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BECHA
Ti.idschrift van de HEEMKUNDE-VERENIGING BEEK
Oktober 1990- Jaargang 4- Nr. 3

HET HISTORISCHE LANDSCHAP ROND BEEK IN KAART
GEBRACHT (deelt)

In opdracht van de Landinrichtingsdicnst brachten
beide auteurs de archeologische en historischgeografische waarden van het landschap in het gebied
tussen het vliegveld I3cck , het Geuldal en het dal van
clc Geleenbeek in kaart. In onderstaand artikel geven
zij een samenvatting van de resultaten van hun ondcrzock1 .

van een Utrechtse ambtenaar). De grenzen van de
beide landinrichtingsprojecten zijn aangegeven op
fig. I. Samen omvatten de beide gebieden het hele
gebied tussen het vliegveld, de spoorlijn MaastrichtHeerlen en de autosnelweg Kcrenshcide-1-Jccrlen.
Wc duiden het hele gebied vcrder aan als het Plateau
van Schimmcrt.

Het tweede deel van het artikel zal vcrschijnen in het
volgende nummer van I3ccha.

Inleiding
De komende jaren vinden in het buitengebied
rondom Beek grote veranderingen pla;tts. Het meest
spcctaCLllair zijn de plannen voor de aanleg van een
oost-west baan van Maastricht Airport. Op het
moment wanrop deze regels geschreven worden is het
overigens nog onduidelijk of die baan er ooit komt.
Minder opvallend , mnar niet minder belangrijk zijn
de heide landinrichtingsprojecten die in de streek
worden voorbereid . Een van deze projecten heeft
z.clfs rechtstreeks te makenmet de oost-wcstbaan. Als
de baan aangelegd wordt zal dat ingrijpende gevolgen
hebben voor de aangrenzende landbouwbedrijven.
Ze vcrliezen een deel van hun grond en de bocren
zouden om het vliegveld heen moeten rijden om hun
akkers aan de overzijde van de baan te bereiken.
Om deze problemen. op te lossen is eenlandinrichting
aangevraagd voor het gebied dat direct grenst aan de
geplande oost-wcstbaan: de Aanp;tssingsinrichting
Beek. Tegelijkertijd is een and e r landinrichtingsproject in voorbereiding voor de rest van het plateaugebied ten oosten van het vliegveld: het
Hcrinrichtingsgcbicd Centraal Plateau (de naam
Centraal Plateau is een wat ongelukkige uitvinding
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Fig. I. De landinrichtingsgebiedcn Beek en Centraal
Plateau.
Als deel van de voorbereidingen voor de twee landinrichtingsprojecten werden de cultuurhistorische
waarden geïnventariseerd. De Stichting R.A.A.P.
(A mstcrdam) inventariseerde de archeologische
waarden. het Staring Centrum (Wagcningeti) de historisch-gcogra fischc .
De archeoloog bestudeert vooral de sporen van menselijke activiteiten die ouder zijn dan (het eind van) de
Middeleeuwen. Het merendcel van deze sporen is
door de ecuwen heen 'onzichtbaar' geworden. De
sporen zitten vcrborgen onder de grond. Het is mogelijk de 'niet zichtbare' vindplaatsen op te sporen door
een gebied systematisch af te zoeken (te belopen).
Door amateurarcheologen zijn al veel vindplaatsen
op deze wijze ontdekt. Aan het oppervlak worden de
aanwijzingen verzameld.
Deze bestaan ondermeer uit stukjes aardewerk en
vuurstenen werktuigen. Dit materi~tal kan vaak worden gedateerd (toegewezen aan een archeologische

* Stichting R.A .A.P. - Singel I JX , Amsterdam
*'1' Afd. Geografie, Staring Centrum - Postbus 125,
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periode). Al deze vondsten samen maken het mogelijk de bcwoningsgcschiedcnis van een gebied te
hcschrijvcn. 2 Het archeologische onderzoek in de
beide landinrichtingsgcbicdcn omvatte zowel een
invcntaris:llic v<:~n de tot nu toe bekende vondsten als
een vcldk<Jrtcring. De mogelijkheden voor die veldkartering waren ovcrigcm niet optimaal. Akkerland
biedt de beste wa;trnemin!:!slllo!:!elijkhcdcn voor de
ontdekking van archeologische vindplaatsen, m:tar
akkerland omvat slechts eenderde van het gebied. In
de rest van het gebied zijn de mogelijkheden meer
beperk I (bos, grasland) of is de kans op vcrstoring erg
groot (bebouwing). Deze omstandigheden beïnvloeden het archeologische kaartbceld.
De historisch geograaf kijkt vooral naar de zichtbare
sporen van menselijk handelen. Deze dateren vooral
uit clc Midcleleeuwèn en jongere perioden. Het historisciJ-gcografischc onderzoek in de landinrichtingsgeb icdcn Beek en Centraal Plateau is vooral
gebaseerd op kaarten, luchtfoto's en literatuur. Van
de literatuu r waren vooral vcrschillende delen van de

serie "Wat Back ös bud"'-', gebaseerd op uitvoerig
archiefwerk en grote locale kennis, van groot belang.
De resultaten van de onderzoeken vcrschenen in een
aantal rapportcn. 4 In dit artikel willen wc die resultaten kort samenvatten. Daartoe geven wc eerst in het
kort aan wat landinrichtingsprojecten inhouden.
Daarna volgt een overzicht van de on! wik kei ing. v;m
het landschap. In het tweede deel van dit artikel. dat in
het volgende nummer van Bccha zal verschijnen .
gaan wc in op de waardevolle gebieden en elementen .

