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Woord vooraf
Het Provinciaal Bestuur van Limburg verleende deStichting voor Bodemkartering,
inmiddels voortgezet in DLO-Staring Centrum, opdracht voor een historisch-geografisch onderzoek in het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg.
Debelangrijkste resultatenvanditonderzoek zijn weergegeven inhet Hoofdrapport
(rapport 192.1). Dat Hoofdrapport bevat een toelichting op de twee grote kaarten,
die zelf als bijlagen bij dat rapport zijn gevoegd. Op die beide kaarten staan de
belangrijkste landschapskenmerkenenhistorischelandschapselementen aangegeven.
Voorts bevat het hoofdrapport een waardering en een samenvatting van het hele
rapport.Deonderstaandehistorisch-geografische beschrijving geeft de achtergrondinformatie bij de kaarten.
Een aantalcollega's vanhetDLO-StaringCentrumheeft bijdragen geleverd aanhet
onderzoek. J.A.J. Vervloet was als wetenschappelijk begeleider bij het project
betrokken.Detekstfiguren werdengetekenddoorA.Duivenvoorden,D. deHaan-ten
Cate en H. van Ledden (Kartografie). J.H. Oude Voshaar hielp met de statistische
bewerking vaneen aantal gegevens.Deeindredactie is verzorgd door R. Aalpol,de
vormgeving door mw.H.E. Michel. H.A.M. Kuijpers liet de schrijver meedelen in
zijn grote kennis van Neer en omgeving.
De voorlopige teksten zijn voorts kritisch gelezen door de heer J.C.G.M. Jansen
(Sociaal-HistorischCentrum,Maastricht).Zijnopbouwendekritiekisvangrootbelang
geweest voorde afwerking vanditrapport.Daarnaast heeft een aantal medewerkers
van de provincie (J. Houwen, H. Brunenberg, J. v.d. Coelen) het concept gelezen
en van opmerkingen voorzien.
Om de leesbaarheid te vergroten zijn plaatselijk uitweidingen klein gezet of
ondergebracht in kaderteksten.
Dit rapport is vrijwel geheel gebaseerd opliteratuurgegevens. Dat heeft tot gevolg
dat nog veel vragen onbeantwoord blijven. De schrijver hoopt in de toekomst nog
door nader onderzoek een aantal van deze vragen te beantwoorden.
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond en doel
Noord-enMidden-Limburg heeft eenvandeminstbekendeenminstonderzochte
cultuurlandschappen van ons land. Het provinciaal bestuur van Limburg gaf de
StichtingvoorBodemkartering,nuvoortgezetinhetDLO-StaringCentrum,opdracht
degeschiedenisvanditlandschaptebeschrijvenendehistorischeelementeninkaart
tebrengen.Hetonderzoekmaaktedeeluitvandevoorbereidingvoordeherziening
vanhet streekplan.
Het onderzoek ging van start met de volgende,zeer algemene,vragen:
1 HoeishethuidigecultuurlandschapvanNoord- enMidden-Limburgtotstand
gekomen enwelkeachterliggendekrachten hebbendaarbijeenrolgespeeld?
2 Welke elementen,structurenenpatroneninhethuidige landschapherinneren
aan die historische ontwikkeling?In welke gebieden is de historische
ontwikkeling noggoedherkenbaar? Dit wasdecentrale vraag
3 Wat is dewaarde vandieelementen, structuren enpatronen enhoekan de
historischeontwikkelingvanhetlandschapindetoekomstherkenbaarblijven?
Deze vraag betreft de toepassing van de verzamelde gegevens in de
planvorming.
Voor de beantwoording van elk van deze vragen is kennis van de historische
ontwikkeling van het cultuurlandschap essentieel. Dit rapport bevat daarom een
uitgebreidoverzichtvandegeschiedenisvanhetlandschap.Eendergelijk overzicht
bestond nog niet. Wel lagen er de nodige detailstudies, maar die zijn zonder
uitzondering beperkt naar periode of regio en zijn bovendien in veel opzichten
verouderd. Veelaspecten van de landschapsontwikkeling zijn indit gebied totop
hedenniet ofnauwelijks onderzocht. Datgeldt bijvoorbeeld voordeontginningsgeschiedenis,voordeveranderingenindeloopvandeMaasenvoordeontwikkeling
van nederzettingsvormen, verkavelingspatronen en wegenstelsels.
Ditinleidendehoofdstuk begintmeteeneerstekennismakingmethetgebiedenmet
de verschillende landschappen (par. 1.2). De volgende paragrafen behandelen
belangrijke begrippen(par. 1.3),hetbelangvanhistorisch-geografische waardenin
de ruimtelijke ordening (par. 1.4), de gebruikte gegevens (par. 1.5) en de
onderzoeksmethode (1.6).Deinleidingwordtafgesloten meteenoverzichteneen
verantwoording van de verdere opbouw van dit rapport (par. 1.7).

1.2 Het gebied
1.2.1 Ligging en kenmerken
Hetstreekplangebied Noord-enMidden-LimburgomvatdeprovincieLimburgten
noorden vandegemeenteSusteren.Hetgebiedbestaatvoornamelijk uiteensmalle
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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.
Sommigegebieden werden gekenmerkt doorgroteopen bouwlanden ('velden') met
bewoning in dichtbebouwde dorpen en stadjes. In andere gebieden overheerste
verspreidebewoningenhoordebijelkeboerderijeenbouwlandkamp,omgevendoor
een houtwal. Dit kampenlandschap had daardoor een zeer besloten karakter.
Opvallend was ookhetonderscheidtussendebijna aaneengesloten zonecultuurland
langs de Maas en de grotendeels 'lege' gebieden op grotere afstand van de rivier.
Veelvan dezekenmerken corresponderen meteenheden opdefysiografische kaart,
die enkele jaren geleden voor hetzelfde streekplangebied werd vervaardigd.
Figuur 1geeft een indeling in cultuurlandschapstypen, dieduidelijk aansluit bij de
fysiografische eenheden.Afgezien vandeweinigehectarenlössgebiedenstroomrugenkomgebied, dieinditrapportgrotendeelsbuitenbeschouwing zullenblijven, gaat
het om drie oude en twee jonge typen cultuurlandschappen.
De oude landschappen zijn die van de rivierterras-, van de stuwwalrand- en van de
dekzandontginningen.1 Het zijn landschappen die hun vorming vooral danken aan
het vroegere gemengde landbouwbedrijf, waarbij iedere boer zowel over bouwland
als over een hoeveelheid weidegronden (grasland, heide, bos) beschikte. Op deze
landschapstypen komen we in hoofdstuk 4 nog uitgebreid terug.
Het landschap van de rivierterrasontginningen, in een strook langs de Maas, komt
binnenNederland alleeninLimburgvoor.Deontwikkelingvanhet cultuurlandschap
inNoord-enMidden-Limburg isnogzoweinig onderzochtdatdesamenstellers van
de cultuurlandschappenkaart (fig. 1) zich zelfs afvroegen of bij de rivierterrasontginningen wel met recht van een afzonderlijk landschapstype mocht worden
gesproken.2Hetbelangrijke landschappelijke onderscheidtussenenerzijds gebieden
met 'kampen' enverspreidebebouwingenanderzijds 'velden' met geconcentreerde
dorpen, loopt bijvoorbeeld dwars door de indeling in rivierterras- en dekzandlandschappenheen.Tochwordthetverschiltussen 'Maaskant' en'Heikant',gebieden
die in grote lijnen overeenkomen met respectievelijk het terrassengebied en het
dekzandgebied,doorstreekbewoners wélgevoeld. DeMaaskantzouzich bijvoorbeeld
onderscheiden doorgrotelandbouwbedrijven. In deslotconclusies komen weopdit
punt terug.
Wieeenmodernetopografische kaartnaastde 19e-eeuwsekaartlegt,wordt getroffen
doordeenormeverschillen.Deplaatsvandevroegere groteheide-en veengebieden
isnu ingenomen door cultuurland en bos.Hier zijn in deafgelopen eeuwen nieuwe
cultuurlandschappen gevormd:delandschappenvandeveenkoloniënenvandeheideontginningen en bossen. Deze landschappen worden gekenmerkt door rechte lijnen
en, in het geval van de heideontginningen, door verspreide bebouwing.
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Oude cultuurlandschappen
lössontginningen
rivierterrasontginningen

ïWïïT

dekzandontginningen

/ / / \

stroomrug- en komontginningen

Jonge cultuurlandschappen
veenkoloniën
:•;•:•; heideontginningen enbossen (sedert 1850)
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Fig.1Cultuurlandschapstypen(ontginningstypen)inNoord-enMidden-Limburg.Grotendeels naarde
kaartvanNederlandse cultuurlandschapstypen inBarends et al.,1991
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Deoudecultuurlandschappen zijn sindsde 19eeeuwopdemeesteplaatsen 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 endelen vanhet Maasdal zijn verdwenen in diepe
grindplassen. In het terrein vallen nog andere zaken op, zoals de sporen van de
verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog, toen kerken, kastelen, en andere
gebouwen die boven de bomen uitstaken, zijn weggeschoten of opgeblazen.
Toch zijn de belangrijkste kenmerken van de oude cultuurlandschappen op veel
plaatsen nog terug te vinden. Vooral Midden-Limburg 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.

