Meerlebroek (fig. 165) en de grote bedrijven op de Duitse grens.

Ontginning van verveende gebieden in de Peel In de Peel kwamen omvangrijke gebieden beschikbaar voor ontginning door de
turfwirining. De meeste verveende gebieden zijn na verloop van
tijd omgezet in landbouwgrond. Het ging meestal om arme zandgronden: omdat de bovenste veenlaag tot strooisel was verwerkt
(zie hierboven), was de aanmaak van dalgronden onmogelijk.
Dat is dan ook maar op zeer kleine schaal gebeurd (Tabel 36).
Nog afgezien daarvan viel ontginning vaak niet mee. Her en der
lagen restanten zwartveen, waarop water bleef staan en waarin
planten siecht wortelden. Problemen leverden ook de restanten
van boerenkuilen en de stukken kienhout. De belangrijkste
ontginning van verveende grond was die van de Maatschappij
Griendtsveen. Een goed voorbeeld van de gang van de ontginning geeft ook de modelontginning Ysselsteyn (fig. 167).
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Andere ontginningen in de Peel AI een aantal malen kwam de
actieve rol van de gemeenten na de Eerste Wereldoorlog ter sprake. Deze activiteit heeft lokaal de ontginningen gestimuleerd,
maar de ontwikkeling van het Peelgebied als geheel werd er juist
minder planmatig door. Verschillende plannen voor een regionale aanpak strandden op verzet van de gemeenten. Zo werd al rond
1920, nadat de Commissie Lovink een studiereis naar een kolonisatiegebied bij Oldenburg (Did) had gemaakt, voorgesteld om
een instituut op te richten dat de hele ontginning, huizenbouw en
kolonisatie moest controleren. Een dergelijk instituut kwam later
wel tot stand in de nieuwe polders, als eerste in de Wieringermeer. In het Peelgebied, dat al eeuwen werd bestuurd vanuit de
dorpen in de omgeving, bleek het niet
te realiseren.
Wel ontwikkelde de Limburgse
Streekplannendienst in 1935 het Peelplan voor de gemeenten Venray, Horst
en Sevenum. Op grond van dit plan
werd in 1937 de Heidse Peel ten noorden van Griendtsveen ontgonnen.
Omdat het Ministerie van Oorlog
eiste dat een gebied van 1200 meter
ten oosten van Defensiekanaal vrij
van huizen en bomen moest blijven,
kwam hier een strokenverkaveling
met stroken van ongeveer 1200 meter
lang en met de boerderijen aan de
oostzijde.
Een volgend initiatief was de Stichting Binnenkolonisatie, in 1937 opgericht voor de inrichting van de Limburgse Peel. Aan de Stichting namen
de Provincie, de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond en de gemeenten Venray, Horst en Sevenum deel. Het werd
geen succes: van de drie gemeenten
was alleen Sevenum bereid om haar
woeste gronden in de stichting onder
te brengen; Venray en Horst wilden
liever zelf ontginnen. De stichting
werd in 1948 opgeheven.

naast zijn vooral veel van de drogere heidevelden, waar geen
voorafgaande cultuurtechnische ingrepen nodig waren, geleidelijk en kleinschahg, vaak door individuele boeren, ontgonnen. De
ontwikkeling is in dit soort gebieden veel moeilijker te reconstrueren.

12.6.4 Veranderingen in hetbestaande cultuurland
Nog tijdens de grote ontginningsgolf begon ook de reconstructie
van het oudere cultuurland. Nadien is die reconstructie steeds
sneller en ingrijpender gegaan. Al in de jaren '20 werden de
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In de bovenstaande voorbeelden ging
het vooral om de invloed van grootgrondbezitters en gemeenten. Daar-

Fig. 165. Het Meerlebroek (Topografische Kaart 1:25.000, blad 58E, 1958). Het Meerlebroek is een laag gebied
tussen de oude cultuurlanden van Reuver/Leeuwen/Beesel en de Prinsendijk Kort na 1855 werd hier het eerste
huis gebouwd: Sebastopol, waarvan de naam verwijst naar een stad op de Krim die in 1855,tijdensde
Krimoorlog, een geruchtmakende belegering onderging (Rentenaar, 1984, p. 365). Nog in 1890 was dit het enige
huis in het gebied. Wel was het huldige wegenstelsel en een deel van het slotenpatroon toen al aangelegd. Een
aantal percelen was bebost. Pas in de 20e eeuw is het gebied in cultuur gebracht. De boerderijen zijn alle
genoemd naar heiligen, wat wijst op een systematische, grootschalige ontginning (hoewel: de Lambertushoeve
werd in 1911 door ene Streng uit Roermond zonder bouwvergunning gebouwd op gemeentegrond; Giesen, 1990,
p. 88).
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De boerderijen ('tractaatbedrijven') tegeu de landsgrens bij B e r g e n
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Tegen de Duitse grens lag een opvallend groot aantal grensoverschrijdende landbouwbedrijven. Dit kwara deels door de nabijheid van dorpen en wegen aan de Duitse
kant van de grens. Het was ook al een oud verschijnsel, waarvoor al in het grenstractaat van Kleef (tussen Nederland en Pruisen) van 1816 regelingen waren getroffen. Boeren die aan beide zijden van de grens land hadden mochten vee, mest en oogst ongehinderd over de grens brengen. Daarbij konden ze profiteren van de laagste kunstmestprijzen en de hoogste prijzen voor de oogsten. Men sprak later wel van tractaatbedrijven. Later bracht deze situatie extra voordeel, toen Duitsland
protectionistische maatregelen ging treffen. De tractaatbedrijven die bun hoofdzetel in Duitsland hadden, waren grotendeels vrijgesteld van invoerrechten. Het was
dus voordelig voor bedrijven in het grensgebied om een hoofdvestiging in Duitsland te hebben. Een belangrijk critérium was, dat de paarden 's-nachts in Duitsland
moesten worden gestald. Bij verschillende ontginningen in de gemeente Bergen vinden we dit terug. Een voorbeeld is het bedrijf dat ene Frits Gerber in 1906 stichtte in Twisteden (Did). Bij het bedrijf hoorde 100 ha, waarvan 12 ha in Nederland. Bovendien pachtte bij voor 40 jaar 265 ha onder Wellerlooi. In de jaren '20 exploiteerden Duitsers ongeveer 3000 ha in de gemeente Bergen. In andere gevallen lag het initiatief in Nederland. Een voorbeeld daarvan was de 80 ha grote boerderij
van T. Jaeger in Het Ven bij Ottersum, die werd aangevuld met een stuk Duits grondgebied. Er werd een klein landhuis, het huis Jaeger, gebouwd.
Een ander voorbeeld is Wellsmeer (ten noordoosten van Well), een ontginning van 386 ha die voor 40 jaar was gepacht van de gemeente Bergen. Na aankoop van
20 ha aansluitend Duits gebied werd daar de Elisenhof (in Duitsland Elisenwerth genoemd) gesticht, die als hoofdzetel van de hele ontginning ging fungeren.
Wellsmeer was een van de eerste grote ontginningen waarbij op grote schaal gebruik werd gemaakt van stoomploegen. Bijgaand kaartfragment toont dit gebied.
Duidehjk is te zien hoe het gebied door een stuifzandgordel wordt gescheiden van de Maas. Direct over de grens ligt de Elisenhof [1]. De Meersenhof [2] aan de
oostzijde hoorde niet bij de ontginning; dit bedrijf bestand zeker al in 1850 onder de naam Welsmeer. Het ovale perceel bij [3] is de voormalige eendenkooi van de
heer van Well. Dit terrein werd omstreeks 1907 ontgonnen, nadat de kooi door de ontwatering van de omgeving was drooggevallen. De Nederlands-Duitse grens
wordt gevormd door de Veener Ley [4], een wetering die nog teruggaat op een mislukte ontginning uit het begin van de 14e eeuw.
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Een aantal tractaatbedrijven bleef bestaan tot na de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitse bezittingen door de Nederlandse Staat werden onteigend. De ontwikkeling
had nog een staartje toen het landgoed De Hamert, een omvangrijk heidegebied, in 1959 werd geveild. De Stichting Het Limburgs Landschap had belangstelling,
maar werd overboden door de Duitse Bauernsiedlung. Die wilde grote delen laten ontginnen en beschikbaar stellen aan Duitse boeren die hun landerijen op
Nederlands gebied door de naoorlogse onteigening waren kwijtgeraakt. Dit bleek in Nederland enigszins gevoelig te liggen en leidde ertoe dat de Nederlandse Staat
de ontginning verbood. Het grootste deel van het gebied werd nu alsnog aangekocht door Het Limburgs Landschap.
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kleinschalige kampenlandschappen plaatselijk veel opener door
het opruimen van houtwallen. De werkverschaffing in de jaren
'30 leidde tot de kanalisatie van een groot aantal beken en maakte een begin van de ruilverkavelingsactiviteit mogelijk.

Verdwijnen van houtwallen en heggen

als veekering. In dezelfde période nam ook het belang van houtwallen als leverancier van brand- en geriefhout af. De leerlooierij schakelde vanaf 1904 over op chroomlooiing, waardoor
ook deze afzet van (eikenjhout verdween. In veel jongere ontginningen werden de perceelsscheidingen al direct gemarkeerd
met prikkeldraad, maar ook in het oude cultuurland verdwenen
de houtwallen in hoog tempo. In het midden van de jaren '30
waren de meeste al verdwenen.
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Nog in de 19e eeuw was het landschap verder begroeid geraakt.
De aanplant van bossen en de ontginning van kleine, door houtwallen of heggen omgeven bouwlanden op de heide, de toename
van de wegbeplanting en, tegen het eind van de eeuw, de spontane opslag van bomen en struiken op de steeds minder intensief
begraasde heide, leidden allemaal tot een meer besloten landschap. Leenders noemt de période rond 1900 de 'climax van
het gesloten landschap'. Direct daarna volgde de omslag.
Na de Eerste Wereldoorlog kwam prikkeldraad in grote hoeveelheden op de markt. Prikkeldraad is een Amerikaanse uitvinding,
die in de jaren 1880 Europa bereikte. Volgens De Vrieze
waren de grote en goedkope dumppartijen die na de Eerste
Wereldoorlog op de markt kwamen, doorslaggevend voor de Verbreitung in ons land. Houtwallen verloren hierdoor hun functie
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Tobel 36. Ontginning van dalgronden tot bouwland 1918-1926 in ha (Blink,
1929, p. 109)
Jaar

Limburg

Nederland

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

10
2
15
10

260
266
302
657
573
415
352
357
454

11

-
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De weinig oordeelkundige wijze,
waarop houtwallen door prikkeldraad
werden vervangen leidde plaatselijk
geleid tot zo ernstige vormen van
winderosie, dat akkerland werd
omgezet in weiland. De snelle uitbreiding van intensieve veeteelt in delen
van Noord-Limburg is erdoor gestimuleerd.
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Beekkanalisaties
Beken zorgden met hun vele bochten
en hun onregehnatige afvoer regelmatig voor problemen. In de loop van de
laatste paar eeuwen is een deel van
die problemen nog sterker geworden,
terwijl aan de andere kant een grootschaLige aanpak technisch, organisatorisch en financieel mogelijk werd.
De ontginning en ontwatering van de
heidegebieden en de aanleg van verharde wegen en rioleringen zorgden
voor een versneide afvoer van regenwater naar de beken. In de graslanden
in de beekdalen verdween het grootste voordeel van overstroming, de
bemesting met vruchtbaar slib, door
de komst van kunstmest. De sluiting
van molens maakte het mogelijk de
bijbehorende stuwen, die als een
grote belemmering voor de afwatering werden gezien, af te breken.
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De aanpassingen aan beken zijn een
groot deel van de 20e eeuw gericht
geweest op een versneide afwatering.
Beken werden verkort door bochtafsnijdingen, verbreed en soms in een
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Fig. 166. Het Nederlands-Duitse
grensgebied (Wellsmeer en omgeving) op
de topografische kaart 1:25.000, blad 52E,
1987.
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betonnen bedding gedwongen. Soms gingen de ingrepen zo ver
dat land längs de bovenloop periodiek verdroogde.
Veel beken werden in de jaren '30 uitgevoerd als werkverschaffing rechtgetrokken. bi haar gedenkboek van 1948 kon de
Heidemaatschappij dan ook vol trots melden dat in Limburg zo
goed als alle waterlopen verbeterd waren. De Kwist-, Spring- en
Everlose beek werden verbeterd over een gezamenlijke lengte
van ca. 80 km; in het Waterschap de Noord-Limburgse beken
ging het om ca. 340 km, in het Waterschap Midden-Limburgsche
beken om ca. 420 km en in het Waterschap Geleen en Molenbeek
om ca. 140 k m . Toch was het daarmee nog niet afgelopen; ook
in de tweede helft van de eeuw werden nog stukken beek gekanaliseerd (fig. 168).
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De landbouw in Griendtsveen

Momenteel zijn nog maar een paar kronkelende beken over. De
benedenloop van de Leubeek werd gered door tussenkomst van
J.P. Tbijsse. De bovenloop werd echter wel gekanaliseerd. Aan de
oostzijde van de Maas zijn de Swahn en de Roer zeldzaam gave
beken. Ook bij deze beken is echter de bovenloop, die in
Duitsland ligt, gekanaliseerd.

Ruilverkavelingen
Tegen het eind van de 19e eeuw stuitten schaalvergroting en
landbouwkundige verbeteringen op de Sterke versnippering van
het grondbezit. In verschillende omringende landen bestünden
mogelijkheden voor wat later ruilverkaveling werd genoemd. In
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De belangrijkste ontginning van verveende grond was die van de Maatschappij Griendtsveen. Dit bedrijf bezat sinds haar eerste aankoop 410 ha in de gemeente
Horst (latere aankopen betroffen alleen het veen; de grond zelf bleef eigendom van de gemeenten). Om de eigen grond na de vervening te ontginnen en te bewerken
en daarmee de toekomst van het dorp Griendtsveen veilig te stellen, werd in 1899 de maatschappij Van de Griendt's Landexploitatie opgericht. In de eerste jaren
werden maar enkele hectaren ontgonnen, mogelijk vooral als werkverschafFing in slappe tijden voor de turfwinning.
In 1904 pachtte de Maatschappij nog eens 470 ha heide en verveend gebied van de gemeente Horst: ongeveer 350 ha ten noorden van de spoorhjn, de rest ten zuiden ervan. De laatste grensden aan het gebied dat de Maatschappij Griendtsveen in 1885 had gekocht. De verpachting was voor 50 jaar, waarna de pachter optie had
op nog eens 50 jaar. In 1907 pachtte de Maatschappij nog eens 230 ha heide voor 47 jaar, met recht op verlenging voor 50 jaar. Een verzoek van de Maatschappij
aan de gemeente om de pachtcontracten om te zetten in erfpacht (1913) werd afgewezen.
De ontginning ging nu iets sneller. Was in 1904 in totaal ruim 30 ha in cultuur, drie jaar later was dat 134 ha. Van de gronden in eigendom was in 1910 nog geen
100 ha ontgonnen; daarna is er niets meer aan gedaan. Van het gepachte gebied was in 1917 420 ha ontgonnen, in 1920 500 ha. Daar is het verder bij gebleven tot
het eind van de jaren '30, toen de Maatschappij met overheidssubsidie (werkverschaffing) nog een stuk land ontgon. De maatschappij was daarmee nog alfijd actiever dan de Maatschappij Helenaveen, die in de 300 ha die zij in Horst bezat, na 1900 geen ontginningsactiviteit meer heeft ondernomen.
De landbouwgrond was niet van hoge kwaliteit en werd tamelijk extensief gebruikt. In landschappelijk opzicht vielen de ontginningen van de Maatschappij
Griendtsveen op door nun grootschaligheid, niet alleen omdat ze als een geheel werden geexploiteerd, maar ook doordat bebouwing vrijwel ontbrak. Een van de
voorwaarden bij de verpachting in 1904 was, dat er geen huizen maar alleen schüren gebouwd mochten worden.
De grote onontgonnen gebieden van de Maatschappij wekten ergernis bij de gemeente Horst, die met een gebrek aan ontginningsmogelijkheden voor de plaatselijke boeren kampte. Terwijl aangrenzende gemeenten in de crisisjaren en daarna grote oppervlakten land ontgonnen, kon Horst nauwelijks over heidegrond beschikken. Pas in 1939 kreeg de gemeente een gedeeltelijke pachtontbinding gedaan, waardoor 280 ha in de Horster Peel weer ter beschikking van de gemeente kwam.
Direct liet de gemeente een plan maken voor de ontginning van 363 ha, waaronder de genoemde 280 ha. De Minister gaf een subsidie en toestemming om de ontginning in werkverschaffingsverband te doen. Nadat het werk tijdens de oorlog was stilgelegd maakte de Heidemaatschappij in 1949 een nieuw plan, waarna de ontginning in het begin van de jaren '50 werd uitgevoerd. Er werden 27 tuinderijen en 12 landbouwbedrijven gesticht.
Intussen was de gemeente opnieuw in onderhandeling met de Maatschappij. Na moeizame onderhandelingen kwam in 1956 een regeling tot stand. Van de 410 ha
die de Maatschappij Griendtsveen in 1885 had gekocht, kocht de gemeente er 339 terug. Het ging om uitgeveende, maar onontgonnen gronden. Daarnaast kreeg de
gemeente 190 ha terug van de gronden die in 1904 en 1907 waren verpacht. Daartegenover ging 239 ha gepachte ontgonnen grond nu in eigendom over naar
'Griendtsveen'. De 339 ha die de gemeente had teruggekocht, lagen in de Griendtsveense Driehoek. Voor dit gebied maakte de Heidemaatschappij een ontginningsen verkavelingsplan voor 51 tuinbouw- en 12 landbouwbedrijven. Onzekerheden over de cultuurtechnische mogelijkheden voor tuinbouw leidden tot een nieuw plan,
waarin uitsluitend landbouwbedrijven werden voorzien. Intussen waren de omstandigheden veranderd: de werkloosheid en de behoefte aan landbouwgrond waren
gedaald en de druk om natuurgebieden te behouden was gestegen. Als compensatie voor het grote verlies aan natuurgebied door de ruilverkaveling Lollebeek verkocht de gemeente 300 ha in de Griendtsveense Driehoek in 1963 als recreatie- en natuurgebied aan de Staat.

Fig. 167. Ontwerptekening van het dorp Ysselsteyn (uit: Groeneveld, 1985, p. 57; origineelinArchiefHeidemaatschappij, R.A.Amhem). Ysselsteyn
is in 1920 gesticht als modelontginning en geeft daarmee een goed beeld van de wijze waarop men zich de toekomst van de Peel voorstelde. De
eerste 15 bedrijven werden met renteloos voorschot van de stoat gebouwd door de Stichting Eigen Boer, die daartoe door de gemeente Venray was
opgericht. De bedrijven, die in omvang uiteenliepen van 5 tot 12 ha, werden verspreid gebouwd, elk in de eigen kavel. Het was een optimale
inrichting voor de bedrijfsvoering, maar een dure in de aanleg van wegen, waterleiding en electriciteit. Het skelet van de ontginning was een Yvormig wegenstelsel. Bond de splitsing werden de voorzieningen aangelegd: als eerste in 1920 een school, waarvan twee lokalen tot de bouw van
een kerk in 1926 tevens als kerk dienst deden. Hier werden ook de woningen voor landarbeiders gebouwd en vestigden zich in 1922 en 1923 de
eerste middenstanders. De nadruk lag vanafhet begin op een gemengde bedrijfsvoering, waarbij de akkerbouwprodukten (groan, knolgewassen)
dienden als veevoer. De nadruk lag op varkens en kippen. De landbouw had het de eerste jaren moeilijk, door wateroverlast (horde lagen in de
ondergrond waren bij de ontginning blijven zitten) en ziekten. Nieuwe ontginningen, vooral de 58 boerderijen die in 1938 met staatssteun werden
gesticht, gaven het dorp een groter draagvlak
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rekening te brengen en door de cultuurtechnische werken te subsidiären.

Engeland (de enclosures) en Scandinavie was dit procès al eeuwen bezig en ook in Duitsland (sinds 1872) en Frankrijk bestanden wettelijke regelingen. De meest actieve propagandist in
Nederland was de Heidemaatschappij, die vooral wees op
Duitsland waar veel van haar medewerkers uit de beginjaren
waren opgeleid.
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Door de crisis was de animo gering. De overheid reageerde daarop door ruilverkavelingen uit te voeren als werkverschaffing, met
een subsidie van 60 tot 90% in de loonkosten. Om afstemmen
van plannen tegen te gaan, werd het begrip democratie opnieuw
op creatieve wijze opgerekt: vanaf 1938 was öf een meerderheid
van het aantal stemmen öf van de oppervlakte al voldoende om
tot ruilverkaveling te besluiten. Bovendien voegde de regering in
1935 de Rijkscommissie voor Ontwatering, de Commissie van
Advies inzake de Ontginning van Woeste Gronden en de
Centrale Commissie voor Ruilverkaveling samen tot de Centrale
Cultuurtechnische Adviescommissie. Als secretariaat voor de
nieuwe commissie werd de Cultuurtechnische Dienst opgericht.
De Heidemaatschappij, die tot dan toe ongeveer een monopolie
had gehad, werd gedeeltelijk buitenspel gezet.

Twee boeren in Eibergen-Neede (Gelderland) hadden in 1905 de
primeur van de eerste kavelruil. In 1910 Steide het Nederlandsch
Landbouw Comité een wettelijke regeling voor ruilverkaveling
voor. De regering achtte de tijd nog niet rijp, maar gaf wel subsidie aan de Heidemaatschappij om propaganda te maken voor
ruilverkavelingen. In de jaren daarna kwamen enkele vrijwillige
ruilverkavelingen tot stand, waaronder de eerste grote, in de
Ballumer Mieden (Ameland) in 1916.
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Andere stuitten af op de onwil van één of enkele grondeigenaren.
Om dit in de toekomst te voorkomen werd in 1924 de Wet voor
de ruilverkaveling aangenomen. Een meerderheid van stemmers
en oppervlakte was vanaf toen voldoende om een procedure in
gang te zetten. Om het procès verder te versnellen werden thuisblijvers geacht vôôr te hebben gestemd. De kosten werden vanaf
het begin door de overheid voorgeschoten. Later betaalde de
overheid een deel zelf, door de betrokken ambtenaren niet in

De ruilverkavelingen kwamen in Limburg laat op gang. De eerste, Broekbemden bij Helden (117 ha), kwam vlak voor de oorlog gereed. Daarna nam de activiteit snel toe. Eind 1941 waren in
Limburg 5 ruilverkavelingen (samen 818 ha) afgerond, 6 (samen
2312 ha) in uitvoering en 7 (samen 9149 ha) aangevraagd. In heel
Nederland waren op dat moment 37 ruilverkavelingen, met
samen 15446 ha, afgerond.
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12.7 De nederzettingen
Het bewoningspatroon is in de 19e
en de eerste helft van de 20e eeuw
op een aantal wijzen veranderd.
De 'lege' gebieden krompen in
doordat verspreid in de nieuwe
ontginningen boerderijen werden
gebouwd. De nieuwe niet-agrarische bebouwing sloot in meerderheid aan bij de bestaande dorpen

Fig. 168. De Uffelse molen, op de
Uffelsebeek, werd in 1947 gerestaureerd
en was nog in 1956 regelmatig in
gebruik (Molens in Limburg, 1957, p.
47). Nadien werd ook deze molen
drooggezet door een beekkanalisatie
(foto Staring Centrum).
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en Steden. Daarnaast ontstonden nieuwe verzorgingskernen in de
ontginningen en in gebieden met oude verspreide bewoning. De
turfwinning leidde tot een nieuwe nederzetting, het bedrijfsdorp
Griendtsveen. bi deze paragraaf gaan we nader in op de ontwikkeling van de kernen, waarbij de beide grootste Steden afzonderlijke aandacht krijgen.

nam verschillende vormen aan. Het meeste werd gebouwd door
particulière, speculatieve bouwers. Het betrof rijtjeshuizen en
woonblokken die vaak met weinig zorg waren ontworpen en
siecht waren gebouwd. De bewoningsdichtheid was ook in deze
wijken hoog.
Beter waren meestal de huizen die door fabrikanten werden
gebouwd, en die mede dienden om werknemers aan een bedrijf te
binden. Een voorbeeld van een echt fabrieksdorp is Griendtsveen (zie kadertekst). Veel fabrieksdorpen vormen, afgezien van
de ideologische achtergrond, voorgangers van de latere tuindorpen. Ze boden een tussenvorm tussen de dichte en massale nieuwe stadswijken en de individuele dorpse bebouwing: het waren
typisch stedelijke concentraties van werknemers van hetzelfde
bedrijf, maar ze boden door de ruime opzet en de rurale architectuur een landelijke aanblik.
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12.7.1 Architectuur en stedenbouw
De 19e eeuw
Woningbouw was in de 19de eeuw een zaak van particulieren.
De grote bouwactiviteit van de tweede helft van de 19e eeuw
toont, zowel in stedenbouw als in architectuur, een grote variatie.
Voor grote stadsuitbreidingen was het gesloten bouwblok de
norm . Het gaf het grootste deel van de stadsuitbreidingen nog
een zeer stedelijk karakter.
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Voor de hogere inkomensgroepen werden huizen afzonderlijk
ontworpen. Daarbij werd voor de vormgeving van de gevels in
veel gevallen teruggegrepen op oudere voorbeelden: de 19e eeuw
is de periode van de neo-stijlen. In de steden werden veel huizen
gebouwd in gesloten straatwanden. Meer prestigieuze uitbreidingen, zoals de verbindingen van de oude steden met de nieuwe
stations, kregen vaak een zekere monumentaliteit door de aanleg
van boulevards en pleinen. In enkele gevallen, bijvoorbeeld op
oude bolwerken, werden villaparken aangelegd. Daarnaast vonden meer geleidelijke uitbreidingen plaats door de bouw van vrijstaande huizen langs bestaande wegen. In landelijke kernen
maakten dergelijke huizen zelfs vrijwel de bele groei uit.
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De eerste helft van de 20e eeuw
De meeste steden groeiden snel, vooral in oppervlakte. Zowel
voor de middenklasse als voor de lagere inkomens kwamen forse
uitbreidingen tot stand. De grote stedelijke uitbreidingen werden
in deze periode nog gekenmerkt door gesloten bouwblokken, met
een naar buiten gerichte architectuur. De nieuwe bouwstijlen uit
het begin van de 20e eeuw, zoals de Jugendstil en de Amsterdamse School, vormden een reactie op de ongeremde vermenging van vormen in de neo-stijlen.
Het andere type uitbreidingen, de meer naar binnen gerichte
fabrieksdorpen, kreeg een nieuwe impuls door de tuinstadbeweging, die rond de eeuwwisseling werd gesticht door Ebenezer
Howard. Het werd een massabeweging, vooral nadat het was
ontdaan van de oorspronkelijke maatschappijvernieuwende
idealen. De zelfstandige tuinsteden zijn er in Nederland nooit
gekomen; de tuinstadideeën werden hier omgevormd tot een
wijze van bouwen van uitbreidingen bij bestaande steden. Ze hebben invloed gehad op de ontwikkeling van de laagbouwwijken die
in het tweede kwart van de 20e eeuw werden ontwikkeld en die
nadien in enorme aantallen zijn gebouwd. Het was een van de
twee hoofdtypen in de naoorlogse stedelijke uitbreidingen. Het
andere type, hoogbouw, kende in feite dezelfde combinatie van
stedelijke massabouw en landelijke hoeveelheden groen en werd
eveneens ontwikkeld in het tweede kwart van de 20e eeuw.
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Nieuwbouw voor lagere inkomensgroepen ging aanmerkelijk
trager. Het is opvallend dat zelfs een zeer dicht bevolkte stad als
Venlo na de sloop van de vestingwerken maar langzaam uitbreidde. Het duidt erop dat stadsuitbreidingen met goedkope
woningen, die wel de aanleg van wegen en andere voorzieningen
nodig maakte, weinig rendabel werden geacht. Een deel van de
huisvesting van de lagere inkomensgroepen vond dan ook plaats
door bestaande stadshuizen op te delen. Het was een van de redenen voor de extreem hoge bevolkingsdichtheid van 19e-eeuwse
steden. De grootschalige afbraak van stadshuizen in de 20e eeuw
valt voor een deel te verklaren uit de slechte woonomstandigheden en de uitgewoonde toestand van de bebouwing in deze veel
te intensief gebruikte woongebieden.
De nieuwbouw die voor deze groepen wel werd gerealiseerd,
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De kwaliteit van de woningvoorraad verbeterde geleidelijk. De
slechte woonomstandigheden in de 19e eeuw, met de gevaren
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steun van de overheid goede en betaalbare woningen gingen
realiseren.

voor de volksgezondheid die daarmee samenWngen, leidden tot
de Woningwet van 1901. Die schreef voor dat gemeenten bouwverordeningen moesten vaststellen, maakte het mogelijk huiseigenaren tot onderhoud te verplichten en huizen onbewoonbaar te
verklären en Steide voor grotere en snel groeiende gemeenten uitbreidingsplannen verplicbt.
De effecten op de bestaande
bebouwing deden zieh maar langzaam voelen, maar bij uitbreidingen brachten de nieuwe richtlijnen een minimum aan comfort,
licht en ruimte. Een ander gevolg van de Woningwet was de
oprichting van woningbouwverenigingen, die met financiele
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De gesloten bouwblokken en de laagbouwwijken leverden in stedenbouwkundig opzicht nauwelijks een breuk op met de oudere
periode. Dat was anders met de moderne architectuur (het
'Nieuwe Bouwen'), die zowel in de architectuur als in de stedenbouw radicaal nieuwe oplossingen bracht.
De toenemende schaal en massaliteit van verschillende activiteiten, vooral wonen, industrie, handel en verkeer maakte combina-
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Het dorp Griendtsveen

De vervening in de Peel leidde tot het ontstaan van twee nieuwe dorpen: Helenaveen in de gemeente Deurne (Noord-Brabant) en Griendtsveen in de gemeente Horst.
Hoewel ook elders (Helden, Venlo) wel woningen door bedrijven zijn gebouwd , is Griendtsveen het enige echte bedrijfsdorp in Noord- en Midden-Limburg. Het
is vanaf 1885 gebouwd door de Maatschappij Griendtsveen voor de huisvesting van de werknemers in de turfwinning, strooiselfabrieken en landbouw. De stichting
van een dergelijke 'kolonie' is typerend voor een bedrijf met een groot aantal werknemers in een dun bevolkt gebied. Goede huisvesting is in zo'n situatie een voorwaarde om geschoolde werknemers aan te trekken en vast te houden.
De eerste gebouwen van Griendtsveen waren de turfstrooiselfabrieken met pakhuis, loodsen en werkplaatsen bij het station. Bij de fabriek werd al direct in 1885 een
rij van acht huisjes, de oude kazerne, gebouwd. De meeste van de honderden werknemers woonden in de dorpen in de omgeving en liepen dagelijks naar het werk.
Voor arbeiders die meer dan acht kilometer weg woonden, werden keten gebouwd, aanvankelijk van turfblokken. Het aantal keten steeg snel, van 7 in 1888 naar 16
in 1894 en 20 tot 25 rond 1900. In het laatste jaar waren er 350 tot 400 seizoenarbeiders in ondergebracht. Voor de 94 vaste inwoners van Griendtsveen waren intussen 16 woningen gebouwd. De meeste woningen waren goedkoop gebouwd en van slechte kwaliteit. Ook waren in 1889 twee stenen gebouwen neergezet om een
aantal voorzieningen onder te brengen. In het eerste bevond zich een schoollokaal, dat 's-zondags als kerkzaal dienst deed, en een kruidenierswinkel, in het tweede
een bakkerij en een bierhuis. De winkels en het bierhuis werden door de Maatschappij geexploiteerd. In 1894 werd een nieuwe school gebouwd en 1895 een kerk.
Uit diezelfde tijd dateert de marechausseekazerne, waarschijnlijk gebouwd na ongeregeldheden in 1893.
Ging het aanvankelijk om een kortlopende exploitatie, en dus om een tijdelijke nederzetting, de bouw van goede winkelpanden en een stenen kerk wijzen op een
veranderende toekomstverwachting. De bouw van drie nieuwe fabrieken, twee voor strooisel en een voor briketten, maakten van de nederzetting bij het station
Helenaveen voor langere tijd het centrum van de nufwinning in de Peel. De verschuiving van strooisel naar briketten verlengde bovendien de duur van de turfwinning. Het dorp kreeg defmitief bestaansrecht nadat in 1899 de Maatschappij Van de Griendt's Landexploitatie was opgericht om de zandgrond die na de tiufwinning
overbleef, te pachten en in cultuur te brengen.
In 1897 besloten de directeuren zelf met hun gezinnen in Griendtsveen te gaan wonen en lieten ze de Grote Villa (Villa Spagnum) bouwen. Tussen de villa en de
fabrieken werden in 1905 twaalf identieke huizen voor kaderpersoneel gebouwd. De huizen, die de onvermijdelijke naam '12 Apostelen' kregen (fig. 169), werden
ontworpen door de Eindhovense architect L. Kooken. Tegelijk werden een nieuw postkantoor, een nieuw bedrijfskantoor en een schaftlokaal gebouwd. Ook deze
gebouwen werden, evenals de bovengenoemde drie nieuwe fabrieken, ontworpen door Kooken. Het schaftlokaal diende tevens als pension voor arbeiders van de
fabrieken. Opnieuw naar ontwerp van Kooken werd de Grote Villa in 1900-'01 uitgebreid tot een kasteelachtig gebouw. Op korte afstand kwam de Kleine Villa,
bestemd voor de hoogste beambte van het bedrijf. Van aanmerkelijk goedkoper materiaal werd in dezelfde tijd een rij van 10 arbeiderswoningen gebouwd: de Nieuwe
Kazerne. De verschuiving naar de landbouw kreeg gestalte in de bouw van een grote koestal met melkfabriek ('de boerderij') en een aantal landarbeiderswoningen.
Het dorp werd in grote lijnen voltooid met de bouw van een recreatieruimte (de Grote Zaal, ca 1902) en van een klein klooster met een bewaarschool en een ziekenzaal (1903).
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Griendtsveen is een typisch bedrijfsdorp, dat vooral door de overheersende rol van een architect een sterke eenheid vormt. In dit opzicht verschilt het van Helenaveen,
dat meer geleidelijk en verbrokkeld tot stand kwam. De huizen, vooral die voor het hogere personeel, waren van goede kwaliteit. Tegenover dat voordeel stonden de
nadelen van de hierarchische structuur, de sterke controle (met de marechaussekazerae als meest zichtbare uiting) en de gedwongen winkelnering. Het dorp weerspiegelt daarmee een klassenmaatschappij uit de tijd rond de eeuwwisseling.
Tot omstreeks 1960 werd het dorp beheerst door de Maatschappij. Tussen 1959 en 1963 nam de gemeente Horst de dorpskom met de meeste huizen over. De kleinste en slechtst gebouwde woningen, zoals de Oude Kazerne, werden daarop gesloopt, waardoor het huidige dorp een enigszins vertekend beeld geeft van de vroegere sociale verschillen. Een deel van de huizen is bovendien nogal sterk verbouwd. Een groot deel van de gebouwen is daarentegen nog gaaf. Samen met de turfkanalen, de gietijzeren bruggen en de nabijgelegen veenrestanten vormt Griendtsveen een uniek complex.
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ties steeds moeilijker. Er tekende zieh een trend naar scheiding
van functies af. De stedenbouwkundige théorie paste zieh aan
deze ontwikkeling aan, en ging de scheiding zelfs versterken.
Een van de bekendste uitingen was het Charter van Athene, het
resultaat van discussies door de groep architecten en stedenbouwkundigen die zieh verenigd hadden in het Congrès
Internationaux d'Architecture Moderne (CIAM) en in zijn uiteindelijke gepubliceerde vorm geredigeerd door Le Corbusier.
Kern van het betoog was een sterke ruimtelijke scheiding in
wonen, werken, recreatie en verkeer. Voor het wonen streefden de
moderne architecten (het 'Nieuwe Bouwen'), vaak vanuit een
progressieve maatschappij-opvatting, naar 'licht, lucht en ruimte'. Massabouw, soms gestapeld, met geprefabriceerde elementen
moest die idealen voor ieder bereikbaar maken.
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De belangrijkste tegenstem kwam van traditionalisten, waarvan
de 'Delftse School' en later de 'Bossche School' het meest op de
voorgrond traden. Al evenzeer als de Amsterdamse School en de
modernisten zetten de traditionalisten zich af tegen de 19e eeuwse bouwkunst. Waar de eerstgenoemde stijlen vooral gericht
waren op de toekomst, zochten de traditionalisten hun inspiratie
juist in het verleden, vooral in de Middeleeuwen. Ambachtelijk
vakmanschap stond hoog aangeschreven: de Delftse en Bossche
School zijn de laatste stijlen geweest die op grote schaal met
ornamenten werkten. Vooral de Delftse School werkte vanuit een
conservatieve, soms ronduit reactionaire maatschappijvisie. Zo
werden woonhuizen bewust onopvallend uitgevoerd om de verblijfplaatsen van het gezag, raadhuizen en kerken, beter uit te
laten komen.
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In de jaren '30 en '40 standen moderne en traditionele architectuur lijnrecht tegenover elkaar. De discussie verhulde een meer
structurele invloed als de steeds groeiende bouwstroom. Die
maakte dat zowel de moderne als de meer traditionele architecten steeds meer gebruik maakten van standaardisatie en mechanisatie.

De oude binnensteden
De binnensteden vertoonden in deze période minder dynamiek
dan de randen. Na het wegtrekken van de elite en de middenklasse werd in deze gebieden weinig meer geïnvesteerd. Ze veranderden op het oog weinig, maar maakten wel een fase van verpaupering door.

Tot het eind van de 19e eeuw breidde de stad weinig uit; alleen
in de omgeving van het station kwam wat nieuwbouw. Rond de
eeuwwisseling werd op de plaats van het fort Ginkel een villapark, het Wilhebninapark, aangelegd; ook dit kwam maar langzaam tot stand.
Pas in het begin van de 20e eeuw begonnen Roermond en Venlo
weer te groeien. Her en der werden kleine uitbreidingswijken
aangelegd, vooral door bedrijven, en aan de uitvalswegen ontstond soms aaneengesloten lintbebouwing. Pas in de jaren '30
kwamen aanzetten voor een meer planmatige aanpak. De architect J. Cuijpers ontwierp in 1934 een uitbreidingsplan voor
Roermond, maar dat is nooit uitgevoerd. In Venlo werden uitbreidingen bemoeilijkt doordat de binnenstad aan drie zijden was
ingeklemd door de Maas en door spoorlijnen. Toch werd aan alle
zijden gebouwd, ook in Blerick aan de overzijde van de
Maasbrug. Met de annexatie van Blerick door Venlo, begin
1940, was de weg vrij voor een grootschalige stadsuitbreiding
op de westoever.
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12.7.2 Roermond en Venlo
De beide grootste Steden in het onderzoeksgebied breidden zieh
het grootste deel van de 19e eeuw maar weinig uit. De meest
dynamische zone lag direct buiten de oude stad. De elite trok van
de oude stad naar de nieuwe villa's aan de singels en op de oude
bolwerken.
Roermond had in de 19e eeuw geen belang meer als vesting. De
afbraak van de vestingwerken bood de mogelijkheid de spoorlijn
Maastricht-Eindhoven (1865/'66) direct längs de oostzijde van
de stad te leggen. Daar werd ook het station gebouwd. Elders
werden op de plaats van de afgebroken vestingwerken wandelingen aangelegd, die met bomen werden beplant. Ook zonder
vestingwerken breidde Roermond lange tijd nauwehjks uit. Pas
in de loop van de 19e eeuw ontstond bebouwing längs een aantal
uitvalswegen, bijvoorbeeld längs de Kapellerlaan.
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In Venlo, waar de bevolkingsdruk groter was dan in Roermond,
werden de vestingwerken wel als knellend ervaren. Vrijwel direct
na de opheffing van de vesting (1867) begon de afbraak van de
vestingwerken. De ingénieur voor de ontmanteling van de vesting, Van Gendt, maakte in 1872 samen met het gemeentebestuur
een plan voor de uitleg van de stad. Ook de nieuwe spoorlijn van
Venlo naar het noordoosten (Straelen, Osnabrück) werd in 1874
over de inmiddels geslechte vestingwerken aangelegd en nam
daarmee de roi van de vestingwerken over als barrière tagen oostelijke uitbreidingen; pas nadat deze spoorlijn in de jaren 1940
werd opgeheven kwam hier de huidige plantsoengordel tot stand.
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Wegen- en bebouwingspatroon in de oude binnensteden bleven
grotendeels gehandhaafd. Een van de weinig grote ingrepen
vormde de aanleg van het Munsterplein in Roermond door de
afbraak van delen van de Munsterabdij (1865). Tegelijkertijd
werden de Christoffel- en Kloosterwandstraat verbreed. Op een
deel van de vrijkomende ruimte werden patricierswoningen en
een school gebouwd, die in de jaren '60 en '70 van de 20e eeuw
weer werden gesloopt voor een winkelcentrum. Bleef het
ruimtelijke patroon grotendeels intact, het gebruik van de binnensteden veranderde wel. In de loop van de 20e eeuw leidde
afbraak van huizen en bouw van gespecialiseerde gebouwen in
deze gebieden tot een afhemende woonfunctie.
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12.7.3 Landelijke verzorgingskernen
In de ontginningen op grote afstand van de oude dorpen ontstonden in de 20e eeuw nieuwe verzorgingscentra. Voorbeelden in het
Peelgebied zijn Kronenberg (Sevenum), Ospeldijk (Weert),
Vredepeel en Ysselsteyn (Venray) en America (Horst). Buiten het
Peelgebied liggen Altweerterheide onder Weert, Egchel,
Grashoek en Koningslust bij Panningen en Heibloem in een uithoek van de voormalige gemeente Roggel. De meeste van deze
nieuwe centra ontstonden bij bestaande wegkruisingen. Alleen
bij Ysselsteyn is een stedenbouwkundige visie in het plan te ontdekken.
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Ook in gebieden die vanouds werden gekenmerkt door een min
of meer verspreid bewoningspatroon maakte de groei van het
aantal boerderijen verzorgingskernen mogelijk. Meestal leidden
ze tot een plaatselijke verdicbting van een oudere bewoningsrij
(Meterik bij Horst). In enkele gevallen ontstonden kerkdorpen,
zoals Haler, Hegelsom, Kelpen en Melderslo, op voormalige
stukken heide of woeste grond, op enige afstand van de boerderijen die tot dan toe deze gebuchten uitmaakten. In zulke gevallen was een kerkgebouw meestal de kiemcel voor de dorpskern.
Aan de oostzijde van de Maas in Noord-Limburg vond in de 20e
eeuw een opvallende verschuiving plaats. De nieuwbouw werd
hier bij voorkeur gesitueerd in de bos-, heide- en stuifzandgebieden, waar de grond goedkoper was. Behalve de grondprijs telde
ook de behoefte om cultuurland te sparen. De rijksweg trok wat
lintbebouwing aan, maar lijkt nauwelijks een rol te hebben
gespeeld bij de vorming van de nieuwe kernen. Een aantal oude
dorpen kwam wat afzijdig te liggen. In Afferden sloot de nieuwbouw nog aan bij de oude kern, maar de nieuwbouw van Well,
Bergen en Wellerlooi werd door een laagte gescheiden van het
oudere dorp. Het grootst is de afstand tussen de oude en de nieuwe kern in Bergen. Hier is in feite sprake van een nieuw dorp,
Nieuw-Bergen, dat de centrumfunctie voor de hele gemeente
ovemam.

12.7.4 Oorlogsverwoestingen en wederopbouw
Het beeld van veel nederzettingen is sterk veranderd door de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog (flg. 170). In de gebieden die in de frontlinie hadden gelegen, Noord-Limburg en delen
van Midden-Limburg, was de schade enorm. Duizenden woningen, alle bruggen en de meeste kerken en kasteien waren verwoest. Van de beide grootste Steden bleef de binnenstad van
Roermond grotendeels gespaard, maar heeft Venlo zwaar geleden: alleen al in deze stad waren 6480 huizen ernstig beschadigd.
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De wederopbouw leverde opnieuw een feile strijd op tussen de
traditionele en de moderne stromingen in ärchitectuur en stedenbouw. Herbouw door traditionele architecten betekende handhaven van het oude stratenpatroon en huizenbouw in de Delftse
Schooltrant. De 'modernen' legden in hun plannen daarentegen
de nadruk op de eisen die het verkeer Steide en kwamen met
plannen voor brede verkeersassen omzoomd met hoogbouw.
Overigens is de tegenstelling wel erg sterk benadrukt, niet in de
laatste plaats door de betrokkenen zelf. In werkelijkheid liet zelfs

de meest geharnaste moderne stedenbouwer wel eens een monument staan en heeft geen enkele traditionele bouwer de vooroorlogse situatie gereconstrueerd.
De tegenstelling valt het best te zien in de twee gezichten van de
herbouw van Venlo (fig. 171). De stedenbouwkundige J.
Kayser herbouwde de binnenstad en ging daarbij uit van het historische karakter. De pleinen werden opnieuw aangelegd, waarbij
de onregelmatig gevormde Oude Markt werd omgevormd tot een
groter rechthoekig plein. De belangrijkste monumenten, zoals de
Martinuskerk, werden herbouwd. De Straten hielden hun kenmerkende bochtige verloop, maar werden wel op veel plaatsen
verbreed. Desnoods werden hiervoor gebouwen afgebroken en
op de nieuwe rooilijn herbouwd. De verwoestingen boden voorts
de mogelijkheid een 19e-eeuws ideaal te verwezenlijken en de
kerken, die in de oude situatie ingeklemd lagen in de bebouwing,
open in de ruimte te plaatsen. AI met al heeft een belangrijk deel
van het centrum van Venlo, ondanks de vrijwel ongelimiteerde
commercialisering van de laatste decennia, nog steeds het karakter van een oude binnenstad.
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Aan de west- en zuidzijde is de herbouw vooral bepaald door de
eisen van het verkeer. Voor het zuidelijke deel van de stad, aansluitend op de Maasbrug, ontwierp M.RJ.M. Klijnen het
Brugplan. De vermeide brug, een gecombineerde spoor/wegbrug, werd vervangen door afzonderlijke bruggen voor het spooren het autoverkeer. Aan de westzijde droegen Klijnen en Kayser
beiden bij aan de plannen voor een Maasboulevard. Het resultaat
is weinig geslaagd te noemen: een brede verkeersader Scheidt de
binnenstad van de Maas en heeft ertoe geleid dat de stad het contact met de rivier grotendeels heeft verloren.
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Venray is een van de weinige dorpen waarin de herbouw gepaard
ging met ingrepen in de wegenstructuur. Het gemeentebestuur
gebruikte de herbouw om betere mogelijkheden te scheppen voor
de gewenste groei en industrialisatie. In de meeste andere dorpen werd de vermeide bebouwing vervangen zonder grote ingrepen in de plattegrond en is de herbouw nog het duidelijkst in het
terrein herkenbaar door de overheersende Delftse school-arcbitectuur. Deze stijl combineerde moderne constructiemethoden
(betonskeletten) met traditionele baksteengevels en natuurstenen
Ornamenten. De vormgeving is zorgvuldig, maar mist de rijkdom
en variatie van de verdwenen bebouwing.
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12.8 Ruimtelijke ordening en de
zorg voor het landschap

• U l i Zeer zwaar geteisterd
Gebieden waarln mlnstens 50% der woningen
zeer zwaar beschadigd zl|n of gebieden,
waarin mlnstens 25% der woningen zwaar
beschadigd zljn en welke gebieden bovendlen
grotendeels zijn geplunderd

In deze paragraaf kijken we verder naar de
zorg voor het landschap. Was dat aanvankelijk vooral een activiteit van particulière
grondbezitters, later groeide de rol van de
overheid en de particuHere natuurbeschermingsorganisaties.

Zwaar geteisterd
Mlnstens 25% der woningen zwaar
beschadigd, of minder beschadigd, doch
grotendeels geplunderd

12.8.1 Landgoederen en parken
Aanzienlijk geteisterd

In de parkaanleg werden de particulière
tuinen vanaf de 19e eeuw aangevuld met
stadsparken en plantsoenen, die het leven
van de groeiende stedelijke bevolking
moesten veraangenamen.