Landi!uichting en (prc)-historischc waarden
Landinrichtingsprojecten (vroeger sprak men van
ruilverkavelingen) zijn bedoeld om de structuur van
het landelijk gebied te verbeteren. Meestal ligt de
nadruk op de vcrbetering van de agrarische structuur.
maar ook dan nog beïnvloeden deze projecten het
hele huitcJH.!.ebicd. Een aantal vcrandcrinQcn hanQl
direct samc;1 met de werkzaamheden van ~Ie landi;lrichting. Zo wordt hetlandschap grootschaliger door
samenvoeging van kavels en worden hoerderijen vcrplaatst van de dorpen naar voorheen lege gebieden .
Door de zogenaamde kavelimichtingswcrkzaamhcdcn worden veel kleine oneffenheden opgeruimd.
Steil randjes, wallen, verhogingen, poelen en grachten
lopen gevaar door dergelijke cgaliscringswcrkzaamhcden te verdwijnen. Door grondwerkzaamheden in het kader van de herinrichting kunnen
resten van menselijke activiteiten, zoals die op veel
plaatsen in de bodem :tanwczig zijn. worden aangetast of zelfs geheel verdwijnen. Voor;~ nog niet ontdekte vindplaatsen lopen dit risico . Voor de leek zijn
deze meestalniet direct herkenbaar. Op het moment
dal er werJ.\zaamhedcn worden uitgevoerd is het
meestal al te laat om de vindplaats nog te behouden .
Naast deze directe effecten zijn er gevolgen op langere termijn.
Veel k lcine elementen. zoals graften en heggen, liggen
in de nieuwe situatie niet langer op de grens van twee
eigendommen. maar midden in een nieuw groot
kavel. Ze liggen daardoor meer dan voorheen in de
weg en lopen gevaar opgeruimd te worden. Dat geldt
ook voor veel wegen, die door de samenvoeging van
kavels hun functie als ontsluitingsweg verliezen.
Het zal duidelijk zijn dat landinrichtingsprojecten
kunnen leiden tot een groot verlies aan archeologische en historische waarden in het landschap. De
Landinrichtingsdicnst, de instantie die deze projecten voorbereidt, ziet dit de laatste jaren steeels meer
in. Zo zijn in de tegenwoordige landinrichtingscommissies ook de natuurbescherming en reereatic
vertegenwoordigd. In plannen wordt tegenwoordig
zoveel mogelijk rekening gehouden met waardevolle
cultuurhistorische elementen. Daarvoor bestaan de
nodige mogelijkheden. Na inventarisatie en waardering kunrJCn kleine gebieden met een hoge archeologische of historische waarde als "te beschermen"' op
de plankaart komen en/of worden aangewezen als
reservaat. Ook maakt de Monumentenwet het mogelijk op plaatsen waar archeologica in de grond zitten
beperkingen aan de landbouw op te leggen (bijvoorbeeld een vcrbod op diepploegen ).
Zeker zo belangrijk is de mogelijkheid om zaken op te
nemen in het landinrichtingsplan. Oude wegen kunnen op de plankaarten als "'te handhaven·· of "te ver-
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beteren" worden opgenomen. In het laatste geval zal
een zandweg worden verhard, maar blijft zij wel als
verbinding bestaan. Ook oude perceelsgrenzen (die
soms mooi een archeologisch belangrijke vindplaats
markeren) of begroeiingslijnen (heggen, houtsingels)
kunnen als "te handhaven" op de plankaart komen.
Door de nieuwe eigendomsgrens langs een weg, graft
of heg te leggen wordt de kans vergroot dat dat clement ook daadwerkelijk blijft bestaan. Zelfs kunnen
gebieden, bijvoorbeeld in de directe omgeving van de
dorpskernen, kleinschalig blijven door ze in kleine
kavcls aan verschiJlende eigenaren toe te delc~1 . Tenslotte bestaan binnen een Jandinrichtingsplan lmogcIijkhcdcn voor restauratic en recreatieve ontsluiting
van archeologische terreinen en historische landschapselementen.
Landinrichting betekent dus niet aiicen vcrlies aan
cultuurhistorische waarden in het landschap. Het
geeft ook een mogelijkheid om die waarden voor de
toekomst veilig te stellen. Daarvoor zijn wel twee dingen noodzakclijk. In de eerste plaats is een actieve bijdrage van mensen in de streek nodig. Gcmeenten
kunnen zaken in bestemmingsplannen opnemen (bijvoorbeeld de locatie van beschermde archeologische
terreinen), veldwegen in eigendom houden en soms
het beheer van bijvoorbeeld heggen op zich nemen.
De plaatselijke VVV kan aandringen op bchoud van
vcldwcgen en wandelpaden in het landelijk gebied en
aansluiten op de mogelijkheden die cultuurhistorische resten bicden in het kader van recreatie (b.v.
wandel- of fietsroutes). Voor dit aiies is een goede
voorlichting aan gcmeenten en landbouwers nodig.
Hier liggen grote mogelijkheden voor heemkundigen.
In de tweede plaats moeten de elementen en gebieden
met historische of archeologische waarde bekend
zijn. De Landinrichtingsdienst heeft zich van deze
waarden op de hoogte laten stellen in de hierboven al
genoemde rapporten. Aan de bekendheid bij de
bewoners van de regio hopen wc door dit artikel bij te
dragen.
Alvorens in te gaan op de waardevollc elementen en
gebieden in het gebied zullen we in het kort de
geschiedenis van het landschap en van de menselijke
activiteiten belichten.