1.2.2 De grenzen van het onderzoeksgebied
Het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg grenst in het noorden aan de
provincie Gelderland, inhetwestenaanNoord-Brabant enBelgisch Limburg,inhet
oosten aan de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en in het zuiden aanhet ZuidLimburgse lössgebied. Hoeweldeprovincie Limburgin zijnhuidige vormpas sinds
de 19e eeuw bestaat, gaat een groot deel van de huidige grenzen terug op oudere
grenzen vandorpen,heerlijkheden enanderepolitiek-juridische eenheden.Hetexacte
verloop van de grenzen is op veel plaatsen door het landschap beïnvloed.
Dezuidgrens vanhet streekplangebied valt ongeveer samen met denoordgrens van
hetlandschap vandelöss(ontginningen).Aandenoordzijde ligtdegrensvrijwel op
het punt waar de Maas overgaat van een insnijdende in een sedimenterende rivier,
ofwel (fig. 1)waarhetlandschapvanderivierterrasontginningenovergaatindatvan
de stroomrug- en komontginningen.
De Maas fungeert maar over een korte afstand als grens. Dat sluit aan bij het
historische beeld,waarinderiviernauwelijks alsbarrièrewerdbeschouwd.Aanbeide
zijden lagen dichtbevolkte gebieden en de contacten tussen de bewoners aan
weerszijden zijndoordeeeuwenheenintensief geweest:vrijweliederdorpwasdoor
eenveerverbondenmetdeoverzijde. Dewerkelijke scheidingentussendebewoonde
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.
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. Naarmate het gebruik van de heide- en veengebieden intensiever werd,
groeidedebehoefte aanduidelijke grensmarkeringen. Sommige grenspunten liggen
alzeerlang vastenbestaan nogsteeds—eenvoorbeeld isdeWilbertsput bij Meijel,
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die alin 1535een oudgrenspunt genoemd wordt3—maarer zijn ookplaatsen waar
het exacte verloop van de grens nog tot in de vorige eeuw problemen gaf.
In het Peelgebied werd als grens tussen de dorpen aan weerszijden ongeveer de
waterscheiding aangehouden. Opeen 17e-eeuwsekaart (fig. 2) staat een grenspunt
tussen Bakel, Deurne en Venray aangegeven als wade dae 't water herwaerts en
derwaerts loopt.4 Twee knikken in de Brabants-Limburgse grens in Griendtsveen
kunnenwealherkennen opeenkaartuitdeperiode 1649-1672.Beidepuntenworden
op de kaart omschreven als tweeplassen daer t water naer brabandt ende naer
Venrai keert. Dergelijke plassen, zogenaamde meerstallen, waren een normaal
verschijnsel op de vlakke, slecht afwaterende hoge delen van veenmoskoepels.
Dezelfde kaart toont de Middelgracht op weileken Loo, de sloot die de grens van
Venray en Bakel markeerde. Dat was blijkbaar niet afdoende, want de kaart toont
ookdevossenhollendaerdeBrabandersdenturffover deLimitengesteekenhebben.
Mogelijk was dit de aanleiding om de kaart te maken.
Een deelvandeproblemen kwam voort uit veranderingen inhetlandschap zelf.De
waterscheiding kon verschuiven als de afwatering aan een van beide zijden werd
gewijzigd. Grenspalenraaktenzoek,grensslotengroeidendicht,grensbomen gingen
dood en herkenningspunten als vennen en duinen konden van vorm of plaats
veranderen.Bijeenvolgendconflict werdendanoudedorpsbewoners,vaakaangeduid
als 'bijna honderd jaar oud', opgetrommeld om de exacte plekken opnieuw aan te
wijzen. Somshadden zealskindterplaatseeenpakslaaggehad omdeplekzogoed
mogelijk in het geheugen vast te leggen.5
Na een grensgeschil tussen Deurne en Venray stelden de toenmalige hoogste
overheden,deStaten-Generaal vandeRepubliekendeKoning vanPruisen,in 1716
eeuw een definitieve grens vast door het gebied dat sindsdien de Vredepeel heet
('vreden'iseenoudwoord vooromheinen,begrenzen)6.Degrenswerd gemarkeerd
doorpaleneneengrenssloot.7OpdehuidigenoordwestpuntvanLimburgtenwesten
van Merselo stond de Vredepaal.8
Ook elders in het Peelgebied, bijvoorbeeld tussen Asten en Weert, zijn de grensproblemen pas inde 18eeeuw opgelost. Li1754werdbesloten inhet eerstvolgende
geschiktejaargetijde een sloot te graven van acht voet breed en drie voet diep, die
aan weerszijden met bomen beplant zou worden. Denieuwe kaarsrechte grenssloot
sneed eenouderebochtindegrens af, waardoorhetoudegrenspunt,deAmsloberg,
bij Nederweert kwam9.
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tussen 1649 en 1672 en maakt daarmee een datering van de kaart mogelijk. Uit: Van den Brand, 1982,
p.40

Volgen we de grens van hieruit naar het zuidwesten, dan komen we nog jongere
stukkentegen.Bijdemeestwestelijke puntvanLimburg,tenwestenvanWeert,was
degrens inhet midden vande 19eeeuw inhetterrein bepaald doorhoopjes10,maar
iszijdesondanksenigedecennialaternogverschoven.Verdernaarhetzuidendateert
de landsgrens,en daarmee de provinciegrens, pas van na deBelgische afscheiding.
Denieuwe grensdoorsneed hierdeoudedorpsgebieden vanStramproy enNeeritter.
Grote delen van de oostgrens van Noord-Limburg lopen door voormalige veengebieden. Regelmatig ontstonden hier grensconflicten, die opveelplaatsen leidden
tot het graven van grenssloten. Een dergelijke sloot bij Wellsmeer bestond alin de
14eeeuwenvormtnogaltijd delandsgrens.11Tochgingendegrensconflicten tussen
Well enWalbeeknoglangdoor.Menbeledigde elkaar,menhaaldeeikaarsturf weg
en dikwijls kwam het tot vechtpartijen.12 Degrens bij Arcen ontstond toen dit dorp
in 1330vanStraelengescheiden werd.13 Overdeveengebieden tussenArcen,Velden
en Straelen werd nog in de 18e eeuw strijd geleverd14, hoewel de grens al in 1465
was gemarkeerd door de lantgrave doer dat veengaende15,de Scheidsgraaf die bij
Lomm en Velden ook nu nog de landsgrens vormt.
Nog in de 19eeeuw werd de oostgrens op een aantalpunten verlegd. Pogingen van
Pruisen om de Maas als grens met Nederland te nemen, strandden op het Congres
vanWenen(1815).Alsgevolgdaarvan werden Sittard enTegelen,diealsvoormalig
Guliks gebied andersPruisisch zoudenzijn geworden,bijNederlandgevoegd.Inruil
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daarvoor kwamen Herzogenrath en enkele dorpen ten oosten daarvan bij Pruisen.16
Bij de definitieve vaststelling van de grens werd deze ten noorden van Venlo zo
gelegd,datallewoonkernen dieminderdanduizendRijnlandse roeden vandeMaas
aflagen, alsmede al het onbewoonde gebied binnen 800 roeden (ca 3 km) van de
Maas,bijNederland kwamen.17Datmaakteeenaantalkleinegrenscorrecties nodig,
die in 1817 hun beslag kregen. Hierdoor werden bijvoorbeeld Tegelen en Belfeld
uitgebreid meteenstrooklanddievoordientotdePruisischedorpenaande oostzijde
behoorde.InruildaarvoorwerdeenstrookBelfeldsgebiedtenzuidenvanMaalbeek
aan Pruisen overgedragen.18 BijAfferden werd eenNederlandse exclave uitgeruild
tegen het Pruisische deel van Siebengewald, dat hierdoor bij Nederland kwam19.
Het werd aanvankelijk bij Bergen gevoegd,kortetijd later bij Ottersum enin 1818
alsnog bij Bergen. Ook ten oosten van Well werd de gemeente Bergen uitgebreid
metvoormaligPruisischgebied.20BijArcenwerddegrensenkelehonderden meters
naar het oosten verlegd (fig. 3).
InMidden-LimburgkreegNederlanddedorpendievóórdeFransetijd Staatswaren.
Het gebied werd afgerond met Melick-Herkenbosch, een voormalig Guliks gebied,
datvanPruisenwerd overgenomen inruilvooreengebied bijAubel.21De verdeling
van de Meinweg onder de gerechtigde gemeenten, die in die periode speelde, gaf
de grens daar een vreemd verloop. De beide, naast elkaar gelegen, rechthoekige
kavels die aan Herten en Roermond werden toegewezen, steken ver uit in Duits
gebied (fig. 4).
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Fig. 3In 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: Topografische en Militaire Kaart, uitg. 1855
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1.3 Enkele begrippen
1.3.1 Historische geografie
De historische geografie bestudeert deruimtelijke ontwikkeling vande menselijke
samenleving in het verleden. Het vak verschilt van de geschiedenis door de
consequenteruimtelijke vraagstelling.Ontwikkelingen wordensteedsbekekeninhun
ruimtelijke uitwerking. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het landschap, dat de
neerslag vormt van vele eeuwen menselijke activiteiten.
De historische geografie combineert geografische en historische gegevens en
onderzoekstechnieken.Hetbestkomtdiecombinatietotuitingineendwarsdoorsnede
in de tijd (fig. 5), waarbij een soort geografische beschrijving wordt gegeven van
een moment inhet verleden.Een dergelijke beschrijving islangetijd gezien alshet
hoofddoelenvisitekaartje vandehistorischegeografie,eniszondermeerdeoptimale
wijze om de ruimtelijke samenhang tussen elementen te laten zien.
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Fig.5 Tweehistorisch-geografische onderzoeksmethoden. Uit:Vervloei,1986,pp. 5, 7