Mlnstens 10% der woningen zwaar
beschadigd of aanzienlijk geplunderd

Dè stijl van de 19e-eeuwse parkaanleg was
de landschapsstijl, die wordt gekenmerkt
door gebogen lijnen, grote gazons, vijverpartijen en verspreide boomgroepen. De
landschapsstijl was een reactie op de oude
geometrische tuinen. De verandering
weerspiegelt vooral een verandering in
smaak, hoewel ook de lagere onderhoudskosten zeker hebben meegewogen.
Symboliseerde de geometrische tuin de
macht van de mens over de natuur, de
landschapstuin gaf juist de natuur weer
ruimte. De belangstelling voor de natuur
kwam op in een période waarin de mens
meer dan ooit werkelijk in Staat was de
natuur te onderwerpen. Het is geen toeval
dat de landschapsstijl zijn grootste bloei
beleefde in Engeland, het eerste Industrieland ter wereld.
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Maastricht

Kerkrade

De stijl leidde tot een voorkeur voor andere gebieden. Waar de oudere geometrische

V
Fig. 170. Verwoestingen door oorlogshandelingen
(naar: Kleine atlas voor de geschiedenis van
beide Limburgen, 1989, p. 32).
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tuinen vooral waren aangelegd op vlakke terreinen, ontstond nu belangstelling
voor meer geaccidenteerd land, zoals de
stuwwal bij Mook en de vestingwerken
rond de Steden. In veel stadsparken aan
de randen van binnensteden zijn nog de
vormen van de oude bolwerken te herkennen. De mode ging zo ver, dat ook
oude parken, die in een geometrische
stijl waren aangelegd, opnieuw werden
vormgegeven. Omstreeks 1830 gebeurde dat bijvoorbeeld met het park van
D'Erp (Baarlo).
Rond de laatste eeuwwisseling keerden
in de particulière tuinen weer meer geometrische dementen terug. Een voorbeeld van een park in gemengde stijl
vinden we bij het huis Mookerheide. De
hernieuwde belangstelling voor geometrische tuinen blijkt ook uit de heraanleg
van de tuinen van Hillenraad (1909),
waarbij werd teruggegrepen op de restanten van de 18e-eeuwse geometrische
tuin.
De récente inventarisaties van het werk
van een aantal leidende Nederlandse
tuinarchitecten uit de jaren 1850-1940
maken duidelijk dat Limburg op dit
gebied gei'soleerd stond van de hoofdstroom in ons land. Het overgrote
deel van het werk van de behandelde
architecten lag in Noord-Holland, ZuidHolland, Utrecht en in de Twentse fabrikantenbuitenplaatsen, met uitlopers
naar Gelderland en Noord-Brabant (de
industriesteden Eindhoven en Tilburg).
Het meeste werk in ons gebied Staat op
naam van lokale architecten.
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Fig. 171. Venlo op de topografische kaarten uit 1935 en 1965.
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Verlies van natuurwaarden door ontginning: een vroeg voorbeeld van bewustwording

AI in het begin van de 20e eeuw, toen de grootste ontginningsgolf nog moest komen, waren sotnmigen zieh al bewust van het verlies aan natuurwaarden. In het verslag van de vergadering van de Nederlandsche Botanische Vereeniging van 13 augustus 1903 vragen sommige leden zieh af waarom de flora van de bezochte
moerasgebieden in Belgie en bij Weert zo verschillen. Het verslag vervolgt dan:
'Heiaas zal ons de gelegenheid om die kennis op te doen al zeer spoedig ontnomen worden door het in cultuur brengen van die interessante moerassen.
Waar zieh twee jaren geleden het uitgestrekte Wijfelterbroek bevond, met een oppervlakte van omstreeks 300 H.A., bedekt met een zeer eigenaardige gemengde
vegetatie en ten deele met tijpische laag-veenvormingen, daar vertoonde zieh nu een uitgestrekt veld met haverstoppels.
De beek, die er doorheen loopt en die vroeger in tallooze kronkels het moerassige gebied doorsneed, is in een breed afwateringskanaal veranderd.
De moerassen van het Wijfelterbroek behooren dus reeds tot het verledene. Maar daarmede houdt de vernieling der flora van deze Streek niet op, want ook de geheele
moerasstreek tot aan de Zuid Wülemsvaart toe, de zoogenaamde Kaiverpeel, wordt door het afwateringskanaal mede drooggelegd. De waterstand is er bijna een
meter verlaagd, zoodat planten die vroeger in het moerassigste gedeelte groeiden, thans droogvoets te bereiken waren.
Het is echter duidelijk dat deze soorten hier een wissen dood te gemoet gaan. Inderdaad, het is hoog tijd dat onze flora beschermd worde!'
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12.8.2 De beginjaren van de natuurbescherming

12.9 Sporen in het landschap

In hoofdstuk 3 gingen we al uitgebreid in op de ontwikkeling van
ruimtelijke ordening en landschapsbescherming in Nederland. In
deze paragraaf kijken we nog kort naar een paar ontwikkelingen
in het studiegebied.

De 19e en de eerste helft van de 20e eeuw zijn een buitengewoon
dynamische periode geweest voor het landschap. Vooral de voormalige onontgonnen gebieden veranderden van karakter door
bosaanplant en, vooral in de eerste helft van de 20e eeuw, door
ontginningen. Hier ontstond een geheel nieuw, grootschalig en
rechtlijnig, landschap.

Natuurmonumenten kocht in 1927 haar eerste grote bezitting in
het onderzoeksgebied: de Mookerheide. Dat gebied bestand toen
grotendeels uit heide met brem; daarnaast standen er enkele
groepen zeepijnen en wat jonge bosaanplant. In 1935 bezat
Natuurmonumenten nog maar één ander gebied in Limburg: een
klein stuk oever bij de Tungelroyse Beek, dat van belang was als
groeiplaats van de zeldzame kranskarwei en bedreigd werd door
beeknormalisatie. Een van de eerste geslaagde acties van de
Stichting Het Limburgs Landschap, dat was opgericht in 1931,
was het tegenhouden van een werkgelegenheidsproject in de
Boshuizerbergen bij Venray. In 1940 verwierf de Stichting haar
eerste bezit, het Sarsven bij Nederweert. In de jaren '30 werden pleidooien gehouden om enkele hoogveengebieden, een
landschapstype dat in die tijd bijna met de dag zeldzamer werd,
te bewaren.
In dezelfde période ondernam de natuurbescherming pogingen
de kanalisatie van een aantal Midden-Limburgse beken tegen te
houden. AI in de jaren '30 ontstonden ook protesten tegen ruilverkavelingen, die met een puur agrarische doelstelling steeds
meer landelijk gebied op de schop namen.
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De veranderingen in het oude cultuurland waren minder stark,
maar namen wel in het tweede kwart van de 20e eeuw stark toe.
In deze periode werden veel beken gekanaliseerd, deed de
opkomst van het prikkeldraad grote aantallen heggen en houtwallen verdwijnen en vonden de eerste ruilverkavelingen plaats.
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Typische elementen uit deze periode zijn ook de grote wegen,
kanalen en spoorwegen. Ze maken duidelijk dat het gebied meer
dan ooit verbünden raakten met de rest van Nederland en met de
aangrenzende landen. De meeste van deze grote infrastructurele
werken werden buiten de bebouwde kernen omgeleid, maar
gaven wel weer aanleiding tot nieuwe industriele en woonbebouwing. Vooral oude rijkswegen en längs Stationswegen (verbindingswegen hissen dorpen en stations) ontstond lintbebouwing.
De aanleg van de nieuwe kanalen en spoorwegen maakte in het
midden van de 19e eeuw de grootschalige turfwinning in de Peel
mogelijk, waarvan het dorp en de kanalen van Griendtsveen de
meest karakteristieke overbhjfselen vormen.
Roermond en Venlo raakten in de 19e eeuw hun vestingwerken
kwijt en begonnen langzaam uit te breiden. Pas in de eerste helft
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van de 20e eeuw ging de uitbreiding sneller. Venlo breidde ook
uit op de westoever van de Maas. De stadsuitbreidingen uit de
eerste helft bestanden voor een deel uit gesloten bouwblokken.
Daarnaast kwamen laagbouwwijken en kleinschalige uitbreidingen voor. De laatste, gekenmerkt door afzonderlijk ontworpen
woningen, overheerste de uitbreidingen van de dorpen.
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13 De laatste halve eeuw
Voor de jongste geschiedenis beperken we ons tot enkele hoofdlijnen. Deze période is nog geen afgesloten hoofdstuk: de meeste ontwikkelingen zijn nog steeds gaande en de recent aangelegde landschapselementen functionerennog. Bescherming van elementen uit deze période is ongebruikelijk en moeilijk: de
Monumentenwet hanteert een minimale ouderdom van 50 jaar
voor een beschermenswaardig object.
De tweede helft van de 20e eeuw wordt gekenmerkt door de strijd
om de ruimte. In alle vorige perioden bestond 'restruimte', die
kon worden gebruikt om nieuwe activiteiten onder te brengen.
Het stopzetten van de ontginningen vormt ook in dit opzicht een
breuk. De (weinige) overgebleven heidevelden en bossen veranderden van ontwikkelingsruimten in beschermenswaardige
'natuur'gebieden. Daarmee was de ruimte op. Sindsdien betekent
iedere nieuwe ontwikkeling een gevecht om ruimte die al wordt
beschermd of intensief voor andere doeleinden in gebruik is.
De situatie werd nog verergerd door de ongekend sterke en snelle veranderingen. Het stedelijk grondgebruik werd steeds
omvangrijker en vooral nadrukkelijker. Woningbouw, bedrijfsterreinen en wegen slokten steeds meer ruimte op. In het buitengebied zorgde vooral de ontwikkeling van de landbouw voor een
drastische omvormfng van het landschap.

13.1 Sociaal-economische ontwikkeling
De invloed van de overheid op het landschap nam verder toe. In
bijna aile grote landschappelijke veranderingen van de laatste
halve eeuw is de roi van de overheid dominant. Bij ruilverkavelingen en bij de aanleg van bijvoorbeeld wegen, hoogspanningsleidingen en recreatiegebieden waren rijks-, provinciale of gemeentelijke overheden zeer direct betrokken. Daarnaast heeft de ruimtehjke ordening ertoe bijgedragen dat gebieden vrij zijn gebleven
van bebouwing en dat natuurgebieden werden beschermd.
De économie wordt de laatste halve eeuw gekenmerkt door
diversificatie. De landbouw werd van de eerste plaats verdrongen
door industrie en dienstensector, maar vertoonde wel een grote
dynamiek en bleef in het buitengebied de gezichtsbepalende en
in economisch opzicht de belangrijkste activiteit. De ontwikkelingen in de landbouw, die meer dan wat ook het landschap hebben veranderd, vonden de laatste decennia plaats in een situatie

waarin de landbouw sterk gereguleerd en afgeschermd binnen de
E.E.G. (E.U.) functioneerde. Zo waren de enorme investeringen
in produktieverhoging in de melkveehouderij moeilijk voor te
stellen zonder de hoge garantieprijzen, die immers voor een vast
rendement zorgden.
De nijverheid is vooral in de jaren '50 en '60 toegenomen, gestimuleerd door de provinciale en door veel gemeentebjke overheden. Venray is een voorbeeld van een gemeente die in de naoorlogse jaren haar toekomst in industriaUsatie zocht. De laatste
decennia loopt het aantal industriele bedrijven terug. In de dorpen en in het buitengebied verdwenen veel van de kenmerkende
zuivelfabrieken en steenbakkerijen. Eiders waren er nogal wat
fusies, concentraties, inkrimpingen en sluitingen van bedrijven of
bedrijfsonderdelen. De dienstensector bleef daarentegen tot op
heden groeien.
1

13.2 Verbetering van de mfrastructuur
De sterke groei van de mobiliteit in de tweede helft van de 20e
eeuw kwam vooral voor rekening van de auto. De capaciteit van
het bestaande verkeersnet bleek onvoldoende voor de groeiende
aantallen auto's.
De bouw van autosnelwegen kwam in Noord- en MiddenLimburg langzaam op gang. Rond 1975 lagen er nog maar een
paar stukken: Emdhoven-Weert-Wessem-Echt-Maastricht en
Eindhoven-Venlo-Duisburg, delen van wat tegenwoordig respectievelijk de A2 en de A67 heet. De rijksweg over de oostelijke
Maasoever werd geleidelijk uitgebreid tot autosnelweg, maar
alleen enkele nieuwe stukken die de kernen van Arcen en Gennep
ontlastten, waren gereed. Daarnaast lagen er kleinere stukken
vierstrooksweg bij Venlo en tussen Roermond en Baexem.
Sindsdien is daar, bebalve een nieuwe oost-westverbinding ten
zuiden van Gennep (A77 Nijmegen-Boxmeer-Goch), nauwelijks
iets bijgekomen. Voor de körnende jaren Staat de omstreden en
voor het cultuurlandschap zeer bedreigende aanleg van de A73
Venlo-Roermond-Echt op het programma.
De 20e-eeuwse autosnelwegen hebben een enigszins gebogen
trace, waarmee ze afwijken van de kaarsrechte 19e-eeuwse rijkswegen. Een licht gebogen trace biedt een grotere landschappelijke afwisseling en voorkomt verveling bij de bestuurders.
2
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In de vele stads- en dorpsuitbreidingen werd een dicht net van
verharde wegen aangelegd. In het buitengebied venninderde het
aantal lokale wegen juist: hier werd een groot aantal onverharde
wegen vervangen door een kleiner aantal verharde. Vooral bij
nrilverkavelingen verliep deze ontwikkeling schoksgewijs.
Enerzijds stimuleerde de toename van (agrarisch) verkeer de verharding, anderzijds werd een groot aantal ontsMtingswegen
overbodig door de schaalvergroting in de verkaveling. Daarmee
werden grote delen van het buitengebied juist ontoegankelijker.

13.3 Delfstoffenwinning
De winning van delfstoffen bleef een belangrijke activiteit.
Weliswaar bield de winning van turf op en kwam de steenkoolmijn in Vlodrop nooit in bedrijf, maar de zand- en grmdwinning
bereikte een ongekende omvang. De delfstoffenwinning kwam
steeds sterker in conflict met de belangen van de natuur- en landschapsbescherming.

13.3.1 Turf
De tnrfwinning liep vanaf de jaren '50 terug. Druk van natuurbeschermingsorganisaties leidde ertoe, dat de laatste hoogveengebieden werden aangewezen als natuurreservaat. Aflopende
concessies werden niet meer verlengd en doorlopende concessies
ter discussie gesteld. In 1984 hield de turfwinning in de Peel op.
In 1986 verbood de Raad van State aan Van de Griendt
Exploitatiemaatschappij om een gebied ten noorden van
Griendtsveen, in de gemeente Horst, af te graven. Het gebied
werd het jaar daarop verkocht aan Staatsbosbeheer.
3

In totaal zijn in de Peel nog zo'n 4.000 ha hoogveen over (in heel
Nederland is dat 10 000 ha, vergeleken met 230 000 ha in 1600).
Deze laatste restanten hoogveen worden niet meer bedreigd door
afgraving, maar nog wel door wateronttrekking, vervuiling en
brand. De afgegraven gebieden zijn grotendeels omgezet in bos
en cultuurland.
4

voor kolenwinning in de Noord-Limburgse Peel moest onderzoeken. In hetzelfde jaar werd begonnen met de aanleg van twee
schachten voor de Staatsmijn Beatrix, in het Meinweggebied
onder Vlodrop. Deze mijn zou de vrijwel uitgeputte Staatsmijn
Wilhelmina in Terwinselen moeten vervangen. Het Beatrixveld
werd uitgebreid door de aankoop van een concessie aan de Duitse
zijde van de grens. De verwachtingen in de Streek waren hooggespannen.
5

Het zou niet zover komen. Aan het eind van de jaren '50 verslechterden de vooruitzichten voor de Nederlandse steenkoolmijnen. De concurrentie van olie en aardgas - in 1959 werd het gasveld bij Slochteren ontdekt - nam toe, evenals de aanvoer van
goedkope steenkool van elders, terwijl men in die tijd ook nog
verwachtingen had van kernenergie. Voorts nam de vraag naar
cokes af door nieuwe procédés in de staalindustrie. In 1962 werd
de aanleg van de Staatsmijn Beatrix stilgelegd. De beide schachten werden onder water gezet en jaren later in gebruik genomen
voor de training van diepzeeduikers. In 1963 werd een negatief
advies uitgebracht over de mogelijke ontginning van steenkool in
de Peel; twee jaar later besloot de regering de steenkoolwinning
geheel stop te zetten. In 1974 sloten de laatste Zuid-Limburgse
mijnen.

13.3.3 Grind
De grindwinning is in de loop van de 20e eeuw steeds grootschaliger geworden, onder meer gestimuleerd doordat de
Maaskanalisatie de mogelijkheden voor scheepvaart verbeterde.
AI lange tijd is Midden-Limburg veruit de belangrijkste
Nederlandse grindleverancier. Als bijprodukt van de grindwinning worden grote hoeveelheden zand gewonnen.
Tot 1970 was de grmdwinning nog grotendeels beperkt tot het
winterbed van de Maas, daarna werden ook gebieden daarbuiten
weggebaggerd. Op initiatief van de provincie werden de ontgrindingen in enkele gebieden geconcentreerd. In de jaren '60
kwam in dat verband het (omstreden) Plan Panheel tot stand, dat
grmdwinning voorzag in een aaneengesloten gebied van ongeveer 465 ha. Deze enorme ontgrinding is op dit moment vrijwel
gereed.
6

7

13.3.2 Steenkool
In het begin van de jaren '50 ontstond opnieuw belangstelling
voor de steenkool onder Noord- en Midden-Limburg. In 1952
Steide de regering de Peelcommissie in, die de mogelijkheden

De grindwinning heeft grote gevolgen voor het landschap in
Midden-Limburg. Een compleet cultuurlandschap is letterlijk in
het water verdwenen (fig. 172). Betreurenswaardig is, dat vrijwel
nergens archeologisch onderzoek is verricht. Af en toe wordt een
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Merovingisch zwaard of een
ander uniek voorwerp opgebaggerd, als indicatie voor de archeologische en historische waarden
die verdwenen.
Na afloop van de grindwinning
wordt een deel van de plassen
weer opgevuld en als landbouwgebied ingericht. In 1982 was van
de 2230 ha die toen waren ontgrond, 950 ha weer aangevuld.
De rest is aan een onderneming
verkocht die de plassen als watersportgebied exploiteert.
8

»Rjerrnond

«Roermond

De grhdwinning bevindt zieh nu
in de laatste fase. Momenteel
wordt nog gegraven bij Panheel
en hissen Stevensweert en Ohe en
Laak (het zogenaamde STEVOLproject). Daarmee zal het laatste
relatief ongestoorde deel van het
Midden-Limburgse Maasdal worden afgegraven. In de volgende
fase verschuift de grmdwinning
naar Zuid-Limburg. Momenteel
worden daar de plannen uitgewerkt voor het 'Grensmaasproject', dat voorziet in een ondiepe,
maar zeer uitgestrekte grindwinning in het Zuid-Limburgse
Maasdal. Een verschil met vroegere afgravingen is, dat de grindgaten na afloop van de grindwinning worden ingericht als natuurgebied. Het wekt de verwachting
van een interessant en aantrekkelijk toekomstig landschap, maar

1942
1943-1952
1953-1962
1963-1981
naar gegevens van
Provinciais Wateretaat
in Limburg

m.Sweekhoret.l9a2)

Fig. 172. Stand van de ontgrindingen in
het Maasdal in 1942, 1952, 1962 en
1981 (uit: Kleine atlas voor de
geschiedenis van beide Limburgen,
1989, p. 55).
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dat kan niet het verlies van een compleet cultuurlandschap compenseren.
13.3.4 Zand
In het begin van de jaren '60 kreeg Rijkswaterstaat de gedachte
om verschillende kleine ontgrondingen voor de winning van
industriezand te vervangen door een grote zandput. Daartoe werd
een gebied van 540 ha, later teruggebracht tot 450 ha, bij Bergen
aangewezen (fig. 173). Doordat landbouwgronden zoveel mogelijk werden ontzien, ligt een groot deel van de concessie in de
Bergerheide. De winning begon dicht bij de Maas, waar de
Voorhaven en de Leukerheideplas werden uitgebaggerd. Het
grootste deel van de concessie lag verder naar het oosten en werd
ontsloten door de bouw van een sluis in 1970/'71. De winning
vorderde tamelijk langzaam, vooral omdat het zand van slechte
kwaliteit Week. Aan het eind van de jaren '80 was 60 ha uitgebaggerd. Overigens is het niet de enige grootschalige zandwinning in de provincie: veel zand komt als bijprodukt uit de
Midden-Limburgse grindgaten.
9

die dicht tegen industriele produktie aanliggen. Het groeiende
belang van fossiele brandstoffen, nadat de landbouw duizenden
jaren op zonne-energie had gedraaid, markeerde een breuk in de
landbouwgeschiedenis. Steeds meer landbouwprodukten bereikten de consument pas na industriele verwerking. De ontwikkelingen in de landbouw hebben enorme gevolgen gehad voor het cultuurlandschap.

13.4.1 Ontginningen
Na de aangekondigde ontginningenstop (1960) gingen de ontginningen nog enige tijd door, als uitloop van oudere plannen.
Berucht was in dit verband de ruilverkaveling met de onschuldig
klinkende naam Lollebeek (fig. 174). Binnen deze ruilverkaveling lagen 225 ha onontgonnen gebied in de Dorperpeel onder
Horst en een tweede onontgonnen gebied in de Heidse Peel onder
Venray. Protesten, onder andere van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen, tegen de voorgenomen ontginning
hieran mochten niet baten: de plaatselijke commissie deelde
mee de grond nodig te hebben voor vestiging van boeren die
eiders in het ruilverkavelingsgebied moesten verdwijnen.
10

13.4 Land- en bosbouw
In de tweede helft van de 20e eeuw is de landbouw ge'intensiveerd en gemechaniseerd. Het leidde tot vormen van landbouw

De grote druk op de grond leidde in de jaren '80 nog tot illegale
ontginningen. Regelmatig werden bossen gekapt, waarna de vrijgekomen grond met mai's werd ingezaaid. Vervolgens werd de
herplantplicht binnen drie jaar, die de Boswet
voorschrijft, genegeerd. In 1987 was op deze
wijze in Limburg al meer dan 300 ha bos verdwenen.
11

Toch vallen deze oppervlakten in het niet bij
de cijfers uit de eerste helft van de eeuw en
konden ze het verlies aan landbouwgrond
door stedelijke uitbreidingen bij lange na niet
compenseren. In de tweede helft van de 20e
eeuw kromp het landbouwareaal voor het eerst
na lange tijd weer in.

Fig 173. De zandconcessie Bergerheide op de
Topografische Kaart van 1987. Daamaast is de
omvang van de concessie aangegeven (naar: Centrale
Industriezand Voorziening, 1989, p. 149).
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13.4.2 Diversificatie en specialisaäe
In de landbouw valt vooral de stijging van de arbeidsproduktiviteit op. Op het overblijvende land werd steeds meer geproduceerd door steeds minder mensen. De landbouw heeft zieh ontwikkeld tot een zeer kapitaalsintensieve bedrijfstak, met een
hoge mate van specialisatie. Werden landbouwbedrijven in de
vorige eeuw nog vooral onderscheiden naar omvang, tegenwoordig benoemen we een bedrijf naar zijn specialisme. Toch zijn
de aloude verschillen in bedrijfsgrootte wel van belang gebleven:
vooral de kleine bedrijven schakelden over op intensieve veehouderij of op tuinbouw, en bieden een geheel andere aanblik dan
de meer traditioneel ogende grotere bedrijven.
12

13

De champignonteelt biedt een mooi voorbeeld van een teelt die
sterk in een regio is geconcentreerd. De teelt, die kort voor de
eeuwwisseling in Nederland werd gemtroduceerd, bleef lange
tijd beperkt tot de Zuid-Limburgse grotten. In 1948 begon de
champignonteelt in Horst en een jaar later in Mook. Vandaar verbreidde de innovatie zieh vooral via persoonlijke contacten hassen telers. Ook schaalvoordelen in aankoop van grondstoffen en
verkoop van eindprodukten leidden vanaf het begin tot concentratie van de teelt, vooral in Horst en in Helden/Kessel. Dit werd
nog versterkt doordat vemerldngsbedrijven en (in 1959) het
Proefstation voor de Champignoncultuur zieh eveneens in Horst
vestigden.
14

Op een iets hoger schaalniveau vertoont de aspergeteelt een
soortgelijke concentratie. Asperges gedijen het best op tamelijk
arme zandgronden. Oorspronkelijk kwam de plant vooral voor in
de duinen; in de 18e eeuw werd ze bijvoorbeeld al voor de export
verbouwd in Noordwijk (Zuid-Holland). Momenteel is de teelt
binnen Nederland geconcentreerd in Noord- en MiddenLimburg. Binnen dit gebied is de aspergeteelt, vooral door de
grote vraag uit Duitsland, sterk uitgebreid (flg. 175).
15

Tuinbouw vinden we in de Peel (met als oudste kern Helenaveen)
en rond Venlo. In het laatste gebied is de tuinbouw in de 20e
eeuw voortdurend voor de oprukkende stadsbebouwing uitgeschoven.
De intensieve veehouderij ontstond in haar huidige, industriele
vorm in de jaren '60 en '70, hoewel de bedrijfstak wel oudere
wortels heeft. Deze activiteit is vooral in het Peelgebied geconcentreerd. De meeste bedrijven zijn in hoge mate gespecialiseerd
op de fok van een enkele diersoort. Varkens komen het meest

voor; het dier heeft de plaats van turf overgenomen als eerste
associatie met de naam Peel. Daarnaast zijn kalvermesterijen en
pluimveebedrijven van belang en zijn er bedrijven die zieh specialiseren op meer exotische diersoorten (nertsen).
De verschuiving naar de veeteelt uit zieh in een toegenomen
oppervlakte van het grasland. Figuur 143 laat zien dat de oppervlakte grasland in de loop van de 20e eeuw steeds verder is toegenomen, in de eerste helft van de eeuw ten koste van heide en
bos, nadien ten koste van de oppervlakte bouwland. In werkelijkheid is de verschuiving nog sterker, omdat de akkerbouw
steeds meer in dienst kwam te staan van de veehouderij. De traditionele granen maakten plaats voor voedergewassen en vooral
voor mai's, dat gebruikt wordt als veevoer en daarnaast aantrekkelijk is doordat het grote hoeveelheden mest kan verdragen.

Fig. 174. De ruilverkaveling Lollebeek is afgesloten in 1972. KaartA geeft
de oude situaüe, kaart B de situatie na de ruilverkaveling. In het grootste
deel van het gebied is het verkavelingspatroon veel grootschaliger
geworden. Een uitzondering vormen enkele gebieden in het zuidwesten en
westen van het gebied, waar juist een nadere invutting van het landschap
heeft plaatsgevonden. Hetgaat hier om restanten heide en Woeste grond, die
als onderdeel van de ruilverkaveling werden ontgonnen. Kaart C laat zien
dat een aantal boerderijen uit het dorp naar deze nieuw ontgonnen gronden
werd verplaatst. Uit: Jaarverslag Centrale Cultuurtechnische Commissie,
Cultuurtechnische Dienst en Stichting Beheer Landbouwgronden 1968, p.
78; 1972, pp. 94-95.
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13.4.3 Veranderingen in hetbestaande
cultuurland
De ruilverkavelingen schoven vooral vanaf de
jaren '50 als een enorme bulldozer over het
landelijk gebied. Tabel 37 geeft een indruk van
de veranderingen in een aantal ruilverkavelingsgebieden. Figuur 176 toont het ruilverkavelingsgebied Echt voor en na de ruilverkaveling. Het onderscheid tussen de verschillende
landschappen in het gebied blijkt sterk genivelleerd.

13.5 De nederzettingen
13.5.1 Sterke groei
De laatste decennia zijn gekenmerkt door een
sterke groei van het stedelijk ruimtegebruik.
Vooral de beide grote Steden zijn zeer sterk uitgebreid, maar ook een aantal dorpen groeide
hard. Venlo breidde zieh uit op beide oevers
van de Maas: Blerick werd een voorstad van
Venlo. Buiten de Steden was de ontwikkeling
divers. Sommige grote dorpen, zoals Venray,
Horst en Tegelen, maakten een sterke groei
door. Veel van de kleinere dorpen groeiden
daarentegen maar weinig en verloren bovendien hun bestuurlijke functie door de vele
samenvoegingen van gemeenten. In het buitengebied werden de onbewoonde gebieden steeds
kleiner door verplaatsing van boerderijen uit de
kernen. Het aantal boerderijen nam sterk af; de
leegkomende gebouwen bleven meestal staan
en werden voor andere doeleinden geschikt
gemaakt, een verschijnsel dat wel eens is aangeduid als 'verborgen suburbanisatie'.
In de jaren '50 en '60 diende de uitbreiding
vooral om een snel groeiende bevolking te
huisvesten. Nadien zwakte de bevolkingsgroei
af, maar begon het aantal bewoners per woning
te dalen. Dit werd veroorzaakt door maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijk gemaakt
door de groeiende welvaart. Zelfs bij de huidi-
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ge geringe bevolkingsgroei neemt de behoefte aan ruimte voor
wonen en andere stedelijke functies (zoals het verkeer, dat zowel
in bewegende als in stilstaande toestand veel ruimte inneemt) nog
steeds toe.

13.5.2 Typen
Het merendeel van de enorme bouwstromen uit de tweede helft
van de eeuw bestand uit twee typen. Het eerste, hoogbouw, is
gezichtsbepalend voor veel grote stedelijke uitbreidingen. Het
tweede type, de zeer Nederlandse doorzonwoning, werd in grote
aantallen gebouwd in planmatige meuwbouwwijken aan de randen van Steden en dorpen. Het verschil tussen de twee typen zit
niet zozeer in het ruimtebeslag, maar in de verdeling. In de laag-

\
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Fig. 175. Aspergebedden in de Meinweg (foto auteur).

bouwwijk is de open ruimte stark versnipperd en grotendeels
privebezit, bij hoogbouw is de bewoning meer geconcentreerd en
zijn de groengebieden grootschaUger en vaak gemeenschappelijk. Hoogbouw is, als de wäre opvolger van het gesloten bouwblok, vrijwel beperkt tot stedelijke uitbreidingen, terwijl de laagbouwwijken zowel in Steden als in dorpen worden aangetroffen.
Tussen beide bestand ook een sociaal verschil, waarbij de laagbouw vooral huisvesting bood aan (doorzon)gezinnen en de
hoogbouw aan de alleenstaande, oudere of minder welvarende
medeburgers.
Van de beide typen blijkt vooral de suburbane laagbouwwijk
voor de meesten een hoog gewaardeerde leefomgeving te vormen. Hoewel de huizentallen een stedebjke atmosfeer zouden
doen vermoeden, toont de werkehjkheid juist een radicale afkeer
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van de stad. Het meest typerende verschil
met de stedelijke woonomgeving is wel het
straatprofiel, dat ontstond door het eigenaardige gebruik om huizen op ongeveer V
van de kavels te bouwen en de zo gewaardeerde privetuin te verdelen in een onnodig
klein sink achter het huis en een nog kleiner
stuk ervoör.
3

13.5.3 Problemen
De ruhntelijke scheiding van wonen, werken, recreatie en verkeer heeft de stedenbouw in de tweede helft van de 20e eeuw
bepaald. Het heeft de planningsopgaven
vereenvoudigd en conflicten tussen activiteiten voorkomen, maar bleek gaandeweg
ook grote nadelen te bezitten. Het land werd
gevuld met zielloze woonwijken die overdag uitgestorven waren, met werkgebieden
die 's-avonds leeg en onveilig waren, met
recreatiegebieden waar een groot deel van
de week helemaal niets gebeurde en met
voortdurende verkeersopstoppingen in de
verbindingen tussen al deze gebieden. De

Fig. 176. De ruilverkaveling Echt is afgesloten in
1983. De bovenste kaartgeeft de oude situaäe, de
onderste de situatie na de ruilverkaveling. De
bovenste kaart laatzien hoe het landschap in drie
delen uiteenvalt. Het westelijke gebied is kleinschalig verkaveld oud cultuurland. Het zuidoostelijke is
het voormalige Echterbos, dat in de 17e-19e eeuw
eveneens kleinschalig verkaveld is maar wel regelmatiger is ingedeeld en herkenbaar is aan een
rechthoekig wegenpatroon. Tussen beide gebieden
ligt het voormalige Echterbroek, dat in de 19e en
het begin van de 20e eeuw grootschalig ontgonnen
en bebost is (de bosgebieden zijn donker gekleurd).
De ruilverkaveling heeft weinig gevolgen gehad In
het centrale gebied, maar heeft wel een Sterke
schaalvergroting in de beide andere gebieden tot
gevolg gehad. De verschillen tussen de landschappen zijn daardoor genivelleerd. Uit: Jaarverslag
Centrale Cultuurtechnische Commissie en
Landinrichtingsdienst 1983, pp. 112-113.
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Enkele kwantitatieve gegevens over ruilverkavelingen/landinrichtingsprojcctcn in Noord- en Midden-Limburg

Tabel 37 geeft een aantal gegevens over twaalfraiIverkavelingen/lano%richtingsprojecten,die gereedkwamen tussen 1960 en 1990. Samen omvatten deze gebieden ruim 45000 ha, wat neerkomt op eenderde van het hele onderzoeksgebied.
De tabel maakt duidelijk dat het ora een ingrijpende verandering gaat. De grootste verandering is de concentratie van het grondbezit. Gemiddeld nam het aantal
kavels met ruim 55% af.
Een andere ingrijpende verandering toont het wegenpatroon. Voor de ruilverkaveling/landinrichting was gemiddeld iets meer dan 20% van de wegen verhard. Hoewel
grote verschillen tussen de gebieden voorkwamen, lijkt het percentage verharde wegen voor de ruilverkaveling in de loop van de tijd iets te zijn gestegen. Dit duidt
waarschijnlijk op een autonome ontwikkeling. Ook het nadere onderscheid tussen semi-verharde en onverharde wegen kan, behalve op een nieuwe classificatie, ook
wijzen op een ontwikkeling waarbij veel onverharde wegen met beperkte middelen beter bereidbaar werden gemaakt.
Na afsluiting van het project lag het percentage verharde wegen meestal rond de 60 a 70% van de (zelf met ruim een derde afgenomen) totale lengte aan wegen. In
absolute cijfers verdubbelde de lengte aan verharde wegen. De grote afname is te zien bij de groep onverharde en halfverharde wegen, waarvan de lengte met ruim
70% afham.
16

ideeen waren ontwikkeld in een periode waarin groei van de
mobiliteit nog uitsluitend positief werd beoordeeld. Het effect
was echter, dat mobiliteit met meer uitsluitend een recht was,
maar ook een noodzaak. Zoals een journalist het onlangs verwoordde: geen postcodegebied is ontworpen om er het grootste
deel van de tijd door te brengen.
17

De binnensteden verloren steeds meer nineties en werden soms
half afgebroken om het verkeer ruim baan te gunnen. Naarmate
de werkelijke centra terrein verloren, werd alsmaar kwistiger
gestrooid met de term 'centrum'. Na de winkelcentra kwamen de
bejaardencentra, medische centra en meubelcentra, totdat uiteindelijk zelfs instellingen voor landbouwkundig onderzoek zich
'centrum' gingen noemen.
De positie van de stadscentra werd nog extra verzwakt door de
relatief grote zelfstandigheid van de wijken. De Nederlandse
stedenbouw was gericht op de bouw van woonwijken met eigen
voorzieningen, die binnen de grote stedelijke gebieden een
woonmilieu moesten scheppen met een zekere dorpse kleinschaligheid. De wijken functioneerden zelden naar behoren, maar de
zwakke relatie van de wijken met het stadscentrum bleef in vrijwel ieder stedelijk gebied opvallend.
18

Het is vooral aan de ruimtelijke ordening te danken, dat de stadscentra de aanslagen op hun bestaan overleefden. De ontwikkeling
van weidewinkels langs snelwegen is in ons land effectief tegengehouden (althans tot voor kort) en de winkelfunctie van de binnensteden bleef overeind. In de gebieden die nog een menging
van nineties vertoonden, de binnensteden en delen van de 19eeeuwse ringen, veranderde het beleid in de jaren '70 van richting.

Vooral de stadsvernieuwing bood mogehjkheden om een kleinschalige verweving van activiteiten te handhaven. De binnensteden werden herontdekt als aangename gebieden om te winkelen,
cultuur te beleven, te wonen en te werken. Deze stap terug naar
verweving van functies bleek goede resultaten op te leveren,
maar kreeg nauwelijks gevolgen voor stadsuitbreidingen.

13.5.4 Locatie van de nieuwbouw
Was in de eerste helft van de eeuw geprobeerd om nieuwbouw op
de heide te realiseren om landbouwgrond te sparen, nu verschoof
de nieuwbouw naar het cultuurland. Vooral de bouwlanden, relatief droog en vaak dicht bij de nederzettingen, vormden gezochte locaties voor nieuwbouw. De natte graslanden in de beekdalen
brachten hogere bouwkosten met zich mee. De heidevelden en
bossen werden gaandeweg aangewezen als natuurgebied en daarmee vrijwel onaantastbaar. Figuur 177 laat zien dat meer dan de
helft van de nieuwbouw heeft plaatsgevonden op gebieden die in
1840 als bouwland in gebruik waren. Het grootste deel daarvan
bestaat uit oude dorpsakkers (velden).

13.6 Ruimtelijke ordening en de zorg voor het
landschap
Zoals vaker, liepen de ontwikkelingen in het landelijk gebied
enige decennia achter bij die in de stad. Ook in de landelijke
gebieden leidde de consequente scheiding van functies, zoals die
vooral door de landbouw werd voorgestaan, tot monofunctionele
saaiheid. Ondanks vroege pleidooien voor 'landvernieuwing'
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Tabel 37. Veranderingen in weglengte en aantallen kavels in een aantal ruilverkavelingen en landinrichtingsprojecten. Bron: Jaarverslagen
Cultuurtechnische Dienst/Landinrichtingsdienst 1960-1990.
Naam

Opp. (ha)

Looptijd

Wegen vöör (km)

Verhard

Semiverhard

Omerhard Totaal

Verhard

Montfort

1515

1946-1961

5,0

_

Broekhuizen

1080

1948-1964

9,8

-

Neer

2270

1951-1966

13

-

115

128

54,5

Egchel

1670

<1965-1972

10

-

79
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Weergegeven zijn de Limburgse projecten waarover uitgebreide gegevens staan in de jaarverslagen. Samen omvatten deze meer dan een kwart van net onderzoeksgebied. De aangegeven looptijd is de periode van het jaar van aanvraag tot en met net jaar waarin de akte van toedeling werd gepasseerd.

naar analogie van de stadsvernieuwing , bleef grootschalige
scheiding van nineties tot in de jaren '90 de hoogste wijsheid.
19

13.6.1 De bescherming van natuur en landschap
Aankoop van 'natuur'gebieden was nog lange tijd de belangrijkste activiteit van nataurbescherrningsorganisaties. Het heeft
geleid tot behoud van een klein deel van de hoogveen- en heidegebieden. Al in 1937 had de Commissie van Advies inzake de
Natuurmonumenten van het Staatsbosbeheer (de 'Commissie
Weevers') aangedrongen op behoud van een deel van de Groote
Peel. Het heeft nog lang geduurd, maar in 1951 kocht Staatsbosbeheer de eerste percelen aan. In 1952 volgde de 131 ha
Peelgrond die de gemeente Nederweert nog bezat; de turfwinningsrechten die derden nog bezaten werden in 1956 afgekocht.

Talloze kleine aankopen volgden en in 1969 bezat Staatsbosbeheer 875 ha. Aan de Brabantse zijde wees de gemeente Ästen
de overgebleven veengebieden in het bestemmingsplan van 1982
aan als natuurgebied. Intussen waren toen ook elders in de Peel,
zoals bij Griendtsveen, resterende veengebieden beschermd.
Drie van de meest uitgestrekte heide-, veen- en bosgebieden in
het onderzoeksgebied kregen de status van Nationaal Park: de
Groote Peel, de Hamert en de Meinweg.
20
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De aankopen van heide-, veen- en bosgebieden gaan nog steeds
door, maar verloren relatief aan belang. De groei van ruilverkavelingen en de versnellende autonome veranderingsprocessen in
de agrarische gebieden maakten dat nu de waarden van de oude
agrarische landschappen steeds meer onder druk kwamen te
staan. Het leidde tot een verschuiving van het aankoopbeleid naar
deze laatste gebieden. Gebieden als De Beylshof (Heythuysen),
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Exaten (bij Haelen) en Rozendaal (Montfort), die in de jaren '70
door Het Limburgs Landschap werden gekocht, zijn typische
agrarische cultuurlandschappen.
Aankoop van gebieden betekent dat het agrarische landschap
wordt verdeeld in gebieden die worden veiliggesteld en de veel
uitgestrektere rest die onder druk blijft staan van de ontwMelingen in de landbouw en in andere sectoren. De aankopen pasten
dan ook in een scheidingsfilosofie, waarbij natuur/landschap en
landbouw elk hun eigen gebieden kregen toegewezen. Het alternatief, verweving, werd uitvoerig bediscussieerd en ook wel
nagestreefd. Streekplannen gaven voor waardevolle landschappen aan dat het beleid gericht zou zijn op verweving van bijvoorbeeld landbouw en natuur. Meestal bleken de tegenstellingen te groot en de machtsverhoudingen te ongelijk om veel tot
stand te brengen.

nieuwe wegen, de verplaatsingen van boerderijen en de verbeterde ontwatering. De meeste ruilverkavelingen in Noord- en
Midden-Limburg werden voorbereid in de jaren '60 en '70, in de
periode waarin deze ingrepen het negatiefst uitpakten voor
natuur en landschap.
Het resultaat is een landschap waarin weinig aan het toeval is
overgelaten. In iedere ruilverkaveling kwamen wel enkele reservaten, maar die waren vaak klein van omvang en daardoor kwetsbaar voor invloeden uit de omgeving. Bovendien is meestal weinig zorg besteed aan de aankleding van het landschap; de landschapsplannen hadden in de procedure een ondergeschikte positie en werden vaak tijdens het planningsproces nog verder uitgekleed. Van een evenwichtig landschapsplan bleef soms weinig
meer over dan wat populieren op overhoekjes.
Nadat de ontginningen in het begin van de jaren '60 waren
gestopt, werden de ruilverkavelingen het symbool van de strijd

13.6.2 Landbouw versus natuur
x 1000 ha
De ruimtelijke ordening in het landelijk gebied is van de jaren
'50 tot in de jaren '80 grotendeels een zaak van de landbouw
geweest. Deze sector slaagde erin zich vrijwel te onttrekken aan
het bouwwerk van de ruimtelijke ordening, dat in de vooroorlogse jaren langzaam was opgebouwd. Vanuit de landbouw werd een
duidelijke scheiding van nineties voorgestaan. Het hoofddoel van
het Nederlandse landbouwbeleid was een maximale produktie en
export. Standsorganisaties, boeren en de rijksoverheid werkten
gezamenlijk aan dit doel. In het nieuwe agrarische landschap was
slechts in de marge ruimte voor andere activiteiten en voor
natuur.
Het belangrijkste en meest ingrijpende instrument was de ruilverkaveling. Ondanks de landschapsplannen, die verplicht waren
sinds de Ruilverkavelingswet van 1954, waren de ruilverkavelingen van de jaren '60 en '70 ingrijpender dan ooit. Steeds groter
werden de betrokken gebieden en steeds ingrijpender de maatregelen. Van relatief eenvoudige ruilprocedures om een sterkere
concentratie van het grondbezit te krijgen, ontwikkelde de ruilverkaveling zich tot een instrument om complete gebieden volgens de meest recente inzichten opnieuw in te richten. In de jaren
'70 gold 6 ha als minimummaat voor akker- of weilandpercelen,
en moest een bedrijf 16 ha rond de boerderij hebben.
Dergelijke eisen leidden tot een enorme schaalvergroting, waarbij een groot deel van de oude heggen, houtwallen en andere perceelsscheidingen sneuvelde. Ingrijpend waren ook de aanleg van
22
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tussen 'landbouw' en 'natuur'. De natuur- en landschapsbescherming, in Den Haag vertegenwoordigd door het Ministerie van
OK&W (later CRM), was voorstander van een verwevingsstrategie, bedoeld om zoveel mogelijk half-natuurlijke Systemen in
stand te houden. Om dergelijke Systemen te behouden was een
voortgezet agrarisch gebruik noodzakelijk, maar moest verdergaande schaalvergroting en intensivering worden tegengegaan.
Deze filosofie leverde plannen op voor nationale landschapsparken en, het meest duidelijke voorbeeld van een verwevingsbeleid,
relatienotagebieden. Voor de realisering van deze gedachten
kwamen weinig middelen beschikbaar en de tegengestelde opinies (aanvankelijk tussen beide ministeries, maar vanaf de overdracht van de Natuur- en Landschapsbescherming door CRM
aan L&V binnen dat laatste ministerie) bleven nog tot in de jaren
'90 het toneel beheersen.
23

Toch waren in de jaren '80 de scherpste kanten van de tegenstelling af. Zo maakte de invoering van de melkquotering (1984) een
eind aan een période van voortdurende groei van de productie in
de melkveehouderij. Met de nieuwe Landinrichtingswet (1985)
veranderde het puur agrarische 'ruilverkaveling' in het bredere
'landinrichting' en kwam er meer aandacht voor recreatie, natuur
en landschap. Sindsdien ontwikkelt landinrichting zieh langzaam
tot een instrument voor ruimtelijke ordening in brede zin.
Uitvoering van oudere plannen zorgden echter ook de laatste
jaren nog voor ernstige aantastingen van het landschap. Zo werden boerderijen gebouwd op het veld van Schandelo en verdwenen alle onverharde wegen op het veld van Merselo.

13.6.3 Recreatie
Een van de aspecten die in de Landinrichtingswet aandacht krijgen is de openluchtrecreatie. Deze activiteit is in de laatste
decennia belangrijker, en daarmee ook zichtbaarder, geworden.
Zowel intensieve als extensieve recreatievormen concentreren
zieh in de bossen en in de oude cultuurlandschappen. De extensieve recreatievormen, zoals wandelen en fietsen, zijn het meest
gebonden aan aantrekkelijke landsebappen. Deze gebieden worden dan ook doorkruist door een dicht net van auto-, fiets- en
wandelroutes. De gebruikers zijn echter siecht georganiseerd en
in economisch opzicht weinig interessant, en speien daarom nauwelijks een rol in de beslmtvorming over het landelijk gebied.
De intensieve recreatie is minder gebonden aan landschappelijke
kwaliteiten, en vormt daar zelfs vaak een bedreiging voor. Toch

blijken bijvoorbeeld bungalowparken en golfbanen voornamelijk
de meer aantrekkelijke gebieden op te zoeken. Een voorbeeld is
de omgeving van de ru'ine Bleijenbeek bij Afferden, waar een van
de best bewaarde oude kampenlandschappen binnenkort dreigt te
verdwijnen onder een enorm golfterrein.