Geschiedenis van het landschap
Het natuurlijke landschap en de oudste bewoning
De geschiedenis van het landschap is sterk b6nvloed
door de natuurlijke omstandigheden'. De beide landinrichtingsgcbieden omvalten samen een groot deel
van het Plateau van Schimmerl. Het Plateau is een
hooggelegen en tamdijk vlak gebied. Vooral aan de
zuid- en westzijde loopt het terrein steil af naar resp.
het Geuldal en het MaasdaL De helling naar de Geleenbeek is vecl minder steil. In dit gebied Jopen meer
beken (zie fig. 1). Het grootste deel van het gebied is
bedekt met löss die tijdens de laatste twee IJstijden is
afgezet. Op een aantal plaatsen liggen oudere afzettingen aan het oppervlak, doordat er nooit löss is
afgezet of doordat de löss er door erosie is verdwenen . De meest recente afzc!lingcn zijn beekafzeilingen en colluvium. Colluvium is erosiemateriaal dat
zich heeft verzameld in de dalcnr'. Vooral de laatste
jaren vindt er in Zuid-Limburg veel erosie plaats. 7
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Oorzaken zijn onder meer de grotere percelen, de
verbouw van erosiebevorderende gewassen (zoals
maïs), het omzetten van gras- in akkerland, en de
ploegwijze (het maakt voor erosie nogal wat uit of met
de hoogtelijnen mee of juist dwars daarop wordt
geploegd). De erosie is het sterkst op steile hellingen.
Erosie geeft problemen op velerlei terrein: wegspoelen van landbouwgrond, modderige wegen, dichtslibbende rioleringen, enz. Minder bekend is dat het ook
een bedreiging vormt voor het bodemarchief, doordat grondsporen worden afgetopt en concentratics
van vuurstenen artefacten verspoelen. Een ander
nadeel is dat in de dalen een dik pakket colluvium
wordt afgezet (fig. 2), waardoor materiaal dat er ligt
onvindbaar is. Dat heeft een vertekening van het
archeologische kaartbeeld tot gevolg.
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Fig. 2. Ligging van de bodemeenheden in en langs een
asymmetrisch dal in het Iössgebied, schematisch weergegeven (naar: Stichting voor
Bodemkartering, I 970).
Er bestaat slechts een algemeen beeld van de begroeiing van Zuid-Limburg gedurende de prehistorie 4 ,
Romeinse tijd en Middeleeuwen. Het is een lange
periode waarin zich verschillende klimatologische
veranderingen hebben voltrokken en de invloed van
de mens op het landschap steeds groter is geworden.
In het Paleolithicum stond het klimaat onder invloed
van de IJstijden. Gedurende die IJstijden was ZuidLimburg een toendravlakte en was ons land meestal
te koud voor mensen. Tussen de verschillende IJstijden die wij kennen kwamen echter warmere perioden
voor. Toen leefden in onze streken groepen jagers/
verzamelaars. De oudste sporen van hun activiteiten
dateren van 250.000 jaar geleden (Belvédèrcgrocvc,
Maastricht). Meer recent (ca. 10.000 jaar geleden,
aan het eind van de laatste IJstijd) zijn de sporen van
rendierjagerskampcn, veelal gelegen op strategische
plaatsen, zoals op de rand van een plateau, alwaar
men een goed uitzicht had over de omgeving. Materiaal uit deze lange periode (het Paleolithicum) is
relatief schaars en komt in het onderzoeksgebied
voornamelijk voor langs het Geul dal.
Toen na de IJstijden het klimaat warmer werd, nam de
vegetatie toe.
Het voedselaanbod veranderde en de jachtstrategie
paste zich daaraan aan, wat te zien is aan de typen
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Fig. 4. Over;,icht van de landsclwppclijke ligging van vindplaatsen per
periode (in percentages van het totale aantal vindplaatsen uit die
periode).