Aandeanderekantisdezemethodeweiniggeschiktomdehistorische achtergronden
van het huidige landschap uitteleggen. Dit aspect staat centraal inde toegepaste
historische geografie, eenjonge takvande historische geografie die gegevens
aandraagt voor gebruik in de ruimtelijke ordening. Deze tak verschilt van de
moederdiscipline doordesterkegerichtheid opdepraktijk endoordebeperkingvan
het object. Centraal staan dehistorische achtergronden vanhethuidige cultuurlandschap. Dehistorische elementen en structuren inhet huidige landschap moeten
in kaart worden gebracht envervolgens worden verklaard enbeschreven inhun
historische enruimtelijke context.
Over het algemeen wordt hierbij de ontwikkeling van het landschap chronologisch
beschreven. De selectie van de beschreven aspecten wordt echter bepaald door wat
nog inhet huidige landschap herkenbaar is, terwijl ook dekaarten hier de nadruk
op leggen. Omdat bij dit type onderzoek vanuit het huidige landschap wordt
teruggekeken, duidt men hetaan met determretrospectief.
Overigens zijndeverschillende onderzoeksmethoden nietstrikttescheiden.Wieeen
dwarsdoorsnede in de tijd samenstelt zal zich altijd moeten realiseren datde
beschreven situatie slechts eenmoment ineenlange ontwikkelingsgeschiedenis
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markeert.Aandeanderekantzaleenchronologischebeschrijvingeneenretrospectief
onderzoek steeds een ruimtelijke component moeten hebben. Deze overwegingen
hebben eenrol gespeeld bijdeindeling vanhet onderhavige rapport (par. 1.5).
1.3.2 Cultuurlandschap
DeNotaLandschap22definieertlandschapalshetwaarneembaredeelvandeaarde,
datwordtbepaalddoordeonderlingesamenhangenwederzijdsebeïnvloedingvan
defactoren klimaat, reliëf, water, bodem,flora enfauna, alsmede het menselijk
handelen.Een cultuurlandschap is een landschap dat in belangrijke mate door
menselijke activiteiten is gevormd. Nederland bestaat vrijwel geheel uit cultuurlandschappen. Niet alleen dedorpen, bouwlanden enweilanden zijn mensenwerk,
ookdebossen zijn zonderuitzonderingdoormensenaangeplantoftenminstesterk
beïnvloed,deheideveldenenstuifzanden ontstondendoor(te)intensievebeweiding
in het verleden en de meeste plassen zijn een gevolg van graafwerkzaamheden.
Hetcultuurlandschapishetresultaatvandewisselwerkingtussenmensenomgeving.
Vaak wordthet zovoorgesteld,dat de abiotische natuur (het fysisch-geografische
landschap)debasisvormtvoordebiotische(flora enfauna).Demenszoudanals
laatste hierin komen, en in meerdere of mindere mate afhankelijk zijn van de
mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood. De indeling van cultuurlandschappeninfiguur 1,diesterkleuntopdefysisch-geografische verschillen,past
indezeopvatting.Deindelinggaatuitvaneensoortbasisstructuur,metkenmerken
diedoordeeeuwenheenredelijkconstantzijngebleven.Hierbijgaathetvooralom
bodemgebruiksvormenenlandschapselementendienauwsamenhangenmetdenatuurlijke gesteldheid(reliëf,hydrologie,bodem).Zozijn debeekdalendoordeeeuwen
heenalsgraslandingebruikgeblevenenleiddedegebruikelijke gemengdebedrijfsvoeringtoteenvoorkeurvoorvestigingopdegrensvanbouwlandenweidegronden.
Een dergelijke indeling heeft grote voordelen, omdat zij een koppeling mogelijk
maakt van de historisch-geografische gegevens met fysisch-geografische en
ecologische kenmerken.
Daartegenover staantweegrotenadelen.Lideeersteplaats zijndemeesterelaties
tweezijdig: demensisnietalleenbeïnvloed doordeomgeving,maarheeft ookdie
omgeving aandeeigen behoeften aangepast. Indetweedeplaatsheeft deontwikkelingvandemenselijkesamenleving,endusookhaarruimtelijkeneerslag,eeneigen
dynamiek. Langniet alle onderdelen van het cultuurlandschap hangen samen met
het natuurlijke landschap.
Doordeaandachtgeheelterichtenopdesamenhangvanhetcultuurlandschapmet
defysisch-geografische gesteldheidwordtvoorbijgegaan aandedynamiekenwordt
hetlandschapzelfsa-historisch.Hetisdaaromgoedomookeensaandeanderekant
te beginnen en het cultuurlandschap te zien als de ruimtelijke neerslag van de
maatschappij.
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1.3.3 Achtergronden van veranderingen in het landschap
Het landschap is het resultaat van een groot aantal ontwikkelingen en factoren.
Vervloet23 noemt de volgende maatschappelijke krachten: erfrecht, rechten op de
grond, sociale stratificatie, economische omstandigheden en bestuurlijk-politieke
verhoudingen. Daarnaast zijn er nog andere krachten te onderscheiden, zoals
verandering in de bevolkingsomvang, smaak en ideologie. De verhouding tussen
maatschappelijke krachten en landschapsvormen is gecompliceerd. Verschillende
ontwikkelingen kunnen tot eenzelfde vorm leiden en andersom kan eenzelfde
ontwikkeling verschillende vormen opleveren.
We willen hieronder kort op een aantal belangrijke krachten ingaan.
Veranderingen in de bevolkingsomvang Bevolkingsgroei wordt door de meeste
historiciniet gezien alseen gevolg van economische omstandigheden, maar alseen
autonome kracht24, waarbij overigens zelden duidelijk wordt gemaakt waarom die
bevolkingsgroeioptreedt.Deeffecten vaneengroeiendebevolkingophetcultuurland
zijnnietaltijd evenduidelijk. Figuur6laateenaantalaanpassingsmogelijkhedenzien.
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.
Hetschemagaatnietinopde ontwikkelingvannederzettingen engrondbezit. Groei
van de bevolking leidt tot uitbreiding van nederzettingen en kan ook leiden tot
opdelingvanboerderijen enversnipperingvanhetgrondbezit.Bevolkingsafname had
eenomgekeerdeffect: devraagnaarlandbouwprodukten namaf, hetgrondbezitwerd
grootschaliger,landgebruikextensiever,ennederzettingenencultuurland inmarginale
omstandigheden konden worden verlaten.
Economische ontwikkelingen.Deeconomischeconjunctuur heeft veelinvloedgehad
op de ontwikkeling van het landschap. Hoge prijzen voor agrarische produkten
leidden tot investeringen in ontginningen. Aan de andere kant lijkt een combinatie
van bevolkingsgroei met lage prijzen vooral tot intensivering van het gebruik van
het bestaande cultuurland te hebben geleid. Over een lange periode bezien leidden
deze verschillen tot een schoksgewijze ontginning. Overigens hangt de vraag naar
landbouwprodukten nietalleensamenmetdebevolkingsomvang ineenstreek,maar
ook met het welvaartsniveau en met de omvang van industrie en handel.
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Juridische en politieke verhoudingen Van de juridische aspecten was vooral het
erfrecht belangrijk. Er bestaat een diepgaand verschil tussen een systeem waarbij
hethelebezitopéénkind,meestaldeoudstezoon,vererft (aangeduid metdeDuitse
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
veelsterkereversnipperingvanhetgrondbezitleidt.Voorzoverbekendis Realteilung
in Limburg gebruikelijk geweest. De werkelijkheid is echter gecompliceerd en vol
uitzonderingen.Erfrechtsystemen kondenindeloopvandetijd veranderenenkonden
ook per sociale klasse verschillen: grootgrondbezitters waren vaak eerder geneigd
Anerbenrechttehanterenendaarmeehetbezitbijeentehouden.Verschillendetypen
konden daardoor naast elkaar in dezelfde streek bestaan.
Een ander belangrijk juridisch onderwerp is het eigendom van de onontgonnen
gebieden. Hierop komen we in hoofdstuk 3 nog uitgebreid terug. Invloeden van
politiek zien we in de scheidende werking van grenzen. Zo is de grens tussen
Nederland en België duidelijk herkenbaar doordat de Nederlandse overheid veel
sterker gekant was tegen lintbebouwing in het buitengebied.
Sociale stratificatie. Het onderscheid tussengroot-enkleingrondbezit is vaakinhet
landschap terug te vinden. Grootgrondbezit leidt tot een grootschaliger landschap
envaak toteen extensiever landgebruik. Ookin delandelijke bebouwing komen de
verschillen tot uiting: kastelen en landhuizen wijzen op de maatschappelijke
bovenlaag, de grote vierkante boerderijen op de grote boeren, terwijl arbeiderswoningen het leven van de minder welvarende groepen aanschouwelijk maken.
Technischeontwikkelingen. Deinvloedvantechnischeontwikkelingenindelandbouw
is te zien in uiteenlopende zaken als beddenbouw (nu nog in de aspergeteelt),
plaggenbemesting (die leidde tot ophoging van bouwlanden) en ploegtype (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.
Momenteelzienwedeinvloedvandemechanisatieindelandbouw,dietoteensterke
schaalvergroting in het landschap leidt. Ook technische ontwikkelingen in andere
sectoren zijn in het landschap terug te vinden. Een mooi voorbeeld in het NoordLimburgse landschap vormen de sporen van verschillende turfwinningstechnieken.
Ideologie In het verleden zijn, ook binnen de sociale wetenschappen, te vaak
verklaringen gehanteerd diedemensvolledig ondergeschikt maken aan grotendeels
anonieme economische ontwikkelingen. Vooral de rol van ideologieën is vaak
onderschat.25 Achtervrijwel iederevormvanplanninggaan,naast andere motieven,
ookideologischeuitgangspunten schuil.Zoweerspiegeltde17e-eeuwse vestingbouw,
die we bijvoorbeeld tegen zullen komen in Stevensweert, niet alleen de toenmalige
militaire techniek maar ook een behoefte aan symmetrie enmeetkundige perfectie.
Zelfs achterdeogenschijnlijke killerationaliteitvaneennaoorlogse ruilverkaveling
schuilt een ideologische keuze: die voor het gezinsbedrijf.
Esthetiek Alindeprehistorieschijnt debelevingvanhetlandschapeenroltehebben
gespeeld, bijvoorbeeld indeplaatskeuze voordebouw van grafmonumenten.26 Het
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meestdirecthebbenesthetischemotievende(landschaps)architectuurbeïnvloed.Ook
de ontwikkeling van de smaak is daardoor in het landschap terug te vinden: ieder
dieenigszinsinarchitectuurgeschiedenis thuisis,zalaanhetuiterlijk vaneengebouw
ongeveer debouwperiodekunnen aflezen. Inhetlandschap zijn bijvoorbeeld lanen,
sterrebossen en landschappelijke parken gebonden aan historische modes.

1.3.4 Stabiliteit en verandering in het landschap
Delandschapsvormendekrachtenhebben indeloopvandetijd een grote dynamiek
in het landschap veroorzaakt. Daarnaast zijn er echter ook steeds stabiliserende en
conserverende invloeden geweest.
Demeestesectorenmaaktenafwisselend periodenvanontwikkelingenvanstabiüteit
door. Zo is de landbouw, die nu wordt gekenmerkt door een enorme dynamiek, in
sommigeandereperiodeneenstabiliserendefactorgeweest.De fysisch-geografische
gesteldheid was eenenkele keerdynamisch genoeg omde activiteiten vande mens
tebeïnvloeden—eenvoorbeeld zijn sommigeveranderingen indeloopvandeMaas
— maar werkte meestal stabiliserend.
Een stabiliserende factor van geheel andere aard is de remmende invloed van
investeringen oplatereveranderingen.Aanpassing vandebestaande situatieisvaak
goedkopereneenvoudigerdanafbraak ennieuwbouw.Bijhetingewikkeldepatroon
van eigendomsverhoudingen dat we zowel in de stad als in landelijk cultuurland
kennen, kost verleggen van wegen of rooilijnen veel moeite. Afbraak betekent
bovendienkapitaalvernietiging. Radicaleveranderingen inderuimtelijke inrichting
van een stad of een stukcultuurland kwamen in het verleden wel voor,maar waren
tochuiterstzeldzaam.Stadsbranden, oorlogsverwoestingen ofoverstromingen konden
de aanleiding vormen voor een nieuw begin, maar zelfs in deze gevallen zorgden
eigendomsverhoudingen ernogvaakvoordathetoudepatroonwerd gereconstrueerd.
De algemene handelwijze was beheer van een oude inrichting zolang dat mogelijk
was.Eenhuis werd metkleine aanpassingen vaakeeuwenlang gebruikt. Debelangrijkste aanpassing wasde vernieuwing vandegevel,die alsenigedeel vaneenhuis
aandeheersendemodewerdaangepast.Inhetlandelijk gebied ishet middeleeuwse
kavelpatroon in de loopvan detijd opvelemanieren aangepast, maartoch vaak tot
in de 20e eeuw in hoofdlijnen herkenbaar gebleven.

1.3.5 Functionerende, archaïsche enfossiele elementen
Hetvoorgaandeheeft totgevolgdathetlandschapvolzitmetelementendienietmeer
optimaal functioneren, maar toch zijn blijven bestaan. We spreken van archaïsche
(verouderde, maar nog wel functionerende) en fossiele (functieloze) elementen.27
Op ieder moment bevat een cultuurlandschap zowel functionerende als archaïsche
enfossiele elementen,dieelkweeruitzeerverschillendeperiodenkunnen stammen.
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De meestefunctionerende elementen zijn van recente oorsprong: autosnelwegen,
ligboxenstallen, etc. De groep telt echter ook oude elementen, zoals voetpaden en
sloten die nog steeds zonder grote problemen functioneren.
Archaïsche elementen zijn meestal wel oud. Een voorbeeld is het kleinschalige
verkavelingspatroon,datdemodernegrootschalige landbouw forseproblemen geeft,
maar blijkbaar niet onmogelijk maakt.
Typischefossiele elementen zijn grafheuvels, de oudste zichtbare elementen in het
huidige landschap. Jongere fossiele elementen zijn de vele militaire werken, zoals
de fortjes langs de Fossa Eugeniana en de resten van de Peel/Raamstelling.
Hoewelwehetcultuurlandschap alseentotaalbeeldwaarnemen,ishetdusopgebouwd
uit elementen uit verschillende perioden.