13.6.4 Natuurontwikkeling
De laatste jaren komt juist vanuit de natuursector een roep om
scheiding van funeties. Behoud van half-natuurlijke landschappen in reservaten Week steeds moeizamer en kostbaarder. De
oude natuurreservaten waren vaak eilanden temidden van intensief gebruikte landbouwgebieden. In de jaren '80 ging de natuurbescherming meer en meer streven naar verbindingen tussen
natuurgebieden en naar overgangsgebieden tussen reservaten en
landbouwgebieden.
In de jaren '90 kreeg de natuur nieuwe mogelijkheden. Een mooi
voorbeeld biedt de waterhuishouding in het zandgebied. Nadat
het beleid vele decennia lang gericht was op kanalisatie van
beken om het water zo snel mogelijk af te voeren, traden nu in de
zomer regelmatig tekorten op. Deze tekorten werden aanvankelijk bestreden door beregening, maar het gebruik van 'gebiedsvreemd' water en van grondwater hiervoor wordt om ecologische
redenen steeds meer aan banden gelegd. Dit maakte de tijd rijp
voor 'beekherstel': opnieuw graven van meanders om de lengte
van de beek, en daarmee het waterbergend vermögen, te vergroten.
Nog ingrijpender is een andere ontwikkeling. In de landbouw
leidde de verwachting van verdere groei van de produetiviteit
met stabilisatie van de totale productie tot perspectieven van
grote overschotten aan land, die onder meer konden worden
gebruikt om natuur aan te leggen.
De natuurbescherming greep deze kansen en formuleerde een
meer offensieve Strategie, met plannen voor nieuwe natuurgebieden op marginale landbouwgronden. Door landbouwgrond her in
te richten tot 'natuur'gebied, kregen de natourbeschermingsorganisaties de beschikking over oppervlakten land die enkele jaren
eerder nog onmogelijk werden geacht. Dat in körte tijd een systeem kon ontstaan met een grote waarde, vooral voor vogels, was
duidelijk geworden in de Oostvaardersplassen (Flevoland). In
ruil voor afstaan van grond streefde de landbouw naar de vrije
hand in de rest van het buitengebied.
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In korte tijd werd zowel een praktische als een theoretische basis
gelegd. De theoretische basis werd het zogenaamde casco-concept, ontwikkeld door Wageningse landschapsarchitecten. Dit
concept ging uit van een scheiding van hoog- en laagdynamische
functies. Onder de eerste rekende men de landbouw, onder de
laatste de natuur. In de praktijk betekende dit een hergroepering
van gebieden met verschillende functies tot grotere eenheden.
In dezelfde tijd werd het plan Ooievaar gepubliceerd, een voorstel om delen van de uiterwaarden om te zetten in natuurgebied.
Het plan wekte direct enthousiasme en leidde tot een golf van
soortgelijke plannen. Het leek of ieder erop vooruit ging: ecologen zagen overal in Nederland potentiele Oostvaardersplassen,
de landbouw wilde wel wat marginale grond afstaan om elders de
handen vrij te krijgen, grindwinners en steenbakkers zagen een
kans om maatschappelijk draagvlak te creeren voor nieuwe ontgrondingen en cultuurmaatschappijen herkenden nieuwe werkgelegenheid. In Midden-Limburg werd begonnen met een meer
natuurlijke inrichting van een aantal grindgaten. fn het ZuidLimburgse Maasdal lijkt dit al omgekeerd, en lijkt natuurontwikkeling in de publiciteit de reden te zijn om grind te gaan winnen.
Voor de overgebleven historische cultuurlandschappen en voor
de 'mensgebonden natuur' daarbinnen, kunnen de plannen echter
een bedreiging vormen. Waar de belangen van milieu en natuur
een vaste plaats hebben gekregen in het beleid, lijkt de positie
van het historische cultuurlandschap daar zwakker dan ooit.
24

Opvallend is de omkering van doelstellingen. Waar een deel van
de mtourbescherming nu aandringt op scheiding van functies,
om in een aantal gebieden een fictieve 'oernatuur' te kunnen aanleggen, klinken vanuit de landbouw, die zoekt naar belangenspreiding en naar een breder maatschappelijk draagvlak, verwevingsideeen door. De landbouwsector blijkt, meer dan lange tijd
is gedacht, een grote diversiteit te vertonen. Naast de grootschalige, volkomen economisch handelende boeren zijn er grote
groepen boeren met belangen in recreatie of met andere neveninkomsten buiten de landbouw. Zeker in de gebieden met landschappelijke waarde bestaat ook vanuit de landbouw meer dan
voorheen belangstelling voor verweving. Daarnaast zijn nog
altijd belangrijke delen van de natuurbescherming, zoals Natuur-

monumenten, de Provinciale Landschappen en de organisaties
voor beheer van kleine landschapselementen, zeer betrokken bij
het beheer van oude cultuurlandschappen. Tot slot is het maatschappelijk draagvlak voor een zorgvuldige omgang met het
landschap waarschijnlijk groter dan ooit.
De toekomst van zowel het stedelijke als het rurale cultuurlandschap Staat of valt met het succès waarmee de huidige verwevingsideeën in de körnende jaren in praktijk worden gebracht.
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14 Enkele grote lijnen
De voorgaande beschrijving maakt duidelijk, dat de ontwikkeling van het landschap nooit heeft stilgestaan, maar dat er wel
fasen van snellere en van minder snelle verandering zijn te
onderscheiden. Duidelijk bleek wel, dat de ontwikkeling in de
laatste 1 ä 1 \ eeuw een van de meest dynamische perioden is
geweest. In de meeste literatuur wordt daarom een scheiding aangebracht tussen de traditionele en de moderne periode. Daaraan
worden vaak de begrippen verrijking en verarming gekoppeld. In
de eerste periode zou de invloed van de mens hebben geleid tot
een toename van landschappelijke variatie, en daarmee verrijkend hebben gewerkt. In de tweede periode leidde de invloed van
de mens daarentegen tot nivellering en verarming. De grens
wordt meestal rond 1850 of 1900 gelegd.
De verarming in de 20e eeuw valt moeilijk te betwijfelen. Of de
menselijke invloed voordien in ecologisch opzicht verrijkend
heeft gewerkt, is omstreden. Aan de ene kant was er de ontwikkeling van half-natuurlijke Systemen, zoals heidevelden, stuifzanden, hakhoutbossen, arme graslanden en akkers, die van nature niet of slechts in zeer geringe oppervlakten voorkwamen.
Daarmee werden nieuwe mogelijkheden gecreeerd voor veel
planten- en diersoorten. Anderzijds leidde de invloed van de
mens op den duur tot de onomkeerbare verdwijning van alle volkomen natuurlijke Systemen.
Voor het landschapsbeeld ligt de vroegere verrijking wel duidelijk. Zonder de menselijke invloed zou het overgrote deel van het
land zijn begroeid met loofbos, riet en veenmos. Ook voor de historisch-geografische waarde van het landschap zijn de begrippen
verrijking en verarming zinvol. Van verrijking kunnen we spreken als nieuwe ontwikkelingen elementen toevoegen aan een
bestaand landschap, van verarming als die nieuwe ontwikkelingen de oude uitwissen. Beide processen hebben altijd naast
elkaar bestaan, maar we kunnen wel zeggen dat tot in de 19e of
zelfs tot in de eerste helft van de 20e eeuw de balans doorsloeg
naar verrijking. Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen bleven
genoeg oude elementen bewaard om de oudere perioden in het
landschap te kunnen herkennen. De tijdsdiepte nam steeds verder
toe. Daarentegen hebben de ontwikkelingen van de laatste halve
eeuw geleid tot een zeer Sterke nivellering.
Het is mijns inziens niet goed mogehjk om een omslagpunt aan
te wijzen. Veeleer is sprake van een overgangsperiode, zowel
voor de stedelijke als voor de landelijke gebieden. In de volgende paragrafen onderscheid ik dan ook voor beide gebieden drie

perioden: traditioneel, overgang en modern. De perioden overlappen elkaar, maar globaal loopt de traditionele periode tot in de
tweede helft van de 19e eeuw en begint de moderne periode in
het midden van de 20e. Voor elke periode vat ik hieronder nog
eens de belangrijkste kenmerken samen.

14.1 Het traditionele landschap
Het traditionele landschap werd gekenmerkt door beperkingen.
In het landelijk gebied werd de expansie van bevolking en landbouw beperkt door gebrek aan mest, kapitaal en scholing. De
expansie van Steden werd heel concreet geremd door de vestingwerken, maar meer op een meer fundamentele wijze ook door de
draagkracht van het omringende platteland.

14.1.1 De Steden
Historische ontwikkeling
De traditionele periode begint voor de Steden in ons gebied in de
Middeleeuwen en loopt tot de tweede helft van de 19e eeuw. AI
in de vroege Middeleeuwen leidde de handel over de Maas tot het
ontstaan van enkele handelsplaatsen. De opkomst van de echte
Steden valt in de 13e eeuw, toen de bevolkingsomvang en de ontwikkeling van de economie een net van verzorgingssteden mogelijk maakte. De meeste Steden in ons gebied dateren uit deze
periode.
Met uitzondering van Roermond en Venlo, die door industrie en
handel in de late Middeleeuwen een Sterke groei doormaakten,
kwam geen van de Steden ver boven het niveau van plattelandscentra uit. De Steden onderscheidden zieh van de landelijke
nederzettingen door hun stedelijke rechten, door de nadruk op
niet-agrarische activiteiten en door de aanwezigheid van dichte
bebouwing en van vestingwerken. Tussen Steden en dorpen
bevond zieh een onduidelijke groep van vlekken en grote dorpen
die een of meer stedelijke kenmerken bezaten.
Vestingwerken vormden een harde grens tussen stad en buitengebied, hoewel stadsrandactiviteiten nooit helemaal zijn verdwenen. Het gebied binnen de vestingwerken was niet uniform ingericht; er bestanden verschillen in bebouwingsdichtheid en verschillende stadsdelen werden gedomineerd door bepaalde bevolkingsgroepen of activiteiten. Over het geheel genomen kenmerk-
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ten Steden zieh echter door een dichte bebouwing en een Sterke
verweving van nineties.
De meeste Steden in het Maasdal maakten na hun middeleeuwse
opkomst een lange periode van stagnatie door. De Steden bleven
tot het midden van de 19e eeuw binnen hun middeleeuwse ringen
van vestingwerken. Die vestingwerken zelf maakten wel een ontwikkeling door, waardoor ze in Roermond en Venlo in de 18e
eeuw net zoveel ruimte innamen als de Steden zelf. Het maakte
de kosten van uitbreiding van Steden steeds hoger, en leidde in
Venlo tot een hoge bebouwingsdichtheid. In het stagnerende
Roermond bestond zelfs in het geheel geen drang tot uitbreiding.
Nadat de vestingwerken daar in het begin van de 19e eeuw waren
afgebroken gebeurde er nog nauwelijks iets.

Continuïteit en verandering
Bij het bekijken van de stedelijke ontwikkeling valt op, hoe resistent de struetuur van Steden was tegen verandering. Naarmate
meer in een struetuur ge'mvesteerd was en het aantal belanghebbenden groter werd, was verandering moeilijker door te voeren.
Het meest resistent waren de wegen, vooral als die geflankeerd
waren door bebouwing. Het is iedere keer weer fascinerend om
te zien dat men in de meeste Steden nog steeds de weg kan vinden met de 16e-eeuwse kaart van Jacob van Deventer.

bouwhistorisch onderzoek zijn de laatste jaren enorme aantallen
middeleeuwse huizen ontdekt, verscholen achter (veel) jongere
gevels.

14.1.2 Het landelijk gebied
Historische ontwikkeling
De menselijke invloed op het landschap is, ondanks perioden van
terugslag, over het geheel genomen steeds verder toegenomen.
De eerste mensen die door het gebied trokken, leefden van jagen
en verzamelen en hadden maar weinig invloed op hun omgeving.
De invloed van de eerste landbouwers, in het NeoUthicum, was al
veel groter. Een tijdelijk hoogtepunt in de Romeinse tijd, met een
bevolkingsomvang en een mate van economische integratie die
nadien vele eeuwen niet meer bereikt zou worden, werd gevolgd
door een terugval. Vervolgens werd in de Middeleeuwen de basis
gelegd voor de huidige cultuurlandschappen.
Het cultuurlandschap dat toen ontstond was niet statisch. Ook
was het landelijk gebied niet zelfvoorzienend. Het verdwijnen
van bossen, het afgraven van veengebieden, het ontstaan van
stuifzanden en de degradatie van bodems maken duidelijk dat de
oude landbouw maar tot op zekere hoogte duurzaam was en dat
de mensen zeker niet in volledige harmonie met hun omgeving
leefden. Ook de oude landbouw gaf milieuproblemen.
1

Vestingwerken zijn in de loop van de tijd steeds omvangrijker en
duurder, en daarmee resistenter geworden. Aarden wallen waren
nog relatief eenvoudig te verplaatsen, muren waren dat al moeilijker en de postmiddeleeuwse vestinggordels vormden een bijna
onneembare barrière tegen stadsuitbreiding. Vanwege de hoge
kosten van verplaatsing, en ook wel omdat verkoop van grond
hielp bij de financiering, werden de nieuwe vestinggordels vaak
ruim opgezet. In de meeste Steden boden ze tot in de 19e eeuw
voldoende ruimte.
Met de wegen lagen ook de rooilijnen van de huizen vast. De verkaveling van een bouwblok was al veranderlijker, maar ook hier
had men altijd met meer partijen te maken. De verkaveling veranderde meestal geleidelijk, door kleine ingrepen.
De individuele huizen waren veranderlijker, maar ook hiervoor
gold behoud en beheer als uitgangspunt. Bij vernieuwing werd
waar mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande construeties.
Vaak werd alleen de gevel aan de nieuwe mode aangepast: bij

De mogelijkheden voor verandering waren beperkt, en tot in de
jaren '60 werd vrij algemeen aangenomen dat een gebied na de
eerste indenting weinig meer veranderde. De 19e-eeuwse topografische kaarten leken een middeleeuws landschap weer te
geven. De laatste decennia is op veel plaatsen gebleken dat het
cultuurlandschap een grote dynamiek heeft gekend en dat bijvoorbeeld nederzettingsvormen, kavelvormen en opgaande
begroeiing in de loop van de tijd ingrijpend kunnen zijn veranderd. Toch moeten de veranderingen ook weer niet worden overdreven. Grote verschuivingen in de landbouw hoefden bijvoorbeeld de struetuur van het landschap niet herkenbaar te wijzigen
en hoofdlijnen in de struetuur van het landschap bleven meestal
wel herkenbaar. Het landschap bestaat uit objecten uit een groot
aantal perioden. Naast jonge objecten komen wegen uit de
Romeinse tijd en kavelgrenzen en huisplaatsen uit de
Middeleeuwen voor.

431

De basis van het oude cultuurlandschap
Het cultuurlandschap werd in heel Noord- en Midden-Limburg
tot in de 20e eeuw gekenmerkt door een gemengde bedrijfsvoering. Dit alleen al gaf een grote landschappelijke variatie, met
rond iedere nederzetting bouwlandgebieden (velden of kampen),
graslandgebieden, bossen, heidevelden en woeste gronden.
Bouwland, grasland en onontgonnen gebieden waren van elkaar
gescheiden door houtwallen en houtsingels. De meeste boerderijen stonden op de grens tussen bouwland en weidegebieden.
Deze grensligging was optimaal bij een gemengde bedrijfsvoering.
Vooral de beekdalen (laag, nat, onbewoond en in gebruik als
grasland) en de oude bouwlanden (hoog, droog, open en onbewoond) behoren tot de belangrijkste structurerende elementen in
het landschap. Dat komt, behalve door de kenmerken van de
gebieden zelf, door de vaak geprononceerde grenzen. Oude
bouwlanden en beekdalen zijn gekoppeld aan de hoofdstructuren
van het natuurlijke landschap en hebben door de eeuwen heen
een grote mate van continui'teit gekend. De bouwlanden zijn in
de loop van de tijd uitgebreid, maar de (grotendeels middeleeuwse) kernen zijn op veel plaatsen nog steeds herkenbaar. Ook
de beekdalen zijn, ondanks het steeds intensievere gebruik en
ondanks de kanalisatie van veel beken, nog duidelijk in het landschap aanwezig. De grenzen tussen oude bouwlanden en beekdalen zijn op veel plaatsen nog herkenbaar in steilrandjes, houtwallen of wegen (de 'oude akkergrenzen' op kaart 2) en in de ligging van boerderijen.

Verschillende cultuurlandschappen
Meer in detail vallen verschillende cultuurlandschappen te
onderscheiden, naar schaal en naar fysiografische gesteldheid.
Op de stuwwal ligt het bouwland halfhoog op de helling en de
nederzetting onderaan die helling. In de andere landschappen ligt
het bouwland op de hoogste delen van het landschap. Daarbij is
het landschap in het dekzandgebiedbepaald door dekzandruggen
met een ovale plattegrond, terwijl het landschap in het terrassenlandschap wordt bepaald door moderne en oude geulen van de
Maas met daartussen hogere terrasresten. In elk van de landschapstypen zijn sporen gevonden van prehistorische bewoning,
maar alleen in het terrassenlandschap en het stuwwallenlandschap zijn tot nu toe nederzettingen aangetroffen die teruggaan
tot de Romeinse tijd. In het dekzandlandschap gaan de huidige

nederzettingen voorzover bekend niet verder terug dan de vroege
Middeleeuwen.
Binnen het terrassenlandschap en het dekzandlandschap bestanden grote verschillen in schaal. Velden en kampen onderscheiden
zieh zowel in uiterlijk als in ontstaansgeschiedenis van elkaar.
Kampen gaan samen met verspreide bewoning en zijn het resultaat van individuele ontginningen. De grote open bouwlanden
('velden') gaan meestal samen met (meer of minder dicht
bebouwde) gehuchten en dorpen, maar kunnen ook omringd zijn
door verspreide boerderijen. De velden zijn niet ineens in cultuur
gebracht: ze werden vanuit de directe omgeving van de dorpen en
stadjes geleidelijk naar buiten toe uitgebreid of ontstonden doordat kampontginningen aaneengroeiden.

Continui'teit en verandering
Net als in de Steden, kunnen we ook in het landelijk gebied
onderscheid maken tussen elementen met een verschillende mate
van resistentie tagen verandering. Wel was de rangorde van resistentie anders dan in de stad. In het, agrarische, landelijk gebied
was de invloed van de beperkingen die de omgeving aanbood,
veel belangrijker. Alleen goed ontwaterde en tocb niet te droge
gebieden boden de mogelijkheid om bouwland aan te leggen.
Ondanks eeuwenlange cultuurtechnische ingrepen, bleef het
bouwland tot in de 19e eeuw beperkt tot de hogere delen van de
dekzand- en terrassenlandschappen en het lagere deel van de
stuwwalflank. De beste graslanden lagen in de natte, maar wel
ontwaterde läge gebieden: in de beekdalen en in de lagere delen
van het terrassenlandschap. De grens tussen bouw- en graslandgebieden was eeuwenlang de favoriete woonplaats. Deze indeling vormt het meest constante element in het agrarische landschap.
Voor de losse elementen geldt in het landelijk gebied, net als in
de stad, dat naarmate meer in een structuur geinvesteerd was en
het aantal belanghebbenden groter werd, verandering moeilijker
was door te voeren. Over het algemeen lijkt het verkavelingspatroon in natte gebieden, waar de kavelscheidingen bestanden uit
watervoerende sloten die behalve als markering ook voor de ontwatering tuenden, nog resistenter dan in droge gebieden. Toch
zijn ook in de, droge, bouwlandgebieden de hoofdlijnen van het
verkavelingspatroon lang blijven bestaan. Die hoofdlijnen
behoorden daarmee tot de harde gegevens in het landschap.
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Grootschalige ingrepen, waarbij de gezamenlijke grondeigenaren in een gebied een nieuwe indeling overeenkwamen, zijn in
vroegere eeuwen wel voorgekomen maar bleven böge uitzonderingen. De meeste kwamen voort uit bijzondere omstandigheden,
zoals verplaatsing van een dorp, een onderbreking in het gebruik,
een andere scherpe breuklijn in de geschiedenis, of een zeer
overheersende positie van een grondbezitter. Over het algemeen
zijn de middeleeuwse verkavelingspatronen in hoofdlijnen
bewaard gebleven tot de recente ruilverkavelingsgolf.
Met het verkavelingspatroon waren ook de wegen over de velden
en door de beekdalen relatief hard, maar door het ontbreken van
bebouwing waren ze eenvoudiger te verleggen dan de stedelijke
wegen. Over de droge heide lag het verloop van wegen niet vast.
De karresporen verschoven voortdurend en men kan hier vaak
beter spreken van verbindingen dan van wegen.
De bebouwing lag in het landelijk gebied minder vast dan in de
Steden. Landelijke bebouwing was aan minder regels gebonden,
de gebouwen zelf werden langer van hout gebouwd, de voordelen van een bepaalde lokatie lagen minder vast en grondeigenaren bezaten vaak verschallende, verspreid liggende stukken land.
AI deze factoren maakten het eenvoudiger een woning te verplaatsen, en daarmee het nederzettingspatroon te veranderen.
Toch hebben we maar weinig aanwijzingen gevonden voor
ingrijpende veranderingen van dorpsstructuren. Veel belangrijker
waren verschuivingen doordat nieuwe bebouwing aan de rand
van, of zelfs geheel buiten, de oude woongebieden werd gesticht.

14.2 De landschappen uit de overgangsperiode
In de overgangsperiode werden de belangrijkste beperkingen
weggenomen, wat leidde tot een enorme expansie van het cultuurland en van de Steden. De nieuwe stadsdelen en landbouwgebieden hadden al de kenmerken van de nieuwe tijd, maar de
eerder ingerichte gebieden werden nog maar in geringe mate aangepast.
14.2.1 De Steden
In de loop van de 19e eeuw werden de vestingwerken afgebroken
en begonnen de Steden ruimtelijk uit te breiden. De nieuwe stadsdelen waren over het algemeen grootschaliger dan de oude stad,
en kenmerkten zieh door een groeiend ruimtebeslag en een toenemende functiescheiding. Buiten de stad namen de stadsrandzones meer en meer ruimte in.

Aan het begin van de 20e eeuw ontstond de moderne ruimtehjke
ordening, die zieh vooralsnog vooral met de nieuwe uitbreidingen bezighield. Doelen waren vooral verbetering van de woonomstandigheden in de Steden, waartoe eisen werden gesteld aan
de inrichting van nieuwe stadswijken, en het tegengaan van ongewenste uitwaaiering van Steden over het landelijk gebied. Beide
doelen zijn in hoge mate bereikt, waarmee we de vooroorlogse
ruimtelijke ordening tot een doorslaand succes kunnen verklaren.
De grote stadsuitbreidingen hadden nog een duidelijk stedelijk
aanzien, met veelal gesloten bouwblokken. Daarnaast vonden
meer geleidelijke uitbreidingen plaats door de bouw van vrijstaande huizen längs bestaande wegen. In landelijke kernen
maakten dergelijke huizen zelfs vrijwel de hele groei uit.
Daartussenin bevonden zieh de planmatige laagbouwwijken die,
althans in uiterhjk en ruimtegebruik, geinspireerd waren door de
tuinstadgedachte. In stedebjke uitbreidingen werd geexperimenteerd met nieuwe construetiemethoden, zoals betonskeletbouw.
In de binnensteden kwam een sterkere functiescheiding tot stand.
De veranderingen vonden geleidelijk plaats en stratenpatroon,
gebruik en bebouwing bleven grotendeels intact.

14.2.2 Het landelijk gebied
Ook in het landelijk gebied is er een overgangsperiode tussen traditioneel en modern geweest. In de eerste helft van de 20e eeuw
waren de oude beperkingen grotendeels verdwenen en werden de
heidevelden en een deel van de bossen omgezet in cultuurland.
Ook in het oude cultuurland vonden aanpassingen plaats, bijvoorbeeld de vervanging van een groot aantal houtwallen en
heggen door prMeldraad, maar wegen-, bebouwings- en verkavelingspatroon veranderden weinig.
In de vroegere heidevelden en veengebieden kwamen twee nieuwe landsebapstypen tot ontwikkeling: het tnrfwinningslandschap
en het landschap van de jonge heide-ontginningen. Het eerste
vinden we in ons gebied alleen rond Griendtsveen. Het is een
zeer bijzonder landschap, door de vorm van de ontsluiting, de
Sterke bebossing en de fraaie bebouwing.
Het landschap van de jonge ontginningen wordt gekenmerkt door
een grote schaal en rechte lijnen. Het vormde een scherpe tegenstelling met het oude landschap, dat juist was gekenmerkt door
gebogen lijnen en dat bovendien met haar lange geschiedenis rijker en minder voorspelbaar was.
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De 19e-eeuwse heideontginningen vertoonden nog een zekere
afwisseling door de verspreide bospartijen, de wegbeplanting en
de houtranden. De heide- en broekontginningen uit de 20e eeuw
zijn daarentegen vaak volkomen kale utiliteitslandschappen.
Beplanting bad niet langer een agrarische functie en esthetische
argumenten hebben bij de inrichting nauwehj'ks een roi gespeeld.
Het is een opvallend contrast met de droogmakerijen, die in de
19e eeuw als kale utiliteitslandschappen werden ontworpen (bijvoorbeeld de Haarlemmermeer), maar die in de 20e eeuw juist
met grote zorg werden ingericht.
De jonge landschappen waren aangelegd op de voormalige heidevelden. Zolang het onderscheid tussen oude en jonge cultuurlandschappen duidelijk was, bleven ook de voormalige 'woeste
gronden' herkenbaar, al waren de heidevelden en moerassen zelf
vrijwel verdwenen. Nog omstreeks 1950 was er een cultuurlandschap waaruit de geschiedenis van dat landschap was af te lezen.
In enkele decennia nadien zijn grote delen van dat landschap verdwenen.

14.3 De moderne landschappen
In de moderne période werden ook de oude binnensteden en de
oude cultuurlandschappen op de schop genomen. De laatste jaren
staan veel van de kenmerken van de moderne période ter discussie. Als deze discussies leiden tot een nieuwe koers is er reden
om te spreken van een nieuwe ('postmoderne') tijdsperiode.

14.3.1 De Steden
De tweede helft van de 20e eeuw was de période van de moderne stad. Deze werd gekenmerkt door een ongekende fysieke uitbreiding, maar ook door grootschalige ingrepen in de oude Steden. De enorme groei van het ruimtebeslag voor stedelijke doelen hangt nauwelijks meer samen met bevolkingsgroei, maar
komt vooral op het conto van een groeiend ruimtegebruik per
inwoner.
De oude stadsdelen bleken niet in Staat ruimte te bieden aan de
vele grootschalige activiteiten die er een plaats zochten. Vooral
de groeiende ruimtebehoefte van het verkeer bleek een dodelijke
bedreiging voor de stad. De jaren '50 en '60 werden gekenmerkt
door pogingen om Steden aan te passen aan de eisen van dat verkeer. In de nieuwe uitbreidingen leidde dat tot de ver doorge-

voerde scheiding van functies, die we in hoofdstuk 13 beschreven. Veel moeilijker verliep de aanpassing in de oude binnensteden. De problemen leidden vooral in de jaren '60 en '70 tot een
Sterke aantasting van de bebouwing, tot een verregaande commercialisering en tot een steeds verder teruglopende woonfunctie. Plaatsehjk vonden drastische ingrepen plaats die, bijvoorbeeld in Roermond, de schade van de Tweede Wereldoorlog ver
overtroffen.
De toenemende functiescheiding leidde tot het langzame verdwijnen van het typerende stedelijke woonmilieu, met haar kenmerkende combinatie van hoge bebouwingsdichtheid, afwisseling en kleinschaligheid. Iets dat ermee vergelijkbaar is, kwam in
de nieuwbouw nergens tot stand, zeker nadat de traditionalistische stromingen in de jaren '50 van het toneel waren verdwenen.
Als een ding onmogelijk is gebleken in de moderne stedenbouw
is het wel de ontwikkeling van een woon- en leefomgeving met
de eigenschappen en kwaliteiten van oude binnensteden.
Pas in de jaren '80 nam de belangstelling voor stedelijk wonen
weer toe. De decennialange nadruk op kwantiteit in plaats van op
kwaliteit had tot een grote uniformiteit in de leefomgeving
geleid. Er kwam een omslag in het denken, die leidde tot hernieuwde aandacht voor pluriformiteit en voor verschillen in
woonwensen. Er bleken mensen te bestaan die stedelijk wonen
aantrekkelijk vonden en die zelfs bereid bleken genoegen te
nemen met minder tuin en parkeerruimte. De oude binnensteden
werden opnieuw ontdekt als woon- en leefomgeving. Parallel
hiermee kwam ook de monumentenzorg uit haar isolement.
Onder invloed van de stadsvernieuwing ontwikkelde monumentenzorg zieh van de bescherming van losse panden tot zorg voor
de kwaliteit van de hele leefomgeving.

14.3.2 Het landelijk gebied
De grote afbraak
Het is moeilijk om positieve kanten te ontdekken aan de wijze
waarop in de laatste halve eeuw met het cultuurlandschap is
omgegaan. Kan men van de Steden nog zeggen dat niet alle
pogingen succesvol waren, maar dat er wel oog is geweest voor
de kwaliteit van de omgeving, in het landelijk gebied was dit nauwelijks het geval. De historische landschappen werden een voor
een op de schop genomen en opnieuw ingericht. De protesten
waren gering, wat waarschijnlijk deels te verklaren is uit de
groeiende afstand tussen mensen en landschappen. De landbou-
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wers werden economen die leerden de grond hoogstens nog als
produktiefactor ernstig te nemen. Een groeiende meerderheid
van de bevolking werkte niet in de landbouw, woonde niet meer
op het platteland en kocht in de winkel produkten die door steeds
meer chemische processen van de landbouw gescheiden waren.
We zagen in een van de voorgaande hoofdstukken hoe in de 20e
eeuw een breekpunt ontstond doordat de restruimte voor nieuwe
activiteiten op raakte. Sindsdien wordt om iedere Vierkante meter
gevochten. Daarbij bleken de stedelijke functies het sterkst. De
landbouw moest aanzienlijke gebieden afstaan voor verstedelijking, grmdwinning en wegaanleg. In de overgebleven gebieden
bleek de landbouw weer aanzienlijk sterker dan de belangen van
natuur en landschap. Net als in de Steden ontstond ook in het landelijk gebied een toenemende functiescheiding. Gestimuleerd
door de overheid drukte de economisch sterkste activiteit, de
landbouw, steeds meer de andere activiteiten weg. Binnen de
landbouw werden alle kaarten gezet op een bedrijfstype: het
(steeds grotere) gezinsbedrijf.
We moeten constateren dat de landbouw niet in Staat is gebleken
een landschap te creeren dat ook voor andere activiteiten aanknopingspunten bood. In de landbouwgebieden heeft een ongekende nivellering plaatsgevonden, die zelfs het onderscheid hissen de landschapstypen bijna onherkenbaar heeft gemaakt. De
meeste landschappen zijn in de loop van de 20e eeuw grootschaliger geworden. Daarentegen zijn de landschappen die gekenmerkt werden door grootschaligheid en openheid juist kleinschaliger geworden. Zo zijn veel velden doorsneden door mfrastructuur en verder aangetast door nieuwbouw, ontgrondingen en verkeerd gesitueerde beplantingen. De kleinschalige percelering van
de velden, het tweede belangrijke kenmerk naast de visuele
grootschaligheid, is vrijwel overal verdwenen. Beekdalen werden
aangetast en moeilijker herkenbaar door beekkanalisaties en ontwatering. Door het rechttrekken van wegen, waterlopen en akkerranden, de schaalvergroting in verkaveling en wegenpatroon, het
verplaatsen van boerderijen en het opruimen van landschapselementen zijn de velden- nauwelijks meer van de kampenlandschappen en de oude nauwelijks meer van de jonge landschappen
te onderscheiden. Terwijl grote delen van de oude bouwlanden
nu onder gras liggen, treffen we mai'sakkers aan in beekdalen.
Veel van de kenmerken en waarden van het cultuurlandschap liggen in afzonderlijke landschapselementen. Ontelbaar is het aantal landschapselementen dat de laatste halve eeuw is verdwenen.

De omvorming van het landschap vond zowel geleidelijk als
grootschalig en planmatig plaats. De geleidelijke ontwikkeling
vond plaats door voortdurende kleine ingrepen: hier de bouw van
een schuur, daar het opruimen van een houtwal enz. Deze geleidelijke ('autonome') ontwikkeling leidde tot het verdwijnen van
een groot aantal dementen, maar de structuur van het landschap
bleef meestal wel herkenbaar. Veel ingrijpender was de snelle,
drastische en planmatige omvorming van het landschap door
ruilverkavelingen. Hierbij ontstond een volledig nieuw landschap, waarin zelfs de hoofdkenmerken van het oude landschap
niet of slechts met moeite terug te vinden waren.
De negatieve ontwikkeling werd nog verergerd door de povere
kwaliteit van het nieuwe landschap. Slechts in enkele gebieden
heeft de omvorming van het landschap geleid tot acceptabele
resultaten; meestal werden de grote verliezen niet gecompenseerd. Dat kwam vooral door een gebrek aan bereidheid om in
landschap te investeren. Natuur en landschap werden beschouwd
als afwijkingen van het ideaal, die alleen op zeer beperkte oppervlakken werden getolereerd. De Relatienota en de plannen voor
nationale landschappen uit de jaren '70 waren geen omslag in de
ontwikkelingen in het landelijk gebied, maar slechts een noodgreep om de ergste gevolgen te compenseren.

Recente ontwikkelingen
De ontwikkelingen van de laatste jaren bieden in dit opzicht
slechts in beperkte mate aanleiding voor optimisme. Positief is de
omslag die heeft plaatsgevonden in de landinrichting. Bij recente landinrichtingsprojecten blijven vaak de hoofdhjnen in het
landschap herkenbaar en wordt meer dan voorheen zorg besteed
aan de landschappelijke inrichting. De landinrichtingsplannen
die momenteel worden voorbereid bieden een verbetering voor
de landbouw zonder dat daarvoor het landschap wordt opgeofferd.
Toch hebben landschap en cultuurhistorische waarden nog altijd
een zwakke positie in de afwegingen. Nog maar een paar jaar
geleden, bij de tracekeuze voor Rijksweg 73, bleek bijvoorbeeld
een kans op een klein aantal extra arbeidsplaatsen al voldoende
voor de keuze van een (ook nog eens duurder) trace dat zeer
negatief uitpakt voor enkele van de meest kostbare stukjes cultuurlandschap van Midden-Limburg. Ook de grmdwinning blijft
nog altijd een bedreiging. Nieuwe plannen worden gekoppeld
aan namurontwikkeling, wat in ieder geval betekent dat het eind-
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resultaat beter is dan bij de oudere projecten. Het betekent echter
evenzeer vernietiging van het oude landschap. De ondiepe grindwinning die nu wordt voorgestaan leidt zelfs tot een hogere
oppervlakte van de afgravingen.
Een groot probleem is dat ook binnen de 'zachte' krachten steeds
sterker sectoraal wordt gedacht. Het leidt tot conflicten tussen
milieu-, natuur- en landschapsbelangen. Zo leidt mestinjectie,
geintroduceerd om stankoverlast door drijfmest tegen te gaan, tot
schade aan natuur en landschap. Binnen een deel van de natuurbescherming bestaat een groeiende neiging om de oude agrarische cultuurlandschappen maar op te geven en te vervangen door
monofunctionele 'nieuwe natuur'. Het betekent een scheiding
tussen landbouw- en natuurgebieden, waarbij in allebei de cultuurhistorische waarden van het landschap in het gedrang dreigen
te komen.
2

Aan de nadere kant is de laatste jaren in het landelijk gebied, net
als in de stad, het besef van pluriformiteit doorgedrongen. De
recente ontwikkelingen in de landbouw geven een nieuwe kans.
Ondanks de nog altijd groeiende druk op de ruimte, lijken de
vooruitzichten voor het beheer van het cultuurlandschap op dit
moment beter dan in lange tijd het geval geweest is. In het Vierde deel van deze Studie willen we hier nog wat beter naar kijken.

Noten
1. Bieleman, 1992b.
2. Renes, 1994c.

Deel 4. Kaarten, waardering en toepassing

15 Toelichting op kaart 1: Opbouw van het
cultuurlandschap
Dit hoofdstuk geeft een overzicht en een verantwoording van de
legenda van Kaart 1. Waar nodig zijn kanttekeningen bij de
inventarisatie en de weergave toegevoegd.

15.1 Opbouw van de legenda
De kaart is bedoeld om inzicht te geven in de opbouw en de historische achtergronden van het cultuurlandschap. Daartoe zijn
drie groepen gegevens onderscheiden:
1. Landschappen: de grote fysisch-geografische eenheden, en
daarmee de indeling in cultuurlandschappen. Om deze eenheden beter terug te kunnen vinden is de indeling ook nog
eens apart op een bijkaart aangegeven.
2. Bodemgebruikseenheden in het begin van de 19e eeuw. Meer
dan wat ook bepaalt dit de structuur van het oude cultuurlandschap. De meest intensief gebruikte gebieden waren de
bouwlanden en de graslanden. De ligging van deze gebieden
hing nauw samen met de natuurlijke gesteldheid van het
landschap. Daarnaast was een belangrijk deel van het gebied
nog in de 19e eeuw zeer extensief in gebruik: bos, heide,
moeras en stuifzand.
3. De ontwikkeling nadien binnen de gebieden die in het begin
van de 19e eeuw nog onontgonnen waren. Binnen deze jonge
landschappen zijn de veenontginningen en de nu nog resterende onontgonnen gebieden afzonderlijk aangegeven; binnen de restcategorie is geen nader onderscheid aangebracht
naar typen.

15.2 Kaarteenheden en gebruikte gegevens
15.2.1 Landschappen
Dikke getrokken lijnen geven de grenzen tussen de belangrijkste
landschappen, die van de stuwwal, de terrassen en het dekzand.

Het terrassenlandschap is onderverdeeld in een aantal sublandschappen (tabel 38), waarvan de grenzen door onderbroken lijnen zijn aangegeven. De landschappen zijn daarnaast op een,
sterk verkleinde, inzet naast de legenda weergegeven.

15.2.2 Bodemgebruik 1806/1840
Het bodemgebruik in het begin van de 19e eeuw is grotendeels
overgenomen van de Tranchotkaart (ca. 1806). Voor het meest
westelijke deel, de punt ten westen van Weert, ontbreekt deze
kaart en zijn de nettekeningen van de Topographische en
Militaire Kaart (ca. 1840) gebruikt.
Aangegeven zijn de volgende bodemgebruikscategorieën:
- kern. Als kern is gedefmieerd een groep van vijf of meer huizen/erven op een onderlinge afstand van minder dan 150
meter.
1

-

bouwland.

Hierbij gaat het om de betere graslanden, die op de
Tranchotkaart als 'prés' staan aangegeven. Onder deze catégorie viel ook een aantal gemeenschappelijke graslanden.
heide, bos, Woeste grond. Hiertoe zijn ook de zeer extensief
gebruikte graslanden gerekend die op de Tranchotkaart als
'pâturages' staan aangegeven.

- grasland.

-

15.2.3 Percelering en perceelsrandbegroeüng 1806/1840
Bij de bouwlanden is onderscheid gemaakt naar het al of niet
voorkomen van perceelsrandbegroeüng. Het gaat hier om het
verschil tussen de open 'velden' en de besloten 'kampen'. Velden
zijn akkers die behoren bij een gehucht of dorp. Hoewel deze
akkers vaak zeer kleinschalig zijn verkaveld, ontbreken zichtbare
perceelsscheidingen. Wel zijn de velden vaak in hun geheel door
een houtwal omgeven. Kampen zijn stukken bouwland die beho-
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Tobel 38. De indeling in landschappen

Hoofdtypen

Subtypen

Stuwwallenlandschap
Dekzandlandschap
Terrassenlandschap

Rivierdalbodem (= holocene Maasdal)
Terras, relatief laaggelegen ('laagterras')
Terras, relatief hooggelegen ('hoogterras')
Terras, relatief hooggelegen en sterk versneden ('versneden terras')
Plateau (= oud Rijnterras)

ren bij één boerderij en die afzonderlijk omgeven zijn door een
houtwal.
Bij de graslanden is onderscheid gemaakt tussen gemeenschappelijke graslanden, waarin geen kavelscheidingen voorkomen
Çgrasland, ongeperceleerd'), en graslanden die prive-eigendom
en individueel gebruikt zijn Çgrasland, geperceleerd'). In de
laatste zijn de afzonderlijke kavels omgeven door sloten en/of
beggen.

15.2.4 De gebieden die in 1806/1840 nog niet waren ingericht
In 1806/1840 was een belangrijk deel van bet gebied nog heide,
moeras of stuifzand. Nadien zijn grote delen van dit gebied in
cultuur gebracht. In deze gebieden is nog een nader onderscheid
aangebracht door de grens van het cultuurland in 1890 en in 1990
aan te geven.
In dit gebied zijn de volgende eenheden aangegeven:
- Nieuw cultuurland 1806/1840-1890.
- Nieuw cultuurland 1890-1990.
- Resterend onontgonnen gebied 1990.
Het gebied bestaat uit twee typen jonge landschappen: de veenkolonie Griendtsveen, die een klein gebied rond het gelijknamige dorp beslaat, en het landschap van de jonge ontginningen, die
de hele rest van de gele gebieden beslaat. Op de kaart is het eerstgenoemde gebied met een arcering aangegeven.

Van de veenkolonie Griendtsveen is de structuur gelegd in het
midden van de 19e eeuw; nadien is een deel in cultuur gebracht,
terwijl een ander deel (nog) bestaat uit heide, bos en hoogveenrestanten. De aanduiding veenkolonie is beperkt tot het gebied
waarvan de structuur nog altijd wordt bepaald door het stelsel
van turfkanalen. Gebieden waar de kanalen verdwenen zijn, alsmede gebieden waar andere sporen van turfwinning zichtbaar
zijn (bijvoorbeeld veenbanen: zie Kaart 2), zijn gevoegd bij de
eenheden 'Nieuw cultuurland 1890-1990' en 'Resterend onontgonnen gebied 1990'.
De gegevens over het cultuurland omstreeks 1890 zijn overgenomen van de topografische kaarten uit die période. Het betreft de
oudste editie van de Chromotopografische kaart 1:25.000. Dat
deze in dit gebied juist in de période rond 1890 is samengesteld,
is een gelukkig toeval. De période kort voor de laatste eeuwwisseling markeert namelijk een breuk in de ontwikkeling. De toename van het cultuurland in de 19e eeuw betraf voornamelijk
kleine gebieden aan de grens van het oude cultuurland, terwijl in
de période daarna (voor het overgrote deel in de eerste helft van
de 20e eeuw) pas de grootste ontginningsactiviteit plaatsvond.
Kaart 1 laat dit duidelijk zien. Overigens is de wegenstructuur in
veel van de 20e-eeuwse ontginningen al in de 19e eeuw gelegd
(zie Kaart 2).
In de jonge ontginningen was het onderscheid tussen bouw- en
graslanden minder scherp en constant dan in het oude cultuurland. Een nader onderscheid tussen bouwland en grasland is
daarom in deze gebieden niet meer aangebracht.

Fig. 178. Kernen in Noord- en Midden-Limburg, ca 1806. De grote stippen geven dorpen en Steden met meer dan 250 huizen aan, de tussenmaat dorpen met 25
250 huizen, de kleine gebuchten en dorpen met 5-25 huizen (uit: Renes, ter perse).

439

15.3 Gebruik van de kaart
De kaart geeft een duidelijk beeld van de structuur van het landschap: de oude nederzettingen, de bouwlanden, de (al of niet verkavelde) graslanden en de gebieden die in het begin van de 19e
eeuw nog niet ontgonnen waren. De grote open dorpsakkers zijn
te onderscheiden van de meer besloten kampen. Die kampen
overheersen in de omgeving van Hunsel; voorts lagen kampenzönes aan de randen van de dorpsakkers.
Bij de bebouwing is te zien hoe de meeste nederzettingen op de
rand van de bouwlandgebieden liggen. Bij een aantal nederzettingen (Echt, Buggenum) is de ligging op een terrasrand goed te
zien. Daarentegen is de verspreide bebouwing niet aangegeven.
Wel gaan de oude kampengebieden en de jonge ontginningen
samen met verspreide bewoning, zodat dit kenmerk indirect wel
valt af te leiden.
Het dekzandgebied valt duidehjk te onderscheiden van het terrassenlandschap. Het eerste gebied wordt gekenmerkt door ovale
bouwland-eilanden, overeenkomend met de geomorfologische
gesteldheid van het dekzandlandschap. De terrassenlandschappen kenmerken zieh door veel grotere oppervlakten cultuurland
in de 19e eeuw, en door een grotere variatie in vormen.
De gebieden die in het begin van de 19e eeuw nog onontgonnen
waren, zijn voornamelijk naar periode van ontginning onderver-

deeld. Toch geeft deze indeling wel enig inzicht in de kenmerken
van het landschap. De ontginningen uit de loop van de 19e eeuw
omvatten kleine gebieden, die meestal grenzen aan het oudere
cultuurland. Het betreft over het algemeen kleinschalige ontginningen, waarin heggen als perceelsgrens werden aangelegd. De
uitgestrekte ontginningen uit de (eerste helft van de) 20e eeuw
waren daarentegen grootschaliger en, doordat gebruikt werd
gemaakt van (prikkel)draad als perceelsgrens, in visueel opzicht
open. Een duidelijk afwijkend landschap is dat van de veenkolonie Griendtsveen, waarvan de structuur wordt bepaald door gaffelvormige vaartenstelsels. Dit landschap is afzonderlijk aangegeven.
De gegevens op Kaart 1 kunnen een rol speien als het gaat om
behoud en eventueel versterking van de landschappelijke structuur. In dat geval zijn zowel de kenmerken van de verschillende
deelgebieden als de grenzen tussen die deelgebieden een aanknopingspunt voor plannen voor herstel of aanvulling van
beplanting, locatie van bouwactiviteiten, behoud of herstel van
landschappelijke openheid in gebieden, enz.

Noten
1. Voor een nadere indeling van de kernen verwijzen we naar Renes, ter
perse.

440

16 Toelichting op kaart 2: Historische elementen
in het landschap
16.1 Opbouw van de legenda
De legenda bestaat uit drie onderdelen:
- Basisgegevens en natuurlijke elementen.
- Historische elementen, ingedeeld naar hun oorspronkelijke
functie. Deze indeling is in hoofdlijnen ontworpen door
Schuyf. Een indeling naar oorspronkelijke functie heeft als
voordeel dat veel objecten die naar ontstaanswijze met elkaar
samenhangen, in de legenda bij elkaar staan.
- Verdwenen elementen, die van belang zijn omdat er mogelijk
nog resten van in het bodemarchief aanwezig zijn.

16.2.2 Natuurlijke waterlopen

Als ondergrond voor de kaart met historische elementen is een
aantal basisgegevens opgenomen. Deze zijn van belang omdat ze
een aantal hoofdlijnen van het historische cultuurlandschap markeren. Daarmee bieden ze voor een deel van de historische elementen een landschappelijke context. Bovendien maken ze een
koppeling van de gegevens aan die van Kaart 1 eenvoudiger.

De natuurlijke waterlopen zijn aangegeven omdat ze belangrijke
structurerende elementen in het landschap vormen, maar tevens
omdat ze door eeuwenlange menselijke invloed ook in cultuurhistorisch opzicht van belang zijn.
- (Grotendeels) natuurlijke waterloop, trace vrijwel gelijk als in
1806, of nog vrij meanderend Een '(grotendeels) natuurlijke
waterloop' is een waterloop die nog ongeveer dezelfde (kronkelende) bedding volgt als in het begin van de 19e eeuw. Met
de term 'grotendeels' wordt aangegeven dat iedere waterloop
door menselijke activiteiten bemvloed is.
- (Grotendeels) natuurlijke waterloop, na 1806 gekanaliseerdDe
gekanaliseerde natuurlijke waterlopen zijn aangegeven omdat
ze, ondanks hun verminderde herkenbaarheid, nog steeds de
geleding van het natuurlijke landschap markeren.
- Verdwenen (grotendeels) natuurlijke waterloop, trace nog in
het terrein herkenbaar.
- Maas, huidige loop gelijk aan die in 1806.

16.2.1 Cultuurland 1806/1840

16.3 Historische elementen

1

16.2 Basisgegevens en natuurlijke elementen

Het 'cultuurland 1806/1840' is aangegeven omdat het de structuur van het cultuurlandschap verduidehjkt. Hiertoe zijn de
legenda-eenheden 'bouwland 1806/1840' en 'geperceleerd grasland 1806/1840' overgenomen van Kaart 1 en samengevoegd.
In een aantal gevallen zijn de grenzen van deze gebieden nog herkenbaar; waar dat het geval is zijn die afzonderlijk aangegeven
(zie par. 16.3.1). In veruit de meeste gevallen zijn deze echter
onherkenbaar geworden door kavelvergroting en andere veranderingen in het landschap. Toch zijn de oude bodemgebruikseenbeden in het landschap vaak nog wel enigszins herkenbaar. De oude
bouwlanden worden gekenmerkt door een relatief hoge Ugging
en vaak door een golvend oppervlak. De oude graslanden hadden
juist een läge ligging en waren vaak nat; de beekdalen zijn daarnaast nog herkenbaar aan de aanwezigheid van een beek. Deze
eenheden bieden aanknopingspunten voor landschapsherstel.

16.3.1 Landbouw
Mate van verandering
- Gebied met sedert 1830 weinig veranderd verkavelingspatroon
In deze gebieden is het historische verkavelingspatroon nog
herkenbaar.
- Gebied met sedert 1830 matig veranderd verkavelingspatroon
In deze gebieden hebben forse veranderingen in het verkavelingspatroon plaatsgevonden, maar zijn de hoofdlijnen (wegen,
oude bodemgebruiksgrenzen) nog wel terug te vinden.
Deze eenheden zijn uiteraard alleen aangegeven voor gebieden
die al in 1830 verkaveld waren: de bouwlanden en een deel van
de graslanden. De mate van verandering is bepaald door vergelijking van moderne kaarten met de Tranchotkaart en de oudste
kadastrale minuutplans.

441

Verkavelings- en ontginningssporen
Grenzen van akkers en kampen waren tot de eerste helft van de
20e eeuw gemarkeerd door heggen of houtwallen, die dienden als
veekering. Behalve als begroeiingsrand was de grens vaak herkenbaar aan een steilrand (fig. 179). In de loop van de 20e eeuw
zijn veel van deze begrenzingen minder duidelijk geworden.
Sommige zijn nog altijd herkenbaar als houtwal of steilrand,
andere zijn afgevlakt maar als glooiing nog herkenbaar. In en om
de bouwlandgebieden zijn de volgende kaarteenheden aangegeven:
- Oude akkergrens, herkenbaar als houtwal ofhoutrand.
- Oude akkergrens, herkenbaar als steilrand.
- Oude akkergrens, herkenbaar als glooiing.
- Oude akkergrens, herkenbaar als perceelsgrens of weg.

In de graslandgebieden gaat het om:
- Heg Heggen zijn vooral in de graslandgebieden gebruikt als
perceelsscheiding. De belangrijkste heggengebieden liggen in
de weilanden aan de Maas.

Resten van oude bodemgebruiksvormen
- Heide Van de enorme heidevelden die in de 19e eeuw bestanden, is na alle ontginningen en bebossingen nog maar een fractie overgebleven. Heidevelden behoren tot de weinige gebieden
waar sinds de prehistorie weinig of geen grondbewerking heeft
plaatsgevonden. Op de heide vinden we daardoor Sporen van
vroegere menselijke activiteiten, zoals grafheuvels, karrensporen en celtic fields, die eiders al lang zijn weggeploegd.