M1dden Bronstijd

en veeteelt (vanaf het Neolithicum). Gaandeweg werd
de invloed van de mens groter en veranderde het
natuurlandschap in een cultuurlandschap.
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Met de introductie van de landbouw (in het Neolithicum, van;tf 5000 v.Chr.) gingen de mensen wonen
in huizen op een vaste plaats. Men vcrbouwde onder
andere granen en men hield vee. De nederzettingen
zijn dan ook meestal te vinden in de buurt van water,
oj1 de rand van het plateau (fig. 5), bijvoorbeeld bij de
Keutel beek, langs deStrabeek en aan de randen van
het GeuldaL Ook in latere perioden hebben mensen
steeds de voorkeur gegeven aan gebieden in de nabijheid van beekdalen boven de centrale delen van het
plateau. Over vindplaatsen in beekdalen hebben we
overigens weinig informatie omdat eventuele sporen
daar bedekt zijn door een dik pakket colluvium .
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Fig. 3. Tijdstabel
(naar: Vos, 1985).
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werktuigen die men gebruikte. Vooral op Je zandgronden zijn veel vindplaatsen uit het Mesolithicum
(± 8000-5000 v. Chr.)(fig. 3) bekend. Op de Zuidlimburgse löss zijn de aanwijzingen wat minder dik
gezaaid (enkele vindplaatsen, verspreid over het
onderzoeksgebied). De mense n vcrbleve n in de nabijheid van water, bijvoorbeeld op de dalranden (fig. 4).
Op het plateau groeide eerst een dennenwoud . In de
loop van de tijd kwam er echter steeds meer loofl1out
voor. Rond 5000 v. Chr. was het plateau begroeid met
een donker bos, met weinig ondergroei, dat vooral uit
lindebomen bestond. In de dalen floreerde een 'nattere' vegetatie van els, hazelaar en wilg, maar ook eik,
iep en es. De mensen leefden van de jacht op klein
wild en van het vcrzamelen van plantaan.Jig voedsel
(in het Mesolithicum) 10 en laterook van de landbouw
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.c.:

'lt.,.,

r.

,_I---,
, I
I ~
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Fig. 5 . Driedimensionale weergave van de ligging van
neolithische vindplaatsen in het zuidwestelijk
deel van het Plateau van Schimmert.
Uit d e Bronstijd, die op het Neolithicum volgt (ca.
1700 v. Chr.). stamt slechts een enkele losse vondst ,
terwijl elde rs in Zuid-Limburg een aantal graf!Jcuvcls
bekend is. Er hebben dus welmensen gewoond. Over
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de locatie van de nederzettingen is echter niets te zeggen.
De IJzertijd is veel beter vertegenwoordigd in het
vondstmateriaaL Uit de kartcringen blijkt dat de
nederzettingen, in tegenstelling tot de voorgaande
perioden, ook óp de plateaus moelen worden
gezocht. Kennelijk werden de plateaus intensiever
bewoond. Een mooi voorbeeld daarvan is een nederzellingsterrein nabij de luchthaven. Voor hel probleem van de watervoorziening zalmen een oplossing
hebben gevonden.
Ongeveer 50 v.Chr. kwamen de Romeinen in Nederland. Aanvankelijk had dit weinig gevolgen voor de
lcdwijze van de i;1hccmsc bevolking. Dal veranderde
na 70 AD. toen de Romeinen in hel kader van hun
integratiepolitiek een groot aantal landbouwbedrijven vestigden in Zuid-Limburg. De resten van
deze villa's zijn nog overallerug te vinden in de buurt
van hel Ravcnsbosch. Vaak liggen de villa's op plaatsen mei een mooi uilzicht over de omgeving, zowel op
de plateaus als in de dalen (fig. 6). Uitgangspunt kan
de onderlinge zichtbaarheid zijn geweest. Wc mogen
aannemen dat de Romeinen stukken van het plateau
hebben ontgonnen. In de nabijheid van de villa's
wordt vaak inheems Romeins aardewerk gevonden.
Het lijkt sterk op IJzertijdaardewerk en hoort waarschijnlijk bij de nederzellingen van de inheemse
bevolking die in de nabijheid van een villa ging
wonen. Sporen van Romeinse wegen zijn onder meer
teruggevonden bij Voerendaal.