1.3.6 Historische objecten
Wanneernoemen weeenobject historisch? Geschiedenis,ookdievanhetlandschap,
loopt door tot op dit moment. Bij een onderzoek alsdit ligt denadruk echter op de
oudere objecten.
Meestal wordt een praktische grens gehanteerd, bijvoorbeeld de 50 jaar die de
Monumentenwet noemt. Het Monumenten Inventarisatie Project, de inventarisatie
vanjongere bouwkunst dieenkelejaren geleden werduitgevoerd,legdedegrens bij
1940.
Een parktische mogelijkheid met een inhoudelijke kant vormt een breuklijn in de
geschiedenis. In de crisis van dejaren '30 stokten bijvoorbeeld de ontginningen en
de woningbouw.
Eenmeerinhoudelijk aanknopingspunt biedendebovengenoemde begrippen functionerend enarchaïsch. Vanaf hetmoment waaropeenbepaaldevormverouderd raakt,
ontstaan er geen nieuwe voorbeelden. Vanaf dat moment kunnen we de vorm als
historisch beschouwen. Met de snelle maatschappelijke ontwikkelingen komt dit
moment steeds sneller. Flatgebouwen uit de jaren '80 maken nu al een hopeloos
verouderde indruk.
Opdekaart met historische elementen bij ditrapport houden we over het algemeen
depraktischegrensvan50jaar aan,maarindetekstworden ookde ontwikkelingen
uit de laatste halve eeuw behandeld.
1.3.7 Actief beheer nodig
Een landschap waarin naast functionerende ook archaïsche en fossiele elementen
voorkomen, is niet langer vanzelfsprekend. Kunnen we de oude wijze waarop de
omgeving vroeger werd beheerd omschrijven als 'behoud enbeheer waar mogelijk,
aanpassing waar nodig en vervanging als laatste middel', in de 20e eeuw lijkt dit
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radicaal te zijn omgekeerd. Vervanging lijkt het uitgangspunt geworden. Het
wegwerptijdperk creëert zijn eigen wegwerplandschappen.
In een gebied waar de druk op het land zo groot is als in Nederland, is het
voortbestaanvanoudeelementenvoortdurendbedreigd.Sporenuithetverledendie
zijnblijvenbestaandoordatzeniemandindeweglagen,dreigennute verdwijnen.
Behoudvanhistorischeelementenkanalleendooractiefingrijpen.Daarvoorishet
in de eerste plaats nodig dat die elementen in kaart gebracht en beschreven zijn.
Vervolgensmoeteenwaarderingeenselectiemogelijkmakenvanelementendiezo
belangrijk zijn dat ze zeker behouden moeten blijven.

1.4 Historische geografie en ruimtelijke ordening
DeNederlandseruimtelijke ordeningheeft eenoudetraditieindebeschermingvan
hetlandschap(ziehoofdstuk 9.8).Demoderneruimtelijke ordeninginhetlandelijk
gebied begon in dejaren '20 van dezeeeuw.Viaderuimtelijke ordeningpoogde
deoverheid waardevollegebiedentebeschermentegenongebreideldebebouwing.
Eenanderprobleemdatindieperiodeveelaandachtkreegwasdebeschermingvan
'natuur'gebieden (heideenbos)tegenontginning.Ineengeestvanidealismezette
deeerstegeneratieplanologenzichinomdezwakkerekrachtentebeschermentegen
de sterkere: 'natuur' tegen de landbouw, maar ook natuur en landbouw tegen de
stad.28 Hoewel men sprak over 'landelijke schoonheid' of over 'natuur', ginghet
in feite ombescherming van cultuurlandschappen.
Indetweedehelft vandeeeuwgingdegroeivanhetstedelijkruimtegebruikineen
versneld tempodoor. In het landelijk gebied zelf verschoven deconflicten vande
'natuur'gebiedennaardeagrarischelandschappen.Deontginningenvanheidevelden
en bossen namen af en stopten later vrijwel geheel.Het grotethema werd nu de
reconstructievandeagrarischelandschappen,zowelplanmatigviaruilverkavelingen
als geleidelijk en individueel door het opruimen van heggen, houtwallen, kleine
hoogteverschillen en andere kleine landschapselementen. Achtergrond was de
toenemende mechanisatie en, in samenhang daarmee, schaalvergroting in de
landbouw.
De ruimtelijke ordening, die door de georganiseerde landbouw werd gezien als
stedelijken'anti-landbouw',werdgaandewegbuitenspelgezet.Decennialangwas
de landbouwsector oppermachtig in het landelijk gebied. Pas vanaf dejaren '70
kregen niet-agrarische belangen weer enige invloed, vooral door de druk van de
milieubeweging.Devroegeralomvattendeterm'natuur'werdvervangendoor'natuur
enlandschap', wataangeeft dathetcultuurlandschap intussen naastdenatuureen
eigen plaats had gekregen. Later werd het gebruikelijk om 'landschap' verder te
splitsenin'landschapsfysiognomie' (landschapsbeeld)en'cultuurhistorie', waarbij
de laatste term duidde op de historische waarde van landschappen en
landschapselementen. Tegenwoordig wordt de term cultuurhistorie nauwkeuriger
omschreven als decombinatie van archeologische, bouwhistorische enhistorischgeografische waarden.
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Vanaf dejaren '70wordtiniedere overheidsnota overhetlandelijk gebied aandacht
gevraagd voor de cultuurhistorie. Behoud van cultuurhistorische waarden werd de
laatste jaren bijvoorbeeld in het Natuurbeleidsplan, de Landinrichtingswet, het
Structuurschema GroeneRuimteendeNotaLandschapgenoemd alseen belangrijk
doel van het ruimtelijk beleid. Onderzoek naar die waarden ging regelmatig deel
uitmaken van de voorbereiding van ruilverkavelings- (later: landinrichtings-) en
streekplannen.
Detoeleveringvandegegevens overhistorische landschapselementen, aanvankelijk
welverzorgddoorhistorisch geïnteresseerde biologenoflandschapsarchitecten, werd
gaandeweg overgenomen door historisch-geografen. Die waren intussen binnen de
geografie, die steeds verder vanhet landschap afraakte, ineen isolement gekomen.
DelangdurigerelatievandeNederlandsegeografie metderuimtelijke ordeningwees
de weg naar een nieuw taakveld, waar de landschappelijke kennis van historischgeografen een nuttige rol kon vervullen.29

1.4.1 Belang van historisch-geografische waarden
Het cultuurlandschap heeft verschillende functies voor de maatschappij.
Debelevingswaardevanvooral oudecultuurlandschappen blijkt bijvoorbeeld uit de
stijgende populariteit van wandel- en fietsroutes door dergelijke landschappen.
Historische elementen geven het landschap tijdsdiepte, bieden aanknopingspunten
voorverhalenenhebbensomsrelatiesmetbekendeschrijvers ofschilders.Veeloude
cultuurlandschappen hebbendaarnaast groteesthetischekwaliteiten,hoewelhetwat
al te simpel is om (zoals in de Nota Landschap)30 de cultuurhistorische waarde
geheel onder de kop 'esthetiek' samen te vatten. Zelfs de landschapsbeleving door
toeristen heeft een inhoudelijke kant: naast het mooie 'plaatje', de afwisseling en
de verrassingen die een landschap biedt, wekken ook de historische achtergronden
belangstelling bij de 'cultuurtoerist'.
Bij dewetenschappelijke functie gaathet omhet landschap als bronvan historische
informatie: het landschap als geschiedenisboek. In het verlengde hiervan ligt de
educatieve functie. Beter dan een stapel boeken of foto's kan een wandeling door
het landschap inzicht geven in het leven van vroegere bewoners.
Veel historische landschapselementen hebben een belangrijke natuurfunctie.
Specifieke half-natuurlijke ecosystemen ontwikkelden zich doordat lange tijd een
bepaald beheer werd gevoerd. Houtwallen, hakhoutbossen, heidevelden en schrale
graslanden zijn cultuurlandschappen met een eigen rijkdom aan soorten.
Een laatste, maar zeker niet het minst belangrijke, argument is dat de historischgeografische kenmerken enelementen voor een belangrijk deel bepalend zijn voor
de identiteit van de afzonderlijke landschappen en voorde verscheidenheid binnen
het Nederlandse landschap als geheel.
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1.4.2 Behoud en ontwikkeling
Bestuderingvandegeschiedenis vanhetlandschapleverteen beterinzicht opinhet
huidigecultuurlandschap.Bijhethistorisch-geografische onderzoekvoor ruimtelijke
ordening gaat het er daarbij vooral om een overzicht te krijgen van kenmerken en
waardenvandehistorischeelementenenstructureninhetlandschap.Diekenniskan
vervolgens worden gebruikt om de beschreven en gekarteerde elementen veilig te
stellen en in plannen in te passen.
Behoudvanhistorisch-geografische waardenbetekentuiteraardnietdathetlandschap
ongewijzigd geconserveerd moetworden.Datisniet alleen onmogelijk, hetgetuigt
ookvanonbegripvoordedynamiekineenlandschapenwordtdaaromdoorniemand
nagestreefd. Hetgaatomeentussenwegtussenbevriezingenvolledigeverandering.
Dat betekent dat voortdurend compromissen moeten worden gezocht en keuzes
moetenwordengemaakt.Daarbijgaathetnietalleenomwàtergebeurt,maarvooral
om waar 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,
deinspanningmeergericht moeten zijn ophetcreëren vannieuwe landschappelijke
kwaliteit.
Gebruikvanhistorisch-geografische gegevensindeplanvormingkanoptweeniveaus.
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
functies.
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 basisstructuur' en de overblijfselen van specifieke historische
ontwikkelingen.Lizandgebiedenwordtdebasisstructuur bijvoorbeeld gevormddoor
de indeling van het landschap in oude akkers, beekdalen en 'woeste gronden',
gebaseerd op de combinatie van historisch-geografische en fysisch-geografische
aspecten.
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 voorbijvoorbeeld moerasontwikkeling in
vroegere inundatiegebieden, aanplant van kleine bospartijen in kleinschalige
landschappen of aanleg van landgoedachtige bossen in gebieden met traditioneel
grootgrondbezit.

1.4.3 Gebruik van de gegevens uit dit onderzoek
Degegevensinditonderzoekzijn verzameldinopdrachtvanhetprovinciaalbestuur,
ineersteinstantiealsbasismateriaalvoordesamenstellingvanhetnieuwestreekplan.
Het eerste doel van het onderzoek was dan ook het leveren van gegevens om
verschillende categorieën gebieden in het streekplan aan te kunnen wijzen. Dat
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streekplan biedt demogelijkheid omvoorwaardevolle gebieden eenverweving van
bijvoorbeeld landbouw met natuur en landschap voor te schrijven. Voor dit doel is
slechts een zeer globale kaart met 'waardevolle gebieden' nodig.
Voor een andere taak van de provincie, de controle op bestemmingsplannen en
landinrichtingsplannen, zijn wel gedetailleerde gegevens nodig. Die plannen zelf
zouden op nog weer meer gedetailleerde gegevens moeten zijn gebaseerd, maar
dergelijke gegevens ontbreken meestal. In dit rapport proberen wedaarom ook een
deelvandielacunetevullen.Indepraktijk isintussen algeblekendatdebeidegrote
kaarten ineen behoefte voorzien.Deconceptgegevens zijn aldiversekeren gebruikt
bij het opstellen van gemeentelijke bestemmingsplannen.
Dematevandetaildiedetekstmoethebben,isminderduidelijk. Voorhet streekplan
iseenbeknoptetoelichtingvoldoende,maarvooranderedoeleinden wordtvaakmeer
informatie gevraagd. Omeengoede basiste bieden voorbestemmingsplannen moet
iederegebied kortwordenbeschreven.Indepraktijk blijken demeestuiteenlopende
vragen te worden gesteld. Volledigheid is uiteraard niet mogelijk, maar we hebben
welgeprobeerd debeschikbare informatie over dehistorische ontwikkeling vanhet
landschap en van de afzonderlijke typen landschapselementen te bundelen.