Fig. 179. Steilranden marteren nog de oude grens van bouwland en beekdal (omgeving Baexem;foto auteur).
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- Levend stuifzand De weinige resterende stuifzandgebieden zijn
overgenomen van de moderne topografische kaart.
- Enkeerdgrond Door langdurige bemesting met plaggenmest
zijn op oude bouwlanden in het zandgebied dikke humeuze
dekken gevormd. Deze gebieden gelden als archeologische
schatkamers, omdat Sporen van vroegere menselijke activiteiten door de dikke opgebrachte dekken beschermd zijn tegen
ploegen en andere activiteiten. Archeologisch onderzoek heeft
de laatste jaren bijvoorbeeld de nodige goed geconserveerde
sporen van vroegmiddeleeuwse nederzettingen onder dergelijke dekken aangetoond.
Aangegeven zijn de zwarte enkeerdgronden, bodems met een
bouwlanddek van meer dan 50 cm dikte (bodemkaart: .EZ..).
De gebieden met dekken van 30-50 cm dikte (bodemkaart: c . )
zijn niet aangegeven; dit betreft overigens maar een paar kleine vlakken. Een probleem vormen de bruine bouwlanddekken
(bEZ..), die de bodemkaart plaatselijk aangeeft in het Maasterrassengebied. Volgens de nieuwste inzichten zijn dit geen
opgebrachte dekken, maar is de bruine bovenlaag gevormd
door rivierafzettingen die vervolgens gehomogeniseerd zijn.
In dat geval gaat het verhaal over de archeologische vondsten
die gaaf bewaard zijn gebleven onder een plaggendek, hier niet
op. Het betreft echter maar kleine gebieden: de meeste oude
bouwlandgebieden in het terassenlandschap staan op de
bodemkaart als ooivaag- (Rn..), radebrik- (BKn..) of moderpodzolgrond (Y..) aangegeven.
De bodemkaart geeft de dekken weer op het moment van kartering. Er is daarom een correctie uitgevoerd voor de gebieden
die sedertdien onder stedelijke bebouwing zijn verdwenen. Er
is niet gecontroleerd of dekken om andere redenen, zoals kleinschalige zandwinning, zijn afgegraven.
In een aantal gevallen zijn bouwlanddekken aangegeven op
plekken die in het begin van de 19e eeuw bos of heide waren.
Dit kan wijzen op vertaten van cultuurland, maar waarschijnlijker is dat het gaat om generalisaties van vlakken: de bodemkaart is sterker gegeneraliseerd dan onze bodemgebruiksgegevens. In natte gebieden bestaat bovendien de mogelijkheid dat
de humeuze bovengronden niet door vroegere bemesting maar
door inploegen van veenresten zijn gevormd.
2

3

16.3.2 Politiek/juridisch
- Grenssloot Een grenssloot is een sloot die speciaal gegraven is
om een gebied, groter dan een perceel, kavel of boerderij, af te
bakenen. Belangrijke grenssloten, deels van middeleeuwse

oorsprong, vormen nog altijd delen van de rijks- of provinciegrens.
- Andere grens ca. 1865, herkenbaar in het terrein Dit betreft de
gemeentegrenzen volgens de Gemeenteatlas van J. Kuyper ,
waar die grenzen nu nog in het terrein vallen aan te wijzen. In
de meeste gevallen volgen die grenzen een weg of een waterloop. Grote delen van deze oude gemeentegrenzen gaan terug
op veel oudere indelingen in gemeynten, heerlijkheden etc.
Deze oude grenzen zijn niet alleen van belang als resten van
een oude bestuurlijke indeling, maar ook omdat ze inzicht
geven in de landschapsstructuur. De vroegere gemeenten
vormden namelijk meestal functionele eenheden, die bestanden uit nederzettingen met de bijbehorende bouw- en graslanden en onontgonnen gebieden.
4

16.3.3 Militair
De catégorie 'militair' vormt een diverse groep, met objecten uit
de période van de hoge Middeleeuwen tot in de 20e eeuw.
- Motte (kasteelberg). Mottes zijn voornamelijk overgenomen
van de lijst van Besteman. Literatuur leverde aanvullende
gegevens. Bij latere kasteien ging de woonfunctie steeds meer
overheersen; ze zijn aangegeven onder 'Wonen'.
- Landweer De landweren zijn overgenomen van de Tranchotkaart en van karteringen door Derks, Luys en Ramakers.
- Schorn In de 16e-18e eeuw is een groot aantal schansen aangelegd, soms door légers, als steunpunt bij veldtochten, maar
vaker door dorpen en buurschappen als vluchtplaats. De laatste, nog weinig onderzochte, catégorie hjkt kenmerkend voor
de zuidelijke provincies. Schansen zijn vooral gernventariseerd
aan de hand van de Tranchotkaart en de kadastrale minuutplans. Andere oude kaarten en literatuur leverden aanvullende
gegevens.
- Luchtwachttoren De ligging van de beide resterende luchtwachttorens is overgenomen van Theunissen.
- Defensiekanaal Het enige voorbeeld van dit type is aangelegd
als onderdeel van de Peel-Raamlinie.
- Ander vestingwerk Stadsversterkingen, omwallingen van vlekken (Neeritter) en enkele grote forten zijn als 'ander vestingwerk' op de kaart gezet.
5

6

7
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16.3.4 Verkeer/vervoer
Waterwegen
- Wijk, turfvaart In het veengebied bij Griendtsveen liggen nog
de wijken (turfVaarten) van de grootschalige tarfwinning. Ze
stammen uit de tweede helft van de 19e eeuw.
- Ander scheepvaartkanaal Behalve de turfvaarten zijn nog
andere kanalen aangelegd die (mede) voor scheepvaart dienden. Van twee oude kanalen, de Fossa Eugeniana en de
Noordervaart, zijn nog sporen in het landschap zichtbaar. Uit
de 19e eeuw dateren de Zuid-Willemsvaart en het Afwateringskanaal, uit de 20e eeuw het Kanaal Wessem-Nederweert. Het
Afwateringskanaal is van de Zuid-Willemsvaart tot aan de
Napoleonsbaan als scheepvaartkanaal op de kaart gezet; het
laatste stuk, tot aan de Maas, was niet voor scheepvaart
geschürt en is aangegegeven als 'andere gegraven waterloop'.
De 20e-eeuwse Maasbocht-afsnijdingen zijn niet aangegeven.

Landwegen
De landwegen zijn onderverdeeld naar ouderdom, functie en
landschappelijke ligging.
Naar ouderdom zijn drie groepen landwegen onderscheiden:
- Romeinse weg De Romeinse wegen zijn overgenomen van
Willems.
- Andere weg ouder dan 1806 De belangrijkste scheidslijn is
gelegd bij de Tranchotkaart (1806). Wegen die ook al voorkomen op de Tranchotkaart zijn aangegeven als wegen ouder dan
1806. Daarbij zijn kleine veranderingen getolereerd. Wegen
waarvan het tracé sterk is veranderd (rechtgetrokken, verlegd,
etc.) zijn echter niet als oude weg gekarteerd. Overigens bleken
wegtracés binnen het cultuurland in hoge mate constant te zijn.
- Weg uit période 1806-1890 Van de wegen uit de période vanaf
1806 zijn de wegen uit de période 1806-1890 afzonderlijk aangegeven. Dit betreft vooral het wegenpatroon van de jonge heideontginningen, dat grotendeels in de tweede helft van de 19e
eeuw tot stand kwam.
De wegen uit de jongste période (1890-heden) zijn niet aangegeven.
8

Landwegen naar functie:
- Veedrifl Veedriften verbunden de boerderijen met de weidegronden. Ze hebben vaak namen als Veeweg, Schaapsweg,

Schaapssteeg, Koeweg of Koestraat.
- Belangrijke doorgaande weg De oude belangrijke doorgaande
wegen zijn overgenomen van Horsten , die overzichtskaarten
samenstelde van de grote wegen in 1600, 1810 en 1848. We
hebben zijn gegevens aangevuld met de Napoleonsweg, die in
1810 nog niet bestand en in het volgende peiljaar 1848, na de
Belgische afscheiding, als hoofdweg al weer was verdrongen
door de weg over de oostelijke Maasoever. De weg is wel als
grote doorgaande verbinding aangelegd en heeft ook zo
gefunctioneerd.
- Laan Een laan is een weg die aan weerszijden beplant is met
bomen. In feite kunnen we ook de 19e-eeuwse rijkswegen
beschouwen als lanen. Hier is het begrip beperkt tot lanen die
deel uitmaken van de landschappelijke aanleg van een landgoed of buitenplaats.
- Veenbanen zijn geen openbare wegen en vallen daarom enigszins buiten de indelmg van de wegen. We behandelen ze onder
Delfstoffenwinning (par. 16.3.6).
9

Landwegen naar landschappelijke ligging:
- Doorgangsdijk Een doorgangsdijk is een weg die verhoogd is
aangelegd in een moerassig gebied. Veel van deze wegen heten
'dijk'.
- Trace spoor- of trambaan Hierbij gaat het om spoor- of trambanen die niet meer in gebruik zijn, maar die als dijk of anderszins nog in het landschap zichtbaar zijn. Waar spoor- of trambanen samenvallen met een weg die al in 1890 bestand (en dus
op de kaart Staat) zijn ze niet afzonderlijk aangegeven.

16.3.5 Delfstoffenwinning
- Veenbaan De grotere veengebieden die geen aansluiting hadden op watertransport zijn eeuwenlang ontsloten door veenbanen. Veenbanen kwamen voor in de Peel, waar ze ook wel peelbanen heetten, in de veengebieden aan de Nederlands-Duitse
grens achter Gennep en Ottersum en in Oost-Nederland (het
Korenburgerveen bij Winterswijk). Ze zijn nu alleen nog te
zien in de Mariapeel en in de Groote Peel, waar ze zijn geünventariseerd van oude en moderne topografische kaarten (fig.
180).
- Mijnschacht De enige mijnschacht in het onderzoeksgebied is
de nooit in werking gestelde Schacht van de geplande
Staatsmijn Beatrix in de Meinweg.
Andere zaken, zoals boerenkuilen (kleinschalige torfwinning) en
oude kleiputten zijn niet afzonderhjk gemventariseerd.

16.3.6 Nüverheid

16.3.7 Worten

- Molens zijn nader onderscheiden in watermolens en windmolens. Bij elk is een nader onderscheid gemaakt tussen de
molens die nog (vrijwel) compleet aanwezig zijn (aangegeven
als nog aanwezig) en molens waarvan nog resten over zijn, bijvoorbeeld een ruiine, een molenstomp of een molenberg. De
laatste zijn aangegene als restant. Van de complete molens
bestaat een overzicht. De restanten van molens zijn geinventariseerd door vergelijking van oude met recente topografische
kaarten, aangevuld met literatuur en veldwerk.
- Fabrieksgebouwen zijn in dit onderzoek niet geünventariseerd.
Voor een inventarisatie en waardebepaling verwijzen we naar
Starmans.

- Kasteel of omgracht huis Onder deze verzamelterm vallen
zowel echte kasteien, zoals de middeleeuwse waterburchten,
als de grote groep niet-verdedigbare adellijke huizen en
omgrachte boerderijen (flg. 181).
- Beschermd stads- of dorpsgezicht De stads- en dorpsgezichten
die zijn beschermd krachtens de Monumentenwet zijn overgenomen uit een overzicht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
- Markt/plaatse In veel dorpen en gehuchten bevinden zieh open
ruimten. Oorspronkelijk heetten die vaak 'plaatse', later kwam
de term 'markt' steeds meer in gebruik. De meeste van deze
ruimten moeten zijn aangelegd om vee in te scharen; ook de
aanwezigheid van een waterpoel wijst in deze richting. Andere
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Fig. 180. Veenbanen in de Mariapeel (Sevenum) op de topografische kaart uit 1936
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pleinen zijn echter aangelegd voor handelsdoelen (Roermond,
Venlo, waarschijnhjk Wessem) of, zoals in Stevensweert, voor
een militair doel.
De markten/plaatses zijn gemventariseerd van de Tranchotkaart, de Nettekening 1:25.000 en de oudste kadastrale
minuutplans. Het is niet altijd eenvoudig deze mimten te
onderscheiden van de vele kleine wegverbredingen en ruim
opgezette wegkruisingen. We hebben ons beperkt tot open
ruimten die in de 19e eeuw omringd waren door huizen. In een
aantal gevallen heeft daarnaast de aanwezigheid van een poel,
van veedriften die op een open mimte uitkomen of een toponiem 'markt' of 'plaatse' de doorslag gegeven.

gaat om kapellen die groter zijn dan een normale wegkapel en
die ofwel een markante landschappelijke ligging hebben, ofwel
een bovenlokale betekenis (bijvoorbeeld als bedevaartskapel)
hebben (gehad).
- Klooster (vöör 1800) Aangegeven zijn de kloosters waarvan
nog resten over zijn. De kloosters in de binnensteden zijn niet
aangegeven.
- Weg- of veldkruis Wegkruisen en -kapellen liggen over het
algemeen bij een kruising of splitsing van wegen. Ze zijn overgenomen van de moderne topografische kaart.

16.3.8 Waterstaat
- Andere gegraven waterloop Hiermee wordt een gegraven
waterloop bedoeld die nog niet onder de categorieen Verkeer of
Verdediging is behandeld.
- Rivierdijk, ouder dan 1849 De inventarisatie van de Maasdijken is gebaseerd op de Rivierkaart van 1849. Kenmerkend
zijn de haakvormige dijken, die het water buiten de nederzettingen om moesten leiden. Op de meest recente topografische
kaart is gecontroleerd welke dijken nog aanwezig waren. De
invloed van de recente aanleg van Maaskades en de ontgrondingen die daarmee gepaard zijn gegaan, is buiten beschouwing gebleven; het bleek nog niet mogelijk hier een duidelijk
beeld van te krijgen.
- Wiel Een wiel is een kolk, die ontstond door een dijkdoorbraak.
Het gat in de dijk werd zo diep uitgeschuurd, dat herstel plaats
moest vinden door een dijk (aan de binnen- of aan de buitenzijde) om het wiel heen te leggen. Sommige Wielen zijn nog als
waterplas herkenbaar, maar vooral buitenbedijkte Wielen slibben in de loop van de tijd dicht. Als in het laatste geval de
plaats van het wiel nog in het dijktrace herkenbaar is, is het
toch als wiel aangegeven.
13

I

16.3.9 Religie
- Oude kerkplaats Vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog is een
groot aantal kerken verwoest. Vaak is de nieuwe kerk eiders in
het dorp gebouwd, maar is de plaats van de oude kerk nog wel
herkenbaar aan een kerkhof, een losse toren (Bergen, Gennep)
of andere restanten (Baexem; fig. 182).
- Bijzondere kapel Hoewel niet systematisch gemventariseerd,
hebben we enkele kapellen een apart symbool gegeven. Het

Fig. 181. Kasteel Bleijenbeek bij Afferden, gebouwd in het begin van de 15e
eeuw en sterk verbouwd in de tweede helft van de 11e, is sinds 1944 een
ruine (foto auteur).
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16.3.10 Recreatie

16.4 Verdwenen dementen

- Laan (zie onder Verkeer).
- Tuin, park Als uitgangspunt is de Tuinengids van Nederland
gebruikt. Daarbij is een nadere selectie gemaakt door een
aantal categorieen niet op te nemen: tuinen en parken van na
1950, tuinen kleiner dan 2 ha en productiebossen die later met
een aantal recreatieve voorzieningen zijn uitgebreid.
Toegevoegd zijn daarentegen tuinen en parken die bij landhuizen hören, op topografische kaarten van omstreeks 1900 staan
en waarvan nog resten herkenbaar zijn.

Verdwenen elementen zijn opgenomen om verschillende redenen. In de eerste plaats vormen ze potentiele archeologische
vindplaatsen. Meestal betreft het elementen uit de historische
periode, die door archeologen nog niet systematisch in kaart zijn
gebracht. In de tweede plaats zijn mogelijk van een aantal als
'verdwenen' aangegeven elementen nog Sporen herkenbaar: de
inventarisatie is vooral gebaseerd op topografische kaarten, en
het was niet mogelijk alle objecten in het terrein te controleren.
In de derde plaats zijn sommige verdwenen elementen, zoals kerken en molens, van belang omdat ze inzicht geven in het verloop
van het wegenpatroon of het ontstaan van de bebouwing. Een
voorbeeld van het laatste is het gehucht Molenhoek bij Oirlo.

14

Verdwenen elementen zijn in rood aangegeven. Het gaat om de
volgende elementen:
- Schans.
- Kasteel of omgracht huis.
- Kerk.
- Windmolen.
- Watermolen.
- Landweer.
- Grens ca. 1865. Hierbij is het mogelijk dat de grens ook in
vroeger tijd niet herkenbaar was in het terrein.
- Wiel

16.5 Gebruik van de kaart
Kaart 2 bevat een groot aantal, nog in het terrein herkenbare, historische landschapselementen. Bij het maken van plannen kan
bekeken worden welke van die elementen mogelijk door de plannen beünvloed worden. De verdwenen elementen bieden daarnaast een bijdrage aan, of een aanvulling op, een archeologische
inventarisatie.
Daarnaast bevat de kaart nog een aantal mogelijkheden voor
nadere interpretatie. Ligging en spreiding van bepaalde typen
elementen kunnen bijvoorbeeld vergeleken worden met het vroegere bodemgebruik.

Fig. 182. De piek van de 13e-eeuwse kerk op de Klockenberg in Baexem
(189,77/359.10). Dekerkis 1944 verwoest (foto auteur).
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17 Historisch-geografische waardering
17.1 Inleidmg
De Engelse dichter John Betjeman schreef ooit een gids voor
Engelse parochiekerken. Het voornaamste critérium voor opname in de gids was 'of een kerk althans één object bevat dat om
esthetische redenen een fietstocht van 12 miß tegen de wind in
waard is'. Het maken van een toeristengids heeft met ruimtelijke ordening gemeen dat voortdurend keuzes moeten worden
gemaakt.
1

Waarom waarderen?
Selectie is nodig omdat niet alles behouden kan blijven.
Daarvoor bestaan twee redenen. In de eerste plaats zorgen ontwikkelingen in de maatschappij ervoor dat voortdurend nieuwe
elementen aan het landschap worden toegevoegd en oude verdwijnen. Het laatste kan zowel passief, door verwaarlozing, als
actief, door afbraak of sloop. In de tweede plaats is er een inhoudelijke reden om het landschap niet vast te willen leggen. Een
landschap is een levend iets en integraal behoud past er net zo
min bij als totale omvorming.
Om in afwegingen een rol te kunnen speien was ook de historische geografie gedwongen om voor de door haar gei'nventariseerde objecten een rangorde aan te brengen. Zo'n waardering
blijft een van de meest heikele onderdelen van een toegepast historisch-geografisch onderzoek.
In de historische geografie is sinds het eind van de jaren '70 het
nodige aan waardering gedaan. Opvallend is, dat de gebruikte
waarderingssystemen alle een duidehjke wetenschappelijke achtergrond hebben. Kern van al deze Systemen is de informatiewaarde: een term die vooral door wetenschappers wordt gebruikt.
In dit hoofdstuk willen kritisch kijken naar de gebruikte Systemen. Het hoofdstuk begint met wat algemene opmerkingen over
historisch-geografische waarden. Daarna volgen voorbeelden
van bestaande waarderingssystemen, een evaluatie van de
gebruikte criteria en enkele conclusies.
2

Vooraf dient opgemerkt dat iedere waardering afhangt van het
doel. In dit hoofdstuk gaan we vooral uit van de wetenschappelijke waarde van het cultuurlandschap, die vooral gekoppeld is

aan de hoeveelheid historische informatie die het landschap
bevat.

Voor- en nadelen van waarderingen
In de Inleidmg (par. 1.6) noemden we al een aantal manieren
waarop historisch-geografische gegevens worden gebruikt. Voor
verschalende van deze gebruiksvormen kan een waardering nuttig zijn: om gebieden aan te wijzen voor een bijzondere pianologische status of om objecten aan te geven die beschermd en ingepast moeten worden in de planvorming. Daarentegen zullen de
meeste ontwerpers eerder met de basisgegevens werken dan met
een daaruit afgeleide waardering.
Vooral in de jaren '70 is er discussie geweest over de wenselijkheid van waarderingen. Het grote voordeel van een waardering is
dat het leven van een planoloog, en in diens kielzog van een
bestuurder, er eenvoudiger door wordt. Toch blijft dat een hard
bestaan, want het zal nooit zo zijn dat een reeks sommetjes vanuit verschillende disciplines een consistent ruimtelijk beleid
oplevert. Daarnaast kan waardering voordelen hebben voor de
onderzoeker, die wordt gedwongen zieh rekenschap te geven van
de eigen waarde-oordelen. Het is in dit verband goed te bedenken dat iedere inventarisatie in feite een waardering inhoudt,
omdat er altijd een keuze wordt gemaakt om sommige objecten
wel en andere niet te inventariseren.
Aan de andere kant - en dat was de kern van de discussie in de
jaren '70 - heeft een waardering grote nadelen. Het grootste is dat
iedere rangorde leidt tot winnaars en verliezers. Waardering kan
gemakkelijk leiden tot het opgeven van objecten en gebieden met
een läge waardering. Bekijken we bijvoorbeeld de Cultuurwaardenkaart van de Bolwerkgroep of de samenvattende kaart uit
Levend Verleden, dan wordt de aandacht direct naar de belangwekkende gebieden geleid. In de toelichting bij de Bolwerkkaart
werd uitdrukkelijk gezegd dat de witte gebieden niet 'waardenloos' zijn, maar in de praktijk gaat een kaart een eigen leven
leiden.
Een tweede nadeel Staat wat minder in de aandacht. De meeste
waarderingen die tot nu tot gemaakt zijn, geven ofwel een globaal beeld van de waarde van gebieden, ofwel een gedetailleerd
beeld van de waarde van losse objecten. Een aanduiding als
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'waardevol gebied' levert echter maar weinig aanknopingspunten
voor concrete maatregelen, terwijl de waarderingen voor losse
objecten leiden tot een verbrokkeld beeld dat ertoe kan leiden dat
hooggewaardeerde objecten los van hun landschappelijke context
worden beschermd. Er is nog geen goede methode ontwikkeld
om losse objecten in samenhang met elkaar en met hun landschappelijke context te waarderen.
Minder terecht lijkt het verwijt dat waardering van objecten ertoe
leidt dat die objecten, bijvoorbeeld bij een landinrichtingsplan,
inzet worden van onderhandelingen, wat het maken van een landschapsplan zou vertagen tot een spel van loven en bieden. Het is
eerder andersom: bij een landinrichtingsplan zouden dergelijke
onderhandelingen toch worden gevoerd. Zonder waardering van
objecten zou echter de pianologische inpasbaarheid in plaats van
het historische belang uitmaken of een object behouden blijft.
Het is het klassieke dilemma van de burgemeester in oorlogstijd.
Niet waarderen geeft dan ook het plezierige gevoel dat past bij
een zuiver geweten.

riseerd en bescbreven en intussen is ook al het nodige gepubliceerd over nog jongere objecten. Soms kunnen publicaties bijdragen aan het ontstaan van waardering voor een bepaald type
object. Een voorbeeld vormen luchtwachttorens, die in 1964 buiten gebruik werden gesteld maar pas in bredere kring bekend
raakten na het verschijnen van een boekje. Sindsdien worden
deze objecten door steeds meer mensen opgemerkt en zijn er
intussen al enkele tot beschermd monument verklaard. Vooral
een goede inventarisatie kan ertoe leiden dat een bepaalde catégorie objecten door andere onderzoekers op kaarten wordt aangegeven en daardoor een rol gaat spelen in de planvorming.
4

5

6

7

3

Waardering en doel
Tenslotte zijn waarderingssysteem en criteria afhankelijk van de
vraag die aan de waardering ten grondslag ligt. Als bij een landinrichtingsproject een deel van de wegen moet verdwijnen, heeft
het zin de waardering van de wegen goed uit te werken. Hetzelfde
is het geval bij een vergelijking van varianten voor een snelweg.
Als het doel onduidelijk is, is het moeilijk een goede waardering
te geven. De kans is klein dat iemand zit te wachten op een conclusie dat een huisterp waardevoller is dan een eendenkooi. Toch
kan een dergelijke vergelijking tussen appels en peren in bepaalde omstandigheden zin hebben, bijvoorbeeld als er voor de aanleg van een nieuwe weg een keuze is tussen twee traces, waarvan
er een een huisterp vernietigt en de andere over een eendenkooi
heengaat.
8

In de praktijk komen we met om het aanbrengen van een rangorde, om een waardering, heen, alleen al omdat opdrachtgevers
erom vragen. Onder druk van de gebruikers is de discussie over
de wenselijkheid van waarderingen zo'n tien jaar geleden doodgebloed. In de jaren '80 gingen de discussies niet meer over ' o f
en 'waarom', maar alleen nog over het 'hoe'.

Inventarisatie als eerste stap in een waardering
Hierboven merkten we al kort op, dat inventarisatie al een eerste
selectie inhoudt. De onderzoeker maakt voortdurend keuzen om
bepaalde objecten wel of niet op te nemen. Omdat deze stap door
de onderzoeker wordt gemaakt, zou men verwachten dat deze
selectie op wetenschappelijke gronden zou plaatsvinden. In werkelijkheid is de achtergrond van deze selectie echter aanzienlijk
diverser. Zo wordt de selectie sterk beïnvloed door het doel van
de inventarisatie, en daarmee door de opdrachtgever.
Daamaast spelen ook de aanwezige kennis en belangstelling,
zowel bij de onderzoeker als bij de vakwereld als geheel, een rol.
De belangstelling voor een bepaalde catégorie objecten kan in de
loop van de tijd toe- of afhemen. Vaak ontstaat pas belangstelling
voor objecten als ze verouderd of buiten gebruik raken en daarmee een duidelijker historisch karakter krijgen. In het algemeen
zien we belangstelling voor steeds jongere objecten. Objecten uit
de période 1850-1940 zijn intussen al op grote schaal gemventa-

Het doel van de waardering heeft ook gevolgen voor de gebruikte criteria. In paragraaf 17.4, nadat we de criteria zelf hebben uitgewerkt, komen we hierop terug.

17.2 Voorbeelden van historisch-geografische
waarderingen
17.2.1 Vroege voorbeelden
In de loop van de tijd zijn de nodige pogingen ondernomen om
tot een waardering te komen. Ik wil een aantal van de belangrijkste kort behandelen (zie tabel 39). In de volgende paragraaf
gaan we de criteria die in de verschillende onderzoeken gehanteerd zijn wat beter bekijken. Achtereenvolgens bekijken we een
aantal oudere en meer recente gebiedsgerichte studies en een
paar studies van afzonderlijke typen objecten.
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Tobel 39. Belangrijkste karakteristieken van de Methoden van Hacquebord, Vervloet et al., Barends en Kroon & De Kunder. Naar: Schuyf, 1986,
p.48.
Hacquebord (Sauwerd)

Vervloet et al. (Veluwe)

Barends (Achterhoek)

Kroon & De Kunder
(Krimpenerwaard)

Deelgebreden

op basis van ecotopen

op basis van oude
beheerseenheden
(marken, malebossen)

-

op basis van historischruimtelijke eenheden
(ambachten)

Gewaardeerde objecten

punten, lijnen, vlakken

punten, lijnen, vlakken

elementen, patronen,
structuurken-merken

punten, Hjnen, vlakken

Waarderingscriteria

gaafheid, samenhang,
zeldzaamheid

gaafheid, samenhang,

gaafheid, ouderdom,
Streekeigenheid

gaafheid, kenmerkendheid
(mate van concentratie),

zeldzaamheid

zeldzaamheid (uniciteit),
ouderdom

Weging

wegingsfactor op
grond van samenhang

Weergave waardering

absolute getallen per
deelgebied

indeling van objecten en
deelgebieden in
waarderingsklassen

Enkele vroege historisch-geografische waarderingen werden
samengesteld voor ruilverkavelingen: Hacquebord en Kroon &
De Kunder leverden gegevens voor een ruilverkavelingsprocedure, Barends toetste de effecten van ruilverkavelingen acbteraf.
Uit een andere hoek komt de waardering van de Veluwe door
Vervloet et al. onderdeel van een van de eerste grote multidisciplinaire landschapsonderzoeken.
9

Hacquebord (ruilverkaveling Sauwerd). Het onderzoek van
Hacquebord in Sauwerd is voorzoverbekend de eerste historischgeografische waardering die in Nederland is uitgevoerd. De
méthode gaat uit van de théorie van vraag en aanbod en besteedt
dus grote aandacht aan de zeldzaamheid (beter zou wellicht het
begrip 'schaarste' zijn geweest). De auteur shut in dit opzicht aan
bij biologen, die kort daarvoor een poging hadden gedaan de
waarde van de natuur in geld uit te drukken. Naast zeldzaamheid waardeerde Hacquebord de factoren ouderdom, gaafheid en
samenhang. Ouderdom en gaafheid worden gecombineerd tot
een 'ouderdom/gaafheid'-getal, wat vervolgens wordt opgeteld
bij de waarde voor de zeldzaamheid. De waarde van een aantal
10

11

12

absolute getallen voor
iedere catégorie objecten

absolute getallen voor
iedere catégorie objecten
per deelgebied

samenhangen wordt op dezelfde wijze bepaald. Getallen worden
berekend voor deelcomplexen (deelgebieden, ecotopen). Als
referentie voor de bepaling van de zeldzaamheid dient het hele
onderzoeksgebied.
Vervloet et al. (Veluwe). Per deelgebied werden de informatiewaarde, samenhang, gaafheid en zeldzaamheid gewaardeerd. De
indeling in deelgebieden gaat uit van de oude beheerseenheden,
zoals marken en malebossen. Bij de vlakrelicten werd gekeken
naar de mate van 'cultuurlijkheid' (de aanwezigheid van visueel
waarneembare sporen van menselijke invloed).
13

Barends (Achterhoek). In deze studie worden zowel losse landschapselementen en patronen als structuurkenmerken gewaardeerd. De gebruikte criteria zijn ouderdom (klassen 0-4), gaafheid/herkenbaarheid (klassen 0-2) en kenmerkendheid (door haar
Streekeigenheid genoemd; klassen 0-2). De uiteindelijke waarde
wordt berekend met de formule: (ouderdom x gaafheid) + streekeigenheid.
14
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Kroon & De Kunder (Krimpenerwaard). De schrijvers gaan uit
van de criteria ouderdom (per type een maat vastgesteld), gaafheid, zeldzaamheid (in hun terminologie: uniciteit) (per groep
relicten een maat vastgesteld) en concentratie (aantal relicten in
deelgebied gedeeld door grootste aantal relicten in een deelgebied). Ook de deelgebieden worden op deze wijze gewaardeerd.
15

le of rijksoverheid gaat het meestal niet om individuele objecten,
maar om grotere gebieden. Vaak wordt volstaan met een globale
tweedeling in meer en minder waardevolle gebieden. Een voorbeeld is het historisch-geografische onderzoek voor de herziening van het streekplan Zuid-Limburg.
Renes (Streekplangebied Zuid-Limburg). De kaart met historische objecten bevat impliciet een waardering van gebieden doordat de 'weinig veranderde gebieden' geel "zijn ingekleurd.
Criterium is hierbij niet de verandering op zieh geweest, maar de
mate waarin de Sporen van de historische ontwikkeling van het
landschap zijn uitgewist. De gele gebieden bevatten (ondanks de
vele veranderingen die ook daar hebben plaatsgevonden) nog
steeds een grote hoeveelheid historische informatie, terwijl de
witte gebieden door recente ingrepen zo sterk zijn veranderd dat
de landschapsgeschiedenis in feite een nieuw begin heeft
gemaakt.
19

Deze vier pogingen lopen nogal uiteen in metbode (tabel 39).
Duidelijk is dat in de beginperiode verschillende mogelijkheden
werden beproefd. Bij Hacquebord zien we, naast de sterke
fysisch-geografische inbreng, een poging om de waarde van
landschapselementen te objectiveren door economische begrippen te hanteren. Drie van de vier onderzoeken presenteerden een
waardering die in absolute cijfers werd uitgedrukt, de Vierde gaf
een indeling in waarderingsklassen.
17.2.2 Latere voorbeelden
In samenspraak met de Landinrichtingsdienst kwam in de loop
van de jaren '80 een vaste werkwijze tot stand voor historischgeografisch onderzoek in landinrichtingsgebieden. Aanvankelijk
ontbraken waarderingen, maar op verzoek van de opdrachtgever
werd dit onderdeel in latere onderzoeken wel steeds opgenomen.
Kenmerkend voor deze waarderingen is de practische opzet en de
eenvoud (wat de methode tegelijk inzichtelijk houdt). Aan de
onderbouwing wordt weinig aandacht besteed.
Renes (Herinrichting Beek/Centraal Plateau). Hier is de waardering pas in tweede instantie toegevoegd, waarbij de gebruikte
criteria zijn aangepast aan de beschikbare gegevens. Voor alle
objecten zijn zeldzaamheid (zowel gerelateerd aan Zuid-Limburg
als aan Nederland) en samenhang beoordeeld. Waar mogelijk
zijn daarnaast de gaafheid en de ouderdom bekeken. Over de
gaafheid waren alleen gegevens verzameld voor de puntelementen, terwijl de ouderdom juist alleen voor de lijnelementen systematisch was onderzocht.

Op nationaal niveau biedt het boek 'Levend verleden' op basis
van een waardering een indeling in waardevolle en minder waardevolle gebieden. Dit werk verving de oudere Cultuurwaardenkaart, die als eerste een dergelijke tweedeling presenteerde. Bij
laatstgenoemd werk was de achtergrond van de tweedeling veel
minder duidelijk. 'Levend verleden' maakte deel uit van de voorbereidingen voor het Natuurbeleidsplan. Dat plan leidde zelf
weer tot enkele vervolgprojekten, waaronder NBP-33 een uitwerking van de cultuurhistorische waarden tot doel had.
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Levend verleden (Nederland). De gebruikte criteria zijn zeldzaamheid (binnen Nederland en internationaal, de laatste echter
niet systematisch), gaafheid, kenmerkendheid voor de natuurlijke terreingesteldheid (eiders meestal samenhang met natuurlijke
gesteldheid genoemd), samenhang (van objecten onderling),
ouderdom en diversiteit (= mate van variatie binnen een landschapstype; landschappelijke heterogeniteit).
21

NBP 33 Top-down (Nederland). Doel van het onderzoek was
het opstellen van een waarderingsmethode voor historischgeografische objecten op nationale schaal. De waardering is
gebaseerd op de volgende criteria: kenmerkendheid voor de
genese van het landschap, kenmerkendheid voor de genese van
het voorbeeldgebied, zeldzaamheid op nationale schaal, zeldzaamheid binnen het voorbeeldgebied, gaafheid. De volgorde
van belangrijkheid is: 1 kenmerkendheid, 2 zeldzaamheid, 3
gaafheid. De gegevens werden vervolgens met multi-criteria analyse tot een eindcijfer verwerkt.
22

Dirkx & Vervloet (Landinrichtingsgebied Oude Leede). De
waardering is gebaseerd op samenhang (met percelering en hissen dementen onderling), gaafheid en zeldzaamheid (op
Nederlands en zelfs internationaal niveau). De zeldzaamheid in
internationaal verband is gebaseerd op het boek 'Levend verleden' (zie hieronder).
17
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In al deze gevallen ligt de nadruk op de waardering van objecten,
vooral van punt- en lijnelementen. Bij onderzoek voor provincia-
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NBP 33 Nationaal (Nederland). In vervolg op het bovengenoemde rapport werd een méthode ontworpen om te bepalen
welke (typen) objecten van 'bovenregionale betekenis' zijn.
Daarvoor zijn drie criteria gebruikt. Het eerste wordt aangeduid
als 'Heu de memoire', wat we kortweg zouden kunnen vertalen
als historische betekenis (zie hieronder). De beide andere criteria
vallen beide onder het begrip kenmerkendheid. Ten eerste wordt
bekeken of het object de neerslag is van een ontwikkeling die
typerend is voor Nederland, ten tweede wordt bekeken of het
object op dit moment nog een zodanige oppervlakte inneemt dat
het nog altijd in een bepaald gebied als typerend kan worden
beschouwd. Als voorbeeld van een object dat te weinig ruimte
inneemt worden moerneringssporen in Zeeland aangehaald. Met
dit laatste critérium kan ik allerminst instemmen: de Zeeuwse
moerneringssporen, die een halve eeuw geleden nog tienduizenden hectaren innamen maar nu bijna verdwenen zijn, zijn door
die récente achteruitgang niet minder kenmerkend voor de
geschiedenis van het Zeeuwse landschap geworden. De achteruitgang zou juist een reden moeten zijn om de laatste restanten
stringent te beschermen.
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mene indruk meegeteld. De waarderingsklassen zijn siecht,
zwak, matig, redelijk/vrij goed en goed tot zeer goed.

17.2.4 Ontwikkeling in de tijd
In de ontwikkeling van waarderingen zien we de ontwikkeling
die de historische geografie als geheel heeft doorgemaakt
(hoofdstuk 2, 3), terugkomen. Vooral de nieuwe ideeen over de
dynamiek in het landschap hebben invloed gehad op waarderingen. In de eerste waarderingen van cultuurlandschappen, in de
jaren '70, speelde de gaafheid nog een grote rol: een landschap
werd hoger gewaardeerd naarmate er in de laatste eeuw minder
veranderd was. Nadien zijn de waarderingen meer gericht op
afzonderlijke objecten. De nieuwe inzichten in de opbouw van
het landschap maakten een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken eenvoudiger.

17.3 Waarderingscriteria
17.3.1 Inleiding

17.2.3 Enkele waarderingen van typen objecten
Naast de gebiedsgerichte onderzoeken bieden enkele waarderingen van afzonderlijke categorieen objecten als brinken en landgoederen, nog interessante informatie.

De onderstaande tabel (tabel 40) vat de besproken methoden
samen. We zien de volgende criteria steeds terugkomen: ouderdom, samenhang, zeldzaamheid, kenmerkendheid en gaafheid/
herkenbaarheid.

Albers (buitenplaatsen). Dit betreft een goed doordachte en ver
uitgewerkte waardering voor buitenplaatsen en landgoederen in
Zuid-Kennemerland. Hier zien we een veel groter aantal criteria,
waaronder de gebruikelijke ouderdom en zeldzaamheid.
Samenhang en gaafheid kunnen we terugvinden in de begrippen
'eenheid park-bebouwing' en 'staat van onderhoud'. Uit de
architectuur komt het begrip 'stijlvoorbeeld', de vraag of een
landgoed duidelijk de kenmerken van een bepaalde stijl vertoont.
hi tabel 40 is dit gerubriceerd onder kenmerkendheid. Verder
worden nog de functie en de hoeveelheid historische documentatie gewaardeerd. De gegevens werden vervolgens met multi-criteria analyse tot een eindcijfer verwerkt.

De lijst van veel gebruikte criteria wijkt af van wat bijvoorbeeld
in de ecologie wordt gebruikt. Zo worden cultuurhistorische
objecten niet beoordeeld op vervangbaarheid, omdat cultuurhistorische objecten, als weerslag van menselijke activiteiten in het
verleden, in principe onvervangbaar zijn. Ook een begrip als
compleetheid, dat duidt op het aantal voor een bepaalde plantengemeenschap karakteristieke soorten dat inderdaad wordt aangetroffen, geeft voor historisch-geografische aspecten weinig aanknopingspunten.

Brinkenboek (Drentse brinken). Deze waardering is duidelijk
anders van opzet. Het gaat om een kwalitatieve waardering,
gebaseerd op de kwaliteit van bomenbestand, gevelwanden,
wegen/paden en onderbegroeiing. We zouden deze criteria kunnen samenvatten onder de term gaafheid. Daarnaast is de alge-

Ook bij de criteria die wel van belang zijn, vallen nog wel wat
kanttekeningen te plaatsen.
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17.3.2 De criteria afzonderlijk
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In de praktijk wordt een minimale ouderdom, zoals de 50 jaar die
de Monumentenwet noemt, wel vaak gebruikt als een eerste zeef.

Ouderdom
Is iets waardevol omdat het oud is? Gevoelsmatig is men geneigd
bier positief op te antwoorden, maar een historisch-geografische
onderbouwing valt nauwelijks te geven. Een soort puntentelling
per eeuw is zeker moeilijk te verdedigen: een dijk uit 1500 is niet
per definitie waardevoller dan een dijk uit 1600.
Het critérium behoort dan ook eerder thuis bij het belevingsonderzoek. Kenmerkend voor de moeizame discussie op dit punt
is dat de Landinrichtingsdienst lange tijd vooral naar de ouderdom vroeg en later juist met zoveel woorden verbood om de
ouderdom mee te laten wegen.
26

Samenhang
Vrijwel iedereen is het erover eens dat een object waardevoller is
als het niet gei'soleerd in het landschap ligt, maar in samenhang
met andere objecten voorkomt. Het geheel is meer dan de som
van de delen. Blijft nog wel de vraag wat samenhang is.
Samenhang is moeilijk te operationaliseren, zeker als men uitgaat van de holistische visie dat ailes met alles samenhangt. In de

Tobel 40. Waarderingscriteria
Ouderdom

Zeldzaamheid

Gaaflieid

Kenmerkendheid

Samenhang

Andere criteria

Hacquebord (Sauwerd)
Informatiewaarde

Vervloet et al. (Veluwe)
Barends (Achterhoek)
Kroon & De Kunder
(Krimpenerwaard)
Renes (Beek/Centraal Plateau)

(x)

Dirkx & Vervloet (Oude Leede)
Renes (Zuid-Limburg)
Haartsen et al. (Levend verleden)

Diversiteit

Baas & Ligtendag
(NBP33 Top-down)
Baas & Ligtendag
(NBP33 Nationaal)

Historische
betekenis

Albers Oraitenplaatsen)

Functie,
documentatie

Werkgroep Brinken (brinken)

Algemene indruk

- Meer kruisjes geven een rangorde aan.
- (x) geeft aan dat dit critérium niet systematisch is gebruikt, of is ondergebracht bij een ander critérium.
* Hier aangeduid als 'concentratie'
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Tobel 41. Zeldzaamheid volgens Rabinowitz
Geografische spreiding

Groot

Eisen aan leefmilieu

Breed

Beperkt

Breed

Beperkt

Plaatselijk groot

1 Lokaal veel voorkomend
in verschillende
leefinilieus en over een
breed gebied

2 Lokaal veel
voorkomend in een
specifiek leefmilieu,
maar over een breed
gebied

5 Lokaal veel
voorkomend in
verschillende leefmilieus,
maar in een beperkt
gebied

6 Lokaal veel voorkomend
in 6en specifiek leefmilieu
en in een beperkt gebied

Overal klein

3 Overal Schaars, maar
voorkomend in
verschillende leefmilieus
over een breed gebied

4 Overal Schaars en
beperkt tot 66n specifiek
leefmilieu, maar over een
breed gebied

7 Overal Schaars en
voorkomend over een
beperkt gebied, maar in
verschillende leefmilieus

8 Overal Schaars,
voorkomend in 6en
specifiek leefmilieu en in
een beperkt gebied

Klein

Lokale bevolkingsomvang

praktijk wordt meestal geen totaalbeeld gewaardeerd, maar een
serie losse en afzonderlijkbeschreven samenhangen: watermolen
met molenbeek, kreek met verkavelingspatroon. Hierbij is het
zinvol onderscheid te maken hissen samenhang met natuurlijke
gesteldheid (bijvoorbeeld een nederzetting op de rand van een
beekdal of een graft op een steile helling) en genetische samenhang. De laatste kan nog nader worden verdeeld in primair (bijvoorbeeld een langgerekte nederzetting en een verkavelingspatroon die, zoals in de westnederlandse veennederzettingen, gezamenlijk gepland zijn) en secundair (bijvoorbeeld een nederzetting die gesticht is aan een al eerder bestaande weg).

enkele jaren geleden helder verwoord door Rabinowitz in een
onderzoek naar de flora van de Britse eilanden. Zij Steide de
volgende vragen:
1. Komt een soort voor over een groot gebied of is zij slechts
inheems in een zeer beperkt gebied?
2. Wordt de soort in een grote variatie aan leefmilieus (habitats)
gevonden of groeit zij alleen op een type plaats?
3. Bestaat ergens een grote populatie van de soort of komt zij
overal slechts in kleine aantallen voor?
Deze vragen leidden tot de volgende tabel (41).
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Type 1 is niet zeldzaam, de andere zeven typen kunnen alle op
een bepaalde manier als zeldzaam worden omschreven.
Zeldzaamheid
Is iets waardevol omdat het zeldzaam is? We zagen al dat
Hacquebord deze vraag positief beantwoordde door aan te sluiten bij de economische wet van vraag en aanbod. Dat levert overigens wel problemen op: bij landschapselementen valt het aanbod beter te bepalen dan de vraag. Door, zoals in de praktijk
gebeurt, de zeldzaamheid alleen te koppelen aan het aanbod
wordt de wet van vraag en aanbod wel erg eenzijdig geinterpreteerd.
Een ander probleem is dat de zeldzaamheid zelf goeddeels wordt
bepaald door het gekozen referentiekader. Dit probleem werd

Voor historisch-geografische objecten kunnen we ons eenzelfde
indeling voorstellen, waarbij voor soort 'landschapselement' en
voor leefmilieu 'landschapstype' moet worden gelezen. Tabel 42
geeft een aantal voorbeelden, waarbij we de begrippen als volgt
hebben geoperationaliseerd
- landschapstype: type volgens de kaart van 11 ontginningstypen
van de Werkgroep Landschapstypologie
- gebied: provincie. Een object dat over een breed gebied voorkomt, is dan verbreid over meer dan een provincie.
In de praktijk is het referentiekader vaak het onderzoeksgebied
(tabel 43), omdat alleen daarvoor de gegevens systematisch zijn
verzameld. Voor steeds meer objecten kunnen we echter
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Tobel 42. De indeling van zeldzaamheid volgens Rabinowitz toegepast op landschapselementen: een aantal voorbeelden
Type zeldzaamheid

Voorbeelden met toelichting

1 Lokaal veel voorkomend in verschillende leefmilieus en over
breed gebied

Niet zeldzaam, en hoort dus niet in deze tabel thuis. Toch zitten hier wel een een
paar interessante objecten tussen. Gräften en holle wegen komen veelvuldig
voor in het Zuid-Limburgse lössgebied, maar daarbuiten zijn slechts op de
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug enkele exemplaren voor. Als die enkele
exemplaren verdwijnen, vallen beide typen elementen in cat. 6.

2 Lokaal veel voorkomend in een specifiek Ieefmilieu, maar
over een breed gebied

2 (objecten die gebonden zijn aan een landschapstype, dat zieh over
verschillende provincies uitstrekt): moerneringssporen, daliegaten, sprengen

3 Overal Schaars, maar voorkomend in verschillende leefmilieus
over een breed gebied

3 Romeinse weg, trekvaart, stoomgemaal, hagelkruis, luchtwachttoren

4 Overal Schaars en beperkt tot een specifiek Ieefmilieu, maar
over een breed gebied

4 (objecten die gebonden zijn aan een landschapstype, dat zieh over
verschillende provincies uitstrekt): zomerdijk (in oeverwallen- en
kommenlandschap), hollestelle (zeekleilandschap)

5 Lokaal veel voorkomend in verschillende leefmilieus, maar
in een beperkt gebied

5 (regionaal verschijnsel): zanderijvaarten

6 Lokaal veel voorkomend in een specifiek Ieefmilieu en in
een beperkt gebied

6 tuunwallen (uitsluitend in keileemlandschap van Texel en Wieringen. Een
eventueel voorkomen van een enkele tuunwal in Gaasterland is nooit
onderzocht. Zou daar een tuunwal voorkomen, dan zou dit type in cat. 4
thuishoren)

7 Overal Schaars en voorkomend over een beperkt gebied,
maar in verschillende leefmilieus

7 boerenschansen (tot nu toe alleen in Limburg bekend)?