Fig. 6. Locatie van een villaterrein (nabij het Rondenbosch).
Een deel van deze wegen is lol op de huidige dag in
gebruik gebleven.
Aan het eind van de derde eeuw liep de bevolkingsomvang sterk terug en werd vooral het plateaugebied
weer vrijwel verlaten. In de ecuwen daarna woonden
de weinige bewoners bijna allemaal in de dalen van de
Geul. cle Geleenheek en de zijbeken daarvan. Bewoningscontinuïtcit is waarschijnlijk in de omgeving van
de Hoensbeck, zoals opgravingen enkele jaren geleden uitwezen" . Aan de Geul is Meerssen een zeer
oude nedcrzclling. Hel beschikte over een aantal van
de beste landbouwgronden van de omgeving 12 en
vormde in de vroege Middelecuwen het centrum van
een groot koninklijk domein.
Pas toen de bevolking zich weer ging uitbreiden
raakte ook het Plateau van Schimmcrt weer
bewoond . Dat gebeurde zeker al in de tiende eeuw.
De oudste nederzettingen op het plateau worden al
voor het jaar 1000 genoemd (Klimmen in 9óN) of
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hebben typisch vroegmiddeleeuwse namen (Berghem, Walem). Dat wijst erop dat de bewoning op het
Plateau van Schimmcrt een à twee ecuwen vroeger
begon dan op het moeilijker toegankelijke Plateau
van Margraten 1', aan de overzijde van de Geul. De
meeste plateaunederzettingen zijn waarschijnlijk
gcslicht tussen 1000 en 1300. Typisch voor deze
periode zijn namen op -rade (Hobbel rade, Wijnandsrade) en -hout (Groot- en Klcingcnhout, Arcnsgcnhoul). Sommige nederzettingen op het plateau zijn
genoemd naar de hoge ligging in vergelijking tot het
moedcrdorp: We berig ( 144 7 "Weyenberg") en Hoogland (1439 "Op 't Holant; de oude aanduiding voor
Genhout) 14 •
De ontginning van het plateaulijkt al omstreeks 1300
grotendeels te zijn voltooid. Niet alleen de dorpen en
het bouwland, maar ook een groot aantal wegen, graften en andere landschapsclemcntcn moet toen al hebben bestaan. Alleen in het zuidelijke deel van het
gebied waren nog enkele grote onontgonnen gebieden over. Nog in de I 6c- I Sc eeuw werden ten zuidoosten van Raar enkele bosgebieden gerooid en
omgezet in landbouwgrond.
Over het algemeen kon de bevolkingsgroei echter niet
meer worden opgevangen door ontginningen. In
plaats daarvan werd het bestaande cultuurland steeds
intensiever gebruikt. Dit werd mogelijk gemaakt door
intensievere bemesting (onder andere met kalk, het
zogenaamde mergelen) en door landbouwkundige
verbeteringen, zoals afschaffing van de stoppelweide
en vcrvanging van de braakperiode (in hel drieslagstelsellag Je gronJ eens in de drie jaar een jaar braak)
door vcrbouw van klaver en voedergewassen. De
overgebleven bossen werden intensief gebruikt als
hakhout.
In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw
was vooral de groei van het aantal boomgaarden in
landschappelijk opzicht belangrijk. In de twintigste
eeuw kwamen de ontwikkelingen in de landbouw in
een stroomversnelling. De voortdurende schaalve rgroting leidde lot een voortdurende daling van hel
aantal boerderijen en tol verdwijning van heggen,
graften en veldwegen. De kleine en moeil ijk te exploiteren hoogstamboomgaarden maakten plaats voor
grote nieuwe boomgaarden met laagstambomen. In
de jaren '40 werd de Geleenbeek gekanaliseerd en
vond een eerste kleine ruilvcrkaveling plaats op een
deel van het plateau, ten oosten van Spaubcck en
Schimmcrt.
De invloed van de mens op hel landschap is, zoals al
uit voorgaande blijkt, erg groot. Net zo min als elders
in Nederland bestaat op het Plateau van Schimmcrt
nog het landschap waar onze prehistorische voorvacleren in vertoefden. Landbouw, nederzettingen,
industrie hebben hel landschap een door de mens
gedomineerd aanzien gegeven.
De structuur van het oude cultuurlandschap
In de 19c eeuw had hel landschap in het hcrinrichtingsgcbicd een duidelijke structuur. Het meest kenmerkend was hel contrast tussen de beslotenheid en
variatic binnen de nederzettingen (inclusief de huisweiden) e n het open bouwland ('veld').
Bij de ncderzcttingsvormcn valt de grote va riatic op.
Naast vrijstaande boerderijen komen gehuchten en
dorpen voor. Vaak zien wc een combinatie van een
grote vrijstaande boerderij met een gehucht van
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Fig. 7. Keimond op het kadastrale minuutplan van
omstreeks 1840. Opvallend is het onderscheid
tussen de grote kavels rond de Kelmonclerhof
en de kleinschalige vcrkaveling rond het
gch ueh l Kei mond .
dezelfde naam in de directe omgeving. Voorbeelden
zijn Kelmond-Kclmonderhof (fig. 7) en Ocnsel-Oensclderhof. Veel van de grotere nederzettingen hadden
oorspronkelijk een langgerekte vorm, met de huizen
aan een beek (Beek, Neerbeck , Aalbcek). op een dalrand (Retersbeek , Swier) of op een lang en smal plateau (Raar). Op de vlakke centrale delen van hel
plateau was de vorm minder aan beperkingen gebonden en hebben veel nederzettingen een spinvormige
plattegrond, vaak met een centrale open ruimte (een
dries of biest). Het mooiste voorbeeld van zo'n dries
heeft Groot Haasdal, maar ook in Schimmert, Uics
(bij Schimmert) en Arcnsgcnhout zijn ze nog te herkennen. Men neemt tegenwoordig aan dat deze
dorpspleintjes meestal dateren uit de Sic- JJc eeuw'-'.
wat goed te rijmen valt met de stichtingsperiodc van
de dorpen op het Plateau van Schimmcrt.
Na I 300 zijn nauwelijks meer nieuwe nederzettingen
gesticht. Wel vond een sterke vcrdichting van de
bebouwing in de bestaande kernen plaats. Door de
toename van het aantal huizen en door de groei van
boerderijgebouwen tot gesloten hoeven kregen dorpen in de Nieuwe Tijd hun dichtbebouwde en besloten karakter. Ook raakte het grondbezit steeds vcrder
versnipperd , wat weer leidde tot een dichter net van
veldwegen (fig. 8).

Fig. 8. Een jongere veldweg bij Schimmert, waarschijnlijk aangelegd tussen /5()() en 1800 als
ontsluitingsweg en kerkpad. Duidelijk is te
zien dat de weg schuin door een aantal oudere
fi ercelen snijdt.