1.5 Gegevens
Voor dit onderzoek is een groot aantal, zeer diverse gegevens verzameld. De
belangrijkste zijn het landschap en kaarten. Het landschap zelf is de bron waar het
allemaal mee begint. Kaarten vormen de meest systematische bron voor gegevens.
Daarnaastzijn gegevensontleend aanluchtfoto's, archeologischevondsten,archieven
en secundaire literatuur.

1.5.1Hetlandschap
Debelangrijkste bron van kennis over het landschap vormt het landschap zelf.Wijlen W.G. Hoskins,
degrotepioniervanhetonderzoeknaardegeschiedenisvanhetcultuurlandschap,noemdehetlandschap
ooit onze rijkste historische bron.31 Veel zaken die voor vroegere mensen te zeer vanzelf spraken om
tewordenopgeschreven ofopkaarttewordengezet,of waarvandeschriftelijke getuigenissen verloren
zijn gegaan, zijn nog in het terrein herkenbaar. In de loop van dit rapport zullen we grote aantallen
landschapselementen tegenkomen waarover geen enkel schriftelijk gegeven bekend is.

1.5.2Kaarten
Bij het gebruik van oudekaarten moet men zich altijd afvragen waar dekaart voor bedoeld is.Is een
kaart bijvoorbeeld gemaakt voor een grensconflict, dan zal de grens zo nauwkeurig mogelijk zijn
weergegeven.Zakendievanminderbelangwaren,zijnvaaknietmetdezelfdenauwgezetheid behandeld.
Soms zijn ze onnauwkeurig ingetekend, soms weggelaten en soms overgenomen van oudere kaarten.32
Het zal duidelijk zijn, dat dit het trekken van conclusies bemoeilijkt.
Deoudstbekendekaartdiebruikbare informatie vooronsonderzoekbevat,isdeTabula Peutingeriana,
een Romeinse reiskaart waarvan het origineel omstreeks 365 n.C. moet zijn vervaardigd.33 De kaart
bevat de oudst bekende vermeldingen van Blerick en Heel.
Devolgende bruikbare kaarten stammen pas uit de 16eeeuw.Inhet derdekwart van die eeuw maakte
Van Deventer inopdrachtvan deSpaanseoverheid een uniekeseriestadsplattegronden van allesteden
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in deNederlanden. Dekaarten zijn buitengewoon nauwkeurig en geven zelfs deverdeling inhogeen
lagegebiedenbuitendestadweer.ZegeveneenbeeldvandeNederlandsestedeninhunmiddeleeuwse
ommuring of omwalling, vóór de aanleg van de grote vestinggordels.
Van omstreeks 1550 stamt de bekende kaart van een deel van Midden-Limburg die, overigens op
onduidelijke gronden,wel toegeschreven wordtaanJacobvanDeventer34 (fig.7).Dekaartisongeveer
op schaal 1:25 000.35Hoewel dekaart eengoedbeeld geeft van delandschappelijke gesteldheid van
hethelegebied tussen Stevensweert,Maasbracht,Neeren Hunsel,moetdeaanleidingvoorhetmaken
van de kaart in de grenzen (van het Land van Home?) worden gezocht. Vooral aan veranderingen in
de loop van deMaas is veel aandacht besteed: oudeMaaslopen, op-en aanwassen zijn ingetekend en
van bijschriften voorzien.
Uitde 17een 18eeeuwzijn vooraldegedrukteoverzichtskaarten bekend.Dezekaartengevenmeestal
te weinig detail om van belang te kunnen zijn voor landschapsonderzoek. Belangrijker zijn de vele
gedetailleerdelandmeterskaartenvankleinegebieden.Dergelijkekaartenzijnmeestalsamengesteldvoor
belastingheffing (debovengenoemdeprékadastralekaarten)ofomconflicten optelossen.Aanconflicten
danken weeen groot aantal kaarten van grenzen. Vooral deonduidelijke grenzeninhet Peelgebied en
de vele kwesties over de eigendom van op- of aanwassen in de Maas hebben goed kaartmateriaal
opgeleverd, vooral uit de 17e en 18e eeuw.
Anderekaarten zijn gemaakt voorbelastingheffing of voorhetbeheervan grotelandgoederen. Tot de
mooistevoorbeeldenvanhetlaatstebehoorthetkaartboekvandeDomeinenvanMontfort,datgrotendeels
in 1743isvervaardigd doorAdamBlum.36Vandezelfde domeinen werdaleerder, doorPhilipeTaisne
in 1623,eenkaartboekvervaardigd.37DeatlasvanTaisnegeeftveelinformatie overdedomeinen,maar
de weergave van de domeingronden is niet zeernauwkeurig en de weergave van andere zaken, zoals
de dorpen, is vaak schematisch en soms onjuist. Zo is devorm van Echt nog redelijk goed getroffen,
maarzitdetekeningvanPosterholt,datisweergegevenalskomdorp,ervolledignaast.Dekaartenvan
Adamzijnnauwkeurigerenmakenduidelijkdatinde18eeeuwduidelijkhogereeisenaaneenkaartboek
werden gesteld dan in de 17e eeuw.
Voorbelastingheffing werdinde18eeeuwopveelplaatsenhetgrondbezitinkaartgebracht.Hetresultaat
vormende(pré-)kadastralekaarten,zoalsdiebijvoorbeeld bekendzijnvanSevenum38,Helden,Beesel,
Swalmen en een deel van Echt. Het mooiste voorbeeld is het Kleefs kadaster, een gedetailleerde en
nauwkeurigekadastralekaart van omstreeks 1730.Inonsgebied omvattehet Kleefs kadaster Gennep,
Ottersum, Heijen en Mook39. De kaarten van Mook zijn (nog) niet teruggevonden.
Een breder doel dienden de topografischekaarten,waarvan devervaardiging in de 18eeeuw begon.
DeoudstebruikbaretopografischekaartisdezogenaamdeKabinetskaart,naardeprojectleider ookwel
Ferrariskaart genoemd. De kaart is samengesteld in dejaren 1771-1778. Zij omvat de Oostenrijkse
Nederlanden,wattotgevolgheeft datvanhethuidigeLimburgmaarenkelelossegebiedeninkaartzijn
gebracht.Dekaartisbijzonderfraai,maarinmeetkundigopzichtonnauwkeurigendaaromproblematisch
voor kaartvergelijking. Toch is dekaart belangrijk, ondermeerdoor deweergave van degrenzen van
vóór de Franse tijd.
DeTranchotkaart,vanomstreeks 1806,voldoetveelbeter.DekaartisgenoemdnaardeFranseluitenant
Tranchot,onderwiensleidingdekaarttotstandkwam.Hetiseennauwkeurigekaart,dieopveelpunten
de vergelijking met latere topografische kaarten goed doorstaat. Alleen demeest westelijke punt van
hetgebied,bijWeertenStramproy,ontbreekt.Onduidelijkisnogofdekartografenouderkaartmateriaal
hebben gebruikt.
DeTranchotkaart geeft een vergaande indeling inbodemgebruik. De weidegebieden worden verdeeld
in'prés','pâturages' en'bruyères'.Deeerstecategoriebestaatuitgrasland;ookeenaantalonverkavelde
(gemeenschappelijke) graslandenvalthieronder.Bijdekarteringvanhetbodemgebruik op Kaartbijlage
1 zijndezegebieden tothet cultuurland gerekend.Deheidevelden (bruyères) vallenuiteraardonderde
kaarteenheid 'bos,heide,etc.'.Depâturagesvormeneenmoeilijkintedelentussencategorie.Hetbetreft
zeerextensiefgebruiktegemeenschappelijkegraslanden,diezichblijkbaarlandschappelijk onderscheidden
van de onverdeelde 'prés'.Zo is bijvoorbeeld op blad 46 van de Tranchotkaart de grens tussen 'pré'
en 'pâturage' steeds duidelijk, terwijl soms tussen 'pâturage' en 'bruyère' geen grens is aangegeven.40
Voor de vervaardiging van kaart 1zijn depâturages daarom bij de heide gevoegd.
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Fig. 7Een 16e-eeuwse kaartvanMidden-Limburg. RA Maastricht,ArchiefXIX 2, Inv. nr57.1
Debossen zijn op de Tranchotkaart ingedeeld in opgaand bos,hakhoutbos en een derde categorie die
uit meer natuurlijke bossen bestaat. In een aantal gevallen is aangegeven of het omloof- of naaldbos
gaat. Debossen betroffen voor een deel oudebossen. 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 zich, soms voor het aangrenzende deel van hetzelfde perceel
grasland,totdeeerstebeperken.Ditwijst erop,dathetverschilvooreendeelberustopdeinterpretatie
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vandekartograaf.Daarnaastzijnkleurverschillenontstaandoorafwijkende conserveringsomstandigheden
in verschillende archiefdepots.
Na de Fransetijd heeft denieuweNederlandseoverheid kopieën laten maken van de Tranchotkaarten
van Limburg tenoostenvandeMaas.DeNederlandseregering waserblijkbaar nietvanopdehoogte
dat Tranchot ook het gebied aan de westzijde van de Maas in kaart had gebracht. Van dat gebied is
vervolgens in 1819en 1820 een nieuwe topografische kaart gemaakt.41
In de Franse tijd werd ook een begin gemaakt met een vlakdekkende kadastralekartering. De oudste
kadastraleminuutplansdateren voorons gebied uit deperiode 1805-1828.42Ze zijn om verschillende
redenen van belang. In de eerste plaats geven ze inzicht in het verkavelingspatroon op de open
bouwlanden.Optopografischekaartenzijndezeopenakkergebieden alsééngrootwitvlak aangegeven.
In de tweede plaats vormen ze uniek materiaal door hun grote schaal: meestal 1 : 2500, in zeer
kleinschaligegebieden 1: 1250,voorgroteuniformegebiedensoms 1:5000.Indederdeplaatsgeven
zesamenmetdebijbehorendeperceelsgewijzegegevensinzichtinbodemgebruik,indewaardevangrond
en gebouwen en in de eigendomsverhoudingen.43
Deminuutplans zijn vervolgens alsbasisgebruiktvoorrivierkaarten entopografische kaarten.In 1829
werd besloten een serie kaarten te maken van alle grote rivieren in Nederland: de Algemeene
Rivierenkaart. Dekaart werd vervaardigd indejaren 1830-1854.HetLimburgsedeel,deKaartvande
Rivier deBoven Maas,werd rond 1849opgenomen door E.Olivier.44 Dekaart isvooreen belangrijk
deel gebaseerd op de kadastraleminuutplans. Van deminuutbladen op schaal 1:5000 zijn gedrukte
kaartenopschaal1: 10000afgeleid.45DeRivierkaartgeeftalleenderiviereneensmallestrookerlangs
weer,maaris toch vangrootbelangdoorhaargrotegedetail (zoisbijvoorbeeld deverkavelingvande
veldenaangegeven),deduidelijkeweergavevandijken enanderewaterstaatkundigewerkenendeschat
aan toponiemen.
In dezelfde periode werd gewerkt aan deeerstenauwkeurigetopografische kaart van heel Nederland,
deTopographischeenMilitaireKaartvanhetKoningrijkderNederlanden(verderaangeduidalsTMK),
schaal 1:50 000 en in druk uitgegeven in de jaren 1850-1864. De gegevens voor de TMK zijn
opgenomenopschaal 1:25 000.Vandeveldminutenzijntweeseriesnettekeningengemaakt.Deeerste
serie,opschaal 1 :25 000,isvervaardigdindejaren 1837-1844.46DeLimburgsekaartenuitdezeserie
zijn enkelejaren geleden in boekvorm uitgegeven.47 In 1843,toen de serienettekeningen gereed was
voor Noord-Brabant, Limburg en oostelijk Gelderland, werd de serie gestopt nadat was besloten een
gedrukte kaart op schaal 1:50 000 uit te geven. Vervolgens werd voor het hele land een serie
nettekeningen gemaakt op schaal 1:50 000. Ook deze tweede serie, die in 1859 gereedkwam, is als
boekbeschikbaar48,maardaarnaastkondenwebeschikkenoverfoto'svandezekaart,vergroottotschaal
1 : 25000.
Debeide series nettekeningen wijken opeen aantal punten vanelkaar af. Deeerstenettekening heeft
eenfraaierkaartbeeld,enbevatsomsmeerinformatie.Zobevatdezekaartalsenigedegemeentegrenzen
enzijnbovendienbijiederegemeentedeaantallenhuizeneninwonersopgeschreven.Ookdebladindeling
verschilt;voordetweedeserieisdebladindelingvandeTMKgebruikt.Dezeindeling,ontworpendoor
De Man, komt vrijwel overeen met de huidige indeling van de topografische kaarten.
Een nadere vergelijking van het kaartbeeld van de twee series maakt duidelijk dat de
ontstaansgeschiedenis nog wat gecompliceerder is. De 1:25 000 serie, die volgens Geudeke &
Zandvliet4'omstreeks 1844zouzijn afgesloten, maaktjuisteenjongereindrukdande 1:50000serie.
In Midden-Limburg komen debeide series goed metelkaar overeen, maar inNoord-Limburg zijn de
ontginningen enbebossingen opde 1:25 000serieduidelijk verdergevorderd. Indemeestegebieden
gaathetomkleineverschillen,waarbijechterde1 :25 000seriewelsteedsietsmeerbosencultuurland
aangeeft. In een strook ter hoogte van Horst-Grubbenvorst zijn de verschillen aanzienlijk groter. De
1 : 25 000serie toont hier, naast aanzienlijk grotere bosgebieden, de aanzet en de wijkenstelsels van
Helenaveen met devoorgenomen spoorlijn en een groot aantal boekweitakkers indeomgeving. Deze
elementenstaannietopdetweedeserienettekeningen.Ditalleswijsterop,datde1:25 000serielater
is aangevuld. Ook op de kaart zelf is dat te zien: dejongste bossen en graslanden, die alleen op de
1 : 25 000serievoorkomen,hebbeneenafwijkende kleur.Deaanvullingendaterenvanomstreeks1860:
eendeelvandetoegevoegdeelementen isomstreeksdatjaarontstaanenjongereelementenontbreken.
De achtergronden van deze aanvullingen zijn nog onduidelijk.
Voordegemeentegrenzenkande1: 25 000nettekeningwordengebruikt,maarookdeGemeenteAtlas,
dieJ.Kuyperindejaren 1860'naarofficieelebronnen'samenstelde.Kuyperheeft zijnAtlasvoornamelijk
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gebaseerdopdeTMK,maardegegevenszijn(opeenaantalpunten,zekernietsystematisch) 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 1940werdenkaartenopschaal 1:25 000in een afwijkend formaat uitgebracht. Deze
serie staat bekend als de ßonne-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 geëvenaard.
Sindsdejaren '40 wordt demoderne serietopografische kaartenuitgegeven, meteenbladindeling die
weerteruggrijpt opdievan deTMK.Het streven is,dekaarten iederetienjaar teherzien. Degebruikte
kaarten van Noord- en Midden-Limburg zijn uitgegeven in de jaren 1987/'88 en zijn gebaseerd op
gegevens vanongeveer 1985.Voorenkele gebieden zijn in 1993alweernieuwe topografische kaarten
uitgebracht, maar die konden niet meer worden verwerkt.
Topografische kaarten zijnnietgemaakt omlater onderzoek naar de geschiedenis vanhet landschap te
stimuleren. Dekaartenhadden totvoorkortvooraleenmilitair doel.VooraldeTMKbiedteenprachtig
beeld van vestingwerken en andere militaire installaties. Doordat bleek dat ook buiten militaire kring
belangstellingbestondvoortopografische kaarten,werdenlaterekaartenruimerverspreid.Opaandringen
vanmilitairenwerdenobjectenvanstrategischbelangtoennietmeeraangegeven.Opdeplaatsvanforten,
vliegvelden etc,werdeenfantasielandschap getekend,datechterdoorgebrek aanlandschappelijkekennis
vandetekenaarseenvoudigherkenbaaris.Dezepraktijk isnogtotverinhetsatelliettijdperk voortgezet.
Het militaire karakter van de kaart is ook de achtergrond van het ontbreken van de kleinschalige
verkaveling van deopen bouwlanden ('velden'). Overnemen van deze informatie op de topografische
kaart zou veel extra werk hebben betekend, waar geen strategisch belang tegenover stond. Alleen
perceelsscheidingen waarachter vriend ofvijand dekkingkon zoeken,zoalsheggen enhoutwallen, zijn
op de topografische kaart overgenomen.
Kaartenvangeologie,geomorfologie, bodemenhydrologieEen belangrijke basis voor het onderzoek
vormde de fysiografische kaart (schaal 1:25 000) van Noord- en Midden-Limburg.50 Hierin is een
groot aantal gegevens samengevat. Daarnaast hebben we soms teruggegrepen op basiskaarten van
verschillende aspekten, zoals bodemkaarten en geomorfologische kaarten.