8 Overal Schaars, voorkomend in een specifiek Ieefmilieu en in
een beperkt gebied

8 mijnberg (lösslandschap), leidijk (terrassenlandschap)

Nederland als referentiegebied nemen. Zo bestaan landelijke
overeichten van een aantal typen losse objecten (spoorwegen,
hunebedden, molens, watertorens, verschillende typen vestingwerken), maar ook van verkavelingstypen. In het rapport
'Levend verleden' werd een eerste poging ondernomen om de
waarde (en daarvan vooral de zeldzaamheid) van de Nederlandse
landschappen in internationaal verband te bepalen. Toch wordt
de bepaling van de zeldzaamheid nog altijd bemoeilijkt doordat
onvoldoende kennis bestaat van de spreiding van verschillende
typen objecten. Zelfs van voor de hand liggende zaken als terpen
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en brinken bestaan nog geen goede nationale (laat staan internationale) overzichten.
De hoogste mate van zeldzaamheid is 'uniek'. Wanneer het gaat
om de selectie van de echte topstukken wordt al snel met deze
term gestrooid. Een voorbeeld is de selectie van objecten voor de
Werelderfgoedlijst van cultuurobjecten. De selectiecriteria voor
deze lijst zijn interessant door de gebruikte begrippen en definities, en worden daarom hier in hun geheel overgenomen (tabel
44).
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Tobel 43. Referentiekader zeldzaamheid
Referentiegebied
Gebied

Hacquebord, Sauwerd

Nederland

Internationaal

X

Kroon & De Kunder, Krimpenerwaard

X

Dirkx & Vervloet, Oude Leede

X

X

Haartsen et al., Levend verleden

X

X

Baas & Ligtendag, Top down

X

Albers, Buitenplaatsen Kennemerland

X

X

Tobel 44. Criteria voor de selectie van cultuurobjecten voor de Werelderfgoedlijst, zoals geformuleerd in de Operational Guidelines (Pocock, 1997, p. 263).
Om op de lijst te worden opgenomen dient het object te voldoen aan 6en of meer van de volgende criteria:
1. represent a unique artistic or aesthetic achievement, a masterpiece of the creative genius; or
2. have exerted considerable influence, over a span of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture, monumental sculpture, garden and
landscape design, related arts, town-planning or human settlements; or
3. be unique, extremely rare, or of great antiquity; or
4. be among the most characteristic examples of a type of structure, the type representing an important cultural, social, artistic, scientific, technological or industrial
development; or
5. be a characteristic example of a significant style of architecture, method of construction or form of town-planning or traditional human settlement that is fragile
by nature or has become vulnerable under the impact of irreversible socio-cultural or economic change; or
6. be most importantly associated with ideas or beliefs, with events or with persons, of outstanding historical importance or significance.

In aanvulling op het voorgaande, zou men ook nog de tijdsdimensie erin kunnen brengen. Er bestaat verschil hissen objecten die altijd zeldzaam zijn geweest en objecten die pas door
recente ontwikkelingen zeldzaam zijn geworden. In het laatste
geval gaat het om de bescherming van iets wat vroeger kenmerkend was (zoals de reeds genoemde sporen van moernering in
Zeeland). Een voorbeeld van een waardering waarin de tijdsdimensie belangrijk is, is het ITZ-systeem, dat geblinkt wordt bij
de selectie van doelsoorten voor de formulering van natuurdoeltypen. De letters in de naam van het systeem corresponderen
met drie cirkels I, T en Z, die elkaar gedeeltelijk overlappen: I =
Internationale betekenis; Z = in Nederland zeldzaam; T = in
Nederland dalende trend. Een vergelijkbare methode is in de historische geografie tot op heden niet gebruikt.

Kenmerkendheid/idmtiteit

30
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Dit critérium Staat niet precies haaks op zeldzaamheid, maar
overlapt toch wel in hoge mate. Een zeldzaam verschijnsel zullen
we immers niet snel als kenmerkend zien. Criteria hoeven elkaar
blijkbaar niet altijd te versterken, maar kunnen elkaar ook tegenwerken. Een kanttekening is wel dat zeker hier de zeldzaamheid
ook in de tijd moet worden bekeken. Vaarpolders zijn zeldzaam
geworden, maar wie een kaart uit de vorige eeuw bekijkt zal zien
dat ze toen wel degelijk kenmerkend waren voor delen van
Nederland.
De term kenmerkendheid wordt door Baas en Ligtendag nader
gedefinieerd als 'kenmerkendheid voor de landschapsgenese'.
Dit wordt omschreven als 'de mate waarin een element of
32
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patroon een geografische uitingsvorm is van een belangrijke
landschapsvormende ontwikkeling in het verleden'.

Gaafheid/herkenbaarheid
In oude beschrijvingen van beschermde dorpsgezichten wordt
nogal eens de term 'gaaf gebruikt. In dit geval lijkt het vaak te
duiden op het ontbreken van 20e-eeuwse ontwikkelingen. Een
dergebjke definitie van gaafheid als 'onveranderd' zou betekenen
dat verandering, zowel in het verleden als tegenwoordig, altijd
negatief wordt gewaardeerd. Na alles wat we in de voorgaande
hoofdstukken hebben opgemerkt over referentiemomenten en
historische dynamiek bevredigt een dergelijk gebruik van de
term niet meer. Een betere definitie van gaafheid is de herkenbaarheid van de historische kenmerken en ontwikkelingen. Dat
brengt ons terug bij het al eerder gemaakte onderscheid hissen
verrijkende en verarmende veranderingen. De eerste voegen toe
zonder het oude uit te wissen; terwijl de tweede soort veranderingen de Sporen van het oude uitwist. De hoeveelheid historische informatie die het landschap bevat, neemt in het eerste geval
toe, in het tweede geval af. We zien in dit geval dus hoe de informatiewaarde direct in de criteria terugkomt.
Wel is het ook hier van belang om het onderscheid vast te houden hissen landschappen die de Sporen dragen van een lange ontwikkeling en landschappen die vooral van belang zijn omdat ze
de stijlkenmerken van een bepaalde periode nog helder weergeven. Het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht dient, als voorbeeld
van de opvattingen van Rietveld, behouden te blijven in de oorspronkelijke Staat. Op dezelfde wijze kijken we ook naar een
landhuis met park uit een periode. Het belang van het ensemble
als voorbeeld van landgoedaanleg uit die periode gaat uit boven
alle interessante tuinkabouters die latere bewoners eraan hebben
toegevoegd. Dezelfde opvatting kunnen we soms zelfs verdedigen voor een totaal landschap. Een 17e-eeuwse droogmakerij,
die grotendeels in een keer is ingericht, willen we vooral als eenheid behandelen en dus waarderen.
Baas en Ligtendag merkten over de term gaafheid op, dat de
informatie die elementen of patronen geven over de landschapsgenese (de informatiewaarde) slechts in geringe mate afheemt als
de conserveringstoestand achteruitgaat. Dat is maar ten dele
waar. Een gedeeltelijk afgegraven maar nog herkenbare dijk is
voor de kennis van de landschapsgenese weinig minder belangrijk dan een dijk die nog compleet aanwezig is. Als echter alleen
een weg nog de plaats van de afgegraven dijk aangeeft, zijn
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mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek naar de
geschiedenis van de dijk, bijvoorbeeld door bestudering van het
dijkprofiel, verloren gegaan. Bij patronen geldt dit nog sterker.
Als van een dicht greppelpatroon nog maar een enkele sloot over
is, is het patroon niet meer herkenbaar. Dat is temeer van belang
omdat het landschap zelf voor sommige typen objecten de
belangrijkste bron van informatie vormt.

Diversiteit
Het landschap van de droogmakerijen maakt duidelijk waarom
het critérium diversiteit zo moeilijk toe te passen is voor cultuurhistorische waarden. Het critérium diversiteit is afkomstig uit de
écologie, en binnen dat vakgebied is een hoge (bio-)diversiteit
algemeen geaccepteerd als een nastrevenswaardig doel. Binnen
de historische geografie is dat niet het geval. Oude cultuurlandschappen zijn niet allemaal divers, net zo min als ze allemaal
kleinschalig of mooi zijn. Bij cultuurlandschappen als droogmakerijen is juist de uniformiteit en grootschaligheid kenmerkend.
Waar het kenmerk diversiteit wordt gehanteerd, in het rapport
Levend Verleden, komen de 17e-eeuwse droogmakerijen ermede
hierdoor wel zeer bekaaid af.

Functie
Het critérium functie werd gebruikt in het Veluwe-onderzoek en
door Albers. Bij Albers gaat het om de wijze waarop buitenplaatsen worden gebruikt. 'Functie' is hier een indicatie voor
het behoud van het historische karakter. Achterliggende gedachte is, dat een park relatief het minst veranderd is als de functie
dezelfde is gebleven. Als een buitenplaats niet meer particuUer
bewoond wordt en een publiek park of hoofdkantoor van een
bedrijf wordt, verändert de inrichting en de atmosfeer.
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Bij het Veluwe-onderzoek is bekeken welke gebieden nog in
dezelfde bodemgebruiksklasse vielen als in de tweede helft van
de 19e eeuw. Daarbij ging het om de klassen cultuurland, bos,
heide en stuifzand. Een nader onderscheid binnen het cultuurland is niet gemaakt, en zou ook onzes inziens niet terecht zijn
geweest. Men kan een rogge-akker hoger waarderen dan een
maisakker, maar er is geen enkel beletsel om volgend jaar rogge
op de huidige maisakker in te zaaien (en omgekeerd). Die
omkeerbaarheid geldt, zeker in de praktijk, niet voor specifieke
vormen van bodemgebruik als blauwgraslanden, heidevelden en
35
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hoogstamboomgaarden, die na verdwijnen niet meer terag zullen
ofkunnenkomen.
Het critérium 'functie' is in beide genoemde onderzoeken in feite
een onderdeel van de gaafheid.
Documentatie
Het critérium documentatie wordt alleen gebruikt door Albers.
Documentatie is een bruikbaar critérium bij één specifieke
vraag: die naar het gebied dat, binnen een landschapstype, het
meest geschürt is voor restauratie, reconstructie of toeristische/museale ontsluiting. Bij het voorbeeld, Albers' inventarisatie van buitenplaatsen, speelt een dergelijke vraag inderdaad een
rol. Bij landschappen kunnen we er weinig mee, al is het maar
omdat alleen voor jonge landschappen voldoende informatie
beschikbaar is.
Historische betekenis
Ook de historische betekenis wordt maar één keer gebruikt, en
wel door Baas & Ligtendag. Zij gebruiken daarvoor het begrip
'Heu de memoire', dat zij definieren als: 'het landschapselement
of-patroon is een op enigerlei wijze zichtbaar fenomeen verbunden met een erkend geschiedkundig moment voor Nederland of
is een zinnebeeld van de Nederlandse cultuurgeschiedenis'. Het
gaat in feite om twee zeer verschillende categorieën. Bij het eerste, de verbinding met een 'erkend' geschiedkundig fenomeen,
wordt gedacht aan de hoogtepunten uit de geschiedenisboekjes:
als voorbeeld wordt slot Loevestein, bekend door de ontsnapping
van Hugo de Groot, genoemd. Het aantal plekken waaraan een
historische gebeurtenis kan worden gekoppeld is vrijwel oneindig; alleen al voor de Tweede Wereldoorlog gaat het om enorme
aantallen. Bij het tweede gaat het om symbolische landschappen. Daarnaast zou nog een derde catégorie kunnen worden toegevoegd: de voorbeeldwerking. Hierbij worden objecten gewaardeerd omdat ze de eerste in hun soort zijn geweest en als voorbeeld voor latere exemplaren zijn gebruikt. De oudste droogmakerij of het eerste tuindorp hebben om deze reden een extra betekenis, die ze waardevoller maakt dan de latere navolgingen.
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Het zal niet meevallen om het critérium 'historisch betekenis' op
een enigszins navolgbare wijze in te vullen, maar een poging lijkt
zeker de moeite waard. In sommige omringende landen is het,
veel meer dan in Nederland, gebruik om objecten te beschermen

vanwege de associaties met historische gebeurtenissen of personen. Een extreem voorbeeld vormen de Verenigde Staten, waar
de monumentenlijsten vol staan met sporen (gebouwen, maar
ook complete slagvelden) van de onafhankelijkheidsstrijd of de
burgeroorlog. De keuze van Nederlandse objecten voor de
Werelderfgoedlijst is een van de eerste procedures waarin de
symbolische landschappen een belangrijke rol speien.
Schokland, de Stelling van Amsterdam en de molens van
Kinderdijk staan voor het nationale chche van 'het water als
vriend en als vijand'.

17.3.3 Criteria en doelen
We gaven al aan dat een waardering nooit in het wilde weg wordt
gemaakt. De vraag die aan de waardering ten grondslag ligt,
bepaalt mede het belang dat aan bepaalde criteria wordt gehecht.
Zo is de gaafheid van groot belang voor educatieve of toeristische toepassingen, maar minder voor wetenschappeHjk onderzoek. Bij de besteding van fondsen voor restauraties kan zeldzaamheid het belangrijkste critérium zijn of, als het gaat om het
versterken van regionale identiteit, kenmerkendheid. Gaat het om
de selectie van objecten voor de tracering van een toeristische
route, dan zal de gaafheid/herkenbaarheid een grote rol speien.
Voor de aanwijzing van topstukken voor een monumentenlijst zal
de zeldzaamheid al snel een van de hoofdcriteria zijn, terwijl bij
een selectie van reservaatgebieden juist de samenhang hissen een
aantal afzonderlijke objecten een hoofdrol zal speien. Een critérium als beschikbare informatie is ongebruikeHjk voor een bepaling van de cultuurhistorische waarde, maar is van groot belang
wanneer een gebouw of tuin moet worden geselecteerd voor restauratie.

17.3.4 Conclusie
Er bestaat een behoorlijke mate van overeenstemming over het
gebruik van de criteria zeldzaamheid, kenmerkendheid, gaafheid
en samenhang, terwijl daarnaast ouderdom regelmatig wordt
gebruikt. De andere genoemde criteria zijn omstreden of zijn
slechts in bijzondere situaties bruikbaar. De kanttekeningen in
deze paragraaf maken wel duidelijk dat met alle criteria behoedzaam moet worden omgesprongen. Steeds weer moet worden uitgelegd wat onder een bepaald begrip wordt verstaan, om verkeerde interpretaties te voorkomen. Uiteraard blijft waardering
ook dan nog een subjectief gebeuren.
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17.4 Van criteria naar uitkomsten

17.4.2 Complexe methoden

Van belang is ook een onderscheid tussen waarderingscriteria die
voor een categorie objecten kunnen worden gegeven en criteria
die slechts voor ieder afzonderlijk object kunnen worden ingevuld. Tot de eerste groep behoren zeldzaamheid en kenmerkendheid, tot de tweede groep gaafheid, samenhang en ouderdom. In
een globale inventarisatie, waarbij slechts ingegaan wordt op
groepen objecten en de afzonderlijke objecten niet in detail worden bekeken, kan een waardering alleen op zeldzaamheid en kenmerkendheid worden gebaseerd.

Voor eenvoudige keuzen, waarbij op basis van slechts enkele criteria een afweging tussen enkele alternatieven moet worden
gemaakt, volstaat een simpele tabel met of zonder optelling. Voor
complexere vraagstukken kan het zinvol zijn wat meer statistiek
toe te passen. Voorbeelden zijn de methoden van Kroon & De
Kunder en Multi-criteria-analyse.

Om de afzonderlijke gegevens te bewerken tot een eindresultaat
bestaan verschillende methoden.

De méthode van Kroon & De Kunder waardeert zowel elementen als gebieden. Bij de elementen worden ouderdom, gaafheid,
uniciteit en concentratie. Voor de elementen is per critérium een
schaalverdeling opgesteld, die uitgaat van een maximale score
van 100. Bij de ouderdom deed zich de gelukkige omstandigheid
voor dat de oudste objecten in het onderzochte gebied (de
Krimpenerwaard) uit de 1 le eeuw stammen, zodat een eenvoudige verdeling van 10 punten per eeuw mogelijk was. Bij de gaafheid zijn de uiterlijke staat van het object, de functie en de lokatie beoordeeld, waarbij per type element een indeling is ontworpen. De uniciteit is bepaald per groep relicten. Van ieder type element is het aantal binnen het onderzoeksgebied bepaald.
Vervolgens zijn die aantallen verwerkt tot een waardering volgens de formule:

17.4.1 Eenvoudige methoden
Tot de eenvoudige methoden rekenen we de verbale (beschrijvende) en allerlei cijfermatige Tabellen, zonder toepassing van
statistiek.
De oudste méthode om een waarde-oordeel te geven is verbaal.
Het is nog altijd de enige méthode die samenhangen even goed
kan behandelen als afzonderlijke objecten.
Een volgende méthode bestaat uit een tabel, waarin objecten per
critérium een cijfermatige score krijgen. Dit is de méthode die
we hieronder toepassen voor de afzonderlijke groepen objecten
in Noord- en Midden-Limburg. De belangrijkste reden is, dat de
doelen voor de waardering niet duidelijk waren; in paragraaf 17.6
gaan we hier nader op in.

Kroon & De Kunder
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100
aantal exemplaren
van het type

x

aantal exemplaren van het
rninst voorkomende type

_

s c Q r e

Multi-criteria-analyse
Bij duidelijke doelen en een beperkte vraag is het beter mogelijk
om een eindscore te geven. De meest eenvoudige wijze is, alle
criteria even zwaar te laten teilen en de afzonderhjke scores voor
het betreffende (type) object simpelweg op te teilen. Deze méthode heeft het grote voordeel van de inzichtelijkheid.

Een méthode die de laatste jaren regelmatig wordt gepropageerd
is de multi-criteria-analyse. Ieder critérium wordt omgezet in
een rangorde, bij voorbeeld niet zeldzaam = 0, zeldzaam = 1, zeer
zeldzaam = 2). Vervolgens wordt een statistische méthode
gebruikt die bewerking mogelijk maakt ook als het onderlinge
belang van de criteria niet exact bekend is (er is wel een volgorde van belangrijkheid, maar die kan niet worden uitgedrukt in
termen als 'zeldzaamheid is x-maal zo belangrijk als gaafheid').
Voor elke combinatie van categorieën wordt bepaald welke van
de twee het belangrijkst is. Dit levert uiteindelijk een lijst op met
een bepaalde volgorde.
39

40

Een onderlinge weging van criteria, wat betekent dat het ene critérium belangrijker wordt dan het andere, maakt het geheel wat
ondoorzichtiger en roept wagen op naar het waarom.
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Het grootste voordeel van deze methode is, dat op een navolgbare wijze toegewerkt wordt naar einduitkomsten. Een nadeel is dat
de methode vrij ingewikkeld, en daardoor tamehjk ondoorzichtig
is. Een groter probleem vormen de gewichten die worden toegekend aan de beoordelingscriteria. In een recent advies aan de
Commissie M.E.R. was de conclusie dat multi-criteria-analyse
meer waarde heeft naarmate de keuze complexer is. Vooral als
met een groot aantal criteria moet worden gekozen uit een groot
aantal alternatieven is multi-criteria-analyse een goede mogelijkheid.
41

17.4.3 Voor- en nadelen
Zowel de eenvoudige als de complexe methoden hebben voor- en
nadelen. Voordeel van de eenvoudige methoden is de inzichtelijkheid. De complexe methoden geven een helderder uitkomst,
maar maken juist de achterliggende keuzen minder duidelijk. Van
de complexe methoden lijkt vooral die van Kroon & De Kunder,
hoe interessant ook als experiment, een doodlopende weg. Het is
een enorme en tijdrovende cijferwinkel, die de uitgangspunten
volledig aan het zicht onttrekt. De multi-criteria-analyse is helderder en leidt tot een duidelijke rangorde in de waarde van
afzonderlijke objecten. Ook bier geldt, dat het een objectieve
bewerking is op basis van subjectieve uitgangspunten.
Het is goed hier nog eens op te merken dat waarderingen beperkt
bruikbaar zijn, en daarom maar een deel van een rapportage vormen. Waarderingen van gebieden dienen om gebieden te selecteren die op basis van hun waarde (in dit geval hun actuele cultuurhistorische waarde) een bijzonder beleid rechtvaardigen.
Waarderingen van losse objecten zijn bruikbaar bij hele concrete
afwegingen, bijvoorbeeld wanneer een deel van de ontsluitingswegen door een landinrichting overbodig wordt. Een hoge waarde biedt een argument voor behoud, zoals een lage waarde vaak
met graagte gebruikt wordt als rechtvaardiging voor sloop. Voor
de uitwerking van keuzes en voor ontwerp geeft een waardering
nauwelijks aanknopingspunten. Hiervoor moet altijd worden
teraggegrepen op de basisgegevens.

17.5 Voorbeelden van gebruik van historischgeografische gegevens in de ruimtelijke ordening
Het toegepaste historisch-geografische onderzoek wordt vooral
uitgevoerd voor gebruik in de ruimtelijke ordening. De vraag

dringt zieh dan al snel op hoe die pianologen het materiaal in de
praktijk gebruiken. Heiaas zijn nog nauwelijks voorbeelden
voorhanden waaruit de invloed van historisch-geografisch onderzoek (inclusief waardering) op landinrichtingsprojecten blijkt.
Wel kunnen we bekijken hoe de gegevens in plannen doorwerken. Twee voorbeelden geven hiervan een mdruk.
'Levend verleden' is samengesteld als achtergrondstudie voor het
Natuurbeleidsplan. In de eerste versie van dat Natuurbeleidsplan (het
'Beleidsvoornemen') Staat een kaart van 'Gebieden met specifieke landschappelijke kwaliteiten', een verzamelterm voor gebieden met aardkundige
en cultuurhistorische waarden en kleinschalige gebieden. In deze gebieden zal
de rijksoverheid (p. 72) 'bewerkstelligen danwel stimuleren dat zorgvuldig
wordt omgegaan met de cultuurhistorische waarden'. Gelukkig wordt opgemerkt dat ook cultuurhistorische waarden buiten deze gebieden aandacht
moeten krijgen. Voor de waardevolle gebieden suggereert het Natuurbeleidsplan (p. 72):
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- voorkomen of verantwoord inpassen van 'dissonerende' ingrepen in de kenmerkende historisch-geografische patronen en kenmerken,
- instandhouden van stracturerende elementen in het landschap, en
- bij uitbouw van nederzettingen zoveel mogehjk aansluiten bij het nederzettingspatroon van het cultuurlandschap.
Omdat de doelstellingen van het beleid in de rest van het land (zo mogelijk)
nog vager zijn kunnen zeggen dat de waardering in 'Levend verleden' tastbare resultaten heeft opgeleverd.
Het tweede voorbeeld is het onderzoek voor het Streekplan Zuid-Limburg. De
provincie kiest in dit streekplan voor verweving van functies: vrijwel het hele
landelijk gebied moet worden verdeeld tussen landbouw, natuur, landschap en
natuur/toerisme; meestal tussen alle vier tegelijk.
- Landbouw blijft buiten beschouwing in de huidige bossen en heidegebieden,
en in een aantal gebieden die voor namurontwikkeling zijn aangewezen. In de
rest van het streekplangebied wordt gestreefd naar behoud van werkgelegenheid in de landbouw. Een onderscheid tussen 'Landbouw 1' en 'Landbouw 2'
wijst op de grotere beperkingen die de landbouw in de laatste gebieden krijgt
opgelegd, bijvoorbeeld in verband met erosieproblemen.
- Natuur is voor het hele gebied ingevuld, verdeeld naar 'Natuur 1' (handhaven/ontwikkelen) en 'Natuur 2' (handhaven natuurwaarden).
- Recreatie/toerisme is verdeeld in' 1' (intensief; alleen als puntsymbool op de
kaart gezet) en '2' (extensief: de rest van het landelijk gebied).
- Voor het aspect Landschap tenslotte is het hele gebied verdeeld in
'Landschap 1' (beleid gericht op behoud en herstel van de samenhangende
cultuurhistorische waarden met de daarbij behorende visueel-ruimtelijke verscheidenheid) en 'Landschap 2' (beleid gericht op de ontwikkeling van een
nieuw evenwicht met herstel van het meervoudig gebruik van de ruimte; creeren van nieuw landschap door landschapsbouw; behoud van cultuurhistorische relicten).
De indeling in Landschap 1 en 2 is grotendeels gebaseerd op de gegevens van
het historisch-geografisch onderzoek. Daarin werd onderscheid gemaakt tussen waardevolle gebieden, die nog een samenhangend cultuurlandschap bezitten, en minder waardevolle gebieden. In de laatste liggen nog wel historische
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elementen, maar die zijn grotendeels ontdaan van hun landschappelijke context. De terminologie in net streekplan sluit hierbij aan: in de waardevolle
gebieden nadruk op behoud en herstel van cultuurhistorische waarden, in de
laatste nadruk op landschapsontwikkeling. Hoe dit in de praktijk uit gaat werken is op dit moment nog niet duidelijk.

Uit de voorbeelden blijkt dat op nationaal of streekplanniveau
vooral de waarderingen van gebieden aanknopingspunten bieden. Die waarderingen van gebieden zijn vooral gebaseerd op de
gaafheid. In Zuid-Limburg zijn de gebieden die als 'licht veranderd' op de kaart van het historisch-geografische onderzoek
standen, op de streekplankaart teruggekomen als gebieden waar
'behoud en herstel' voorop staat.

17.6.1 Waardering van de landschapstypen
We merkten al op, dat een waardering altijd afhankelijk is van het
doel waarvoor zij gemaakt wordt. Hoofddoel van het onderzoek
in Noord- en Midden-Limburg was het aanwijzen van gebieden
met historisch-geografische waarden, om die gebieden in het
streekplan te kunnen opnemen.

De landschapstypen als geheel
Voor een algemeen oordeel over de historisch-geografische betekenis van de landschapstypen baseren we ons op het rapport
'Levend verleden'. In dat rapport worden binnen Nederland 11
landschapstypen onderscheiden, beschreven en vergeleken.
Daarbij omvat het landschap van de 'kampontginningen en
essen' zowel onze dekzand- als stuwwal(rand)landschappen.
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17.6 De waardering van Noord- en MiddenLimburg
In het onderstaande geven we waarderingen voor de landschapstypen als geheel (par. 17.6.1) en voor de afzonderlijke typen
objecten (par. 17.6.2).

De nationale betekenis wordt door de auteurs beschouwd op
basis van de volgende criteria: landelijke zeldzaamheid, gaafheid,
kenmerkendheid voor de natuurlijke terreingesteldheid, samenhang, ouderdom en diversiteit. Daarvan zijn, zoals we hierboven
al zagen, de vier eerstgenoemde breed geaccepteerd, de beide
laatste echter nogal omstreden. De waarde in internationaal per-

Tabel 45. De waarde van de landschapstypen in nationaal en internationaalperspectief (Haartsen et al, 1989, pp. 88 en 113).
Rivierterrassen

Waarde in nationaal perspectief
- Landelijke zeldzaamheid
- Gaafheid
- Kenmerkendheid voor de natuurlijke
terreingesteldheid
- Ouderdom
- Samenhang
- Diversiteit

+
+
++
+/-

Eindbeoordeling

hoog

Waarde in internationaal perspectief
- Internationale zeldzaamheid
- Internationale betekenis

+/-

Eindbeoordeling

Dekzand/stuwwal

Jonge ontginningen

Veenkolonien

+/+/-

+/-

matig

+/-

+
hoog
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spectief wordt bepaald op basis van internationale zeldzaambeid
en internationale betekenis. De einduifkomsten zijn weergegeven
inTabel45.

-

Binnen Nederland wordt vooral aan het Terrassenlandschap een
hoge waarde toegekend. In internationaal perspectief zijn daarentegen juist de Veenkolonien en in mindere mate de
dekzand/stuwwallandschappen waardevoller.

-
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Nadere uitwerking
De nadere uitwerking van de waardering van gebieden is gebaseerd op de gaafheid. Binnen Noord- en Midden-Limburg zijn de
gebieden geselecteerd die in het begin van de 19e eeuw al waren
ingericht en waarvan de indenting nog redelijk tot goed herkenbaar is.
17.6.2 Waardering van de objecten
Anders dan voor de waardering van gebieden, was voor de inventarisatie van losse objecten geen duidelijk doel geformuleerd.
Dat maakt het onverantwoord om van deze objecten een uitgewerkte waardering samen te stellen. De reden om hier toch een
aantal waarderingscriteria uit te werken is, dat er sowieso
gewaardeerd wordt en dat een bijdrage aan een systematische,
consistent^ en objectieve behandeling vanuit onderzoekers een
steun kan zijn bij de beleidsvoorbereiding en maatschappelijke
discussie. We hebben daarom wel de scores van verschillende
groepen objecten uitgewerkt voor de verschillende criteria, maar
hebben een bewerking van de gegevens achterwege gelaten.
De samenvattende tabel (Tabel 46) biedt dan ook slechts een
algemene aanzet tot waardering van objecten, die voor verschillende doeleinden kan worden aangepast door bijvoorbeeld
bepaalde criteria eruit te lichten. In dit stadium hebben we
bewust geen rangorde aangebracht in de criteria.
Uitgewerkt zijn de volgende criteria:
- Zeldzaamheid binnen Noord- en Midden-Limburg Een object is
zeer zeldzaam genoemd als er op dit moment binnen het onderzoeksgebied nog maar enkele exemplaren aanwezig zijn.
Legenda: 2 = zeer zeldzaam, 1 = matig zeldzaam, 0 = niet zeldzaam.
- Zeldzaamheid binnen Nederland Een object is zeer zeldzaam
genoemd als er op dit moment in heel Nederland nog maar

-

-

enkele exemplaren aanwezig zijn. Legenda: 2 = zeer zeldzaam,
1 = matig zeldzaam, 0 = niet zeldzaam.
Kenmerkendheid Een object is kenmerkend genoemd als een
belangrijk deel van de Nederlandse exemplaren van een
bepaald type object binnen het onderzoeksgebied ligt.
Legenda: 2 = zeer kenmerkend, 1 = matig kenmerkend, 0 = niet
kenmerkend.
Samenhang met de fysisch-geografische gesteldheid Legenda:
2 = ligging bepaald door fysisch-geografische gesteldheid, 1 =
ligging bemvloed door fysisch-geografische gesteldheid, 0 =
ligging grotendeels onafhankelijk van fysisch-geografische
gesteldheid.
Samenhang met andere objecten (in de nabijheid). Legenda: 2
= object onbegrijpelijk zonder inzicht in samenhang met andere objecten (ook: grotere strueturen die een aantal samenhangende objecten omvatten), 1 = object vertoont samenhang met
andere objecten, 0 = object vertoont niet of nauwelijks samenhang met andere objecten.
Gaafheid Legenda: 2 = object is nog goed herkenbaar en kan
nog funetioneren, 1 = object is niet meer compleet aanwezig,
maar nog wel herkenbaar, 0 = object is niet of nauwelijks meer
herkenbaar. In een aantal kaarteenheden valt de gaafheid uit de
omschrijving af te leiden, in andere moet de gaafheid nog per
afzonderlijk object worden bepaald. In deze gevallen is '1-2'
aangegeven.

17.7 Historisch-geografische waardering in
perspectief
Centraal in dit hoofdstuk Staat de waardering vanuit de wetenschappelijke beoefening van de historische geografie. De
gebruikte criteria zijn uitwerkingen en operationaliseringen van
de informatiewaarde. De werkwijze komt overeen met die in disciplines als écologie en geomorfologie, die een vergebjkbare
positie in de toelevering van landsebapsgegevens hebben.
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Nu is deze wetenschappelijke waardering maar een van de bijdragen voor de selectie van te behouden cultuurhistorische objecten. Naast het oordeel van de deskundigen is het oordeel van
bevolking en bestuurders (par. 17.7.1) van belang. Een ander
aspect is de mate waarin objecten bemvloed worden door voorgenomen ingrepen. Dit aspect wordt behandeld aan de hand van
een voorbeeld (par. 17.7.2). Dit brengt ons op de meer strategische afweging, zoals die in het begrip 'houdbaarheid' tot uiting
komt (par. 17.7.3).
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Tobel 46. Waardering lasse objecten. Legenda kolommen: Znml = Zeldzaamheid binnen Noord- en Midden-Limburg; Zned = Zeldzaamheid binnen Nederland;
Ken = Kenmerkendheid; Sfg = Samenhang fysisch-geografische gesteldheid; Sae = Samenhang andere objecten; Gh = Gaafheid.

Znml

Zned

Ken

Sfg

Sae

Gh

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
1
1
1
1-2

0
1
0
0
0

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

2
1
1
2
1

2
0
1
1
2

1-2
1-2
2
2
1-2

0

0

0

0

2

2

Landbouw

Verkavelings- en ontginningssporen
- Oude akkergrens, nog herkenbaar als houtwal of houtrand
- Oude akkergrens, nog herkenbaar als steilrand
- Oude akkergrens, nog herkenbaar als glooiing
- Oude akkergrens, nog herkenbaar als perceelsgrens of weg
-Heg
Resten van oude bodemgebruiksvormen
- Oud bouwland met opgebracht dek (esdek, bouwlanddek)
- Oud bos
- Heide
- Levend stuifzand
Agrarische nederzettingen: Markfplaatse
Veranderingen in de verkaveling: gebied met sedert 1830 weinig
veranderd verkavelingspatroon
Politiek/juridisch

2

0

0

1

1

1-2

-Grenssloot
- Andere grens ca. 1865, nog herkenbaar in het terrein

0

0

0

1

1

1-2

2
2
2
2
2
2

1
2
1
1
2
1

1

Militair

- Motte (kasteelberg)
-Landweer
-Schans
- Luchtwachttoren
- Defensiekanaa)
- Ander vestingwerk

1

1
1

2

1
0
0
1

0
1
1

1
1

1
1

1

0
2
1

-

1-2
2
2
1-2
1-2
1-2

Verkeer/vervoer

Waterwegen
- Wyk, turfvaart (Peeltype met gaffelstructuur)
- Ander scheepvaartkanaal
Landwegen
(naar ouderdom)
- Romeinse weg
- Andere weg ouder dan 1806
- Weg uit période 1806-1890
(naar functie)
-Veedrift
- Belangrijke doorgaande weg
- Laan
(naar landschappelijke ligging): Doorgangsdijk
Spoor- en trambanen
- Tracé vertaten spoor- of trambaan

1-2
1-2

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
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Waterstaat

- Andere gegraven waterloop
- Rivierdijk (leidijk), ouder dan 1849
-Wiel

1-2
1-2
1-2

Delfstoffenwinnlng

- Veenbaan
- Mijnschacht

1-2
1

Nijverheid

- Watermolen, nog aanwezig
- Watermolen, nog resten over
- Windmolen, nog aanwezig
- Windmolen, nog resten over
Wonen

- Kasteel of omgracht huis
- Beschermd stads- of dorpsgezicht
Religie

- Oude kerkplaats, nog sporen over
-Klooster(v66rl800)
- Bijzondere kapel
- Weg- of veldkruis

1-2
1-2
1-2
1-2

Recreatie

- Tuin, park

1-2

Verdwenen elementen

- Verdwenen schans
- Verdwenen kasteel of omgracht huis
- Verdwenen kerk
- Verdwenen windmolen
- Verdwenen watermolen
- Verdwenen landweer

17.7.1 Waardering en selectie door leken
Ruimtelijke ordening is niet alleen een activiteit van deskundigen. De waardering van historische objecten en landschappen
door leken, een groep waartoe ook een deel van de beleidsambtenaren en vrijwel alle bestuurders behoren, bepaalt in hoge mate

het draagvlak voor landschapsbehoud. De wijze waarop leken het
cultuurlandschap waarderen, sluit niet altijd aan op de deskundigenargumenten.
Naast de, ogenschijnhjk objectieve, waarderingen door wetenschappers valt op dat bij de waardering door leken het gevoel een
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grotere rol speelt. De meeste 'deskundigencriteria' spreken
leken weinig aan. Leken ontberen vaak het overzicbt over grotere gebieden, en zullen daarom zelden op de proppen komen met
termen als zeldzaam of kenmerkend. Ouderdom wordt slechts tot
op zekere hoogte van belang gevonden: het is voldoende als een
object een oude indruk maakt. Samenhang zoals we dat in het
vorige hoofdstuk definieerden, is weinig belangrijk. Wel wordt
een zichtbare verstoring negatief gewaardeerd, maar dit wordt
minder in termen van verbroken samenhangen dan in termen van
gaaßeid aangeduid.

opgesteld. Vervolgens werd bij elk van die ingrepen bekeken wat
bet effect is op de landschapskenmerken en op afzonderlijke
objecten. De objecten werden in een aantal groepen ingedeeld:
(spoorjweg, aardwerk/wal, gracht, waterloop, sloot/greppel,
beplanting, open ruimte, waterplas, bouwkundig object en
archeologisch terrein. De effecten werden verdeeld in vier klassen: een zeer negatief effect (onverenigbaar), negatief, neutraal
en positief effect. Het resuitaat was een tabel.

In de loop van de tijd is de waardering van landschappen door
(groepen uit) de bevolking verschoven. We zagen al in de inleidende hoofdstukken hoe de waardering voor verschillende typen
landschappen in de loop van de tijd heeft gevarieerd (paragraaf
2.1.6) en hoe in de laatste decennia de belangstelling voor historische objecten is gegroeid (paragraaf 1.2.1).
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De waardering door leken is te bernvloeden door informatie.
Komen leken zelden met de bovengenoemde argumenten,
experts gebruiken ze wel om leken (vooral bewoners en politici)
te overtuigen. Ouderdom (termen als 'de oudste
of
'Middeleeuws'), zeldzaamheid (vooral een, overigens wat inflatiegevoelige, term als 'uniek') en kenmerkendheid ('typisch voor
het dorp') worden veelvuldig gebruikt in persberichten, bezwaarschriften, petitielijsten en voorlichtingsmateriaal. Vervolgens
maken actiegroepen van bewoners zelf weer gebruik van deze
termen.

17.7.2 Gevoeligheiden kwetsbaarheid
Bij de beoordeling van ingrepen is niet alleen de waarde van de
beinvloede objecten van belang, maar ook de kwetsbaarheid van
die objecten voor de ingreep. Diepploegen heeft weinig gevolgen
voor het cultuurlandschap, maar is desastreus voor het bodemarchief. Daarentegen vormt de aanleg van een afvalberg een ernstige aantasting van het cultuurlandschap, maar kan het bodemarchief er zelfs beter door beschermd worden. Methoden om
kwetsbaarheid van cultuurhistorische objecten te bepalen zijn het
eerst ontwikkeld in de archeologie.
47

Voor historisch-geografische objecten hebben wij zelf een eerste
poging ondernomen voor het streekplangebied Zuid-Limburg.
Daarbij werd een lijst van ingrepen, verdeeld naar ingrepen op
perceelsniveau en ingrepen die grotere gebieden beiinvloeden,
48

Een verdere verfijning brachten medewerkers van de Provincie
Zuid-Holland aan in een Project Kwetsbaarheidskaarten. Zij
maakten onderscheid tussen gevoeligheid en kwetsbaarheid.
Een driedeling waardering - gevoeligheid - kwetsbaarheid hebben we vervolgens gebruikt in een beoordeling van de effecten
van verschillende mogelijke traces voor de aanleg van de rijksweg A4 bij Bergen op Zoom. De gebruikte omschrijvingen zijn
weergegeven in tabel 4 7 .
50

17.7.3 Houdbaarheid
De kwetsbaarheid en gevoeligheid geven inzicht in de behoudsproblemen bij bepaalde ingrepen in het landschap. Daarnaast zijn
er meer algemene problemen, die we zouden kunnen samenvatten onder de term 'houdbaarheid', een begrip dat gehanteerd
wordt in het Natuurbeleidsplan.
In de eerste plaats worden de mogelijkheden voor behoud op de
middellange termijn voor een belangrijk deel bepaald door de
druk die op een gebied Staat. Naarmate de druk - ongeacht of die
vanuit de verstedelijking, vanuit de landbouw of vanuit de grootschalige natomontikkeling komt - hoger is, wordt behoud moeilijker. Hoe ernstig dat probleem is, hangt weer af van de waarde
die aan behoud gehecht wordt. Deze beide kanten van het probleem zijn in tabel 48 samengebracht in een matrix.
In detail stuit behoud vaak op financiele en andere praktische
Problemen. Zo blijkt het bij een landinrichtingsprojekt vaak
moeilijk om een beheerder te vinden voor gehandhaafde houtwallen of heggen. Waar de oude eigenaar die elementen had
bewaard of in ieder geval getolereerd, is een nieuwe eigenaar zelden bereid het beheer op zieh te nemen. Ook gemeenten of
Staatsbosbeheer voelen vaak weinig voor het beheren van kleine
en verspreid liggende objecten.
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Tobel 47. Criteria voor de bepaling van waarde, gevoeligheid en kwetsbaarheid van objecten die worden beïnvloed door de aanleg van rijkswegA4.
Waardering

De waardering is gebaseerd op ouderdom, samenhang en gaafheid. Bij de ouderdom is de grens om historische redenen gelegd bij 1400. Deze datum
geeft ongeveer de grens aan tussen de oude (veen)landschappen van voor de overetromingen en de jonge zeekleipolders.
Ouderdom
3 Middeleeuws (tot 1400);
2 1400-1800;
1 1800-1940.
Samenhang
1 Aantal elementen hangt met elkaar samen (polder met dijk en bebouwing);
2 Idem, maar er is bovendien sprake van een totaalopzet, waartoe tenminste een systematisch wegen- of vaartenpatroon behoort;
2 Element maakt deel uit van de verdedigingslinies ten oosten van Bergen op Zoom.
Gaafheid
0 Verdwenen (deze elementen zijn niet in de tabel opgenomen);
2 Tracé (lijn) of plek (punt) herkenbaar; hoofdlijnen inrichting herkenbaar (landschap). Voorbeelden: polders waar de hoofdstructuur nog aanwezig is, maar de verkaveling is veranderd; rechtgetrokken kreken, enz.;
4 (Vrijwel) compleet aanwezig.
De eindscore is bepaald door de cijfers voor ouderdom, samenhang en gaafheid op te teilen.
Gevoeligheid

De gevoeligheid geeft aan in welke mate de cultuurhistorische waarde wordt bedreigd door verbreding of doorsnijding. Doorsnijding geeft over net
algemeen een hogere gevoeligheid. Daarvoor zijn de volgende omschrijvingen gebruikt.
1 Vlak: Schaalverstoring;
Lijn: Aansnijding; verbreding bestaande doorsnijding;
Punt: Aantasting omgeving element;
2 Vlak: Aansnijding;
Lijn: Sterke schaalvergroting;
Punt: Bedreiging;
3 Vlak: Doorsnijding;
Lijn: Doorsnijding;
Punt: Vernietiging.
Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid is bepaald door de eindscore voor de waardering te vermenigvuldigen met de gevoeligheid. We kunnen de uitkomsten als volgt
omschrijven:
<10
Weinig kwetsbaar;
11-20 Kwetsbaar;
>21
Zeer kwetsbaar.

Aan de andere kant zijn er ook wel historische objecten blijven
bestaan omdat sloop teveel kosten of moeite zou kosten. Dat is
bijvoorbeeld het geval met veel bunkers en andere fortificaties.
Vooral bunkers, die pas de laatste jaren als historisch belangwekkend worden beschouwd, zouden in veel kleinere aantallen zijn
blijven bestaan als ze niet zo moeilijk te verwijderen waren
geweest.

17.8 Conclusie
In dit hoofdstuk bekeken we een aantal waarderingen die zijn
gemaakt als deel van toegepaste historisch-geografische onderzoeken. Het algemene doel van dit type onderzoek is behoud van
het landschap als bron van historische informatie. Informatiewaarde is dan ook het centrale begrip bij een historisch-geografische waardering. Dit begrip wordt uitgewerkt in criteria als
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label 48. Waarde en druk
Höge waarde

Lage waarde

H ö g e druk

Meest problematisch

Relatief weinig Problemen

L a g e druk

Meest kansrijk voor cultuurhistorie

Relatief weinig Problemen

zeldzaamheid, kenmerkendheid, gaafheid, samenhang en ouderdom. Binnen het vakgebied bestaat een hoge mate van overeenstemming over deze waarderingssystemen, al verschillen de
details.

devolle. De gewetensvolle onderzoeker kan nog zo vaak herhalen
dat ook de minder waardevolle gebieden nog 'waarden' hebben
en een zorgvuldig beleid verdienen, deze subtiliteit blijkt niet
aan alle beleidsmensen besteed.

Een waardering kan nooit objectief zijn. Een waarde is niet absoluut, maar wordt toegekend. De waarde zit dus niet in het object
maar in het hoofd van de beschouwer. Het grootste probleem van
de cijferbrij van sommige waarderingssystemen is de schijn van
objectiviteit die ermee gewekt wordt. Ieder kwadraat, logaritme
of tweedemachtswortel draagt bij tot wetenschappelijke mistvorming. Een waardering moet in de eerste plaats eenvoudig en
inzichtelijk zijn. Als het doel van de waardering niet duidelijk is,
is het wellicht beter helemaal niet naar een einduitkomst te streven. We hebben ons bij de waardering van de losse objecten in
Noord- en Midden-Limburg dan ook beperkt tot het minst subjectieve deel, de scores op de afzonderlijke criteria.

Waarderingen vormen maar een van de manieren waarop de
onderzoeksgegevens toepasbaar worden gemaakt voor de planningspraktijk. Naast de waardering hebben ook de basisgegevens
- kaarten en tekst - een eigen plaats in de belangenafweging. In
het planningsproces zelf wordt de afweging nog door veel meer
zaken bepaald. In het volgende hoofdstuk willen we hier een aantal opmerkingen over maken.

Een probleem bij de waardering zoals die gepresenteerd is voor
Noord- en Midden-Limburg is, dat enkele gegevens onvoldoende systematisch zijn gekarteerd. Vooral over de gaafheid valt
slechts in algemene termen wat op te merken. Dit is, achteraf
bezien, jammer omdat juist de gaafheid belangrijk is voor de
beleving en daarmee voor het draagvlak voor behoud.
Enige relativering van de methodische discussie is hier op zijn
plaats. De overeenstemming over de resultaten van een waardering zou namelijk wel eens veel groter kunnen zijn dan die over
de wijze van waarderen. Binnen het vakgebied lijkt een redelijke
overeenstemming te bestaan over het belang van verschillende
soorten landschapselementen. Het is goed mogelijk, dat waarderingssystemen waarvan de resultaten tegen deze 'common sense'
ingaat, in de praktijk worden aangepast.
Het belangrijkste gevaar van waarderen is, dat het niet alleen
leidt tot een grotere aandacht voor waardevolle gebieden en
objecten, maar ook tot een geringere aandacht voor minder waar-
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18 Behoud van historische landschappen
In dit hoofdstuk willen we nader ingaan op de mogelijkheden
voor behoud van historische landschappen. Daartoe vragen we
ons eerst af wät er moet worden behouden en in welke context dat
het beste kan (par. 18.1). Vervolgens bekijken we de (juridische)
instrumenten: de wetten, beleidsnota's en subsidies die voor
behoud zijn ingesteld (par. 18.2). In paragraaf 18.3 gaan we in op
de Strategie, waarbij het gaat om de vraag in hoeverre andere
belangen parallel kunnen lopen met dat van de cultuurhistorie.
Beheer, waarzonder meestal geen behoud mogelijk is, komt aan
de orde in paragraaf 18.4. Tenslotte bekijken we in paragraaf 18.5
de begrippen mitigatie en compensatie, begrippen die vaak aan
de orde komen als behoud niet mogelijk blijkt.

18.1 Wat moet worden behouden?
18.1.1 Behoudsdoelen en behoudsmogelijkheden
Voor het vaststellen van behoudsdoelen zijn twee typen gegevens
nodig. In de eerste plaats gaat het om de kenmerken en waarden
van het cultuurlandschap of van de objecten in dat landschap. Op
deze kant van de zaak gingen we in paragraaf 2.3 al uitvoerig in.
Daarnaast dienen we in de praktijk ook rekening te houden met de
ontwikkelingen die in het gebied plaatsvinden of binnen afzienbare tijd plaats zullen vinden (druk, plannen, mogelijkheden).
In onderstaande tabel 49 werken we dit, bij wijze van voorbeeld,
voor enkele mogelijkheden in agrarische landschappen uit. Naar
historisch-geografische waarde wordt onderscheid gemaakt hissen gebieden waar het historische landschap nog goed herken-

baar is en gebieden waar dat niet meer het geval is. De laatste zijn
aangeduid als 'vernieuwd landschap'; het gaat om landschappen
die, bijvoorbeeld door een ouderwetse ruilverkaveling, zo sterk
zijn veranderd dat alleen nog losse historische objecten zijn overgebleven.
Voor de toekomstige ontwikkelingen zijn twee mogelijkheden
uitgewerkt. In de eerste zal het gebied deel gaan uitmaken van
een stadsuitbreiding of van een grootschalige natuurontwikkeling. Het betekent een verandering waarbij het gebied haar oude
agrarische functie verliest en een nieuwe functie krijgt die leidt
tot snelle, zeer ingrijpende veranderingen in bodemgebruik en
inrichting. In de tweede is een dergelijke grootschalige en snelle
verandering niet voorzien.
Net als de waardering speelt de kwestie van behoud of ontwikkeling zieh af op twee niveaus: dat van gebieden en dat van individuele objecten. In drie van de vier situaties in tabel 49 gaat het
alleen nog om het laatste, omdat er niet meer is of omdat het in
de praktijk niet mogelijk is meer te behouden. Alleen bij de Vierde mogelijkheid, voortgezet agrarische gebruik in een waardevol
landschap, is het mogelijk ook voor de toekomst te streven naar
behoud van de belangrijkste historische kenmerken en objecten.
De Projectgroep Belvedere kwam onlangs met de tweedeling
'behoud in ontwikkeling' en 'behoud döör ontwikkeling'. In het
eerste geval gaat het erom in een ontwikkeling (zoals verstedelijking of grootschalige natuurontwikkeling), die tot een snelle en
ingrijpende omvorming leidt, toch nog iets van het historische
landschap in te passen. In het tweede geval zijn de mogelijkhe-

Tabel 49. Behoudsdoelen voor agrarische landschappen
Historisch-geograflsche waarde

Toekomstplannen en behoudsdoelen

VerstedeBjküig, grootschalige
natuurontwikkeling

Voortgezet agrarisch gebruik

Laag: vernieuwd landschap (slechts
losse historische objecten)

Zo mogelijk inpassen losse elementen

Behoud resterende losse elementen;
landschapsbouw

Hoog: (Samenhangend) historisch
landschap

Inpassen losse elementen; aansluiten bij
struetuur van het landschap

Behoud hoofdlijnen; behoud en herstel van een
groot aantal losse objecten; verweving
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den voor behoud beter, maar de term 'behoud döör ontwikkeling'
geeft aan dat ook in dat geval actief moet worden ingegrepen om
behoud daadwerkelijk te verzekeren. Alvorens deze begrippen uit
te werken willen we nog de begrippen harmonie, ontkenning en
interferentie introduceren.