Hocwel de grote bouwlandgebieden buiten de nederzettingen op het eerste gezicht erg uniform lijken, zijn
er bij nadere beschouwing wel vcrschillen te ontdekken. In het verkavelingspatroon is een duidelijke
tweedeling te herkennen. De grote vrijstaande boerderijen gaan meestal samen met grootgrondbezit en
met een vcrkaveling in grote blokken. Deze grote
kavels kunnen overigens verdeeld zijn in kleine pachten gcbruikspcrcelen. Rond gehuchten en dorpen is de
vcrkaveling zeer kleinschalig. Deze kleinschalige vcrkaveling is meestal pas in tweede instantie gevormd
door vcrsnippering van de oorspronkelijke grotere
kavels.
(wordt I'Crl'olgd)
Noten
I. De auteur.' danken de heer B. ten C1te voor zijn opmcrkint:en
hij een eerder vcrsic van dit artikel. Dank gaat ook uit na;Jr de
Natuurwetcnsch;q1pclijkc Commissic van de Natuurhc., chermin~;sra;Jd . die overname van de figurenlJ en JO toestond . De
<IIHkn.: figuren;.i.jn vcrva;mlit:d door het Staring Centrum. de
Stichting J{.i\.i\.1'. en de auteurs.
2. Zie Van der Graaf I<JXXh. De volledige literatuurlijst volgt aan
het eind van het tweede deel van dit <Jrtikcl.
3. Onder meer Alhcrigs ct <JI., 19X7; Ausscms ct al.: Buitengebied. I lJ:-> I; Schrijncmakcrs. I9X.'i.
4. Van der Gr;raf. Jl)XXa en I 9X9: Re nes , llJX9 .
.'i. Vaags,<;,. Vcrhorst. Jl)X 7.
(>.
Lcendcr., & Brouwer, I91->X.
7. Bouten ct <JI.. 191->.'i.
:->. Het bodemarchief is een term voor de in de bodem ~chtcrge
blcvcn sporen van men selijke <Jctivitcitcn in het verleden. Dit
;rrchicf is slechts ccnma;illccsba;n en daardoor erg kwetsbaar.
lJ. Ik belangrijkste gegevens vonden wc in een ongepubliceerd
werk van Kal is ( Jl)l->0).
JO. V;m der Graaf. Jl)Xl->c.
IJ. Willcms & Kooistra , I<JX7.
12. Bauduin & .lansen, I9(, 9. l;rhcl .\.
13. Hart man . llJXh : Re nes , I9XX.
14. Alhcrigs ct <JI., llJH7. p. 7.
l.'i. De opvalling d<1t deze pleintjes uit de frankische periode
(Hcckers, I<J49) zouden dateren is verouderd .
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HET HISTORISCHE
LANDSCHAP ROND BEEK
IN KAART GEBRACHT (deel 2)
Karen van der Graaf en Hans Renes
Voor het plateaugebied ten oosten van Beek worden
momentcel de landinrichtingsprojecten "Beek" en
"Ce ntraal Plateau'' voorbereid. Voor die projecten
zijn onder meer de archeologische en historischgèografischc waarden geïnventariseerd. In het eerste
deel van dit artikel (zie het voorgaande nummer van
BECHA) gaven wc kort aan wat Jandinrichting
inhoudt en wat de landschappelijke gevolgen ervan
kunnen zijn. Vervolgens gaven wc een overzicht van
de historische ontwikkeling van het landschap. In het
tweede deel behandelen wc de cultuur-historische
waarden.

Cultuurhistorische waarden
De lange bewoningsgeschiedcnis heeft de nodige
sporen achtergelaten, zowel onder als boven de
grond. Een deel van die sporen is aangegeven op twee
kaarteiL Fig. <) geeft de archeologische terreinen,
(vindplaatsen dichtheden), fig. I 0 de historischgeografische elementen en structuren.
Archeologische waarden
Het onderzoeksgebied blijkt, 'ondanks' het feit dat
het grotendeels bestaat uit plateau, rijk aan vindplaatsen te zijn (fig. 9). Niet alleen, zoals al bekend was, uit
de Romeinse tijd , maar zeker ook uit de prehistorie
Gtlt n

')