1.5.3 Luchtfoto's
Een serie luchtfoto's uit 1989 van heel Limburg is uitgegeven in de Foto-atlas Limburg.51 Deze
luchtfoto's zijn gebruikt alsaanvulling opdetopografische kaarten die,zoalshierboven alaangegeven,
gebaseerd zijn opgegevensvanomstreeks 1985.Ookzijn deluchtfoto's gebruikt omdeveranderingen
op de velden, door vergelijking met de oudste kadastrale minuutplans, in kaart te brengen.

1.5.4Archivalische gegevens
DeingewikkeldebestuurlijkegeschiedenisvanLimburgheeft totgevolgdatarchiefstukken overditgebied
sterk verspreid zijn geraakt. Eenarchiefonderzoek over Limburg kanniet beperktblijven totdelokale
archieven,hetRijksarchief inMaastrichtenhetAlgemeenRijksarchief inDenHaag.Veelgegevensover
het vroegere Overkwartier liggen in de Gelderse archieven in het Rijksarchief in Arnhem. Daarnaast
bevindt zich materiaal in Duitsland (Düsseldorf, Kleve, enige jaren geleden nog in het sindsdien
opgeheven archief inMerseburg),Frankrijk enBelgië.Naastdeoverheidsarchievenmoetenparticuliere
archieven veel materiaal bevatten. Deze verspreiding van materiaal vormt een groot probleem voor
archiefonderzoek in Limburg.
De tijd en mogelijkheden voor een uitgebreid archiefonderzoek ontbraken. Wel raadpleegden we
archiefinventarissenengedruktebronnen,diealveelinformatie bevatten. HetRijksarchief inLimburg
(Maastricht)beschiktovereenmooiereeksinventarissenvanarchieven.Vangrootbelangzijnnogaltijd
de zeer uitvoerige publikaties, in feite een mengvorm van archiefinventaris en bronnenpublikatie, die
Habets in de vorige eeuw samenstelde over het archief van Thorn.52 Een echt oorkondenboek bestaat
voor Nederlands Limburg nog altijd niet. Wel bestaan enkele rechtshistorische bronnenpublikaties.53
Een groot deel van het gebied valt daarnaast binnen het bereik van het Oorkondenboek van Gelre en
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Zutphen. Het bestaande oorkondenboek54 is evenwel op veel punten verouderd. Eennieuwe editie is
in bewerking, maar denagestreefde perfectie gaat ten koste van de snelheid van uitgave.
Net als bij oudekaarten is voor de interpretatie van archivalische bronnen kennis nodig vanhet doel
waarvoor ze zijn samengesteld en bewaard. Archivalische bronnen geven een vertekend beeld, omdat
vanleidersmeerbewaardbleefdanvanhunonderdanenenvankloosters,methunsterkere schriftelijke
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 tehalen uitgrensbeschrijvingen. Keuren en 'landrechten' beschreven
de regels waaraan overheden en bevolking zich hadden te houden. Ligging, omvang, toestand en
onderhoudvan wegen,heggenengrensmarkeringen warennauwkeurigomschreven, enwiein gebreke
bleefbijhetonderhoudenvanwegenofwaterlopenkoneenboeteverwachten.Demiddeleeuwsekeuren
en landrechten vormen boeiende lectuur voor diegenen die denken dat ruimtelijke ordening een
20e-eeuwse afwijking vormt.
Een bijzondere reeks archiefgegevens vormen de oudste vermeldingen van nederzettingen en andere
elementen. Deze vormen een belangrijk hulpmiddel voor de reconstructie van de chronologische
ontwikkeling. Een overzicht van de oudste vermelding van nederzettingen biedt Bijlage 1.

7.5.5Archeologische gegevens
OverNoord- enMidden-Limburg zijnopvallendweinigarcheologischegegevensbekend,zekeralswe
ditvergelijkenmetgebiedenindeomgeving,zoalsZuid-LimburgendeNoord-BrabantseKempen.Vooral
demiddeleeuwsearcheologiestaatinditgebiednogindekinderschoenen.Zoisermaaréénnederzetting
uit de periode tussen de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen opgegraven: bij Gennep. De
belangrijkste resultaten van dezeopgraving zijn intussen gepubliceerd.55
Een groot probleem is de vernieling van een groot deel van het Maasdal door grindwinning. Enkele
toevallig opgebaggerdevondsten geven een indruk vanderijkdomaan gegevens diehier voorgoeden
zondervoorafgaand onderzoek verloren isgegaan.Tehopenvalt,dathierinhetvervolgmeer aandacht
aan zal worden besteed.