18.1.2 Harmonie, ontkenning en interferentie
Bij de wijze waarop in nieuwe ontwikkelingen met het bestaande landschap wordt omgegaan, kunnen we gebruik maken van de
termen harmonie, negatie en interferentie, ontwikkeld door de
Deense landschapsarchitect LA. Olsen. Bij 'harmonie' wordt bij
de introductie van nieuwe elementen gestreefd naar een harmonieuze inpassing in het bestaande landschap. De waarden van het
bestaande landschap zijn belangrijk voor de vormgeving van de
nieuwe ontwikkelingen. Bij 'negatie' (ontkenning) wordt daarentegen bij het ontwerp geen rekening gehouden met het bestaande
landschap. Bij 'interferentie' tenslotte, werken het nieuwe en het
bestaande op elkaar in. We zouden nog een vierde type toe kunnen voegen, namelijk 'inspiratie', waarbij iets totaal nieuws
wordt gebouwd of aangelegd, dat wel is geïnspireerd door iets
wat er eerder was.
1

De keuze hissen deze mogelijkheden bangt voor een belangrijk
deel af van de interesse en de onderlinge krachtsverhoudingen
van de betrokkenen. Daarnaast is ook de schaal van zowel het
bestaande landschap als de nieuwe ontwikkeling van belang. De
bouw van een gering aantal huizen is bijvoorbeeld nog wel harmonisch in een bestaand landschap in te passen, ontwikkelingen
met de schaal van een grote nieuwbouwwijk zijn dat zelden. Ook
dit willen we voorbeeldsgewijze uitwerken, in tabel 50.
Schaal werkt nog op een andere wijze in de discussie door, omdat
ook de begrippen harmome, interferentie en negatie zelf gebunden zijn aan schaal. Wat op een kleine schaal negatie is, kan op
een hoger schaalniveau interferentie of zelfs harmonie zijn.

18.1.3 Behoud in ontwikkeling
Verstedelijking
Bij grootschalige verstedelijking is het in de praktijk onmogelijk
een samenhangend oud landschap in stand te houden. Aan de
andere kant is het niet al te moeilijk om losse elementen of kleine gebieden in een nieuwbouwplan te sparen (wat nog niet wil

Tobel 50. Enkele voorbeelden van harmonie, interferentie en negatie bij nieuwbouw, natuurontwikkeling en landinrichting.
Aanleg nieuwbouwwijk

Natuurontwikkeling

Landinrichting

Harmonie

Bouw van kleine aantallen huizen,
aansluitend bij bestaand
bebouwingspatroon

Kleinschalige natuurontwikkeling;
verhoging natuurwaarden door
extensivering

Kleinschalige ingrepen om knelpunten
op te heffen. Veel kavelruilprocedures
Valien hieronder.

Interferentie

Nieuwbouwwijk, waarin wordt
ingespeeld op de oude
landschapsstructuur en waarin een
aantal objecten en ensembles
behouden blijft en mede richting
geeft aan de nieuwe ontwikkelingen.
Voorbeelden: Haagse Beemden
(Breda), Leidse Rijn (Utrecht).

Grootschalige nieuwe natuur, waarin
delen van het oude landschap worden
ingepast. Voorbeeld: Blauwe Kamer
(met resten baksteenindustrie en
historische fortificaties).

Nieuw ingericht landschap, waarin een
meer of minder groot aantal objecten,
waaronder structuurbepalende (wegen,
dijken), zijn gespaard. Dit geldt voor de
meeste moderne landinrichtingsprojecten.

Negatie

Plan ontworpen op een wit vel papier.
Voorbeelden zijn de meeste
grootschalige stadsuitbreidingen,
vooral waar het terrein voor de bouw
wordt opgespoten.

Afgraven en opnieuw beginnen.
Voorbeeld: Grensmaas

Totaal nieuw landschap, waarin niet of
nauwelijks oude objecten zijn gespaard.
Voorbeelden zijn ruilverkavelingen uit de
jaren '60 en '70.
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zeggen dar het vaak gebeult). Veel interessanter zijn pogingen
om in een grote uitbreiding het oude landscbap herkenbaar te
houden.
2

Een van de eerste goede pogingen in die richting vormde de wijk
Haagse Beemden, een noordelijke stadsuitbreiding van Breda.
Een rechttoe-rechtaan uitbreidingsplan uit 1971 werd vier jaar
later vervangen door een plan dat veel meer rekemng bield met
het oude landschap. De meeste nieuwbouw werd gesitueerd op
de hogere gronden. Door een aantal läge gebieden onbebouwd te
laten kon de structuur van het landschap zichtbaar blijven.
Binnen de hogere gronden bleef het gebied dat in landschappelijk opzicht het meest waardevol werd geacht, het landgoed
Bürgst, eveneens gehandhaafd. Het resultaat was een stadswijk
met een eigen karakter, waarin de oude landschappelijke geleding herkenbaar was en een waardevol en aantrekkelijk parklandschap centraal en voor de bewoners bereikbaar zou zijn. Dat
niet alle verwachtingen uitgekomen zijn, doet niets af aan het
vernieuwende van dit uitbreidingsplan.
3

Recent heeft de cultuurhistorie een belangrijk aandeel gehad in
de planvorming rond de grote Utrechtse uitbreiding Leidse Rijn.
Op basis van een Cultuurhistorische Effect Rapportage - de eerste in haar soort - werd gezocht naar mogelijkheden om vooral
archeologische en historisch-geografische waarden te ontzien of
zelfs structurerend te laten werken in de plannen.
4

Uitgaan van bestaande landschapskenmerken en historische
objecten is een van de manieren om nieuwbouw een eigen karakter te geven. Dat betekent in de praktijk vooral dat wordt aangesloten bij het bestaande wegenpatroon (met de aansluitende
bebouwing) en bij de hoogteverschillen in het landschap.
Daarnaast kunnen de opgaande begroeiing en het slotenpatroon
structurerend werken.
Een uitgangspunt als 'aansluiten bij de historische landschapsstructuur' betekent in de praktijk vaak nog een moeilijke afweging. De praktijk is weerbarstig en vraagt veel creativiteit. De
oude werkwijze om de bestaande bebouwing te slopen en op een
leeg vel papier te gaan ontwerpen, blijft dan ook aantrekkelijk
voor gemakzuchtige ontwerpers. Behoud van een historische
dorpskern in een nieuwe stadswijk roept bijvoorbeeld de vraag
op naar de mate waarin die oude kern geintegreerd moet worden
in de nieuwbouw. Als dat gebeurt kan de oude kern als economisch of cultureel centrum blijven fungeren, maar zal de grote
druk van verkeer en middenstand tot verlies van het dorpse
5

karakter leiden. Een voorbeeld is de dorpskern van Maasniel, die
nu in de stadsbebouwing van Roermond is opgenomen. Wordt
het oude dorp echter als een enclave grotendeels losgemaakt uit
de omgeving, dan betekent dat een gemiste kans voor de aansluiting van nieuwbouw op een reeds functionerende structuur.
Een ander fictief voorbeeld, van een nieuwbouwwijk op de grens
van een akker en een beekdal, toont weer andere dilemma's. In
een dergelijk geval kan men op drie manieren proberen het oude
landschap herkenbaar te houden:
- bouwen op zowel akker- als grasland, maar de steilrand (met of
zonder houtwal) uitsparen en eventueel restaureren en de gebieden aan weerszijden verschillend inrichten. Dat laatste betekent
bijvoorbeeld een verschilfende beplanting en een concentratie
van waterpartijen in het läge gebied. Nadeel is, dat zowel de
akker als het beekdal grotendeels verdwijnt.
- bouwen op de akker. Het läge gebied blijft agrarisch of krijgt
een namurbestennning. Dit is de meest voorkomende variant,
vooral omdat de stevige bodem van een hooggelegen en droge
akker een ideale bouwgrond vormt. Nadeel is, dat juist de akkergebieden meestal de hoogste waarde hebben, zowel in historischgeografisch als in archeologisch opzicht. Behoud van de resterende dorpsakkers op de zandgronden is de laatste jaren een
belangrijke doelstelling van archeologen en historisch-geografen. Wel kan het moeilijk zijn om draagvlak bij bevolking en
bestuur te krijgen, omdat een belangrijk deel van de culhiurhistorische waarde van de akker, namelijk de archeologische, niet
zichtbaar is.
- bouwen in het beekdal en openhouden van de akker. Bouwen in
het natte beekdal is niet populair bij bouwers, levert problemen
met waterschappen en, omdat beekdalen de meest kansrijke
gebieden voor natuurontwikkeling zijn op de zandgronden, met
ecologen. Bouwen in het beekdal gaat bovendien meestal samen
met opspuiten, waardoor het landschap hier volledig verloren
gaat.
De beslissing is moeilijk. In een enkel geval, dat enigszins vergelijkbaar was met het laatste voorbeeld, hebben we zelf geadviseerd om, vanwege de extreem hoge cultuurhistorische waarde
van de hogere delen van een gebied, de bebouwing te concentreren in de läge zones. Het voorstel was kansloos. Mijn eigen
woongemeente (Wageningen) is een voorbeeld van een gemeente die haar uitbreidingen in läge gebieden realiseert om de Eng
(dorpsakker) te sparen. De Eng heeft haar kleinschalige gebruik
nog behouden en is ook in landschappelijk opzicht waardevol. Er
wordt naar gestreefd de bevolking meer bij de akker te betrekken
6
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door wandelpaden te herstellen en tegen de stadsbebouwing een
zone van volkstuinen te ontwikkelen.
7

zandgebieden kan worden versterkt door een deel van de ontwateringsmaatregelen in beekdalen ongedaan te maken, zodat het
onderscheid tussen nat en droog wordt hersteld en het beekdal
weer als grasland in gebruik wordt genomen.

Natuurontwikkeling
Grootschalige natuurontwikkeling, waarbij met veel graafwerk
een totaal nieuw landschap wordt aangelegd, is bijna net zo
ingrijpend als de bouw van een nieuwbouwwijk. Het betreft
grote oppervlakten die van functie veranderen en ingrijpend worden aangepast. In de termen van Olsen is soms sprake van negatie en verdwijnt, zoals in het Grensmaasproject, het oude landschap volledig. In de meeste gevallen bestaan nog wel wat
mogelijkheden om historische objecten te sparen.
8

Nu is natuurontwikkeling een begrip dat op een groot aantal
manieren kan worden uitgelegd. Naast de grootschalige en drastische variant, bestaan ook vormen van namurontwikkeling die
aansluiten bij het cultuurlandschap en goed met beheer van dat
landschap samengaan. Te denken valt aan extensivering van het
agrarisch grondgebruik, een maatregel die grote winst voor de
natuurwaarde betekent, maar ook de overlevingskansen van historische objecten vergroot (zie ook par. 18.4.2).

18.1.4 Behoud door ontwikkeling in een vernieuwd landschap
In veel landschappen die zeer drastisch en met uitsluitend een
agrarische doelstelling zijn vernieuwd, is niet alleen het historische landschap verdwenen maar is er weinig voor teruggebracht.
Het zijn landschappen die als leefomgeving niet voldoen. Er zou
moeten worden gestreefd naar een kwaliteitsverhoging door
landschapsbouw. Dit zal over het algemeen leiden tot een totaal
nieuw landschap met eigentijdse vormen.
Toch kan, ook zonder direct te vervallen in pseudo-historische
reconstructies, het historische landschap hierbij mede richting
geven aan de plannen. Zo kan worden gestreefd naar voorzichtige restauraties, waardoor resterende objecten weer van een context worden voorzien.

18.1.5 Behoud döör ontwikkeling in een historisch landschap
De moeilijkste opgave waar de cultuurhistorie voor Staat is het
veiligstellen van de resterende waardevolle cultuurlandschappen.
Het gaat in deze gebieden om behoud van een groot aantal losse
dementen, maar ook om behoud van de structuren en kenmerken
van het cultuurlandschap. Dat behoud vindt in de meeste gebieden plaats onder grote druk van stedelijke en agrarische bodemgebruiksvormen die een bedreiging kunnen vormen.
Voor het herkenbaar houden van deze historische landschappen
kunnen we een aantal uitgangspunten formuleren. In de eerste
plaats dient een waardering, in combinatie met een analyse van
bedreigingen en kansen, duidelijk te maken welke objecten in
ieder geval behouden dienen te blijven.
In de tweede plaats is het uit strategische overwegingen aan te
bevelen om aan te sluiten bij Sterke structuren. Voorbeelden van
dergelijke structuren zijn het wegenpatroon, vooral in samenhang
met bebouwing, en de hoofdstructuur van akkers en beekdalen.
In hoofdstuk 14 zagen we dat deze structuren een hoge mate van
resistentie hebben en bij een autonome landschappelijke ontwikkeling over het algemeen blijven bestaan. Kleine elementen zijn
vooral kansrijk waar ze aansluiten bij die resistente structuren.
Zo heeft een heg längs een weg meer overlevingskansen dan een
heg midden in het veld.
In de derde plaats is het essentieel dat in het beleid voor deze
gebieden uit wordt gegaan van een verweving van landbouw met
andere functies. Dit aspect werken we in de volgende paragraaf
wat verder uit.

18.1.6De noodmak van verweving
De concepten van verweving en scheiding

Soms is een nieuwe invulling met historische processen mogelijk. Door bijvoorbeeld op de Zuid-Limburgse lösshellingen de
erosieproblemen te bestrijden door op de oude wijze heggen aan
te planten op plekken waar erosiegeulen dreigen te ontstaan, ontstaan opnieuw graften. De structuur van het landschap in de

De begrippen scheiding en verweving kunnen op twee manieren
worden uitgelegd: ruimtelijk en functioneel. Ruimtelijke verweving is afhankehjk van schaal. Wat op het niveau van een reservaat verweving beet, zal op perceelsniveau uitpakken als schei-
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ding. Het meest relevant is het begrip op het niveau van percelen
of agrarische bedrijven. Ruimtelijke verweving op dit niveau
betekent dat een perceel landbouwgrond kan zijn omgeven door
beplanting en kan worden doorsneden door een toeristisch voetpad. Functionele verweving betekent dat verschillende functies
op hetzelfde stuk land gecombineerd worden. Het betekent dat de
agrarische bedrijfsvoering wordt aangepast om ruimte te bieden
aan akkeronkruiden of weidevogels.

Verweving en landschapsbehoud
Verweving is een noodzakelijk uitgangspunt voor zowel het historische cultuurlandschap als voor de mensgebonden natuur.
Beide zijn gevormd door de wisselwerking van menselijke activiteiten, vooral landbouw, en natuurlijke gegevenheden. De landbouw alleen lijkt niet goed meer in Staat te zijn om mensgebonden natuur en historisch cultuurlandschap duurzaam te beheren,
maar zonder landbouw zijn ze ook gedoemd te verdwijnen. Voor
beide aspecten zijn zowel ruimtelijke als functionele verweving
van belang, maar voor het historische cultuurlandschap, waarin
lijnelementen de belangrijkste onderdelen vormen, ligt de nadruk
op het eerste. De mensgebonden natuur is daarentegen meer
gebaat bij vormen van functionele verweving, hoewel ook hier
lijnelementen een rol speien.
Verweving is in de praktijk alleen mogelijk als er een zekere mate
van evenwicht tussen de werkzame krachten bestaat. Dat betekent in de praktijk dat zwakke belangen, zoals landschap, cultuurhistorie en extensieve recreatie, gesteund moeten worden.
Scheiding van de functies wonen, werken, recreatie en verkeer is
vooral in de 20e eeuw steeds meer de regel geworden. Deze praktijk komt niet alleen voort uit de onverenigbaarheid van functies,
maar is ook door de moderne richting in de architectuur en stedenbouw als ideaal gepropageerd (zie de opmerkingen over
CIAM, par. 12.7). Centraal stellen van verweving Staat haaks op
de idealen van de moderne architectuur. In de stedenbouw begon
de terugkeer van verweving al met de stadsvernieuwing van de
jaren '70. De laatste tijd dringen deze ideeen verder door.
Gemeenten als Rotterdam spreken zieh tegenwoordig uit voor
meer complexe, meer mdtifunctionele binnensteden. Het lijkt
het definitieve failliet van de CIAM-gedachte.

landelijke gebieden was de conséquente scheiding van functies,
zoals die vooral door de landbouw werd voorgestaan, nog maar
zeer kort geleden overheersend.
Complexiteit is een kenmerk van veel oude cultuurlandschappen.
Tot nu toe leek de ruimtelijke ordening vrijwel altijd een vermindering van complexiteit als doel te hebben. Het ergste wat
een planoloog zieh voor kan stellen is 'rommelig' (maar wat is
'rommelig' anders dan onbegrepen complexiteit?). Ook in het
landelijke gebied zal de ruimtelijke ordening een omslag moeten
maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat meer uit moet worden
gegaan van de autonome kleinschalige landschapsontwikkeling.

Scheiding en verweving in het ruimtelijk beleid
De coneepten van scheiding en verweving zijn vertaald tot
beleidscategorieen in overheidsplannen. De Struetuurschets voor
de landelijke gebieden bevat een indeling in vier groepen (tabel
51). Deze indeling werd enigszins aangepast in de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening en kreeg een vervolg in de 'koersen' uit
de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex).
10

11

12

De praktijk was aanzienlijk weerbarstiger. In het landelijk gebied
was het meestal de landbouw die de dienst uitmaakte. Een
belangrijke reden voor de siechte resultaten van het landschapsbeleid is, dat de belangen van landschap, cultuurhistorie, extensieve recreatie en mensgebonden natuur nooit tegenspel hebben
kunnen bieden tegen de, zowel economisch als politiek zeer
krachtige, landbouwsector.
Pas de laatste jaren is dit aan het veranderen. Terwijl de natuursector steeds meers streeft naar scheiding van functies, is de
landbouw op zoek naar een breder draagvlak door combinatie
met andere functies (zie par. 13.6.4).

18.2 Instrumenten
18.2.1 Inleiding

9

We zagen al dat de ontwikkelingen in het landelijk gebied (ook)
op dit punt enige decennia achter liepen bij die in de stad. In de

Het formuleren van wetgeving om zaken veilig te stellen is
slechts het meest eenvoudige onderdeel van een complex geheel.
Aan de basis Staat draagvlak, bij bestuurders, betrokkenen en/of
bevolking. Zonder een voldoende draagvlak blijft wetgeving een
dode letter. Ook dan nog zijn contrôle, saneties en aanmoedigin-

474

gen nodig. Contrôle is nodig om illegale egalisaties en andere
vormen van sloop tegen te gaan. De combinatie van sancties en
aanmoedigingen Staat voor een wortel-en-stok-methode. De aanmoedigingen omvatten zowel financiële (subsidies) als praktische ondersteuning (vrijwilligers), maar ook faciliteiten
(beschikbaar stellen van expertise door de overheid).

Beschermende wetgeving

13

De volgende paragrafen bevatten een kort overzicht van de
belangrijkste juridische, financiële en andere regelingen voor
bescherming (zie ook tabel 52).

18.2.2 Instrumenten voor behoud
Aankoop/verwerving
Verwerving van terreinen is een van de oudste en meest succesvolle Instrumenten voor de veiligstelling van natuur- en landschapswaarden. De belangrijkste instanties die zieh met veiligstelling door verwerving (en beheer) bezighouden zijn
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provinciale
Landschappen. Het overgrote deel van de gebieden is aangekocht
om de hoge natuurwaarde, maar veel hebben ook cultuurhistorische waarde.
14

De wetgeving voor bescherming is voor cultuurlandschappen
onvolledig. Van de belangrijkste beschermingswetten is de
Monumentenwet (1988) vooral gericht op archeologische en
bouwkundige objecten, de Namurbeschermingswet (1968) juist
op relatief natuurlijke terreinen en de Natuurschoonwet (1928)
op landgoederen. De term Nationale Parken is volgens internationale normen beperkt tot vrijwel natuurlijke terreinen. De Wet
Bodembescherming is vooral gericht op mm^ubescherming. De
beschermde waarden kunnen voor een deel historisch-geografisch zijn, maar dat aspect komt in alle genoemde wetten op de
tweede of derde plaats. Er bestaat geen instrumentarium dat specifiek gericht is op wettelijke bescherming van historischgeografische objecten.
Toch bieden de genoemde wetten wel degehjk mogelijkheden om
dergelijke objecten te beschermen. Dat dat zo weinig gebeurd
heeft zeker voor een deel te maken met het ontbreken van een
voldoende sterke lobby en mogelijk met het ontbreken van voldoende draagvlak. Ook de institutionele situatie vormt een probleem. Veel historisch-geografische objecten kunnen vallen binnen de omschrijvingen voor bouwkundige, archeologische of
ecologische waarden, maar de instituten die zieh met de zorg
voor de genoemde waarden bezighouden richten zieh elk vooral

Tobel 51. Beleidscategorieën in het iandelijk gebied in het ruimtelijke beleid van de rijksoverheid
Omschrijving

Zonering landbouw en natuur in de
Structuurschets Landelijke Gebieden (1977)

Vines (1990)

Ruimtelijke scheiding: landbouw krijgt
voorrang

Gebieden met als hoofdfunetie landbouw

Geel: geconcentreerde landbouw richtinggevend

Tussenvorm (ruimtelijke verweving op hoog
schaalniveau)

Gebieden met afwisselend landbouw, natuur
en andere funeties in grotere ruimtelijke
eenheden

Bruin: mozai'ek van landbouw en andere
functies

Ruimtelijke verweving

Gebieden met afwisselend landbouw, natuur
en andere funeties in kleinere ruimtelijke
eenheden

Blauw: verbrede platelandsontwikkeling
(land); combinatie van functies (water)

Ruimtelijke scheiding: natuur krijgt voorrang

Gebieden met als hoofdfunetie landbouw

Groen: natuur richtinggevend
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op nun kerntaken en hebben weinig aandacbt voor de bistorischgeografische objecten.
Voor een deel heeft de achterstelling van bistorisch-geografische
objecten te maken met tekortschietende deskundigheid en
belangstelling. Daarnaast levert bescherming van sommige historisch-geografische objecten enorme Problemen op, vooral met
grondeigenaren. Bouwkundige monumenten en archeologische
terreinen nemen over het algemeen weinig ruimte in en de meeste gebieden met hoge ecologische waarden zijn relatief extensief
in gebruik. Een wens tot bescherming van kavelpatronen, microrelief of complete cultuurlandschappen bemvloedt daarentegen
grote oppervlakten intensief gebruikt cultuurland. De enige werkelijke poging om cultuurlandschappen effectief te beschermen,
de plannen voor Nationale Landschapsparken uit 1975, stuitten
dan ook op een dodelijke tegenwerking vanuit de landbouw. Ook
pogingen om historisch-geografische structuren in de
Monumentenwet op te nemen strandden op tegenwerking vanuit de grondgebruikers en hun politieke vertegenwoordigers.
15

In de praktijk is de bescherming van historisch-geografische
objecten vooral een zaak van ruimtelijke ordening.

Wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening
De Wet op de Ruimtelijke Ordening (1985) schept het kader voor
onder meer de planologische kernbeslissing (PKB), de provinciale streekplannen en de gemeentelijke bestemmingsplannen.
Het laatste is het krachtigste instrument van de ruimtelijke ordening. Het biedt de mogelijkheid om bestemmingen (bodemgebruiksvormen, bijvoorbeeld grasland in beekdalen) vast te leggen
en beperkingen aan het bodemgebruik te stellen. Zo kunnen
schadelijke werkzaamheden als egaliseringen en diepploegen
worden tegengegaan en cultuurbistorische objecten worden
beschermd.
De praktijk is moeizaam. Veel bestemmingsplannen zijn uitermate vaag, en erop gericht de ontwikkelingen in het (agrarisch)
bedrijfsleven zo min mogelijk in de weg te leggen. Bovendien
ontbreekt bij de meeste gemeenten en bij veel adviesbureaus
expertise op het gebied van landschap en cultuurhistorie.
16

Hogere overheden hebben wel enige mogelijkheden om gemeenten te sturen of in ieder geval van informatie te voorzien.
Provincies zijn de laatste jaren intensief met cultuurhistorie
bezig. Veel provincies hebben de laatste jaren gegevens verzameld over cultuurhistorie en besteden er in hun streekplannen

Tabel 52. Instrumenten voor behoud/bescherming, beheer en ontwikkeling
Behoud/bescherming

Aankoop

Aankoop door de overheid of een beherende instantie
(Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Hendrick de Keyser)

Wetten

Direct (bescherming objecten): Monumentenwet,
Nataurbescherrningswet
Indirect (tegengaan schadelijke activiteiten): Wet Bodembescherming,
Wet op de Ruimtelijke Ordening

Plannen met rechtskracht

Bestemmingsplan, streekplan

Subsidies

Structurele subsidies: Natuurschoonwet

Beheer

Ontwikkeling
natuur/landschap

Landinrichtingsplan
Structurele
subsidies:

Relatienota,
ROL

Incidentele
subsidies: RAL
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aandacht aan.
Momenteel werken de provincies aan
'Cultuurhistorische Waardenkaarten', waarop de belangrijkste
bouwhistorische, archeologische en historisch-geografische
zaken worden verzameld. Besterrmiingsplannen moeten passen
binnen de eisen die een streekplan stelt. Het Rijk heeft zijn beleid
op het gebied van natuur en landschap vastgelegd in het
Structuurschema Groene Ruimte en heeft aan provincies en
gemeenten gevraagd dit beleid te laten doorwerken in Streek- en
bestemniingsplannen.
17

18

Instrumenten voor ontwikkelingen met mogelijkheden voor
behoud
Een heel ander soort instrument is de landinrichting die, met als
wettelijke basis de Landinrichtingswet (1985), streeft naar aanpassing van de inrichting van het landelijk gebied aan de eisen
van landbouw en eventuele andere landgebruikers. De landinrichting kan voorzieningen omvatten voor onder meer land-,
ruin- en bosbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie.
Bij ieder landinrichtingsproject worden reservaatgebieden aangewezen, vooral op basis van hun ecologische waarde.
Belangrijker voor de historisch-geografische objecten is de
mogelijkheid om waardevolle wegen, weteringen, dijken of houtwallen, op de plankaart als 'te handhaven' aan te geven.
Historische wegen en waterlopen kunnen een functie krijgen in
het nieuwe ontsluitings- of afwateringspatroon. Op kleine schaal
bestaan mogelijkheden om objecten te restaureren.
Daarnaast biedt landinrichting bij creatief gebruik soms onverwachte mogelijkheden om zaken velig te stellen. Zo zijn bij de
ruilverkaveling Avezaath-Ophemert (bij Tiel) een aantal van de
karakteristieke s-vormige akkers gespaard door 'kleinschalig
toedelen'. Daarbij werden de afzonderlijke smalle stroken aan
verschillende eigenaren, waaronder Staatsbosbeheer, toegedeeld.
In de Herinrichting van de Gronings-Drentse Veenkolonien werd
een aantal wijken veiliggesteld door ze schouwplichtig te maken.
19

Hoewel in de moderne landinrichting veel voorzichtiger met het
landschap wordt omgegaan dan enkele decennia geleden bij ruilverkavelingen gebeurde, leidt landinrichting nog altijd tot een
verlies aan historisch-geografische waarden, zowel door de
werkzaamheden zelf als door neveneffecten. Zo kunnen de betere mogelijkheden die worden geschapen voor vooral de grote
agrarische bedrijven, zelf weer leiden tot een vergrote dynamiek.

Wat de Landinrichtingswet is voor het landelijk gebied is de Wet
op de Stads- en Dorpsvernieuwing voor de stedelijke omgeving.
Gemeenteraden kunnen voor een of meer gedeelten van hun
grondgebied een stadsvernieuwingsplan opstellen.
DeWetop de Milieu-Effect Rapportage dient om de gevolgen van
voorgenomen ingrepen op het milieu in beeld te brengen. De
term 'milieu' is daarbij breed opgevat en omvat ook natuur en
landschap. De procedure geeft zelf geen bescherming aan
milieu, natuur of landschap, maar zorgt er wel voor dat de effecten goed beschreven worden. Dat maakt het moeilijk om negatieve effecten te ontkennen of te bagatelliseren. Het opstellen van
een Meest Milieuvriendehjk Alternatief (M.M.A.) biedt bovendien een keuzemogelijkheid, waarbij de bewijslast voor afwijken
van het M.M.A. bij de initiatiefnemer ligt. Een bijkomend voordeel van de m.e.r.-procedure is de preventieve werking die ervan
uitgaat.
20

Subsidieregelingen
Naast wetten (en sancties, maar de afschrikkende werking daarvan is eerder potentieel dan reëel) vormen subsidies de tweede
poot van het landschapsbeleid. Subsidies zijn een effectief instrument, maar wel op vrijwillige basis. Het subsidielandschap
toont een Sterke versnippering.
De Relatienota (1975) is gericht op landbouwgronden die waardevol zijn uit het oogpunt van natuurbeleid. In die gebieden wil
de nota een duurzame relatie hissen landbouw en natuur- en landschapswaarden stand brengen. De veiligstelling van die waarden
kan geschieden door verwerving (aankoop) als reservaat of door
het sluiten van beheersovereenkomsten. Het eerste gaat uit van
ruimtelijke scheiding, het tweede van ruimtelijke verweving van
landbouw en natuur. Alles gebeurt op vrijwillige basis.
21

Leek de Relatienota tien jaar na haar verschijnen te passen in de
reeks voor het landschapsbeleid zo kenmerkende hele en halve
rin^lukkingen, weer tien jaar later werd hij uitgeroepen tot de
meest mvloedrijke publicatie uit de période 1975-1996 over rurale ontwikkeling. De omslag hield verband met de melkquotering, ingevoerd in 1984, die de groei uit de melkveebedrijven haalde. De beheersvergoedingen op basis van de Relatienota
werden nu ineens aantrekkelijk als aanvullende inkomsten voor
landbouwbedrijven en kregen een Sterke impuls.
22
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De Regelingen Onderhoud en Aanwijzing Landschapselementen
(ROL/RAL) dienen voor behoud en herstel van landschapselementen. In 1992 droeg het rijk de uitvoering over aan de provincies.

sen het centrale ministerie enerzijds en onderzoek en beheer
anderzijds fungeert. Deze instelling verzamelt onder meer gegevens over het cultuurlandschap.

23

In het Structuurschema Greene Ruimte (1992) worden 11
Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL's) aangewezen. Het
gaat om multifunctionele gebieden met uitzonderhjke natuur- en
landschapswaarden, grote recreatieve aantrekkelijkheid en een
duurzame land- en bosbouw (wat dat dan ook mag zijn). Het
WCL-beleid gaat uit van bestaande instrumenten. De WCL's
vormen in feite geen beleidscategorie, maar een vlag waaronder
een aantal subsidiepotjes voor ad-hoc maatregelen op landschapsgebied zijn gerangschikt. Ze vormen dan ook geen landschapsbeleid.
24

Amdere subsidies zijn de Regeling Bijdragen Landschapsplannen (bedoeld om gemeenten te stimuleren een landschapsplan te maken), de Bijdrageregeling Landschapsverzorging
(LVZ, gericht op de aanleg van landschappelijke beplanting en
erfbeplanting in gebieden met een nationale landschappelijke
betekenis) en de Regeling Functiebeloning Bos en Natuurterreinen (voor bos en natuurterreinen met een functie voor
recreatie, houtproductie, natuur, landschap en milieu).

Kennis en voorlichting
Naast de bovengenoemde instrumenten, die directe gevolgen
hebben voor landschap en landschappelijke objecten, zijn er nog
activiteiten die indirecte gevolgen hebben omdat ze de kennis
over landschap, of het draagvlak voor landschapsbehoud, vergroten.
De rijksoverheid beschikt over eigen diensten op de terreinen van
bouwkundige monumenten (de RDMZ), archéologie (de ROB)
en natuurbeheer (SBB). Aile drie houden zich bezig met uitvoering van de wetgeving op hun terrein, maar fungeren ook als
vraagbaak en beschikken daartoe over een grote hoeveelheid
kennis. Ook inventarisatie behoort bij aile drie tôt het werkterrein. Elk van deze instellingen houdt zich, aan de randen van haar
werkterrein, ook bezig met het cultuurlandschap.
Voor het cultuurlandschap bestaat een dergelijke instelling niet.
Wel beschikt het Ministerie van LNV over het Informatie en
Kenmscentrum-Natuurbeheer (fKC-N), dat als intermediair tus-

Aile bovengenoemde instellingen hebben ook een voorlichtende
taak. De benodigde kennis bouwen ze deels zelf op, maar ze
geven ook onderzoeksopdrachten aan derden (DLO-Staring
Centrum, universiteiten, particulière adviesbureaus).
Daarbij ondersteunt de overheid nog musea (bijvoorbeeld het
Nederlands Openluchtmuseum en het Zuiderzeemuseum).
Tenslotte zijn er de opleidingen aan universiteiten en andere
onderwijsinstellingen, die voor een belangrijk deel door de overheid worden gefinancierd.
25

18.2.3 Bijwerkingen van wetgeving
Wetten hebben iets van medicijnen. Ze zijn bedoeld om een
geconstateerde misstand aan te pakken, maar hebben vrijwel
altijd ook gevolgen voor andere delen van het organisme. Een
medicijn tegen hoofdpijn leidt tot maagklachten en een middel
dat vervolgens wordt ingenomen tegen maagpijn leidt tot weer
nieuwe problemen. Soms wordt doelbewust een nieuw, kleiner
geacht, probleem aanvaard om een groter probleem op te lossen,
maar het komt ook wel voor dat specialisten zo op hun eigen
onderdeel gefixeerd zijn dat de gedachte aan bijwerkingen nauwelijks opkomt.
Ook in het ruimtelijk beleid komen we beide mogelijkheden
tegen. Dat schaalvergroting in de landbouw tot verlies aan landschappelijke waarden zou leiden is voor iedereen altijd duidelijk
geweest en is, in ieder geval door de landbouwsector, altijd geaccepteerd. Het gebeurt echter ook regelmatig dat beleidsinstrumenten in een verkokerd overheidsapparaat vanuit een belang of
sector worden ontworpen en doorgevoerd zonder dat iemand lijkt
te hebben nagedacht over de neveneffecten. Een voorbeeld van
bijwerkingen levert de Landinrichtingswet, die probeert zoveel
mogelijk zaken te regelen maar tegelijk leidt tot een versnelling
van autonome ontwikkelingen.
Een extreem voorbeeld is het voorschrift om mest te injecteren in
de bodem (zodenbemesting). Het diende vooral om stankoverlast
door het uitrijden van mest te verminderen. Dat schadelijke
bestanddelen in de mest nu niet meer in het oppervlaktewater
maar in de bodem terecht kwamen, werd geaccepteerd of zelfs
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toegejuicht. Dat de nieuwe werkwijze, en het gebruik van nieuwe machines hierbij, zou leiden tot een nieuwe ronde van egaliseringen, tot kappen van boomgaarden en tot een afhame van het
aantal weidevogels was, naar het schijnt, bij niemand opgekomen.
Een derde voorbeeld vormen de normen op het gebied van licht,
oppervlakte, hoogte en indeling, waaraan nieuw te bouwen huizen moeten voldoen. Deze normen hebben de vrijheid van architecten zeer beperkt en zijn mede verantwoordelijk voor de saaiheid van veel buitenwijken. Een deel van de bouwkundige monumenten had volgens de huidige wetgeving niet gebouwd mögen
worden.
Dat neveneffecten ook positief kunnen uitpakken Week al (par.
3.3.2) uit het verband tussen de invoering van de melkquotering
en de Sterke groei in toepassing van de Relatienota. Toch zou het
aanbeveling verdienen om wetgeving op ruimtelijk gebied, net
als de concrete plannen, vooraf aan een soort milieu-effect rapportage te onderwerpen.

18.2.4 Conclmies
Wetgeving, contrôle, sancties en aanmoedigingen
Het wettelijk mstrumentarium voor landschapsbehoud en monumentenzorg is uitgebreid maar incompleet. Als we de onderdelen
beschermende wetgeving, contrôle, sancties en aanmoedigingen
(subsides en faciliteiten) bekijken, dan valt op dat dwingende
wetgeving en contrôle zwak zijn ontwikkeld, terwijl sancties
vrijwel ontbreken.
De laatste jaren worden wel stappen in de richting van een sterkere contrôle gezet. Binnen het geplande Meetnet Landschap is
een 'cultuurhistorische schouw' opgenomen. Dit onderdeel is
nog niet uitgewerkt, maar veel historisch-geografische objecten
zouden goed gecontroleerd kunnen worden door gebruik te
maken van luchtfoto's. Daamaast zouden de (archeologische)
monumentenwachten meer dan tot nu toe ook voor historischgeografische zaken kunnen worden ingezet.
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Sancties worden maar zelden daadwerkelijk opgelegd en de geldboetes hebben maar zelden een niveau dat afschrikwekkend kan
werken. Récent is een Groningse agrariër bestraft voor het
afgraven van 800 meter voormalige zeedijk bij Hornhuizen.
Kenmerkend voor de siechte contrôle is, dat de verdwijning van
27

de dijk pas na drie jaar werd herkend. Van dergelijke straffen
kan een preventieve werking uitgaan.
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Subsidies vormen een tamelijk sterk punt in de behoudsketen.
Regelingen voor aanleg en onderhoud van landschapselementen,
beheersvergoedingen en andere subsidies zijn in de praktijk al
jaren het belangrijkste beleidsinstrument. Wel zijn de subsidies
versnipperd in een bijna ongelooflijk aantal subsidiepotjes voor
allerlei deelaspecten. Het zou aanbeveling verdienen hier wat
meer lijn in aan te brengen.
De faciliteiten vormen een probleem. Het ontbreken van een centraal instituut dat zich met de historisch-geografische aspecten
van het landschap bezighoudt, maakt ook op dit punt de positie
zwakker dan die van bouwhistorische of archeologische objecten. Een instituut voor het cultuurlandschap zou een andere taak
hebben dan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, die
immers vooral zijn opgericht om de Monumentenwet uit te voeren. Het instituut voor het cultuurlandschap zou, naast taken op
het gebied van inventarisatie en monitoring (contrôle, schouw)
een voorlichtende taak moeten hebben. Daartoe behoort bijvoorbeeld ook het maken van voorbeeldplannen voor inpassing en
vormgeving van objecten. De cultuuromslag bij de kennisinstituten van de overheid, waarbij dienstverlening steeds meer beperkt
wordt tot betalende klanten, bemoeilijkt de toegang tot die instellingen voor een zwakke, door vrijwilligers gedragen sector als
het landschapsbehoud.
Een probleem bij de wetgeving is de selectiviteit: niet aile onderdelen van het landschap krijgen evenveel aandacht. De meeste
wetgeving bestaat voor losse objecten. Voor gebouwen en
archeologische terreinen bestaat de Monumentenwet. Die biedt
ook de mogelijkheid om de omgeving te beschermen, maar hiervan wordt tot nu tot maar spaarzaam gebruik gemaakt. Voor
behoud van een aantal losse elementen biedt daamaast de
Natuurbeschermingswet een wettelijk kader. Andere mogelijkheden, zoals de Wet Bodembescherming en de Landinrichtingswet,
bieden in théorie mogelijkheden, maar worden in de praktijk weinig voor dit doel ingezet. Daamaast bestaan regelingen die financiële prikkels geven voor behoud en beheer. Voorbeelden zijn de
Relatienota en de Regeling Onderhoud Landschapselementen.
De meeste van deze wetten en regelingen zijn ook weer elementgericht. Door politieke tegenwerking van partijen die zich traditioneel vooral begaan tonen met het privébezit, is het nooit mogelijk gebleken historisch-geografische objecten vermeld te krijgen
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in de Monumentenwet. Om dezelfde reden bevat die wet geen
onderhoudsverplichting. Men mag een beschermd Rijksmonument dan ook niet afbreken, maar wel in laten störten.
Bij het instrumentarium voor het landschapsbeleid is een consistentie en continui'teit van doorslaggevend belang. Bij het beleid
van de overheid op het gebied van het landschap ontbreekt het
nog wel eens aan consistentie, zowel hierarchisch (afstemming
hissen verschillende overheidsniveaus) en ruimtelijk (afstemming van het beleid dat vanuit verschillende sectoren wordt
gevoerd) als in de tijd (continui'teit in het beleid). De wetgeving
en de subsidies op landschapsgebied gaan weliswaar gemiddeld
langer mee dan bijvoorbeeld het stelsel van studiebeurzen, maar
toch bestaat bij velen twijfel over de betrouwbaarheid van de
overheid op middellange termijn. De snelle wisseling van
beleidscategorieen en van de grenzen en invulling van beschermde gebieden (par. 3.3.2) werkt onzekerheid in de hand.
Een algemeen probleem bij ruimtelijke wetgeving is de trend in
de richting van steeds globalere plannen. Beter zou het zijn om
uit te gaan van een zonering, waarbij het instrumentarium waar
mogelijk globaal wordt gehouden, maar waar dat nodig is (zoals
in cultuurhistorisch of landschappelijk waardevolle gebieden)
maximaal wordt uitgewerkt en gedetailleerd.
Tenslotte is wetgeving, zoals hierboven al vermeld, altijd ondergeschikt aan draagvlak. Als dat draagvlak ontbreekt, zal wetgeving zelden naar behoren functioneren. Is dat draagvlak er wel,
dan blijkt het vaak mogelijk bestaande wetgeving met zoveel creativiteit in te zetten dat onvermoede mogelijkheden ontstaan.
Overtuigen is vaak belangrijker dan zwaaien met een wet.
'Conserveren' is maar een tikfout verwijderd van 'converseren'.
Mogelijkheden ter verbetering
Verbeteringen zouden van verschillende kanten kunnen komen.
In de eerste plaats moet het streven naar een betere wettelijke
verankering van historisch-geografische waarden op de agenda
blijven. Mocht er ooit een nieuwe Monumentenwet komen, dan
dient opnieuw te worden gestreefd naar opname van historischgeografische structuren. De nieuwe Namurbescherrningswet, die
op dit moment (begin 1998) bij de Eerste Kamer ligt, zal betere
mogelijkheden bieden. De wet omvat de mogelijkheid van
'beschermde landschapsgezichten'. Daarnaast Staat de laatste tijd
ook het al te snel afgedankte concept van Nationale Landschappen weer in de belangstelling.

Wellicht belangrijker dan het langdurige proces van nieuwe wetgeving is een effectiever gebruik van bestaande wetgeving. In de
voorgaande bladzijden bleek bij verschillende wetten dat er meer
mogelijk is dan meestal wordt aangenomen.
Daarnaast blijft het van groot belang dat er een betere belangenbehartiging voor historisch-geografische objecten komt. Een
positieve ontwikkeling die momenteel op dit punt plaats vindt is
het overleg in de zogenaamde Belvederegroep, hissen de ministeries van OC&W (verantwoordelijk voor bouwkundige en
archeologische monumenten), LNV (verantwoordelijk voor
natuur en landschap, waaronder historische geografie) en
VROM. Het valt te hopen dat de körnende jaren een structuur zal
worden opgezet waarbinnen enkele mensen zieh met de bescherming van het historische cultuurlandschap kunnen gaan bezighouden.
Ook dan nog blijft bescherming slechts mogelijk voor een deel
van de waardevolle objecten. Ook als de bescherming beter georganiseerd wordt, blijft het instrumentarium van de ruimtelijke
ordening een noodzakelijke aanvulling.

18.3 Draagvlak en wisselende coalities
18.3.1 Inleiding
We wezen al een paar keer op het belang van voldoende draagvlak. Wie zieh in wil zetten voor behoud van historische cultuurlandschappen zal daarom moeten besebikken over een grote hoeveelheid creativiteit, overredingskracht en doorzettingsvermogen.
Daarbij bestaan geen vaste bondgenoten (meer). Zoals in zoveel
sectoren van de maatschappij is het beeld van de jaren '90 er een
van verbrokkeling. De overzichtelijke tegenstellingen tussen
goed en kwaad zijn verdwenen. Bestand in de jaren '70 en '80
nog het idee dat er een gesloten front van milieu-, natuur-, en
landschapsbelangen bestand dat zieh, eensgezind zij het vaak
vergeefs, verzette tagen de ontwikkelingen in de landbouw en de
aanleg van autosnelwegen, tegenwoordig is noch de samenwerking tussen de 'zwakke' krachten, noch de tegenstand van de
landbouw en de wegenbouw meer vanzelfsprekend. Het speelveld wordt daarmee gekenmerkt door voortdurend wisselende
coalities, waarbij de medestander van vandaag de tegenstander
van morgen kan zijn.
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Het beleid op landschapsgebied lijkt op het eerste gezicht een
strijd tussen 'behouders' en ontwikkelaars. Bij nadere beschouwing is de wereld diffuser. Bij een willekeurige kwestie kunnen
we een groot aantal partijen onderscheiden, die alle een bepaald
belang nastreven.
- De bedreiger, bijvoorbeeld een boer die een stuk land wil egaliseren, een projectontwikkelaar die een monumentaal gebouw
wil slopen voor de bouw van een appartementencomplex, een
gemeente die een ringweg of een uitbreidingswijk wil realiseren.
Dit is het hardste, want economisch sterkste, en vaak ook het
meest heldere belang.
- De politici zijn degenen die verschillende belangen tegen elkaar
af moeten wegen. Probleem is daarbij, dat veel belangen moeilijk
met elkaar te vergelijken zijn. Een economisch belang, tegenwoordig meestal gepresenteerd in termen van arbeidsplaatsen,
moet worden afgewogen tegen het immateriele belang van een
historisch landschap. Er is echter ook een ander aspect aan politici, namelijk de behoefte aan profilering. Om de schrijver Tom
Lanoye te parafraseren: 'als politici praten over landschap gaat
het niet om landschap, dan gaat het nog altijd om politiek'.
Behoud van het bestaande haalt de krant minder snel dan de
bouw van iets nieuws. Voor de cultuurbistorie kan dat zelfs betekenen dat het eenvoudiger is een gebouw langdurig te verwaarlozen en dan door een dure en spectaculaire restauratie te herstellen, dan het simpelweg goed te onderhouden.
- De ambtenaren bereiden het beleid voor en hebben daarmee
een belangrijke inbreng. In de meeste overheidsinstanties is de
deskundigheid op het gebied van de cultuurhistorie gering. De
meeste kennis lijkt op dit moment bij de provincies te bestaan.
Tussen de gemeenten bestaan grote verschillen op dit terrein,
maar de meeste kleinere gemeenten hebben nauwelijks kennis op
cultuurhistorisch gebied. Binnen de cultuurbistorie bestaat de
meeste kennis over bouwkundige monumenten; archeologische
en historisch-geografische kennis loopt daarbij achter. Het betekent dat veel gemeenten afhankelijk zijn van de adviesbureaus,
die bijvoorbeeld voor het maken van bestemmingsplannen worden ingeschakeld. Ook bij deze adviesbureaus schiet de kennis
echter vaak tekort. Provincies, gemeenten en adviesbureaus zijn
de belangrijkste doelgroepen voor historisch-geografische inventarisaties.
- De bevolking is soms te mobiliseren voor een concreet doel.
Binnen de cultuurhistorie zijn daarbij bouwkundige monumenten
en 'fraaie' landschappen in het voordeel boven minder zichtbare
of onbekende objecten. Het bodemarcbief of een historischgeografische structuur zal minder snel publieksacties oproepen.
Ook de gebruiksmogelijkheden speien hierbij een rol. Een agra29

risch gebied dat goed ontsloten is door wandelpaden zal een grotere betrokkenheid van de bevolking kunnen verwachten. In het
bovengenoemde voorbeeld van de Eng van Wageningen leidt dit
tot de paradox dat een voorgestelde ruilverkaveling, die de mogelijkheden voor de landbouw sterk zou verbeteren, via het verdwijnen van paden, volkstuinen en landschappelijke variatie zou
leiden tot een verlies aan betrokkenheid van de bevolking en
daarmee tot een sterk vergrote kans om onder de eerstvolgende
stadsuitbreiding te verdwijnen.
- Tenslotte zijn er de belangengroepen voor behoud, zoals historische en archeologische verenigingen. Deze zijn zeer verschillend van niveau, van uitstekend tot siecht, en intéresse (historische belangstelling leidt lang niet altijd tot actie voor behoud).
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Voor de afzonderlijke sectoren, maar zeker voor een zwakke sector als het landschapsbehoud, betekent dit alles dat een eigen
visie en eigen doelen moeten worden geformuleerd, en dat per
afzonderlijk aspect moet worden gezocht naar ontwikkelingen en
krachten die in dezelfde richting gaan. De laatste jaren is hiervoor de lelijke term 'meeliften' in zwang gekomen. In dit hoofdstuk wil ik voor verschillende activiteiten en sectoren laten zien
dat de belangen soms wel, maar in andere gevallen uitdrukkelijk
niet, parallel lopen met die van het landschapsbehoud.