oudheidkundig

·5-6

waardevolle

~3-4

Historisch geografische waarden

terreinen

~1-2

Do

Fig. 9. Oudheidkundig waardevolle terreinen op het
Plateau van Schimmert. Uit ovenvegingen van
vindplaatscnbeschenning zijn al/cm vindplaats-dichtheden aangegeven Naar: Haartsen
et al, 1989 (naar gegevens uit: 11111 der Gmaf,
~~~.

en de Middeleeuwen. Van hoge waarde zijn enkele
locaties in de buurt van Valkenburg waar in het Neolithicum vuursteen werd gewonnen. Daarnaast zijn de
plateauranden waardevol. Ze vormden gedurende de
gehele prehistorie belangrijke vestigingsplaatsen.
Helaas weten wc over de dalen relatief weinig, omdat
de waarncmingsmogelijkhcden er beperkt zijn.
Opmerkelijk en ook van waarde is de groep
Romeinse gebouwresten bij het Ravcnsbosch. Vooral
in de vorige eeuw is een aantal van deze terreinen
(gedeeltelijk) opgegraven, maar er liggen nog voldoende hesehermenswaardige resten.
Alle vindplaatsen in het onderzoeksgebied zijn
gewaardeerd. Deze waardering heeft tot doel te
komen tot een vorm van bescherming voor de meest
waardevolle terreinen. De mogelijkheden voor toekomstig bcheer staan hierbij centraal. De belangrijkwaardcringscritcria
zijn
gaafheid
en
ste
zeldzaamheid.
De groep zeer waardevolle vindplaatsen (die de
bestemming monument verdienen) bestaat vooral uit
Romeinse ncdcrzettingstcrreinen. Daarnaast betreft
het een vroegneolithische nederzetting, een middenneolithisch (en ijzertijd) nederzettingsterrein en
enkele vuursteenwinplaatscn. Waardevolle en minder waardevolle vindplaatsen (de zogenaamde mcldings- en attenticgebicdcn) zijn in meer of mindere
mate verstoord of hebhen te weinig matcriaal opgeleverd, waardoor aard en omvang niet met volledige
zekerheid zijn vast te stellen. Het betreft terreinen uit
bijna alle perioden.
De kartering, inventarisatie en waardering is uitgevoerd om gebieden aan te geven waaF inrichtingswerkzaamheden belangrijke archeologische waarden
kunnen aantasten. Voor deze terreinen zijn beheersadviezen gegeven. Een algemeen geldend advies is
uiteraard de vindplaats niet te verstoren. Verstoring
vindt vaak al plaats bij werkzaamheden die dieper
gaan clan de bouwvoor, zoals graafwerkzaamhcdcn,
het rooien of planten van bomen en dicpplocgen.
Soms is het aanbevelenswaardig een vindplaats onder
gras te leggen, vooral op hellingen, waar de erosie
harder voortschrijdt dan op het plateau. In de meeste
gevallen is normaal agrarisch gebruik echter gewoon
toegestaan.
Daarnaast is erop gewezen dat een aantal vindplaatsen geschikt is of kan worden gemaakt voor rccrcaticfleducaticvc doeleinden, bijvoorbeeld omdat ze
nog goed zichtbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld worden
gerealiseerd door de terreinen op te nemen in een
toeristische route waarin zowel archeologische (een
grafheuvel, een omgrachtc Middeleeuwse hoeve) als
historisch-geografische elementen (een oude holle
weg, een karakteristiek kavelpatroon) zijn opgenomen .

.

Die historisch-geografische elementen zijn weergegeven op fig. lOl('.
Ze zijn, evenals de archeologische, van een
waardering voorzien. Deze waardering is gebaseerd
op zeldzaamheid (in vcrgelijking met zowel de rest
van Zuid-Limburg als de rest van Nederland), ouderdom, samenhang en gaafheid. Voor de details vcrwijzen wc opnieuw naar het rapport 17• Een belangrijke
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Tig. JO. Historische elementen in het landschap op het Plateau van Sclzimmer/. Uit: Haartsen ct al., 1989 (naar
gcgcl'CIIS uit: Rcnes, 1989).
conclusie was dat het gebied zeer rijk is aan historisch-geografische elementen . Daarbij zijn gral!en,
holle wegen en het dichte patroon van veldwegen
typerend voor Zuid-Limburg. Tot de zeer bijzondere
elementen bchoren clc beide Romeinse wegen. Daarnaast
dragen
wegkruisen 'x
en
hoogstamboomgaarden in hoge mate bij tot het specifieke
landschapsbccld . Zonder uitputtend op al deze elementen in te gaan geven we hieronder een aantal
belcidsaanbcvelingcn. Deze aanbevelingen gaan
vooral over behoud en eventueel restauratie.
Wegen nemen een opvallende plaats in op de kaart.
Ze bchoren dan ook tot de belangrijkste historische
elementen in het landschap. Veel hebben een hoge
ouderdom. Zuid-Limburg heeft waarschijnlijk de
grootste dichtheid aan middelee uwse wegen van heel
Nederland. Nog specifieker voor Zuid - Limburg zijn
holle wegen. Er is nog een andere reden om veel aandacht te besteden aan wegen. Ze worden namelijk bij
een landinrichtingsproject bedreigd. Door de herinrichting zal clc vcrkaveling grootschaliger worden en
zullen veel wegen hun functie als kavelontsluiting vcrliezen. Vooral onverharde wegen lopen dan gcv;ar te
verdwijnen. Dit kan worden tegengegaan door zoveel
mogelijk wegen als kavelscheiding op te ne men. Ook
zullen de gcmeenten terughoudend moeten zijn in he t
vcrkopen van wegen aan de eigenaars van het aangrenzende cultuurland . Daarnaast is het voor het