1.5.6Secundaire literatuur
Iedere onderzoeker bouwtvoort op werk van anderen. Dat geldt wel zeer sterk voor een onderzoeker
die in korte 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 Limburg's verleden,die
samen deperiodetot de Franse tijd bestrijken.56 Het afsluitende derde deel,over deperiode vanaf de
Fransetijd,zalechternietverschijnen.Welverschenensamenvattendestudiesovereenaantalbelangrijke
aspectenvandezeperiode.Overdelandbouwgeschiedenis schreven Philips etal.enJansen&Rutten57,
overdeindustrieLinssen,Jansenen,speciaaloverdekleiverwerkendeindustrie,Teeuwen.58Starmans59
inventariseerdedemonumentenvanbedrijf entechniek.Vanderecenteinventarisatievanmonumenten
uitdeperiode1850-1940,hetMonumentenInventarisatieProject,verschenenintusseneenreeksrapporten
en een samenvattend boek.60
Er bestaan nog geen samenvattende studies over de typisch historisch-geografische aspecten, zoals
ontginningsgeschiedenis,nederzettingsvormen enverkavelingsvormen.Hetbelangrijkstewerkoverdeze
zaken is nog steeds het proefschrift van Roebroeck61, maar dat gaat alleen over het meest zuidelijke
deelvanonsonderzoeksgebied.DaarnaastkomendezeaspectenaandeordeinhetboekvanKringsover
degemenegronden.62Overeenvandiegemeenschappelijk gebruiktegebieden,deMeinweg,verscheen
bovendien het proefschrift van Venner.63
Detailstudieszijn erinenormeaantallen.Hetgaatdaarbij omboeken entijdschriften over plaatselijke
geschiedenis, archeologie, ecologie of heemkunde. Belangrijke tijdschriften zijn de Maasgouw, het
Natuurhistorisch Maandblad en, voor delen van het gebied, de Jaarboeken Maas- en Swalmdal, de
Jaarboeken vandeHeemkundevereniging Roerstreekenhetkwartaalblad RondomhetLeudal.Aldeze
periodieken bevatten regelmatig artikelen met een landschappelijke inslag.
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1.6 Onderzoeksmethode
Degevolgdeonderzoeksmethode bouwtvoortopeerdereervaringenin aangrenzende
gebieden.64

1.6.1 Combinatie van geografische en historische gegevens
Om het huidige landschap en de elementen 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 leverde samen met de bodemkaart en de
kadastrale minuutplans de basis voor kaart 1. Vergelijking van de moderne
topografische kaart met oudere edities uit 1890-1892 en 1936-1938 gaf inzicht in
debelangrijkste veranderingen gedurendedelaatsteanderhalf tottweeeeuwen.Ook
deze gegevens zijn op Kaartbijlage 1 weergegeven.
De 19e-eeuwse situatie is zelf een fase in een langdurige ontwikkeling. Om die
ontwikkeling te kunnen reconstrueren, is van zoveel mogelijke afzonderlijke
elementendeouderdombepaald.Analysevannederzettings-enverkavelingsvormen
incombinatiemetdegeomorfologische enbodemkundige gesteldheid leiddetoteen
aantalideeënoverdeontstaansgeschiedenis vanhetcultuurlandschap.Dooronderzoek
vanliteratuurengedruktebronnenwerdendezehypothesen zoveelmogelijk getoetst.
Daarnaast werd de beschikbare literatuur nageplozen op gegevens over de
geschiedenis van afzonderlijke elementen.
Daarbij hebben westeedsgeprobeerd delandschappelijke ontwikkeling tekoppelen
aan andere gegevens, zoals de fysisch-geografische 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 fysischgeografische landschap.Deeconomischeenpolitiekeontwikkelingenhebbeninvloed
gehad opde veranderingen inhet cultuurlandschap. Zovertoont het verloop van de
ontginningen een sterke samenhang met de agrarische conjunctuur.
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 ofinhetterreingecontroleerd ofernogrestenvanzichtbaar zijn.
Met deze gegevens werd vervolgens Kaartbijlage 2, de kaart met historische
elementen, samengesteld.

46

1.6.2 Beperkingen
Debeschikbare bronnenleggen beperkingen opaanhetonderzoek.Delandschappelijke ontwikkeling van de laatste twee eeuwen is goed te volgen door het
uitstekende kaartmateriaal en de overvloed aan aanvullende gegevens. Van veel
elementen isdegeschiedenis nogaanzienlijk verdertevolgen,doordat dehuidige
restantentedaterenzijn.Zomaaktanalysevanbouwsporen,aangevuldmetschriftelijkegegevens,duidelijkdatverschillendekerkenenkastelentotdeMiddeleeuwen
teruggaan.
Eenprobleemontstaatechterwanneerinhetverledenzeeringrijpendeveranderingen
hebben plaatsgevonden, zoals verplaatsing van nederzettingen of fundamentele
veranderingen inhetverkavelingspatroon. Dehistorisch-geografische onderzoeksmethoden zijn slecht toegerust voor het nemen van deze barrières. Dat veel
nederzettingeninhetverledenverplaatstzijn,isdelaatstejarendoorarcheologisch
onderzoekduidelijk geworden.Inenkelegevallenheeft grootschalig archeologisch
onderzoek een beeld opgeleverd van veranderingen die over een groot gebied en
volgens een zeker systeem plaatsvonden. Voorbeelden vormen de middeleeuwse
verschuivingeninhetnederzettingspatroonindeKempeneninveengebieden.Vaak
echterlevertdearcheologieslechtsinformatie overafzonderlijke nederzettingenen
moeten historisch-geografische methoden worden toegepast om deze puntwaarnemingen van archeologen te extrapoleren naar grotere gebieden.
Ingrijpendeveranderingeninhetverkavelingspatroonwareninhetverleden moeilijk
te realiseren.Wenemendaarom aandat zebetrekkelijk zeldzaam zijn geweest,al
valtdatniet goedte bewijzen. Langdurige overstromingen konden deoudeeigendomsgrenzenuitwissenenleidentoteennieuweinrichtingvolgensanderelijnendan
de oude.Inenkelegevallen lijkt verplaatsing vandorpen tehebbengeleid toteen
nieuweinrichting vandeverlaten woonplaats.Inonsgebied zijn demeestesporen
vandeRomeinse landindeling uitgewist doordat veellandnadienisopgegevenen
indeMiddeleeuwen opnieuwingerichtenontgonnenis.Aandeanderekantisvaak
aangetoond dat 19eeeuwsetopografische enkadastralekaarten veelstructuren uit
de middeleeuwse ontginningsperiode laten zien.
1.6.3 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 enlegenda,zijn zebetrouwbaargenoegomeengoede vergelijking
mogelijk temaken.Eenprettige bijkomstigheid is,datdeverschillende kaartseries
redelijk gelijkmatig overdetijd gespreid zijn: 1806, 1840, 1890, 1935, 1987.De
series van 1890 en 1935 liggen zelfs ongeveer op belangrijke breuklijnen in de
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ontginningsgeschiedenis. De gegevens van 1806 zijn incompleet omdat het gebied
ten westen van Nederweert ontbreekt op de Tranchotkaart.
Deze kaarten zijn omgewerkt tot een gegevensbestand door per km2 één steekproefpunt tekiezen,65endaarvanhetbodemgebruik opelkvandegenoemdekaarten
optenemen.Voortswerden geologie,geomorfologie, bodemen grondwatertrappen
vandezepunten overgenomen van defysiografische kaart.66Waarde fysiografische
gegevensontbraken,binnendehuidigestedelijke gebieden,iseendeelvandegrenzen
doorgetrokken met behulp van oude topografische kaarten. De steekproef wordt in
het vervolg van dit rapport aangeduid als 'steekproef topografische kaarten'.

1.7 Opbouw van het rapport
Ditrapport bestaat,naditinleidendehoofdstuk, uitdriedelen. Detwee eerstedelen
bevatten een historisch-geografische beschrijving vanNoord- en Midden-Limburg,
waarbij indeel 1 de geografie en in2degeschiedenis centraal staat.Hetderde deel
bevat de beschrijvingen bij de kaarten en een slothoofdstuk met conclusies en
aanbevelingen. De kaarten zelf zijn los bijgevoegd.
De indeling van de eerste twee delen behoeft enige toelichting. De opbouw van
onderzoek enpublikaties isaltijd eenprobleem geweest indehistorische geografie.
Onderzoek in dit vakgebied levert zowelhistorische 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 samenhangenvoldoendetotuitingtelatenkomen.Eenstrikt geografische
indelingdoetdaarentegenjuisttekortaandeontwikkelingindetijd, 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 F.Braudel.Broekonderzochtdehistorisch-geografische ontwikkelingvan
de Santa Clara Valley (Californie).67 Zijn boek is, als een soort spekkoek,
opgebouwd uit een aantal dwarsdoorsneden in detijd, afgewisseld met verhalende
hoofdstukken waarin de ontwikkelingen tussen twee dwarsdoorsneden worden
beschreven.DeEngelsehistorisch-geograaf H.C.Darbywaszotespreken overdeze
opzet dat hij haar overnam voor de tweede editie van de Historical Geography of
England, waarvan hij de redactie voerde.68 Ook N.J.G. Pounds' overzicht van de
historische geografie van Europa is op deze wijze opgebouwd.69
Toch heeft deze methode ooknadelen. 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 omtijdstippen waarvoor toevallig veelgegevens voorhanden
zijn: in Engeland 1086 (Domesday Book),in Nederland de eerste helft van de 19e
eeuw (kadaster; oudstetopografische kaart).Een anderprobleemisde moeilijkheid
om gegevens te vinden voor een dwarsdoorsnede. Maakt men de dwarsdoorsnede
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tedun,bijvoorbeeld eenbepaaldjaar,danzaldeinvullingmetgegevensuitdatene
jaar vaakonmogelijk blijken. Maakt mendedoorsnedeechtertedik, bijvoorbeeld
een eeuw,dan valt niet te ontkomen aaneen beschrijving van ontwikkelingen die
in dieperiodeplaatsvonden.
Braudelverdeeldezijn gegevensoverhetMiddellandseZeegebiedindriegroepen:
de geografie, de lange golf en de korte golf.70De geografie duidt bij hem op de
gegevens die voorde onderzochte periode ongeveerconstant zijn: geomorfologie,
bodem, klimaat, landbouwsystemen, enz. De lange golven zijn de historische
ontwikkelingen die zich over langere tijd uitstrekken, zoals de economische
conjunctuur endeverschuivingen in handelsroutes.Dekortegolf tenslotte betreft
deafzonderlijke gebeurtenissen:zeeslagen,verdragen,stadsbranden.Eendergelijke
indelingisookterugtevindenindebehandeling vandeverschillendeperiodenin
detweedeeditie van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden.
Het werkvanBraudel verbindt het vakgebied vandegeschiedenis metdatvande
geografie.Dezecombinatiemaakthetmogelijk deontwikkelingendevormenvan
het cultuurlandschap te koppelen aan de grote lijnen van de sociaal-economische
geschiedenis.Nogaanzienlijk concreterwordenlandschapensociaal-economische
ontwikkelinggekoppeld aandeoverkant vandeNoordzeewaar,innavolgingvan
W.G. Hoskins, een school bestaat van historici met interesse in het
cultuurlandschap.71
InNederlandisdezecombinatiehelaaszeldzaam:historicizijnzeldeninhetconcrete
landschap geïnteresseerd en geografen beperken zich,als zeal verderkomendan
een pure beschrijving, vaak tot de relatie tussen cultuurlandschap en fysische
geografie.Ikheberinditrapportnaargestreefd waarmogelijk verbandenteleggen
tussen de landschapsontwikkeling en de achterliggende (sociaal-economische)
oorzaken.
Vooral geïnspireerd door Braudel heb ik mijn gegevens gegroepeerd in een
geografischeneenhistorischdeel.Deel1bevatdegeografischekenmerken.Ditdeel
geeft eenbeschrijving vanderuimtelijke structuurvanhetlandschapensluitnauw
aanbijKaartbijlage 1,dekaartvankenmerkenvanhetcultuurlandschap.Deel2gaat
daarnauitvoerigerinopdeontwikkelingindetijd:ontwikkelingvanontginningen,
steden, bossen etc. Dit deel sluit vooral aan bij Kaartbijlage 2, de kaart met
historische elementen.
Uiteraard isdescheidingniet absoluut,nochinhetrapport,nochin werkelijkheid.
Degeografische factorenzijnnietconstantindetijdendehistorischegegevenszijn
in dit rapport vooral van belang in hun ruimtelijke uitwerking. Regelmatig wordt
daaromverwezennaarhetanderedeel.Hoewelditenkelemalenleidttotherhalingen,
bleekdezewijze van ordenen vanhet materiaal overhet geheelgenomen goed te
werken.
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Deel 1. RUIMTE
De opbouw van het landschap