18.3.2 Landschapsbehoud en de zorg voor bouwkundige en
archeologische monumenten
De laatste jaren zijn archéologie, bouwhistorie en historische
geografie naar elkaar toegegroeid. De drie vakgebieden hebben
voorheen altijd los van elkaar geopereerd. Een van de hoofdoorzaken was wel de Monumentenwet, die uitsluitend bouwkundige
en archeologische monumenten onderscheidt. De uitvoering leidde tot een situatie waarin bouwhistorici en archeologen zieh
richtten op hun, eng omschreven, kerntaak: de bescherming van
gebouwen en archeologische objecten en terreinen. De historische geografie beschütte niet over mogelijkheden om haar eigen
objecten wettelijk te besebermen en richtte zieh noodgedwongen
meer op de ruimtelijke ordening.
De belangstelling voor het cultuurlandschap kwam binnen de
archéologie en de monumentenzorg maar langzaam op gang. In
de monumentenzorg was iemand als J. Stapper, die al vroeg een
groot aantal nederzettingen in kaart bracht en beoordeelde op
hun (esthetische) kwaliteiten, lange tijd een eenling. Pas de
laatste jaren houdt de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zieh
31
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intensiever met het cultuurlandschap bezig. Van de arcbeologen
was het vooral H.T. Waterbolk die archéologie bedreef als onderdeel van onderzoek naar het cultuurlandschap.
32

De laatste jaren groeien de drie vakgebieden naar elkaar toe.
Bouwhistorie en archéologie zijn zowel in werkwijze als in organisatorische zin dichter bij elkaar gekomen. De ontwikkeling van
het bouwhistorische onderzoek, waarin niet meer alleen het uiterlijk van de gevel maar ook de bouwsporen centraal staan, heeft
van bouwhistorici een soort archeologen gemaakt. Prospectief
onderzoek heeft een belangrijker plaats gekregen. In verschillende gemeenten zijn archeologen en bouwhistorici al in een gezamenlijke dienst ondergebracht.

Waar mogelijk dienen de drie vakgebieden te streven naar een
gezamenlijk optreden. Toch lopen de belangen niet altijd parallel.
Zo bevinden archeologen zieh in een permanent gewetensconflict tussen behouden en opgraven. Opgraven is voor een archeoloog bijna een primaire reactie en was ook lange tijd de belangrijkste methode om inzicht in het prehistorische verleden te krijgen, maar heeft vernietiging van het bodemarchief tot gevolg.
Niet opgraven betekent dat het bodemarchief, voorlopig althans,
intact blijft, maar betekent ook dat veel onbekend blijft.
Bovendien is er altijd het risico dat de vindplaats wordt vermeid
door een boer met een diepploeg of een schatgraver met een
metaaldetector.

33

Archéologie en historische geografie overlappen elkaar sterker
dan voorheen. Archeologen kregen groeiende intéresse in jongere perioden: de middeleeuwse archéologie is de laatste decennia
sterk gegroeid en er worden zelfs al postmiddeleeuwse perioden
onderzocht. Met de aandacht voor jongere perioden kwam ook
het cultuurlandschap, als integratiekader voor de plaatsing van
archeologische vondsten en terreinen, meer in de belangstelling
van archeologen te staan. Met die ontwikkelingen bleken de
beperkingen van de Monumentenwet, die vooral was toegeschreven naar de bescherming van objecten en kleine terreinen. De
archéologie stuitte, net als al eerder de historische geografie, op
het probleem dat een bredere landschappelijke context niet goed
met het beschikbare instrumentarium kon worden beschermd.
Ook in wetenschappelijk opzicht bestaan verbanden. Voor extrapolaties en voor prospectie valt de archéologie vaak terug op
(historisch-)geografische methoden en technieken, waarbij
bestaande vindplaatsen worden gekoppeld aan een landschappelijke context.

Archeologische, bouwhistorische en historisch-geografische
waarden komen vaak, maar niet altijd, gecombineerd voor. Ook
het verloren gaan van waarden loopt niet altijd parallel voor de
verschillende vakgebieden. Twee voorbeelden mögen dit duidelijk maken. De Neudeflat in Utrecht, een flatgebouw dat midden
in de historische stadskern is gedropt, heeft het bodemarchief (de
archeologische waarde) ter plekke definitief verloren doen gaan.
Daarentegen is de historisch-geografische waarde weinig aangetast, omdat het stratenpatroon en de bebouwing in de omgeving
intact zijn gebleven. Voor de bouwhistorie is ter plekke het een en
ander verloren gegaan, maar is ook iets nieuws ontwikkeld dat in
ieder geval bij sommigen enige waardering ondervindt.
Een ander voorbeeld betreft de bouw van kassen op een bouw- of
weiland. Deze worden, anders dan de genoemde torenflat, niet
diep gefundeerd. Het bodemarchief blijft daardoor grotendeels
intact. In bouwbistorisch opzicht gaat er niets verloren en bestaat
de mogelijkheid dat er nieuwe waarden worden geschapen. Aan
de oudste typen kassen wordt al een historische waarde toegekend. Voor de historische geografie blijft de struetuur voor een
belangrijk deel aanwezig, maar gaan wel veel andere landschapskenmerken (bodemgebruik, openheid) verloren.
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Een soortgelijke ontwikkeling vond plaats in de bouwkundige
monumentenzorg. Ook hier ontstond gaandeweg meer belangstelling voor de omgeving van het monument, wat leidde tot de
aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten.
Bescherming van monumenten met bun omgeving is echter nog
geen bescherming van het landschap. Pas recent wordt het landschap als zelfstandige waarde meer in de beschouwingen betrokken. Ook voor de bouwhistorie kan de historische geografie een
bijdrage leveren in het prospectieve onderzoek. Inzicht in de
ruimtelijke ontwikkeling van, zowel stedelijke als landelijke,
nederzettingen kan helpen bij de selectie van meer of minder
kansrijke plekken voor nader bouwhistorisch onderzoek.

18.3.3 Landschapsbehoud, natuurbehoud en
natuurontwikkeling
Richtingen in het natuurbeheer
In het natuurbeheer heeft voortdurend een tegenstelling bestaan
tussen degenen die zieh vooral richtten op wildernis en degenen
die ook natuur in cultuurlandschappen wilden beschermen. De
delen van de natuurbescherming die zieh vanouds bezig hielden
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met de bescherming van mensgebonden natuur, werkten nauw
samen met de beschermers van het landschap. De belangen lopen
voor een groot deel parallel, omdat beide groepen zieh richten op
behoud en beheer van halfnatuurlijke landschappen, die gebaat
zijn bij verweving.
Westhoff maakte een onderscheid hissen natuurbeheer en natuurontwikkeling, waarbij de eerste een voortdurende bemoeienis
door de mens impliceert. Bij namurontwikkeling worden alleen
in het beginstadium voorwaarden gecreeerd. Dit zien we bijvoorbeeld de laatste jaren in de uiterwaarden, waar op grote
schaal gebieden worden ingericht als natuurgebied. Toch kan
natuurontwikkeling nooit het traditionele natuurbehoud geheel
vervangen. De Engelse bosecoloog Peterken merkte over nieuw
aan te leggen bossen op: 'hoezeer men ook anders zou wensen,
van de nieuwe bossen zullen er maar weinig het volledige scala
aan bosplanten te zien geven en tot de ontbrekende soorten zullen enkele van de meest kenmerkende en aantrekkelijke behoren'.
35
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Natuur, landschap en de Ecologische Hoofdstructuur
De inspanningen van het beleid op het gebied van natuur en landschap zijn in hoge mate geconcentreerd in een beperkt aantal
gebieden, vooral de gebieden die liggen binnen de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). De EHS bestaat uit een aantal gebieden
die op basis van hun, in de eerste plaats ecologische, waarden
zijn geselecteerd, met daartussen potentiele verbindingen. Ook
een belangrijk deel van de fondsen voor landschapsbeleid gaan
naar de gebieden binnen de EHS.
De cultuurhistorische waarden hebben in de selectie van kerngebieden voor de EHS maar een geringe rol gespeeld. Nog sterker
geldt dat voor de verbindingszones. Hoewel die verbindingen in
veel concrete plannen eerder een modieuze kreet zijn dan een
uiting van een doordachte visie (zo wordt maar zelden duidelijk
gemaakt of de beoogde verbinding voor dassen, hazelwormen of
vleermuizen dient) is het een Strategie die voor ecologische
belangen in ieder geval zin heeft en theoretisch valt te onderbouwen. Voor cultuurlandschappen is dat niet het geval. Een term als
Cultuurhistorische Hoofdstructuur, waar wel eens voor gepleit is,
heeft dan ook weinig zin.
Omdat de cultuurhistorie in de EHS een ondergeschoven belang
is, kan het beleid voor het cultuurlandschap er maar zeer ten dele

bij aansluiten. Het is noodzakelijk dat de cultuurhistorie, op basis
van eigen inventarisaties, komt tot een eigen selectie van kerngebieden. Waar die met de EHS samenvallen is dat meegenomen,
waar ze buiten de EHS (in de 'witte' gebieden) Valien dienen alsnog fondsen bescbikbaar te komen.

Natuurontwikkeling
Nataurontmkkeling omvat aan de ene kant de beheerders die op
kleinschahge wijze en vanuit een enorme gebiedskennis proberen de natuurwaarde van hun terreinen te verhogen. Deze activiteiten sluiten goed aan bij de doelstellingen van het landschapsbehoud. Waardevolle cultuurlandschappen hebben aanzienlijk
meer toekomst als de cultuurhistorische waarde samengaat met
een hoge natuurwaarde.
Aan de andere kant zijn er de niets en niemand ontziende fundamentalisten die de mens uitsluitend wensen te zien als verstoring
en die ernaar streven in grote gebieden de menselijke invloed te
verwijderen. Deze grootschalige natamontwikkeling levert conflicten op met de belangen van het historische cultuurlandschap.
Hoezeer ook natuurbehoud en natomontwildceling elkaar kunnen
aanvullen, in de praktijk bestaat wel degelijk een tegemtelling
hissen de twee, niet alleen theoretisch maar ook geografisch. Het
gaat erom dat beide richtingen naast elkaar bestaansrecht hebben,
elk in bepaalde gebieden. In de praktijk zal de verhouding hissen
behoud, herstel en vemieuwing per deelgebied en per toekomstige bestemming verschillen. Het gaat er niet alleen om wät men
doet, maar meer nog om waar men wat doet. In gebieden met
hoge actuele waarden zou het beleid meer op behoud gericht
moeten zijn, in gebieden met läge actuele waarden maar hoge
potenties is grootschalige naraurontwildeling een goede optie.
Natourontwikkeling levert in de laatste gebieden al snel winst op
ten opzichte van de huldige situatie, zonder bestaande waarden
aan te tasten.
Opvallend is nu, dat in de praktijk veel grootschalige natuurontwikkelingsprojecten juist plaatsvinden in gebieden met hoge, en
door de nieuwe natuur bedreigde, actuele waarden. In plaats van
de zwaar aangetaste beekdalen van Noord-Limburg te rehabiliteren wordt het waardevolle cultuurlandschap van het Geuldal door
natuurontwikkeling aangetast. In het Maasdal vinden we de
belangrijkste natuurontwikkelingsplannen niet in het vermelde
landschap van het Midden-Limburgse 'plassengebied', maar in
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het relatief gave Grensmaasgebied; dit laatste cultuurlandschap
zal volledig verdwijnen door grootschalige grindwirming.
Voor deze ongelukkige situering van de plannen zijn Verschiliende redenen aan te wijzen:
- Vaak gaat het om gebieden die toch al in de belangstelling
staan, bijvoorbeeld omdat allerlei groene en blauwe pijlen in
regeringsnota's getrokken zijn längs bestaande natuurgebieden
(bijvoorbeeld de 'kerngebieden' uit de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening). Veel raraurontwikkelingsgebieden zijn aangewezen
in de Ecologische Hoofdstructuur, die immers het grootste deel
van de gelden van de rijksoverheid voor natuur aantrekt. Hier liggen echter ook de gebieden met de grootste actuele waarden;
- Vaak ook zijn het gebieden waar uit andere bronnen mogelijkheden en fondsen aanwezig zijn die kunnen worden gebruikt
voor namurontwikkeling. Het duidelijkst ligt dat in landinrichtingsgebieden. Landinrichting vindt vooral plaats in gebieden
met siechte produktieomstandigheden voor de landbouw door
een kleinschalige inrichting of een siechte ontwatering, wat
meestal samengaat met hoge ecologische of cultuurhistorische
kwaliteiten;
- Soms gaat het om gebieden die in handen zijn van natuurbeschermingsorganisaties. Opmerkelijk is daarbij dat die gebieden
soms op een vroeger tijdstip zijn aangekocht om hun cultuurhistorische of landschappelijke waarde. Een goed voorbeeld is de
Blauwe Kamer, aangekocht als uiterwaardenlandschap grenzend
aan een stuwwal en met een aantal historische belangrijke verdedigingswerken, en een aantal jaren na de aankoop als proefgebied
voor 'Ooievaar'-natuur omgeploegd.
- Tenslotte is er de combinatie met grondstoffenwinning. Omdat
natourontwikkeling vaak wordt gefinancierd door de winning

van zand, klei of grind, komen juist de nog niet ontgronde (dus
de meest gave) delen van bijvoorbeeld de uiterwaarden in aanmerking voor deze ingreep.
Wellicht is het beter de grootschalige namurontwikkeling in de
planvorming te scheiden van natuur- en landschapsbehoud.
Eerstgenoemde categorie past in een filosofie van scheiding van
functies in grotere ruimtelijke eenheden. Behoud van cultuurhistorische waarden gaat daarentegen (net als het traditionele
natuurbeheer, dat vooral voortzetting van oude beheersvormen
van half-natuurlijke Systemen inhoudt) bijna per defmitie samen
met verweving.
Naar een zonering van behoud en ontwikkeling
Voor het cultuurlandschapsbeleid mögen geen witte gebieden
bestaan. Wel is er een rangorde mogelijk van meer naar minder
waardevolle gebieden. Beide verdienen aandacht van het beleid.
Daarbij dient in de waardevolle gebieden de nadruk liggen op
behoud van de bestaande waarden, terwijl in de gebieden die
weinig waarden (meer) hebben de nadruk beter kan worden
gelegd op natuur- en landschapsontwikkeling. Uitgangspunt zou
moeten dat iedereen in de eigen omgeving kan kunnen beschikken over een interessant en aantrekkelijk landschap. We kunnen
hiervoor de volgende matrix maken (tabel 53).
In deze tabel Staat op de horizontale as de actuele waarde, waarbij cultuurhistorie en mensgebonden natuur voor het gemak zijn
samengenomen. Op de verticale as staan de potenties voor
natuurontwikkeling. De combinatie leidt tot een indeling in vier
categorieen.

Tabel 53. Beleidsdoelen op basis van potenties en actuele waarde.
Actuele waarde (Cultuurhistorie, mensgebonden
natuur) HOOG

Actuele waarde (Cultuurhistorie, mensgebonden

Potenties
natuurontwikkeling
HOOG

Behoud/herstel cultuurlandschap en half-natuurlijke

Natuurontwikkeling, landschapsbouw

Potenties
natuiirontwikkeling
LAAG

Behoud/herstel cultuurlandschap

natuur) LAAG

Systemen; kleinschalige natuurontwikkeling

in

I
Landschapsbouw

n

IV
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gebieden met hoge actuele waarden en hoge potenties voor
natourontwMeling. Het voorgestane beleid is hier een
nadruk op behoud van de bestaande waarden, aangevuld
met kleinschalige nataurontwikkeling.
gebieden die in natuurlijk opzicht sterk zijn achteruitgegaan
(bijvoorbeeld door het zeer intensieve landbouwkundige
gebruik) en ook geen geweldige mogelijkheden voor
mtuuTontwikkeling bieden, maar die wel een hoge cultuurhistorische waarde hebben. In deze catégorie vallen delen
van de zandgronden, gekenmerkt door weinig geomorfologische dynamiek en vaak sterk verontreinigde bodems,
maar nog wel met veel historische elementen en structuren.
Ook de waardevolle stedelijke gebieden vallen in deze catégorie. Hier zal het behoud en beheer van het historische cultuurlandschap nog sterker dan in catégorie I voorrang moeten hebben.
gebieden met läge actuele waarden en hoge potenties voor
natuurontwikkeling. Hierbij kunnen we denken aan delen
van het rivierengebied en aan de beekdalen van Noord- en
Midden-Limburg. In deze gebieden is de actuele waarde
van het landschap door cultuurtechnische of grondstoffenwinning sterk achteruitgegaan, maar bestaan wel goede
mogelijkheden voor mmurontwikkeling en voor herstel.
gebieden waarin niet alleen de historisch-landschappehjke
en de ecologische waarden sterk zijn afgenomen, maar waar
bovendien de mogelijkheden voor nataurontwikkeling
gering zijn. Voorbeelden zijn diepe grindgaten en sterk vervuilde bodems (bijvoorbeeld oude fabrieksterreinen).
Landschapsbouw is hier de best begaanbare weg om deze
gebieden weer enigszins toon- en leefbaar te maken.

weging is tot nu toe beter in Staat gebleken aansprekende thema's
te ontwikkelen en ook de natuurontwikkeling doet het in dit
opzicht goed. Door voortdurend te strooien met een term als winwin-situaties wordt de aandacht effectief afgeleid van de verliezers (zoals het cultuurlandschap). Een leuze als 'Nederland twee
keer zo mooi' is een volstrekte on-zin, maar geeft wel een atmosfeer van optimisme. Tegenover zoveel blijmoedigheid krijgt het
praten over behoud van natuur en cultuurlandschap, om met
Koos van Zomeren te spreken, altijd iets van gezeur.

Op dit moment rieht niet alleen behoud en beheer, maar ook
natuurontwikkeling, zieh vooral op de gebieden van catégorie I.
Deze gebieden zijn het toneel van voortdurende vechtpartijen
tussen bijvoorbeeld natuurontwikkeling en cultuurhistorie.
Catégorie II komt al wat aandacht tekort, de categorieën UI en IV
zijn de de echte 'witte gebieden' voor het beleid.

Toch is hier in potentie een betere samenwerking mogelijk.
Historisch-geografen zullen meer dan voorheen moeten denken
in ontwikkelingen en zullen zieh het al genoemde adagium dat
behoud alleen mogelijk is door verandering, eigen moeten
maken. Een betere samenwerking veronderstelt ook dat onderzoek en planvorming niet meer na elkaar, maar gehjktijdig, in
samenwerking en onderlinge bemvloeding, moet plaatsvinden.

I

II

III

rv
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18.3.4 Landschapsbehoud en landschapsontwerp
We zagen eerder al in dit hoofdstuk dat in de planvorming op
zeer verschillende wijze kan worden omgegaan met het cultuurlandschap. In het verleden hebben ontwerpers en historischgeografen vaak tegenover elkaar gestaan. Soms kwam dat omdat
de eersten niet bereid of in Staat waren om rekening te houden
met het bestaande cultuurlandschap. Voor een deel kwam het
zeker ook door een verschil in denkwijze. Een historischgeograaf denkt veelal vanuit (behoud van) de bestaande situatie,
terwijl een ontwerper de ontwikkeling centraal stelt. Ook de
schaal is vaak anders: waar de meeste historisch-geografen vooral denken in objecten, denken veel planvormers in grote lijnen.
Tegenover elkaar liggen dan kaarten met minutieus gekarteerde
objecten en kaarten die gedomineerd worden door schetsmatige
vlakken en grote pijlen. De historisch-geograaf ziet de ontwerper
vaak als een zwarte doos, waar onderzoeksresultaten in verdwijnen en op creatieve, doch moeilijk navolgbare wijze worden verwerkt tot een onherkenbaar eindprodukt.

Presentatie
18.3.5 Landschapsbehoud en landbouw
Het historische landschap en de mensgebonden natuur hebben
een publiciteitsprobleem. 'Beheren' is altijd minder spectaculair
dan 'maken'. De presentatie van het cultuurlandschap is vaak te
sterk versnipperd en heeft bovendien een verdedigende toon. Dat
is niet het soort informatie dat weet te stimuleren. De milieube-

De pluriforme landbouw
Landschapsbehoud is vaak moeilijk te combineren met vormen
van landbouw die streven naar verdere intensivering, schaalver-

485

grating of zelfs allebei. Het Ministerie en de standsorganisaties
hebben lange tijd alleen oog gehad voor dat type landbouw.
Onderzoek van Van de Ploeg wees echter op een grate pluriformiteit. Naast de kapitaalintensieve bedrijven (hoge output
door hoge input) zijn er bedrijven die met lagere opbrengsten
maar ook lagere kosten een redelijk inkomen bieden. Als die
lagere kosten dan ook nog eens samen gaan met een hogere prijs
per eenheid produkt, zoals bij biologische boeren het geval is,
wordt het beeld nog günstiger. Een ander verschil bestaat tussen
boeren met hoge lasten voor rente en aflossing en boeren die die
lasten niet hebben. De laatsten hebben relatief veel mogelijkheden om hun bedrijfsvoering aan te passen. Grote aantallen boeren vullen daarnaast hun inkomen aan met subsidies (Relatienota) of andere neveninkomsten. Tenslotte valt op dat veel boeren niet alleen van economische doelen uitgaan.

Zonering

Alternatieve landbouw

Deze verplaatsingsmogelijkheid opent interessante perspectiven
op nationale schaal. Beperkingen aan de landbouw in waardevolle landschappen kunnen acceptabel worden als de bedrijven die
hun toekomst zien in schaalvergroting of intensivering de kans
wordt geboden te verhuizen naar gebieden waarin de landbouw
nauwelijks aan beperkingen is gebonden. De vrijkomende bedrijven kunnen dan beschikbaar worden gesteld aan biologische boeren, hobby boeren en deeltijdboeren die wel met een aantal
beperkingen kunnen leven. Ook kan de grond worden verdeeld
onder boeren uit de omgeving die dan door een grotere oppervlakte extensiever kunnen werken.
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Sommige groepen boeren leveren een meer dan gemiddelde bijdrage aan het landschapsbeheer. In de eerste plaats zijn dat boeren die in waardevolle landschappen wonen en die hebben geaccepteerd dat hun bedrijf niet in de grote race meekan. De relatief
siechte produktieomstandigheden kunnen in deze gevallen worden gecompenseerd door subsidies (Relatienota, ROL). Een aantal van deze boeren probeert een eigen markt, met iets hogere
prijzen, te creeren met streekeigen produkten. In de tweede
plaats is er de biologische landbouw.
39

Hoewel de biologische landbouw in eerste instantie gericht is op
het milieu, hoort er ook een andere wijze van omgaan met natuur
en land(schap) bij. De verschillen binnen de groep biologische
boeren zijn overigens zeer groot. Een groot aantal biologische
boeren bevindt zieh in gebieden waar de landbouw aan beperkingen is gebonden, zoals in kleinschalige zandlandschappen en
op land dat eigendom is van natourbeschermingsorganisaties.
Aan de andere kant treffen we in de Flevopolders een grootschalige en gemechaniseerde biologische landbouw aan. Duitse cijfers uit 1990 bieden een vergelijking tussen alternatieve en gangbare landbouw. Het blijkt dat de alternatieven lagere opbrengsten
per ha of per gve hebben, tegenover aanzienlijk lagere inputs en
een hogere opbrengst per eenheid produkt. Het uiteindelijke
resultaat is een iets hoger inkomen.
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Grootschalige landbouw is nauwelijks te combineren met landschapsbehoud. Een mogelijkheid om de hieruit voortvloeiende
conflicten te beperken, is het verplaatsen van bedrijven. De
mogelijkheden daarvoor zijn een paar jaar geleden bekeken door
de Vallei-Commissie in het 'ROM-gebied' Gelderse Vallei. Deze
ROM-gebieden, een uitwerking van de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening, vormden een poging van de rijksoverheid om de
milieuproblematiek te verminderen met behulp van instrumenten
uit de ruimtehjke ordening. De Vallei-Commissie ontwikkelde
mogelijkheden om vervuilende bedrijven te verplaatsen uit de
omgeving van natuurgebieden (en daarmee bufferzones rond die
natuurgebieden te creeren) en uit concentratiegebieden (dit is
minder positief te beoordelen, omdat het alleen maar leidt tot een
spreiding van vervuiling naar voorheen schone gebieden).
41

Extensivering
Dit laatste is een belangrijk punt. Als geldt dat de huidige Problemen voor een belangrijk deel voortkomen uit de intensiteit
van het bodemgebruik, moet extensivering kunnen leiden tot
betere kansen voor natuur en landschap.
Wat is extensivering? Produktiefactoren zijn grond, kapitaal en
arbeid. De intensiteit van het grondgebruik in de moderne landbouw varieert sterk, van zeer hoog bij de intensieve veehouderij
en de glastuinbouw (sectoren die niet of nauwelijks meer grondgebonden zijn) tot tamelijk laag in de grootschalige akkerbouw.
De arbeidsintensiteit verschilt ook, van relatief hoog in de tuinbouw tot zeer laag in de akkerbouw. De moderne landbouw is
echter vooral kapitaalintensief. Er is wel een paradox: hoewel de
intensiteit van het grondgebruik soms vrij laag is, lijkt het erop
dat geen Vierkante centimeter kan worden gemist.
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Figuur 183 geeft een grafiek met de invloed van de landbouw op
natuur en milieu. Het is een van die figuren die problematischer
worden naarmate men er langer naar kijkt. De belangrijkste
boodschap is, dat bepaalde soortenrijke nalf-natuurlijke Systemen (Systemen die gebunden waren aan vroegere vormen van
agrarisch landgebruik, zoals blauwgraslanden, heidevelden en
extensief begraasde graslanden) zowel bij intensivering als bij
extensivering gevaar lopen. Als de intensiteit verder toeneemt
neigt de landbouw naar monoculturen, wat gepaard gaat met een
sterk verlies aan diversiteit. Aan de andere kant leidt het vertaten
van cultuurland, zoals dat bijvoorbeeld in het kader van natuurontwikkeling plaatsvindt, tot een verlies aan landschappehjke
diversiteit. Het is niet eenvoudig om het Optimum concreet aan te
wijzen; het zal ook per landschap en zelfs per dier- of plantensoort verschilfend zijn. Voor de grutto lag het optimum in de
jaren '60; voor het cultuurlandschap wordt het optimum vaak in
de 19e eeuw gelegd. Voor het totaal aan planten- en diersoorten
lijkt me het beeld omstreden: volgens sommigen is ieder cultuurlandschap een vorm van degradatie.

Profiteert de landbouw van landschapsbehoud?
Er zijn wel wat voorbeelden te vinden waarbij de landbouw
direct profiteert van landschapsbehoud. De Zuid-Limburgse
graften kunnen nog altijd dienen als erosiebestrijding, houtwallen bieden een leefmilieu voor vogels die werken als biologische
insectenbestrijders. Bij een inventarisatie bleek enkele jaren geleden dat houtwallen voor de landbouw zowel voor- als nadelen
hebben, waarbij een aantal nadelen eenvoudig kon worden
beperkt. Bovendien bleek de toename van het aantal houtkachels,
samen met geringe subsidies, perspectief te bieden voor een rendabele exploitatie van houtwallen. Er werd dan ook aangedrongen op samenwerking hissen boeren en natuur- (en landschapsjbeschermers. Daarnaast zijn er de economische impulsen van subsidies (Relatienota, ROL/RAL) en van recreatie. Voor
de Nederlandse landbouw als geheel zijn die subsidies misschien
niet zo belangrijk maar voor een aantal boeren in landschappelijk
waardevolle gebieden vormen ze een substantieel deel van het
inkomen.

deel van normen die in harde, althans hard ogende, cijfers kunnen worden uitgedrukt. Voor het beleid op het gebied van cultuurhistorie zal dat nooit mogelijk zijn.
Het al genoemde voorbeeld van de mestinjectie maakt duidehjk
dat de belangen van milieu en landschap soms tegenstrijdig kunnen zijn. Aan de andere kant kan 'harde' milieuwetgeving ook
worden gebruikt om doelen op landschapsgebied te bereiken. Zo
levert de Wet Bodembescherming mogelijkheden voor de
bescherming van bepaalde objecten. Van toenemend belang zijn
de laatste jaren de beperkingen die aan het grondgebruik worden
opgelegd in dririkwaterwinningsgebieden. Die beperkingen leiden daar tot een extensiever grondgebruik, wat de mogehjkheden
voor landschapsbeheer vergroot.
Er is een tendens naar een verdere integratie van het milieubeleid
in het ruimtelijk beleid. Naarmate dit meer plaatsvindt groeit de
mogelijkheid om het landschapsbeleid op het milieubeleid af te
stemmen. Een voorbeeld van een dergelijke integratie is het al
genoemde ROM-beleid, waarin het instrumentarium van de
ruimtelijke ordening werd ingezet om een oplossing te vinden
voor de ernstige milieuproblemen in het gebied. In het eerste
voorbeeldproject, de Gelderse Vallei, werd ook aandacht besteed
aan landschap. Daarbij werd aangesloten bij het casco-concept.
De aandacht voor het landschap bleef overigens sterk achter bij
die voor milieu.
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18.3.6 Landschapsbehoud en milieu
Agricultural intensity —*•

Als er een zachte sector is die de afgelopen jaren succes heeft
gehad is het wel de milieubeweging. Milieu heeft het grote voor-

Fig. 183. Intensiteit van de landbouw in reloue tot ecologische waarden.
Uit: Green, 1989, p. 801.
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18.3.7 Landschapsbehoud, recreatie en de
erfgoed-industrie
Recreatie wordt vaak genoemd als een belangrijke ondersteuning
voor de cultuurhistorie. Die recreatie, vooral de extensieve, landscliapsgebonden variant, moet dan worden gestimuleerd.
Daarvoor is vooral voorlicbting nodig, waarbij de gedachten al
snel uitgaan naar bezoekerscentra en informatieborden.
Dit perspectief is wel erg simpel. Teveel informatieborden roepen
irritatie op, vooral omdat ze een museale sfeer creeren die zieh
moeilijk verdraagt met een levend landschap. Bezoekerscentra
moeten rendabel worden door grote aantallen bezoekers, wat het
aantal van dergehjke centra beperkt. Ook het aantal bezoekers
zelf kan niet onbeperkt zijn. De Stelling dat recreatie goed is voor
cultuurhistorie suggereert dat meer recreanten leidt tot meer cultuurhistorie. Dat is maar tot op zekere hoogte het geval; er is
ergens een omslagpunt waarna de negatieve kanten gaan overheersen.

Recreatie en landschap
De relatie hissen landschap en recreatie is tweezijdig. Aan de ene
kant heeft een fraai landschap met hoge natuurwaarden een prominente plaats in de werving van toeristen. Uit onderzoek
blijkt, dat het landschap voor buitenlandse toeristen een van de
meest genoemde motieven, voor een kwart van die toeristen zelfs
het belangrijkste motief, is voor een bezoek aan Nederland. De
toeristische waarde is opgebouwd uit de gebruikswaarde, de
belevingswaarde en de attractiewaarde; bij elk van deze drie
aspecten kan het cultuurlandschap een rol speien. Bij de
gebruikswaarde gaat het om de mogelijkheden om in de zon te
liggen, te wandelen, te fietsen enz. De belevingswaarde verschilt
per type toerist, maar er is zeker een groep ge'interesseerden in
natuur en landschap. Bij de attractiewaarde komen de strijd tegen
het water en de Gouden Eeuw, in aanmerking. Juist de attractiewaarde leent zieh voor het uitmelken van cliches.
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Aan de andere kant beinvloedt de recreatie het landschap. De
belangstelling van recreanten kan betekenen dat de bewoners
anders naar nun eigen landschap kijken en er anders mee
omgaan. Een voorbeeld is de waardering voor vakwerkbouw in
Zuid-Limburg. Een halve eeuw geleden werd vakwerk hier
gezien als een teken van armoede en zoveel mogelijk door
bepleistering aan het gezicht onttrokken. Dat tegenwoordig het

houtwerk zwart wordt geteerd en daarmee het vakwerk geaccentueerd, is in gang gezet door de belangstelling van buiten. In
dezelfde Streek zien we nog meer eiferten van de recreatie.
Boerderijen zijn gerestaureerd en in gebruik genomen als kampeerboerderij, molens zijn ingericht als bezoekerscentrum of
eveneens als toeristische accomodatie, voetpaden blijven
gehandhaafd en worden onderhouden etc.
Een grote toestroom van recreanten kan echter een bedreiging
vormen voor het landschap dat die recreanten zo waarderen. In
dit opzicht lijkt er ergens rond 1960 een omslag te zijn opgetreden. Voordien was recreatie een recht dat voor steeds grotere
groepen bereikbaar moest worden. In en dichtbij de Steden werden voorzieningen aangelegd, zoals parken en soms bosgebieden.
Daarbuiten trokken recreanten naar aantrekkelijke gebieden,
waar kleinschalige voorzieningen ontstonden. Toen de politiek
zieh ermee ging bezighouden, werd recreatie ondergebracht bij
een ministerie dat ook de belangen van cultuur en maatschappelijk werk behartigde.
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Toen de doelstellingen binnen bereik kwamen en inderdaad
iedereen ging recreeren, bleken er ook nadelen aan te zijn. Om de
recreatie in goede banen te leiden werden steeds meer speciale
voorzieningen aangelegd en werden speciale recreatiegebieden
aangelegd die geschürt waren voor een grote stroom bezoekers.
Recreatie werd losgemaakt van cultuur en ging vallen onder een
economisch gericht ministerie.
Een werkelijk massale toestroom van bezoekers is nauwelijks te
combineren met beheer van het landschap. De belangstelling
voor sommige toeristische routes, zoals de Mergellandroute,
werd zo groot dat er wegen voor moesten worden verbreed.
Plaatsen als Scheveningen, Volendam en Valkenburg doen in
weinig meer denken aan de rüstige, aangename plaatsen die de
eerste toeristen trokken. De metafoor van de recreatie die zijn
eigen leefmilieu opeet is in enkele gebieden al erg dichtbij gekomen. Ook in enkele landelijke gebieden is het aantal hotels,
pensions, kampeerplaatsen en andere voorzieningen intussen zo
gegroeid dat ze een prominente plaats in het landschap opeisen.
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Het onderscheid hissen intensieve en extensieve recreatie, waarbij de eerste sterk geconcentreerd is en met grote investeringen
gepaard gaat terwijl de tweede zieh voegt binnen het bestaande
landschap, is voor een deel aan het wegvallen. De massaliteit van
vrijwel iedere trend in de recreatie beinvloedt ook de extensieve
recreatie.
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Recreatie en cultuurhistorie
Tot de aspecten van het landschap die recreanten aantrekken
behoort zeker de cultuurhistorie. Dat gebeurt zelfs in een mate
dat we van een erfgoed-industrie kunnen spreken. Wel moeten we
zien dat die erfgoed-industrie een ander belang heeft dan de historische geografie: niet de cultuurhistorie Staat centraal maar het,
verkoopbare, cultuurhistorische 'produkt'. Dat dit leidt tot
gebruik van cliches blijkt uit een groot aantal voorbeelden. Een
mooi Nederlands voorbeeld biedt het Drentse museumdorp
Orvelte. Nadat eerst jarenlang een versimpeld beeld van het
Drentse brinkdorp is verbreid, werd hier een Drents dorp aan dat
beeld aangepast. Een Drents dorp behoorde een centrale brink te
hebben, maar die ontbrak in Orvelte. Vervolgens werd een brink
aangelegd die, door de bouw van een boerderij aan de overzijde,
zelfs centraal in de nederzetting kwam te liggen. De behoefte
aan een statisch agrarisch ideaalbeeld was zo sterk, dat in de aanvankelijke plannen zelfs het 19e-eeuwse tolhuis, vertegenwoordiger van de buitenwereld, zou worden gesloopt.
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Een ander voorbeeld van de wijze waarop de erfgoed-industrie
op de loop gaat met de geschiedenis is Hans Brinkers die, hoewel hij nooit bestaan heeft, in de VS de bekendste Nederlander
is. In het algemeen zien we hoe de 'verkoop van het produkt
Nederland' leidt tot een zekere onbenulligheid, waarin Nederland
wordt teruggebracht tot een aantal pseudo-historische cliches: de
Nederlanders afgebeeld als volk van Volendams uitgedoste
bloembollentelers, molenaars en klompenmakers.

valt niet te ontkennen dat het bestaan van monumenten vaak een
gevolg is van langdurige stagnatie - geeft dit een totaal vertekend
beeld. Over het algemeen is er wel degelijk iets gebeurd. Een
voorbeeld is Heusden, dat er niet oud uitziet omdat er niets is
gebeurd maar omdat het teruggerestaureerd is. Niet voor niets
hebben veel plaatsen 'waar de tijd heeft stilgestaan' iets onechts.
De tijd stond niet stil maar is teruggezet of, beter nog, vooruit
gezet naar het verleden. Het is vooral de illusie van een historische omgeving die wordt geexploiteerd. De bewoners hebben
veel beter door wat er is gebeurd, en kunnen zieh sowieso weinig
ergers voorstellen dan een tijd die stil heeft gestaan.
In dergelijke projecten Staat niet de geschiedenis centraal, maar
het beeld dat toeristen van de geschiedenis hebben of het beeld
dat de samenstellers hebben van het beeld dat toeristen hebben
van de geschiedenis. In Orvelte zagen we al hoe vervolgens de
werkelijkheid aan dat beeld wordt aangepast. Het is in dit verband interessant dat in de toeristische literatuur het begrip
'authenticiteit' een belangrijke rol speelt. Toeristen geven nogal
eens aan dit aspect belangrijk te vinden. Het begrip authenticiteit
wordt in dit geval echter door de consument gedefrnieerd en
Staat ver af van de genuaneeerde behandeling die we hierboven
(par. 2.4.4) probeerden te geven. Voor een toerist betekent
authenticiteit vooral dat een oude stad er ook werkelijk oud uitziet. Het mag een jaar geleden herbouwd zijn, als men het er
maar niet aan ziet.
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Recreatie, cultuurhistorie en economie
Zelfs bij integere organisaties als openluchtmusea kunnen we op
dit punt kritische kanttekeningen plaatsen. De meeste openluchtmusea zijn ooit opgezet om karakteristieke voorbeelden van landelijke bouwkunst te bewaren. In de praktijk zijn het steeds meer
plekken geworden waar bezoekers een geidealiseerd verleden
beleven. Het is een verleden met zelfgebakken brood, vlees zonder hormonen en melk zonder toevoegingen, maar zönder lange
werkdagen, ziekten, vuil en armoede. Het is groofmoeders tijd,
maar grootmoeder zelf zou zieh in het buitenland op vakantie
wanen.
Dat het voor toeristen (althans in de ogen van toeristische organisaties) vaak meer om nostalgie en cliches gaat dan om geschiedenis, blijkt uit veel beschrijvingen in toeristenfolders. Een stad
kan in dergelijke lectuur geen groter compliment krijgen dan dat
'de tijd hier lijkt te hebben stilgestaan'. Ondanks de kleine kern
van waarheid - hoewel ook andere redenen voor behoud bestaan,

Ook aan de economische voordelen van recreatie voor het erfgoed valt nog wel iets af te dingen. Dat intensieve recreatie
arbeidsplaatsen schept Staat wel vast, maar voor de extensieve, op
landschap gerichte recreatie is dit veel minder duidelijk. Als we
voor een volledige arbeidsplaats een ton per jaar rekenen, moet
voor een redelijke groei van de werkgelegenheid al snel enkele
miljoenen guldens per jaar door recreanten worden uitgegeven.
Extensieve recreatie gaat zelden gepaard met grote uitgaven per
persoon, en de genoemde miljoenen zijn slechts haalbaar bij zeer
grote aantallen recreanten. Maar is dat dan nog extensieve recreatie?
Ook in extensieve recreatie moet wel degelijk geihvesteerd worden. Paden en padmarkeringen vragen regelmatig onderhoud.
Investeringen in de uitgave van wandel- en fietsroutes hebben
een bepaalde levenscyclus: na verloop van tijd ebt de belangstel-
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ling weg en is een nieuw publiciteitsoffensief nodig. De succesvolle Knapzakroutes (zie par. 1.2.1) hebben hier bijvoorbeeld de
laatste jaren mee te maken.
In wetenschappelijk onderzoek bestaat de tendens om erfgoed
steeds meer te beschrijven in marketing-kreten. Het erfgoed is
dan een produkt, dat moet worden verkocht. Probleem hierbij is,
dat de 'resource' waar het allemaal om draait, buiten beschouwing blijft. Recreatie kan het economisch draagvlak van een
Streek vergroten, maar degenen die er direct van profiteren - dat
zijn vooral horeca, exploitanten van kampeerterreinen, in mindere mate het winkelapparaat - zijn niet degenen die het erfgoed
onderhouden. Van het geld dat een Streek inkomt, vloeit bijna
niets naar het beheer van landschap of monumenten. De recreatie
is daarmee in hoge mate een parasitaire activiteit, die teert op het
landschap, maar er niet in investeert en die uiteindelijk zelfs een
bedreiging kan vormen voor datzelfde landschap waar het afhankelijk van was.
Extensieve, landschapsgebonden recreatie zal niet veel arbeidsplaatsen opleveren. Wel biedt het een aanvullend inkomen aan
een aantal agrariërs (camperen bij de boer) en horeca-gelegenheden. Een belangrijker effect is de vergroting van het draagvlak
voor landschapsbehoud- en beheer. Zo zet de wandellobby, die de
laatste jaren naar Engels voorbeeld in Nederland is ontstaan,
zieh actief in voor het behoud van historische wandelpaden.
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18.3.8 Landschapsbehoud, wonen en bewoners
Verstedelijking is intussen de belangrijkste ontwikkeling in het
buitengebied geworden. Vanuit de cultuurhistorie kan op verschillende wijzen met verstedelijking worden omgegaan. De eerste, bijna het oerinstinet van de landschapsbeschermer, is tegenhouden. Toch is dat niet het hele verhaal. We zagen hierboven al,
hoe er wel degelijk mogelijkheden bestaan om het bestaande
landschap te gebruiken om een nieuwbouwgebied een eigen
gezicht te geven.
Als het niet lukt om de planning van de wijk als geheel te beinvloeden, kan in ieder geval geprobeerd worden afzonderlijke
strueturen of losse objecten te sparen. Ook het sparen van wegen,
houtwallen en boerderijen geeft een nieuwe wijk een eigen
karakter. In een nieuwbouwplan rekening houden met het oudere landschap kan zelfs als er geen concrete landschapselementen
over zijn. Zo kan een wijk in een zandgebied meer opgaande
begroeiing krijgen en kan in een laag gebied meer met water worden gedaan.
De meeste nieuwbouw vindt in Nederland geconcentreerd plaats.
Daarnaast bestaat ook verspreide nieuwbouw, zoals de nieuwe
landgoederen die de laatste jaren zo in de belangstelling staan.
Deze kunnen een manier vormen om draagkrachtige particulieren verantwoordelijkheid te geven voor het landschapsbeheer in
de omgeving van nun huis.

Tobel 54. Enkele voorbeelden van behoud door wisselende coalities
Te behouden object

Mogelijke (nieuwe) funetie

Mogelijke medestanders

Financiering onderboud

Woonhuis

-

Monumentenzorg, bewoners

Eigenaar

Fabrieksgebouw

Wonen, opslag, bedrijven

Monumentenzorg

Eigenaar, gebraikers

Onverharde weg, voetpad

Wandelpad

Recreanten, voetgangerslobby,
bewoners

Gemeente

Houtwal

Brandhout

Natuurbescherming, bewoners

ROL, vrijwilligers

Heemkundigen

Gemeente, vrijwilligers
(heemkundevereniging)

Wegkruis
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De grote behoefte aan woonruimte in het landebjk gebied leidt
niet alleen tot druk om nieuwbouw toe te staan. Systematischer
dan tot nu toe zou de woningbehoefte kunnen worden gekoppeld
aan het behoud van historische bebouwing. Oude boerderijen,
maar ook melk- en steenfabrieken kunnen behouden blijven door
een verbouwing tot woningen. Wonen geeft een grotere betrokkenheid en is beter in de hand te houden dan bedrijvigheid, zoals
onder meer de ervaringen met buitenplaatsen leren. Veel buitens
zijn gekocht door bedrijven. Er bestaan dan twee mogelijkheden:
öf het bedrijf loopt niet goed, en dan kan het de buitenplaats niet
onderhouden, öf het bedrijf loopt wel goed, en dan ontstaat een
grote druk om bebouwing en parkeerruimte uit te breiden. In
beide gevallen ontstaan problemen.

18.3.9 Conclusie
De belangen van het landschapsbehoud vallen met geen enkel
ander belang volledig samen. Ieder heeft eigen belangen, en het
is zaak om per onderwerp een coalitie te smeden (tabel 54). Dat
kan alleen als het landschapsbehoud een eigen gezicht heeft, met
duidelijk omschreven doelen en met gespecialiseerde organisaties.

18.4 Behoud en beheer
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Behoud is niet mogelijk zonder beheer. Cultuurlandschapselementen zijn door mensen aangelegd en zullen zonder bhjvend
menselijk ingrijpen verdwijnen. Zonder onderhoud zullen sloten
dichtslibben, bossen en tuinen verwilderen, gebouwen instorten
en dijken doorbreken. In Hoofdstuk 2 gingen we al in algemene
zin in op behoudsdoelen en op verschillende vormen van beheer.
Beheer is ondergeschikt aan het behoudsdoel. Is het behoudsdoel
eenmaal vastgesteld, dan volgt de formulering van beheersstrategieen. Beheer dient een antwoord te zijn op de twee belangrijkste bedreigingen: erosie (par. 18.4.1) en functie-eisen (par.
18.4.2).
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18.4.1 Onderhoud: tegengaan van erosie
Erosie vormt een bedreiging voor ieder object dat door mensen
is gemaakt. Bij bouwkundige en historisch-geografische objecten gaat het daarbij vooral om het tegengaan van natuurlijk verval. Zonder onderhoud zal ieder object dat door mensen is

gemaakt op den duur door de natuur worden afgebroken.
Gebouwen störten in, sloten slibben dicht, etc., tot hoogstens een
archeologisch object (grondspoor) resteer! Beheer (onderhoud)
dient om dergehjke ontwikkelingen tegen te gaan.

Lengte van de beheerscyclus
Afhankebjk van de nagestreefde toestand en de snelheid van de
veranderingsprocessen, bestaan grote verschillen in de lengte van
de onderhoudscyclus. Die kan dagen (afstoffen), weken (maaien
grasmat), maanden (maaien vanhooiland), jaren (buitenwerk van
een gebouw schilderen, wilgen knotten, hakhout oogsten, wegdek herstellen), decennia (groot onderhoud aan een gebouw plegen, wegdek van een fietspad herstellen) of zelfs meer dan een
eeuw (vervangen bomen in een landschapspark) duren.

Meer en minder voorspelbare erosie
Voor het meeste normale onderhoud is planning op de
(middefjlange termijn mogelijk. Er is geen diepgaande futurologische Studie nodig om te voorspellen dat gras groeit of verf
afbladdert. Daarentegen kunnen veranderende of onbekende
externe invloeden voor verrassingen zorgen. Voorbeelden zijn
verzakkingen en de invloed van luchtvervuiling. Ook onbekendheid met materiaal kan soms tot problemen leiden: toen voor het
eerst met gewapend beton werd gebouwd wist nog niemand hoe
dit materiaal zieh op de lange termijn zou houden. Een bijkomend probleem is, dat sommige objecten van vergankebjk materiaal zijn gebouwd omdat maar met een körte levensduur was
gerekend. De lijsten van beschermde monumenten bevatten
noodwoningen en haastig opgeworpen verdedigingsschansen.