behoud van wegen belangrijk dat ze blijven functioneren als vcrbinding (landbouwweg, voetpad). Dit
laatste is vooral het geval bij holle wegen . Ongebruikte holle wegen worden snel als vuilstort
gebruikt. Ter voorkoming van erosie dienen de wanden van de holle weg begroeid te b lijven en vcrelient
het aanbeveling niet tot aan de bovenrand van de

holle weg door te ploegen. Na asfalteren van holle
wegen kunnen na;tst het wegdek nieuwe geulen ontstaan en stroomt het water bovendien zeer snel naar
beneden . Beter lijkt een, ook landschappelijk fraaiere, vcrharding met steenslag, waardoor meer water
de grond in kan sijpelen.
Een andere belangrijke groep elementen zijn de graften . Deze zijn nie t alleen het behouden waard om hun
landschappelijke waarde. Gebleken is dat de erosie
sterk is toegenomen door het verminderen van het
aantal graften en het gebrek aan onderhoud van veel
overgebleven graften.
Het lijkt daarom zinvol om de verdwenen graften
waarvan nog restanten aanwezig zijn, te restaureren
door er opnieuw een heg op aan te planten.
Vcrder is nog een groot aantallosse elementen op de
kaart gezet: een aantal driesen, de restanten van een
oude bocrenschans (vccschans) tussen Geverik en
Keimond (fig. 11) 19 , een onduidelijke (16e of 17ceeuwsc?) schans bij Gcbroek 20 , restanten van visvijvers bij het huis Vlick en een groot aantal weg- en
veld kru iscn 21 •
Ook de gracht van de oude Bovenste Hof van Printhagen is aangegeven (fig. 12). De boerderij zelf is
omstreeks 1806 vcrplaatst naar een nieuwe plek. zo ·n
250 me ter naar het zuidwesten.
Met alle aandacht voor losse elementen mag de grote
lijn in het landschap niet uit het oog worden verloren.
Het karakteristieke contrast tussen de open houwl anden en de besloten nederzettingen is nog goed in het
landschap terug te vinden, maar dreigt wel steeds
meer versluierd te raken . In dit kader vcrdient het
aanbeveling de openheid van het 'veld' zoveel mogelijk instand te houden, door wegbeplanting in d at
gebied achterwege te laten en nieuwe boe rd e rijen
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Fig. 12. Restanten van de grachtmn de oude Bovenste
Hof van Printhagen

zoveel mogelijk aan de rand van het 'veld' te bouwen.
Bestaande nederzettingen en vcrplaatste hoerderijen
kunnen worden ingepast door een erf1Kplanting van
heggen (uiteraard zonder coniferen) met enkele
opgaande bomen (bijvoorbeeld fruitbomen). Een
aantal van deze zaken kan worden opgenomen in het
landschapsplan.

B<ltlduin, H.O.J.H. & J.C.G .M . Jansen (19ó9). Aspckten van Je
Limburg.sc Janclbouwgcschicdenis. In: Stuclies over de SociaalEconomische Geschiedenis van Limburg 14, pp. 2-102.
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Fig. 11. Houtwal op de noordoostelijke grens
veeschans bij Gel'erik..
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In bovenstaand artikel presenteerden wc de resu ltaten van recent o nderzoek in de omgeving van Beek.
Uit de o nderzoeken blijkt dat Jit gcbicJ een grote
a rc heologische, lanclschappclijkc e n cu ltuurhi storisci1C waarcle bezit.
Het archeologisch o nderzoek bevindt zich niet in een
eindstadium. Er is aanvullend onderzoek van vcrschillende aard nod ig. Grote delen van het gebied zijn
niet belopen. Er kunnen dus nog steeels nieuwe vindplaatsen worden ontdekt. Vooral in de dalen zouden
vindplaatsen door a ndere onderzoekstechniekcn
moeten wonJen opgespoord. Het archeologisch
onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de herinrichting 'onda nks' het feit dat het grotendeels bestaat uit
plateau, rijk is aan vindplaatsen. Een deel van deze
vi ndplaatsen heeft een hoge wetenschappelijke en
cultuurhistorische waarde. Ook over de historischgeografische waarden is het laatste woord nog niet
gezegd. Vooral arch iefo nderzoek zul het beeld van de
on tginnings- en bcwoningsgeschicdcnis en van de
wijze waarop verschillende landschapselementen
vroeger werden beheerd, nog aanzienlijk kunnen vert.luidel ijken.
Wc hopen duidelijk te hebben gcma;1kt dat het Janclschap in de on1gcving van ~Beek een lange e n
interessante geschied e nis heeft en een zorgvuldig
beleid verdient. Bi j de invu llin g van dat beleid is zeker
een taak weggelegd voor de Heemkundevereniging
Beek.
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pp. 2!)-JX.

Noten
J(J. Voor de volledige kaart vcrwijzen wc naar hel rapport. dat te
raadplegen is hij I leemkundekring Beek.
17. RciH:s. I<JS!).
I X. Egel ie & Van Winkel, I<JX(J.
I1). Z ie hierover Schrijnemakcrs ,'l,c Ramackcrs, I<JS'i. pp. l.'i-1 X.
20. Stoepkcr. J!)X7. p. J!)H.
21. De ka;<rt in het rapport (Rcnes. 11JX 1J. kaart 2) bevat al deze
elementen. Fig. 10 hij dit artikel moes t noodgedwongen worden
vereenvoudigd. Op deze figuur ontbreekt daanloor een aant;d elementen (bijvoorbeeld de visvijvers en de \~'cgkruiscn).
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