Levende en dode objecten
Een volgend onderscheid is dat hissen levende en dode materie.
Bij dode materie is het beheer over het algemeen gericht op het
vasthouden van een bepaalde toestand. Beheer van levende
objecten, zoals bomen en struiken, moet rekening houden met
natuurlijke veranderingsprocessen. Dergelijke Processen zijn
soms cyclisch (seizoenen), soms meer lineair (veroudering). Zo
moet de opgaande begroeiing in een park of laan periodiek worden vervangen.
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18.4.2 Aanpassing: tegengaan van bedreigingen voortkomend
uit functie/gebruik
Naast de bedreigingen door erosie bestaat bij functionerende
objecten vaak een zekere mate van discrepantie tussen vorm en
functie/gebruik. Vaak zal het verder uitoefenen van een functie
leiden tot aanpassingen. Waar die de cultuurbistorische waarde
aantasten kan gezocht worden naar een compromis, waarbij de
gebruiker en de beschermende instantie beide wat toegeven. Lukt
het niet een dergelijk compromis te vinden, omdat de gebruikseisen te ingrijpend zijn of omdat de waarde van het object te hoog
is, dat kan gezocht worden naar een andere gebruiker.
Zoeken naar nieuwe functies is een van de kernproblemen in
monumentenzorg en landschapsbehoud. Soms is het mogelijk
een oude functie nieuwe inhoud te geven. Mooie resultaten zijn
bijvoorbeeld geboekt met molens: poldermolens die als reservegemaal dienen, graanmolens die meel van hoge kwahteit voor
bakkers malen, molens die electriciteit opwekken etc.
Een ander voorbeeld tonen graften, landschapselementen die
typisch zijn voor Zuid-Limburg. Graften zijn terrassen die ontstonden doordat ooit heggen zijn aangeplant op plekken waar
erosieproblemen bestanden. Doordat erosiemateriaal door de heg
werd tegengehouden, werd het land aan de bovenzijde opgehoogd. Aan de onderzijde van de heg spoelde materiaal weg, dat
tagen een volgende heg bleef liggen. Op steile hellingen ontstonden daardoor reeksen evenwijdige terrassen. Door verschillende
oorzaken, zoals schaalvergroting, opruimen van terrassen en de
verbouw van erosiegevoelige gewassen (mai's), namen de erosieproblemen de laatste decennia weer toe. Als erosiebestrijding
werd een aantal maatregelen genomen. Een ervan is de aanleg
van opvangbassins, onderaan de helling, waarin erosiemateriaal
wordt verzameld totdat het bassin vol is en moet worden uitgebaggerd. Meer bevredigend dan deze wel zeer krasse vorm van
symptoombestrijding zijn maatregelen die erosie bij de bron aanpakken, zoals grasstroken bovenaan hellingen, inzaaien van de
grond met tussengewassen om te voorkomen dat een akker längere tijd bloot ligt, tegengaan van erosiegevoelige gewassen of
aanleg van bosstroken. Binnen zo'n pakket maatregelen past ook
herstel van bestaande graften en, door aanplant van heggen op
bedreigde plaatsen, vorming van nieuwe graften.
In andere gevallen vormt juist handhaving van de oude functie
een gevaar voor de historische sporen en moet gezocht worden
naar een nieuwe. Voor de keuze tussen behoud van de oorspron-

kelijke functie en het vinden van een nieuwe functie zijn geen
algemene richtlijnen te geven. Wel kunnen we enige trends aangeven.
- Hoe dynamischer de activiteit, hoe sneller fricties zullen optreden met de cultuurhistorische waarden.
- Grootschalige activiteiten zijn moeilijker in te passen dan
kleinschalige.
- Specialisering leidt, zowel bij een object als bij een functie, tot
een afhame van de flexibiliteit.
Per geval moet worden bekeken welke functie de beste mogelijkheden biedt voor behoud. Dit zoeken naar functies vraagt veel
creativiteit en is afhankelijk van zoveel, vaak lokale, omstandigheden dat hiervoor geen modellen te maken zijn. Slechts kan
men geslaagde projecten als voorbeeld en inspiratiebron gebruiken.
Als algemeen uitgangspunt zou kunnen dienen dat bij gelijke
geschiktheid voortzetting van de oorspronkelijke functie de voorkeur verdient. Over het algemeen is voortzetting van de oude
functie voor kerken en molens te verkiezen boven een nieuwe
functie. Daarentegen zijn landbouw, handel, verkeer en industrie
zo dynamisch dat juist voortzetting van de oude functie een
bedreiging vormt. Toch is zelfs hier het beeld divers. Naast agrariers die nun oude boerderij slopen om er een modern bedrijf
voor in de plaats te zetten zijn er collega's die hun historische
boerderij met veel liefde in stand houden en de vernieuwing bijvoorbeeld bereiken door een losse schuur bij te bouwen. Evenzo
zijn er ontelbare voorbeelden aan te wijzen van winkeliers die de
complete begane grond van hun pand slopen voor een nieuwbouw van glas en bordkarton, maar zijn er anderen die adverteren met een historisch winkelpand. Bij winkels blijkt vaak dat
filiaalbedrijven een sterkere sloopneiging hebben, omdat de
behoefte aan uniformiteit en huisstijl zwaarder weegt dan de
individuele kwaliteiten van een pand. Ook hier geldt echter dat
de wijze waarop met een winkelpand wordt omgegaan per winkelketen verschilt en bovendien kan worden beinvloed door het
(gemeentelijk) monumentenbeleid.
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Moet naar een nieuwe functie worden gezocht, dan levert voor
gebouwen vaak een woonfunctie de beste oplossing. De inschikkelijkheid die geinteresseerde bewoners opbrengen om te kunnen
wonen in een gebouw dat daar van oorsprong ongeschikt voor is,
valt bij economische activiteiten - met uitzondering van een
horecafunctie - zelden op te brengen. Er bestaan talloze voor-
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beeiden van boerderijen, pakhuizen, fabrieksgebouwen, molens,
watertorens etc., die met behoud van een groot deel van de historische waarde gerestaureerd zijn en nu als woonhuis of restaurant worden gebruikt. Wei gaat in deze gevallen behoud van de
vorm samen met een verandering van atmosfeer. In zeer bijzondere gevallen kan een museale functie worden overwogen. Dit
maakt, althans in theorie, integraal behoud mogelijk maar maakt
het geheel ook wat levenloos. Deze mogelijkheid zou moeten
worden beperkt tot objecten waarvoor integraal behoud gerechtvaardigd wordt door een uitzonderlijk hoge waarde van het hele
object.

18.4.3 Beheer ondergeschikt aan behoudsdoelen
In het begin van deze paragraaf gaven we al aan dat beheer in
dienst Staat van het behoud van cultuurhistorische waarden. Dat
betekent dat beheer ondergeschikt is aan het behoudsdoel. In de
praktijk is dit minder vanzelfsprekend dan het misschien op het
eerste gezicht lijkt. Het komt regelmatig voor dat objecten sterk
worden aangetast om het beheer eenvoudiger, gemechaniseerd of
minder intensief te kunnen maken. In de gebouwde omgeving is
het aanbrengen van kunststof kozijnen een voorbeeld. In het cultuurlandschap is bijvoorbeeld veel begroeiing längs beken verwijderd om de oevers en de beek zelf met machines te kunnen
onderhouden.
Een goed voorbeeld van deze problematiek vormt de praktijk van
de rivierdijkverbetering. De vorm van de verbeterde dijk wijkt in
vrijwel alle gevallen sterk af van de oude vorm, vooral door de
flauwere taluds. Het hoofdargument voor die flauwe taluds is de
mogelijkheid van mechanisch beheer. Dat bangt samen met een
andere ontwikkeling, waarbij de waterschappen steeds meer het
beheer van dijken in eigen hand nemen. In de historische situatie
was het beheer verdeeld over een groot aantal betrokken eigenaren, en had het waterschap vooral een controlerende functie. De
nieuwe situatie leidt, zelfs als het beheer niet mechanisch
gebeurt, tot een verregaande uniformering van het beheer, en
daarmee tot een grootschaliger en saaier dijkenlandschap.

18.4.4 De beheerders
Bij het beheer van cultuurhistorisch waardevolle objecten en terreinen zijn vier partijen aan te wijzen, die overigens in alle mogelijke combinaties samen kunnen vallen. Een aantal van de hier56

onder genoemde instanties behoort tot de overheid; veel andere
worden door de overheid ondersteund.
- eigenaren vormen de belangrijkste categorie. Zonder medeweten en instemming van de eigenaar is niets mogelijk.
- huurders/pachters hebben in de praktijk grote bevoegdheden en
invloed op het beheer.
- gespecialiseerde instellingen zijn in een aantal gevallen speciaal opgericht voor het beheer van monumenten: de (archeologische) monumentenwachten, organisaties voor (vrijwillig) landschapsbeheer. Deze organisaties houden zieh bezig met het
beheer van objecten en terreinen van anderen. Instellingen als de
Vereniging Hendrick de Keyser, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen hebben eveneens een
beheersdoelstelling, maar streven er tevens naar objecten en terreinen in bezit te krijgen. Eigendom en beheer vallen hier dus
samen.
- overheden zijn verantwoordehjk voor het beheer van de vele
objecten en terreinen die ze in eigendom hebben, maar zijn daarnaast van belang als regelgever, als toezichfhouder op het handelen van anderen en als subsidiegever. Zo worden de monumentenwachten en de meeste organisaties voor (vrijwillig) landschapsbeheer financieel ondersteund door de overheid.
Daarnaast zijn er nog de adviseurs. Er bestaan verschiffende nietbelanghebbende, particuliere adviesorganen, zoals provinciaal
georganiseerde molen- en boerderijenstichtingen, de Provinciale
Monumentenwachten en de Provinciale Steunpunten Monumentenzorg. Op nationaal niveau is er bijvoorbeeld de Stichting
Particuliere Historische Buitenplaatsen, die aan haar leden zowel
algemene als gerichte informatie verstrekt. Verschillende onderzoeksbureaus zijn gespecialiseerd in het maken van beheersplannen en beheersadviezen voor cultuurhistorisch waardevolle
objecten en terreinen.
In de praktijk bestaan de nodige problemen bij het beheer:
- de sterke versnippering over instanties en regelingen;
- de moeilijkheid om een beheerder te vinden voor bepaalde
groepen objecten;
- de Sterke concentratie van financiele middelen in de gebieden
die onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vallen, en de
dientengevolge zeer beperkte middelen voor de 'witte gebieden'.
Ook de grote terreinbeherende instanties hebben hun terreinen
voornamelijk binnen de EHS liggen.
Recent zijn ideeen uitgewerkt voor de oprichting van
Beheerschappen, publiekrechtelijke organen die beheer kunnen
coördineren en controleren en zieh daarnaast met het verkrijgen
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van financiele middelen kunnen bezighouden. Mogelijk zouden deze een oplossing kunnen bieden voor een deel van de Problemen.
57

18.4.5 Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat beheer vaak wijzigingen in het
object met zieh meebrengt. Bij onderhoud betekent dit vervanging van materiaal, bij aanpassing gaat het om nog zwaardere
ingrepen. Als we de cultuurhistorische waarde centraal stellen,
moet het uitgangspunt minimale ingreep zijn. Met deze term
bedoelen we dat zoveel mogelijk moet worden gestreefd naar
behoud van het materiele object. Dit is in de monumentenzorg al
lange tijd een belangrijk uitgangspunt, maar wordt in de praktijk niet altijd even strak volgehouden. Nog recent vond een aantal grote en prestigieuze restauraties plaats, die volgens critici in
feite neerkwamen op nieuwbouw in historische stijl.
58
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18.5 Mitigatie en compensatie
Het begrip 'compensatie' wordt de laatste jaren meer en meer
gebruikt, vooral voor 'natuur'. Het betekent dat verlies aan
natuurwaarden door een ingreep wordt gecompenseerd door,
liefst vergelijkbare, natuurwaarden terug te brengen. Mitigatie
duidt op maatregelen die een ingreep verzachten.
Bij compensatie moet onderscheid worden gemaakt hissen het
terugbrengen op dezelfde lokatie en het terugbrengen eiders. Bij
dijkverbetering gebeurt het eerste steeds meer. Regelmatig wordt
de toplaag van het dijktalud opzij gezet en na de verbetering weer
teruggebracht. Kleine cultuurhistorische objecten, zoals grenspalen en peilschalen, kunnen tijdelijk worden opgeslagen en na de
dijkverbetering opnieuw worden neergezet. Op een verhoogde
dijk zal daarbij een grenspaal op dezelfde coördinaten, maar op
een andere hoogte bovenop de dijk worden herplaatst, terwijl een
peilscbaal juist op de oude hoogte en dus op enigszins afwijkende coördinaten wordt teruggezet. Dijkwoningen en molens zijn in
enkele gevallen opgevijzeld, zodat de relatie tot de dijk hetzelfde
blijft. Deze objecten funetioneren op deze wijze op de oude
manier. Aan de andere kant bevat een niet verhoogd huis, met een
stoep die nog het oude niveau van de dijk aangeeft, ook een hoeveelheid historische informatie, namelijk over de ontwikkeling
van de dijk.

Voor ecologische en landschappelijke objecten wordt ook wel
vervanging op een andere plaats voorgestaan. Een bos of een ven
dat moet wijken voor een snelweg wordt dan gecompenseerd
door eiders een nieuw bos of ven te ontwikkelen. Dat kan door
begroeiing en bodem fysiek over te planten of door op de nieuwe
piek van voren af aan te beginnen. Het betekent wel dat het object
los wordt gemaakt van zijn speeifieke locatie en omgeving.
Compensatie is dan ook zeker niet de vrijbrief die sommige projectontwikkelaars er graag in zien om overal bouwactiviteiten
mogelijk te maken. Ook voor ecologische objecten blijft verplaatsing een zware ingreep, die slechts in het uiterste geval mag
worden toegepast. Hoewel er nog maar weinig is geevalueerd, lijken de resultaten bovendien tamelijk siecht.
60

Het blijmoedige geloof in de maakbaarheid van de maatschappij,
dat projectontwikkelaars en veel ecologen de laatste jaren kenmerkt, ontbreekt in de cultuurhistorische sector. Hier is nog altijd
onvervangbaarheid het uitgangspunt. Wel liet de peilschaal al
zien dat de discussie voor sommige objecten iets subtieler is.
Eerder (par. 2.3.3) wezen we al meer in het algemeen op objecten waarvoor de relatieve locatie het belangrijkst is, en die daarom bij bijvoorbeeld rivierloopveranderingen mee mögen worden
verplaatst. Toch zijn dit uitzonderingen. Over het algemeen zijn
cultuurhistorische waarden niet vervangbaar. Dat betekent dat de
mogelijkheden en fondsen voor compensatie en mitigatie op een
andere wijze moeten worden ingezet, bijvoorbeeld door restauratie van gespaarde objecten in de directe omgeving.

Noten
1. Olsen, 1986. Zie ook De Poel, 1992, pp. 105-106.
2. Voor een mooi voorbeeld van inpassing van landschappelijke en cultuurhistorische objecten in een industrieterrein: Abrahamse, 1998.
3. Tummers & Tummers-Zuurmond, 1997, pp. 125-143.
4. De Groot, 1995.
5. Zie onder andere Den Hollander (1985). Van de voorbeelden die hij geeft
is vooral dat van het fraaie gehucht Tweeloo, dat werd platgewalst onder
een uitbreidingswijk van Meppel, relevant (pp. 94-95).
6. Van Dun et al., 1993. In dit geval betraf het een rivierenlandschap, maar
de problematiek was vergelijkbaar.
7. Renes, 1993d.
8. Renes, 1995a; Renes, 1997c.
9. Düren & ten Rouwelaar, 1997.
10. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1977.
11. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
1988.
12. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
1990.
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13. Dat dit geen theorie is, blijkt uit het illegaal verwijderen van bossen (toch
zeer opvallende landschapselementen) in de jaren '80 (zie par. 10.4.1).
14. Ter afronding van de bezittingen van deze grote terreinbeherende instanties is in 1990 eenteakstellingvan 40.000 ha geformuleerd (intussen door
bezuinigingen verlaagd tot 36.000, terwijl een verdere verlaging tot
34.000 ha waarschijnlijk is (Natuurverkenning 97, p. 67), te realiseren
v66r2015. Intussenisdaarvan 10.800 ha aangekocht. Het jaarlijkse rijksbudget voor aankopen bedraagt / 3 miljoen (begroting 1997); de provincies hebben nog eens / 3 miljoen beschikbaar. Voor staatsaankopen
(Staatsbosbeheer) is / l miljoen gereserveerd (1997).
15. Klok&Vervloet, 1983.
16. Stokman, 1998.
17. Projectgroep Belvedere, 1997.
18. Deel 4: Planologische kernbesKssing.
19. Harten, 1980b.
20. De uitvoering is in handen van de Commissie voor de Milieu-Effect rapportage. De instantie die een m.e.r.-plichtige ingeep (de 'initiatiefnemer')
wil doen stelt een 'startnotitie' samen, waarin de ingreep wordt omschreven en waarin meestal de effecten op het milieu al voor een deel worden
beschreven. De Commissie M.E.R. stelt vervolgens een werkgroep
samen met deskundigen op voor de ingreep relevante vakgebieden. De
werkgroep stelt een richtlijnenadvies op, waarin wordt aangegeven op
welke gebieden nader onderzoek gewenst is om de milieu-effecten voldoende in de beslissing mee te laten wegen. De verantwoordelijke overheid, die wordt aangeduid als het 'bevoegd gezag' (meestal rijksoverheid
of een provincie) stelt dan de definitieve richtlijnen op en kan daarbij van
het advies van de werkgroep afwijken. Vervolgens wordt het MilieuEffect Rapport geschreven door, of in opdracht van, de initiatiefnemer.
Daarbij worden over het algemeen varianten ontwikkeld, waaronder een
die maximaal rekening houd met de milieu-effecten (het Meest
Milieuvriendelijke Alternatief of M.M.A.). Dat rapport komt dan weer
terug bij de werkgroep van de Commissie M.E.R., die bekijkt of de effecten op het milieu voldoende en volgens de richtlijnen zijn beschreven en
daarover opnieuw een advies uitbrengt. Dat advies kan luiden dat een
aanvulling nodig is. Vervolgens heeft het bevoegd gezag het laatste
woord.
21. In de Regeling Beheersovereenkomsten is ook de zogenaamde EGBergboerenregeling opgenomen. Deze is gericht op de agrarische
bedrijfsvoering in gebieden met natuuriijke handicaps en is ook van toepassing buiten de 100.000 ha Relatienotagebied.
22. Ettema et al., 1996.
23. De omvang van de ROL/RAL in de afzonderlijke Gebieden Behoud en
Herstel Bestaande Landschappehjke Kwaliteit (een categorie uit de Nota
Landschap, 1992) lopen erg uiteen. In verschillende provincies is het
budget te klein om alle aanvragen te honoreren.
24. Het Besluit Projectbijdragen WCL, dat loopt tot 1999, biedt de mogelijkheid van financiele bijdragen. Tot en met 1996 hebben rijk en derden
/121 miljoen geiinvesteerd in de WCLk Voor de periode 1994-2001 heeft
het rijk in totaal / l 15 miljoen beschikbaar.
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Volendam is in de reclame gaandeweg synoniem geworden voor
Nederland. Al in het kinderboek uit 1865 was Hans Brinker in
Volendammer kostuum afgebeeld (Zijp, 1993). De nabijheid van
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Denslagen, 1987.
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Deel 5. Conclusies, evaluatie en aanbevelingen

19 Conclusies, evaluatie en aanbevelingen
De aanleiding voor het schrijven van dit boek was een vraag van
het Provinciaal Bestuur van Limburg naar gegevens over de historische waarde van het cultuurlandschap in het streekplangebied
Noord- en Midden-Limburg. In paragraaf 19.1 geven we de
belangrijkste conclusies van dat deel van het onderzoek, gevolgd
door een evaluatie en een aantal aanbevelingen.
We hebben daarnaast gepoogd dat regionale onderzoek in het ruiniere kader van het toegepaste historisch-geografische onderzoek te plaatsen. Daartoe hebben we zowel de ontwikkeling en de
achtergronden van dat type onderzoek als de toepassing van de
verzamelde gegevens in de ruimtelijke ordening bekeken. Op dit
deel van het onderzoek gaan we in dit slothoofdstuk afzonderlijk
in (par. 19.2).

19.1 Het cultuurlandschap in Noord- en
Midden-Limburg
19.1.1 Conclusies
Veel van de gegevens zijn samengevat in de beide grote kaartbijlagen. Daarvan geeft Kaart 1 de opbouw van het cultuurlandschap en een aantal kenmerken van delen van het landschap, terwijl Kaart 2 een overzicht geeft van de historische dementen in
het huidige landschap.

Hoofdlijnen
De landschappen van dekzand, rivierterrassen en stuwwal vertonen grote onderlinge overeenkomsten. Essentieel is, dat ze alle
drie in hoofdlijnen gevormd zijn onder invloed van het vroeger
gebruikelijke gemengde landbouwsysteem. De vroegere bodemgebruikseenheden, met de relatief droge bouwlanden en de natte
graslanden als belangrijkste, bepalen de structuur van het histo-

rische cultuurlandschap. We kunnen de drie typen beschouwen
als Subtypen van wat in de indeling van de Werkgroep
Landschapstypologie het 'landschap van de kampontginningen
en essen' en in oudere indelingen het 'esdorpenlandschap'
heet.
Bij de bouwlanden is het onderscheid hissen de open dorpsakkers (velden, die in hun geheel door een houtwal waren omgeven) en de kleinschalige kampenlandschappen van belang. De
oude verkavelde graslanden waren gekenmerkt door heggen.
Elementen als houtwallen en heggen zijn daarmee gekoppeld aan
de hoofdlijnen in het cultuurlandschap. Ook andere agrarische
elementen, zoals de driehoekige pleintjes en de veedriften, passen in deze structuur.
In de jonge cultuurlandschappen zijn het niet de vroegere bodemgebruikseenheden, maar is het de inrichting die de hoofdlijn
van het landschap uitmaakt. In het turfwinningslandschap van de
veenkolonie Griendtsveen is dat het kanalenstelsel. In de andere
jonge ontginningslandschappen is het het wegenpatroon met de
daaraan gekoppelde regelmatige verkaveling en verspreide boerderijen.

Verschillen tussen de oude cultuurlandschappen
De landschappen van dekzand, rivierterrassen en stuwwal verschillen van elkaar in de vormen, waarbij de stuwwal wordt
gekenmerkt door grote hoogteverschillen, de dekzandgebieden
door ovale dekzandwelvingen en de terrassenlandschappen door
de resten van moderne en oude rivierlopen. Een tweede verschil
is de verdeling van het bodemgebruik, waarbij de terrassenlandschappen in de vorige eeuw voor een groter deel als bouwland in
gebruik waren. Het terrassenlandschap was in de 19e eeuw dichter bevolkt dan de dekzandgebieden. In het nederzettingspatroon
overheersten in de omgeving van de Maas dorpen, terwijl de
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bewoning in het dekzandgebied meer verspreid in gehuchten
woonde.
Ook de bewoningsgeschiedenis verschilt. De gebieden längs de
Maas, waaronder ook de stuwwalrand bij Mook, zijn min of meer
continu bewoond sinds de Romeinse tijd. In het dekzandgebied
lijkt de bewoning in de vroege Middeleeuwen een nieuw begin te
hebben gemaakt. Wel maken de recente opgravingen in Venray
duidehjk dat de bewoning in het dekzandgebied ouder is dan tot
voor kort gedacht werd, maar continue bewoning sinds de
Romeinse tijd is hier (nog) nergens aangetoond.
Onduidelijk is nog, of die verschillen bepaald worden door de
afstand tot de Maas of door verschillen in de bodemkundige en
hydrologische gesteldheid

Losse elementen
Buiten de hoofdhjn, die gekoppeld is aan het agrarische cultuurlandschap, zijn er nog grote aantallen elementen met een andere,
meestal niet-agrarische, achtergrond. Ze maken ook deel uit van
de historische ontwikkeling van het cultuurlandschap en zijn
soms zelfs in ruinier Nederlands perspectief uniek of typerend
voor deze Streek. Voorbeelden zijn de boerenschansen, de leidijken längs de Maas en Roer, en enkele individuele objecten zoals
de Fossa Eugeniana, de Noordervaart en de Napoleonsweg.

spreken van geautomatiseerde kartografie dan van GIS. Een
steekproef van een groot aantal punten bood de mogelijkheid een
aantal kwantitatieve gegevens over de ontwikkeling in de laatste
twee eeuwen te presenteren, maar vormt hoogstens een surrogaat
voor een echt GIS.
Bij toekomstige projecten is het van belang dat vanaf het begin
rekening wordt gehouden met de koppeling van de gegevens aan
een toekomstig cultuurhistorisch GIS. Dat betekent een strakke
systematiek en aansluiting bij het begrippenapparaat dat bij zo'n
GIS hoort. Zo valt wel te voorspellen dat de belangrijkste invalshoeken van een toekomstig cultuurhistorisch GIS [1] de indeling
in vlakken, hjnen en punten, [2] de functiecategorieen, [3] de
Chronologie en [4] de gaafheid/herkenbaarheid zullen zijn.
Daarvan geeft de legenda van Kaart 2 alleen de twee eerste consequent aan. De andere aspecten zijn vaak niet aangegeven, hoewel soms de benodigde informatie in de toeHchtende tekst wel
aanwezig is.
Als de gegevens op kaart worden uitgebracht is een grote kaart,
indien mogelijk, waarschijnlijk de beste oplossing. Toch heeft een
indeling in twee grote kaarten, waarvan een de historische
opbouw van het landschap en de andere de historische elementen
in het huidige landschap aangeeft, ook voordelen. Bij een groot
aantal gegevens wordt een kaart snel onoverzichtehjk. Daarnaast
is er een inhoudelijk argument, dat beide kaarten verschillende
uitgangspunten en doelen hebben: de ene is historisch en dient als
achtergrondinformatie, de andere is gericht op het huidige landschap en dient als direct bruikbaar basismateriaal voor plannen.

19.1.2 Evaluatie van het onderxoek
Voor het onderhavige onderzoek gold, dat over de historische
ontwikkeling van het cultuurlandschap, en vooral over de middeleeuwse ontwikkeling van nederzettingen en cultuurland, nog
maar zeer weinig bekend was. Een groot deel van de onderzoekstijd moest daarom worden besteed aan het samenstellen van
een overzicht. Dat is ten koste gegaan van de diepgang.
Een probleem is de lange looptijd van het onderzoek geweest. In
de laatste tien jaar is veel gebeurd in zowel de historische geografie als de ruimtelijke ordening. De lange looptijd werkt wel zeer
in het bijzonder door in de verwerking en presentatie van de
gegevens. Toen het onderzoek in Noord- en Midden-limburg in
1986 begon was GIS nog grotendeels onbekend in de historische
geografie. Het was de eerste grootschalige kartering waarin de
gegevens gedigitaliseerd werden, maar we moeten hier eerder

Van de beide grote kaarten in dit boek toont Kaart 1, de kaart van
de opbouw van het cultuurlandschap, het duidelijkst het leereffect van eerdere projecten. De belangrijkste verbetering achten
wij zelf de toevoeging van de landschapsindeling. Bij toekomstige karteringen zou een onderscheid tussen scherpe en geleidehjke grenzen een goede toevoeging zijn.
1

Kaart 2 is meer volgens een beproefd recept samengesteld. Toch
valt ook hier nog wel wat te verbeteren. Vooral zou er gezocht
moeten worden naar een wijze om samenhangen duidehjker te
markeren. Daarnaast ligt de nadruk wel erg sterk op een gedetailleerd overzicht van losse objecten; in volgende karteringen
zou mogelijk (bijvoorbeeld op basis van de al eerder genoemde
kaart van Groenraven-Oost) meer vanuit de structuur van het
landschap moeten worden gewerkt. Dat zou ook de relatie tussen
de beide hoofdkaarten versterken.
2
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Van de tekst kan met enig recht worden gesteld dat hij wat aan de
uitvoerige kant is voor een beleidsrapport. Dat is te verklaren uit
de verschillende doelen die ermee beoogd zijn: zowel een overzicht van bestaande kennis als een naslagwerk. Doelgroepen vormen naast het provinciaal bestuur ook andere betrokkenen bij het
ruimtelijk beleid, zoals gemeenten, ingenieursbureaus en locale
heemkundigen. Overigens is aan de opdrachtgever naast het uitvoerige rapport dat de basis vormde voor dit boek ook een kort
rapport met hoofdhjnen geleverd.
3

19.1.3 Aanbevelingen
Drie categorieen gebieden
Op basis van de gegevens uit dit onderzoek kunnen we drie typen
gebieden onderscheiden.
1 Gebieden die nog een hoge historisch-landschappelijke waarde
bezitten. Met deze gebieden moet zeer voorzichtig worden
omgegaan; het historische landschap zou hier uitgangspunt moeten zijn bij planning. Dit betekent vooral, dat hier een verwevingsstrategie wordt nagestreefd.
Grootschalige scheiding van functies, en daarmee het overlaten
van grote gebieden aan een enkele activiteit, Staat aan de basis
van veel van de problemen met de cultuurhistorische waarde van
het landschap. Voor historische landschappen, zowel in de Steden
als in het landelijk gebied, begint iedere oplossing dan ook met
verweving van functies.
2 Gebieden met een relatief läge historisch-landschappelijke
waarde, maar met een aantal losse waardevolle elementen, of
gebieden waar het historische landschap sterk versnipperd is. Hier
valt te denken aan restauratie door herstel van samenhangen.
3 Gebieden die nauwelijks meer historisch-landschappelijke
waarde hebben. Dit betreff gebieden waar het historische landschap, bijvoorbeeld door oude ruilverkavelingen, is verdwenen.
In deze gebieden zou rehabilitatie te overwegen zijn, waarbij
landschapsbouw en natuurontwikkeling nieuwe landschappelijke
kwaliteiten moeten brengen. Door de enkele losse historische
elementen die er nog zijn in te passen, kunnen dergelijke nieuwe
landschappen nog enige tijdsdiepte krijgen.

van een indeling in gebruik, structuur en invulling.
Gebruik De term 'gebruik' duidt op een noodzakelijke voorwaarde voor behoud. Om een cultuurlandschap te kunnen beheren moeten er gebruikers zijn die als economische dragers kunnen fungeren. Voor het stedelijke landschap zijn de belangrijkste
functies wonen, bedrijvigheid, voorzieningen en recreatie, in het
landelijk gebied zijn dat landbouw (de belangrijkste 'drager'),
wonen, recreatie en natuur/landschap. Geen van die functies mag
echter over grote gebieden een monopolie krijgen. In binnensteden gaat de levendigheid verloren als de woonfunctie teveel overheerst, maar gaat een overheersing van commerciele functies ten
koste van de leefbaarheid. Beheer van een waardevol agrarische
cultuurlandschap is zonder landbouw niet mogelijk, maar met
alleen landbouw ook niet.
Het gebruik is te be'mvloeden door Streek- en bestemmingsplannen. In streekplannen kunnen de waardevolle cultuurlandschappen aanduidingen krijgen als 'agrarisch gebied met landschappelijke waarde'. Het bestemmingsplan is het meest krachtige instrument dat de Nederlandse ruimtelijke ordening kent. Meer dan
voorheen zou het ingezet kunnen worden om de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te verhogen. Dat zou wel betekenen dat de huidige trend om Streek- en bestemmingsplannen
steeds globaler te maken, plaats moet maken voor een gedifferentieerd beleid: in waardevolle gebieden kan het maximale
eruit worden gehaald om waarden veilig te stellen, terwijl in
andere gebieden met een tamelijk globaal plan kan worden volstaan.
Structuur Onder 'structuur' verstaan we de hoofdlijn in het landschap. Deze hoofdlijn is het meest resistent en alleen al daardoor
het makkelijkst te behouden. In de stad gaat het, zoals we zagen,
om het stratenplan en, in mindere mate, om de verkaveling (en
daarmee om de schaal van de bebouwing). In het landelijk gebied
is de indeling in oude bodemgebruikseenheden de hoofdlijn en
gaat het daarnaast (maar ondergeschikt aan de hoofdlijn) om het
bewoningspatroon, het wegenpatroon en de hoofdhjnen van de
verkaveling. Voor behoud van dergelijke structuren bestaat geen
goed Instrumentarium, maar met enige goede wil en met een
gericht pianologisch beleid zijn ze wel in plannen in te passen. In
recente landinrichtingsplannen en in sommige grote nieuwbouwprojecten lukt het regelmatig om delen van de hoofdstructuur te
behouden.

Gebruik, structuur en invulling
Bij behoud, maar ook bij vernieuwing dienen prioriteiten te worden gesteld. Om deze prioriteiten in te vullen kunnen we uitgaan

Invulling Nadat het gebruik vastgelegd is en de structuur veiliggesteld, volgt het derde onderdeel: de 'invulling'. Deze term
duidt op de concrete historische elementen, zoals gebouwen,
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wegen, vaarten, heggen, wegkruisen etc. We kunnen de losse elementen verdelen in twee groepen: elementen die deel uitmaken
van de hoofdstractuur en elementen die een lossere plaats in het
landschap innemen. Beheer van een cultuurlandschap mag niet
tot de eerste groep beperkt blijven; ook de losse elementen geven
inzicht in de geschiedenis van het landschap. Er is wel eens opgemerkt dat kleine elementen de grootste rijkdom van het cultuurlandschap vormen.
Voor behoud van losse elementen en kleine gebieden vormt verwerving door de overheid of door een nataurbeschermingsorganisatie een goede basis. Voor behoud van een aantal losse elementen bieden daarnaast de Monumentenwet en de Natuurbeschermingswet een wettelijk kader. Andere mogelijkheden,
zoals de Wet Bodembescherming, bieden in theorie mogelijkheden, maar worden in de praktijk te weinig voor dit doel ingezet.
Voor het beheer staan bijvoorbeeld de Relatienota en de Regeling
Onderhoud Landschapselementen ter beschikking.

Strategische coalities
Behoud van bistorisch-landschappelijke waarden is nog teveel
een op zichzelf staande activiteit. Het zou, sterker dan tot nu toe,
deel moeten uitmaken van het algehele beleid op het gebied van
landschap en ruimtelijke ordening. Dat betekent ook dat beheer
van het historische landschap waar mogelijk wordt gekoppeld
aan andere activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van natuurbeheer, recreatie of bepaalde sectoren van de landbouw. Daarbij
bestaan geen vaste bondgenoten. Per situatie moet een coalitie
worden aangegaan met natuurbeschermers, bewoners, landbouw,
recreatie of andere belangengroepen.

betrof vaak openbare gebouwen met een duidelijke functie en
stedenbouwkundige inpassing.
Vasthouden aan die randvoorwaarden levert een afwisselend
straatbeeld op, waarin nieuwe bebouwing in schaal aansluit bij de
oude. Binnen die randvoorwaarden zou vooral moeten worden
gestreefd naar behoud van oude bebouwing en naar kwaliteit van
de nieuwe. Dat schaal en maatverhoudingen geen voldoende
garantie voor kwaliteit bieden is te zien aan veel zogenaamde
'aangepaste nieuwbouw'. Deze bebouwing, die vaak vooral
bedoeld lijkt om niet op te vallen, blijkt nogal eens dodelijk saai
en levert dan ook geen enkele positieve bijdrage aan het stadsbeeld. Typerend is, dat zelfs de positieve kwalificaties in negatieve termen worden omschreven: het misstaat niet, het valt niet uit
de toon, het is niet lelijk enz.
Nieuwe bebouwing moet uiteraard mogelijk bhjven: de historische waarde van een stadsbeeld heeft veel te maken met de verschilfende bouwperioden van de bebouwing. Wel kan bierbij een
uitzondering worden gemaakt voor gebieden die juist hun waarde ontlenen aan de eenheid in de bebouwing. Een voorbeeld
daarvan is een fabrieksdorp als Griendtsveen, dat grotendeels in
körte tijd door één architect is gebouwd.
Hoewel de gevel het meest in het oog springende deel van een
gebouw is, en daarmee het merendeel van de belevingswaarde
uitmaakt, mag beheer van de gebouwde omgeving zieh niet tot de
gevels beperken. Regelmatig zien we de tragische gang van
zaken dat een 19e-eeuwse gevel gespaard blijft, maar het middeleeuwse huis erachter wordt gesloopt. Regelingen voor behoud
van brandmuren (zoals die bijvoorbeeld in Zwitserland bestaan)
geven de bebouwing een betere bescherming.

19.1.4 Enkele concrète aanbevelingen: de Steden
Uitbreidingen van Steden en dorpen
Behoud en vernieuwing in oude kernen
Bij het beheer van oude binnensteden en dorpskernen zou, meer
dan tot nu toe, kunnen worden aangesloten bij de wijze waarop
die gebieden in het verleden zijn gevormd. De vroegere stedenbouw kunnen we omschreven als 'vrijheid binnen nauwe randvoorwaarden'. Die randvoorwaarden betroffen een tevoren vastgelegde verkaveling (en daarmee een vaste horizontale schaal) en
een voorgeschreven rooilijn, hoogte en dakvorm. Binnen die
randvoorwaarden heeft iedere bewoner altijd naar eigen wens
gebouwd. Afwijking van die randvoorwaarden kwam voor, maar

De gemiddelde nieuwbouwwijk houdt weinig rekening met het
bestaande landschap. Hoe goed de nieuwbouw ook is, veel wijken lijden toch aan een gebrek aan herkenbaarheid. In plaats van
het gebruikelijke opspuiten of egaliseren zouden de bestaande
hoogteverschillen ook kunnen worden gebruikt. Inpassing van
oude bebouwing en bestaande landschapskenmerken (wegenpatroon, beplanting) in het plan, maakt niet alleen behoud van die
oude elementen mogelijk maar geeft een woonwijk ook een
eigen gezicht.
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19.1.5 Enkele concrete aanbevelingen: het landeliß gebied
Landschapsbehoud als deel van het landschapsbeleid
In het kwaliteitsbeleid loopt het landelijk gebied ver achter op de
stad. In de stedelijke omgeving is behoud van waardevolle historische bebouwing steeds minder een zelfstandige activiteit. In
stadsvernieuwing en in beeldkwaliteitsplannen deelt monumentenzorg met de vormgevers van nieuwbouw en van openbare
ruimten de zorg voor de kwaliteit van de omgeving. In het landelijk gebied is behoud van historische dementen nog een gei'soleerde activiteit. Het valt te hopen dat de aandacht voor de vormgeving van het buitengebied in de toekomst groeit. Waar mogelijk, dient te worden aangesloten bij andere activiteiten.

Nadruk op behoud van hoofdstructuren en kenmerken van de
verschalende landschappen
De hoofdstructuur van het landschap wordt, zoals we hierboven
zagen, gevormd door de oude bodemgebruikseenheden. Daarvan
zijn de bouwlanden (velden en kampen) en de beekdalen de
belangrijkste structurerende dementen. De vroegere gemeenschappelijke weidegebieden zijn merendeels in de laatste eeuwen
in cultuur gebracht, maar zijn door hun inrichting nog herkenbaar.
De velden. In de meeste velden is het kleinschalige verkavelingspatroon intussen verdwenen. Toch hebben deze gebieden
hiermee niet hun historisch-landschappelijke waarde verloren.
Ze zijn in het landschap nog altijd als oude dorpsakkers herkenbaar door hun openheid (in contrast met de besloten nederzetting). De oude bouwlanden met een opgebracht dek vormen
daamaast belangrijke archeologische reservaten. Het beleid voor
deze gebieden zou gericht moeten zijn op bescherming van het
bodemarchief (en dus op het tegengaan van afgravingen en diepploegen) en op behoud van de openheid (tegengaan van nieuwe
bebouwing). Boomkwekerijen tasten de openheid aan maar ook,
doordat de bomen met kluit worden afgevoerd, op de lange termijn het bodemarchief.
De kampen. Hier zou juist het besloten besloten karakter versterkt kunnen worden door herstel van houtwallen en aanplant
van kleine bospartijen.
De beekdalen. De herkenbaarheid van de beekdalen kan verbeterd worden door herstel van beken, herstel van heggen en

gebruik als grasland. Een belangrijke maatregel is een verhoging
van de grondwaterstand. Dit duwt de mais uit het dal en maakt
grasland weer het overheersende bodemgebruik. Het resultaat is
een betere herkenbaarheid van de structuur van het cultuurlandschap. Voor de natuur betekent het met een relatief geringe
inspanning een zeer grote verbetering.
De grenzen tussen bouwlanden en beekdalen. De grenzen tussen
bouwlanden (velden, kampen) en graslandgebieden (beekdalen)
worden gekenmerkt door hoogteverschillen (steilrand of helling)
en door beplanting (houtwal). Waar deze grenzen nu nog goed
herkenbaar zijn, zijn ze aangegeven op kaart 2. In andere gevallen kan restauratie, bijvoorbeeld door een nieuwe houtwal aan te
planten, worden overwogen.
De jonge ontginningen. Om de eigen kenmerken van de jonge
ontginningen en de verschilfen met het oudere landschap te
accentueren, moet hier juist het rechtlijnige en grootschalige
karakter uitgangspunt zijn. Het actieve beheer zou vooral gericht
moeten zijn op herstel van de laanbeplanting längs de wegen.

Zichtbaar houden van de historische ontwikkeling van het
landschap
De historische ontwikkeling van het landschap is herkenbaar in
de grote structuren (zie de vorige alinea's), maar ook in losse elementen. Ook die afzonderlijke dementen, van specifieke ontginningsvormen tot grensstenen, dienen aandacht te krijgen.
Voor behoud van losse elementen is behoud van de oude of geven
van een nieuwe functie van wezenlijk belang. Voor (zandjwegen
is dat een verkeersfunctie, waarbij wandelaars en fietsers de
plaats van verdwenen agrarisch verkeer kunnen overnemen. Met
het verdwijnen van de meeste onverharde wegen zijn grote delen
van het landelijk gebied ontoegankelijk geworden voor bewoners
en recreanten. We zagen al dat in ruilverkavelingen ongeveer een
derde van alle wegen en meer dan 70% van de onverharde en
halfverharde wegen verdween. Gemeenten kunnen een verdere
teruggang tegengaan door geen zandwegen en paden meer te verkopen aan aangrenzende grondeigenaren. Zeker in de omgeving
van de dorpen en Steden zou daamaast gestreefd moeten worden
naar herstel van verdwenen paden en zandwegen, zeker waar nog
delen ervan aanwezig zijn.
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Ook natuuTontwikkeling kan gebieden ontoegankelijk maken. Zo
vormt herstel van levend hoogveen in de Groote Peel op de lange
duur een bedreiging voor de Peelbanen.
Ook voor andere lijnvormige elementen, zoals dijken, kaden en
oude spoorbanen, kan een recreatieve functie (wandelpad)
behoud veiligstellen. Voor sloten en weteringen is juist een functie in het afwateringspatroon de beste waarborg voor behoud.
Veel lijnelementen kunnen daarnaast een functie in een ecologische structuur krijgen.

verd. Eind jaren '70 kwam de nadruk op kaarten te Uggen, waarbij aanvankelijk werd geëxperimenteerd met zeer gedetailleerde
informatie. Begin jaren '80 werd een standaardmethode ontwikkeld, met kartering van hoofdlijnen. De laatste jaren verschuift de
aandacht naar specifieke informatie en naar GIS.

19.2.2 Evaluatie en knelpunten
Wetgeving

Het zou aanbeveling verdienen om, vooral vanuit educatieve
overwegingen, een aantal kleine gebieden te selecteren die als
voorbeeld kunnen dienen om het verhaal van het landschap te
verteilen. Daarbij kan het gaan om specifieke samenhangende
situaties ('bijzondere samenhang') of situati.es waarin de historische ontwikkeling uitzonderlijk goed zichtbaar is ('tijdsvensters'). Voorbeelden zijn Asselt (kerk met 'hof', bedreiging door
de Maas) en Kessel (kasteel met kerk en marktvlek). Deze (kleine) gebieden zouden op grond van hun historisch-geografische
waarde kunnen worden aangewezen als beschermd stads-, dorpsof landschapsgezicht.

Het wettelijke instrumentarium voor behoud en beheer van historisch-geografische objecten is onvolledig. Voor een belangrijk
deel van de specifieke historisch-geografische objecten is wettelijke bescherming zeer moeihjk. Wel zagen we dat de bestaande
wetgeving, mits met enige creativiteit toegepast, voor de historisch-geografische objecten meer mogelijk maakt dan meestal
wordt aangenomen. Dat die mogelijkheden niet optimaal worden
benut, moet worden geweten aan gebrek aan kennis en creativiteit, het ontbreken van een goede belangenbehartiging en tegenwerking van grondeigenaren.

19.1.6 Aanbevelingen voor nader onderzoek

Relatie onderzoek en beleid

Omdat er nog zo weinig kennis van de historische achtergronden
van dit landschap voorhanden was, heb ik rnij vooral beziggehouden met het samenstellen van een overzicht. Veel bleef daarbij onduidelijk.
Wel meen ik dat dit overzicht een bruikbare basis biedt voor vervolgonderzoek. De belangrijkste kennislacune blijft de historische ontwikkeling van nederzettingen en verkaveling. De opmerkingen die daarover in dit boek zijn gedaan, zijn in hoge mate
hypothetisch. Nieuwe inzichten kunnen vooral worden verwacht
van een combinatie van historisch-geografische, archeologische
en bodemkundige gegevens.

Het toegepaste historisch-geografisch onderzoek is sterk gericht
op het inventariseren van objecten. Dat hangt voor een belangrijk
deel samen met de plaats die dit onderzoek heeft in de planvorming. Als er al historisch-geografische informatie wordt verzameld voor een project, gebeurt dat in de voorbereidingsfase. De
gegevens worden aangeleverd, waarna de rol van de onderzoeker
is uitgespeeld. Die onderzoeker kan in deze situatie weinig
anders doen dan aangeven welke objecten van belang zijn om te
behouden.

19.2 Historische geografie en ruimtelijke ordening
19.2.1 Conclusies
Het toegepaste historisch-geografische onderzoek begon in de
jaren '70, in een période waarin een vraag ontstond naar specialistische gegevens voor het landschapsbeleid. Aanvankelijk werd
vooral informatie in de vorm van bescbrijvende teksten aangele-

Dat zou anders kunnen werken als de historisch-geografische
inbreng zich zou uitstrekken tot de latere fasen van de planvorming. Er kan dan een wisselwerking ontstaan waarbij steeds de
gegevens worden ingebracht waaraan in een bepaalde fase van
het planproces behoefte is. De planvorming van Leidsche Rijn,
de nieuwe uitbreidingswijk van Utrecht, is een van de zeldzame
voorbeelden waar dit tot op zekere hoogte heeft plaatsgevonden.
In Midden-Limburg is begin 1998 een kleine groep archeologen
gedetacheerd bij Rijkswaterstaat om direct betrokken te worden
bij de Maaswerken en de aanleg van de A73.
In zaken als deze heeft de archeologie een aanzienhjk sterkere
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positie dan de historische geografie (het derde vakgebied binnen
de cultuurhistorie, bouwbistorie, betreft voornamelijk puntelementen en speelt een relatief geringe roi in dit soort planingsprocessen). Eén reden daarvoor is de wetgeving, waarbij de archéologie kan terugvallen op de Monumentenwet en wellicht binnenkort op het verdrag van Malta. De historische geografie kan dat
niet. Een andere reden is de belangenbehartiging.

Belangenbehartiging
De rijksoverheid beschikt over twee grote instituten op cultuurhistorisch gebied: de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek zijn
respectievelijk belast met de zorg voor het bouwkundig en het
archeologische erfgoed. Beide instituten houden zieh zowel met
vergroting van de kennis op hun terrein als met de monumentenzorg in de breedste zin (toezien op handhaving van de wet, voorlichting, educatie) bezig.
Voor de historische geografie bestaat een dergelijk instituut niet.
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, dat die
belangenbehartiging zou moeten doen, heeft tot nu toe niet in het
genoemde hiaat voorzien. Het Ministerie zelf beschikt over een
medewerker die verantwoordelijk is voor de hele cultuurhistorie;
een tweede medewerker is verbunden aan het IKC-N
(Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer, Wageningen).
Daarnaast beschikt het Ministerie over een onderzoeksinstituut,
het DLO-Staring Centrum, met een kleine groep historischgeografen. Die houden zieh echter bezig met onderzoek en hebben geen belangenbehartiging en steeds minder voorlichting in
hun takenpakket.

tuurhistorische waarde kan bezitten, is nog altijd voor velen
onbekend.

19.2.3 Aanhevelingen
Voor het toegepaste historisch-geografische onderzoek in
Nederland is in de toekomst een nauwere samenwerking mat de
andere cultuurhistorische diseiplines (archeologie, bouwbistorie)
en een hernieuwde samenwerking met de natuurbescherming te
verwachten. Om daarbij als gelijkwaardige partner te kunnen
opereren, zou er een organisatie moeten worden aangewezen of
opgericht die zieh met de belangenbehartiging van historische
cultuurlandschappen bezighoudt.
Daarnaast zou het gat in de wetgeving moeten worden gedieht
door in de wetgeving op het gebied van monumentenzorg,
natuurbehoud en ruimtelijke ordening uitdrukkelijk de mogelijkheid van bescherming van historisch-geografische objecten en
strueturen op te nemen.

19.3 Slotwoord
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat het cultuurlandschap
van Noord- en Midden-Limburg een lange en interessante
geschiedenis heeft. Vooral de laatste decennia is met de Sporen
van die geschiedenis zeer slordig omgegaan. In grote delen van
het gebied is de herkenbaarheid van de historische ontwikkeling
daardoor grondig aangetast.
De kaart met historische landschapselementen (kaart 2) maakt
duidelijk wat er nog wel is gebleven. Dit boek wil een pleidooi
zijn om zuinig om te gaan met die laatste restanten.

Imagoprobleem
Daarbij moeten we constateren dat de historische geografie nog
altijd een imagoprobleem heeft. Bij de term cultuurhistorie in het
landschap denken zeker veel vertegenwoordigers van lagere
overheden nog voornamelijk aan kasteien, watermolens en soms
aan archeologische terreinen. Dat ook het landschap zelf cul-

Noten
1. Onder meer Renés, 1985,1988a.
2. Harten etat., 1992.
3. Respectievelijk Renés (1997b) en Renes (1997a).
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