2 Het natuurlijke landschap
De indeling in cultuurlandschappen die in dit rapport gebruikt wordt (fig. 1),leunt
sterk opdeindelinginfysisch-geografïsche landschappen.Delaatstezijn gebaseerd
opdeFysiografische kaart,diesamengesteld isdoorgeologische, geomorfologische,
bodemkundige en hydrologische gegevens te combineren. Dit hoofdstuk geeft wat
achtergrondinformatie overhetfysisch-geografische landschap.Overigenszijn veel
aspecten van dit landschap ook weer door mensen beïnvloed.
Een uitgebreid en volledig overzicht van de wordingsgeschiedenis van de fysischgeografische landschappen valtbuitenhetkadervanditrapport.Tochisenigekennis
van de hoofdlijnen wel van belang voor inzicht in het cultuurlandschap. Paragraaf
2.1 geeft een overzicht van de wordingsgeschiedenis van het fysisch-geografische
landschap,ingedeeldnaardebelangrijkstevormendekrachten.Vervolgensbehandelt
paragraaf 2.2 de drie belangrijkste fysisch-geografische landschappen: het
stuwwallenlandschap (Mook), de Maasterrassen en de dekzandgebieden. Deze
paragraaf levertbasisgegevensvoordeindelingincultuurlandschappen in hoofdstuk
4. In de volgende twee paragrafen gaan we nog afzonderlijk in op de natuurlijke
waterlopen: de Maas (2.3) en de beken (2.4).Het hoofdstuk eindigt met een korte
paragraaf over de sporen in het landschap (2.5).

2.1 Vorming van het fysisch-geografische landschap
De fysisch-geografische landschappen, met hun kenmerkende verschillen in
bodemgesteldheid, aardvormenenafwateringspatronen, ontstonden dooreen aantal
krachten diedeels gelijktijdig, deels naelkaarhebben gewerkt.72 Achtereenvolgens
komenaarde,ijs,water,wind,vegetatie (veengroei),fauna endemensaanbod.Met
uitzondering van de eerste, worden al die krachten zelf weer beïnvloed door het
klimaat. De indeling is weinig gebruikelijk, maar biedt meer inzicht dan een puur
chronologisch of ruimtelijk overzicht.

2.1.1 Aarde
Een eerste invloed op het landschap vormt de tektoniek, de bewegingen in de
aardkorstzelf.Heteffect vanhetomhoogkomenvandeArdennen,metZuid-Limburg
als uitloper, is in Midden-Limburg 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. 8). Aan
weerszijden van zo'n breuklijn beweegt de aardkorst in een andere richting of met
een andere snelheid. Gebieden die omhoogkomen noemt men horsten, dedalingsgebieden heten slenken.
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Fig. 8 Breuklijnen door Limburg (naar: Van den Berg, 1996)

Omdat de horsten eroderen en de slenken opgevuldworden met materiaal, zijn de
verschillen aan het oppervlak vaak nauwelijks waarneembaar. Toch zijn enkele van
de breuklijnen wel in het veld waar te nemen.
Debelangrijkste breuklijn doorMidden-LimburgisdePeelrandbreuk,diedePeelhorst
scheidtvandeCentraleSlenk.Aandenoordoostzijde vandePeelhorstisdeovergang
naareentweededalingsgebied veelgeleidelijker. Deomvangvandebewegingen valt
aftemeten aandebovenzijde vandeoudere,tertiaireafzettingen. Diebeginnen onder
de Peelhorst op 400 tot 600 meter diepte, maar in de slenk pas op meer dan 1000,
plaatselijk zelfs bijna 2000 meter diepte. Eenzelfde verschil vertonen uiteraard de
nog oudere lagen. Steenkool ligt in de Peel en de Meinweg, net als in de ZuidLimburgsemijnstreek, opminderdan 1000meterdiepte.Opmaareenpaarkilometer
afstand daarvan, in de slenk, ligt de steenkool meer dan 1500meter diep.De grote
verschillen in diepte hebben de verbreiding van de steenkoolwinning in Nederland
bepaald. IndeZuid-Limburgse mijnstreek iseeuwenlang steenkool gewonnen enin
de Peel en de Meinweg was het er in de 20e eeuw bijna van gekomen; in de
slenkgebieden is winning nooit serieus overwogen.
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beekdalbodem
beekloop inca. 1850
Maasierras
terraswand
zone met breukwerking

Fig.9De invloedvandetektoniekophetpatroonvanbeekdalen tussen VenrayenHorst.Uit: Wolfen
& De Lange,1990,p. 16

De breuken hebben op meer manieren de latere ontwikkeling van het landschap
beïnvloed. Het meest spectaculair zijn de bewegingen zelf. Die verlopen niet
geleidelijk, maar schoksgewijs. In historische bronnen zijn verschillende van die
aardschokken overgeleverd.73 Demeestrecente aardbeving,van 13 april 1992,ligt
in Midden-Limburg nog vers inhet geheugen.
De bewegingen hadden ookgevolgen voor de Maas en de beken. DeMaaskomt
eldersindezeparagraafnoguitgebreidaandeorde.Deinvloedopdebekenisvooral
inNoord-Limburg goedte zien,waareen aantal beken bijna rechtehoekenmaakt
opeen breuklijn (fig. 9)
2.1.2 Ijs
Tijdens devoorlaatsteijstijd (hetSaalien; 180000tot 130000jaargeleden)drong
hetlandijs totin Midden-Nederland door.Hetfront vanhetlandijs bestonduiteen
aantalgletscher-lobben,diealsbulldozersdeoudererivierafzettingen naarvorenen
opzij duwden. Het resultaat zijn de zogenaamde stuwwallen. De stuwwal tussen
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Nijmegen enMookvormtdemeest zuidelijke uitlopervanhet Midden-Nederlandse
stuwwallengebied. Bij Mook reikt de stuwwal tot 80 m+NAP, 70 meter boven de
nabijgelegen Maas.Hetisveruit hetgrootstehoogteverschil vanNoord-enMiddenLimburg.

2.1.3 Water
Waterheeft inhetlandschapmeestaleenvervlakkendewerking.Inhellendegebieden
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 gewordenendoorsneden metgeulen.Ookdesteileranden 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 ZuidLimburginde,veelgrotere,Rijnuitenwerdendeafzettingen 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.74 De klei komt in de terrasrand ten oosten van
Tegelen (de 'Leemhorst') aan de oppervlakte. Later stroomde de Rijn verder naar
hetnoorden enwerd Limburg vooralbeïnvloed doordegrindrijke Maasafzettingen.

Fig. 10 Ontstaan van een rivierterrassenlandschap. Naar: Strahler, 1969, p. 453
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Fig.11 Terrasniveaus tussen AijenenVenlo.Uit:Wolfert &De Lange, 1990,p. 20

De Maas zetteniet alleen materiaal af, maar ging zich ook insnijden. LiNoord- en
Midden-Limburgisvooralheteffect vanhetlaatstezichtbaar.Deinsnijdinggebeurde,
waarschijnlijk onder invloed van klimaatswisselingen, in een aantal fasen. Figuur
10laat zienhoeopdezewijzeeenterrassenlandschap kon ontstaan.Figuur 11toont
de terrasniveaus in een deel van Noord-Limburg.
De alleroudste terrassen zijn door erosie sterk afgevlakt. Daarnaast is het
oorspronkelijke reliëfvandeterrassen,metuitzonderingvanhet(holocene)laagterras,
beïnvloed door dekzandafzettingen en stuifzandvormen. Toch zijn de vroegere
rivierlopen nogopveelplaatsen alslangwerpige laagten herkenbaar.Zehebben tot
op heden invloed op de patronen van bewoning en bodemgebruik.
DoordetektonischeontwikkelingvalthetMaasdaluiteeninenkelezeerverschillende
landschappen.Ten zuiden vanNeer,tussendePeelrandbreuk enhet stijgingsgebied
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vanZuid-Limburg,looptdeMaasdoorhetdalingsgebied vandeCentrale Slenk.De
dalingtenzuidenvaneensmalledoorgangmaakte,datdeMaashiereen 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.
De hogere delen van dit brede Maasdal, zoals de oeverwallen die de Maas heeft
gevormd,zijn alindeMiddeleeuwen doordemensingebruikgenomen alsbouwland
en als woonplaats. De nederzettingen in dit gebied, zoals Stevensweert, Hatenboer
bij Roermond en De Weert ten oosten van Horn, werden wel steeds bedreigd door
overstromingen. Hier was de mens dan ook gedwongen dijken aan te leggen.
BijNeerkruist de Maas dePeelrandbreuk enkomt zij vanhetdalingsgebied vande
Centrale Slenk in het stijgingsgebied van de Peelhorst. In de eerste fase van de
opheffing van de Peelhorst isdeMaas nietnaar 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.
Ten noorden van Arcen wordthet Maasdal weer geleidelijk breder. De rivier heeft
hiertijdens hetHoloceennogenigszinsgemeanderd enheeft plaatselijk oeverwallen
gevormd. Dijken zijn ook hier nauwelijks aangelegd. Pas vanaf Mook is de Maas
aaneengesloten bedijkt.

2.1.4 Wind
Dekzanden en oude stuifzanden
Waargeenbegroeiing iskanzandgaanstuiven.Indelaatsteijstijd (het Weichselien,
ca 110 000-10 000jaar geleden) gebeurde dat op grote schaal. Het landijs bereikte
dezekeerNederland niet,maarkwamweltotoost-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.
Dedekzanden worden onderscheiden inOudeenJongeDekzanden.Deeerstewerden
indekoudsteperiode vanhetWeichselien (hetPleniglaciaal, ca70 000-20 000jaar
geleden) afgezet. Grote hoeveelheden zand stoven toen onbelemmerd over 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
lössgronden vanZuid-Limburgenaangrenzende gebieden.HetgebiedvanKoningsbosch bij Echt vormt nog juist een uitloper van dit lössgebied.
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Na een korte warmere periode waarin de begroeiing zich gedeeltelijk herstelde,
volgden inhet laatglaciaal (tussen 13000en 10 000jaar geleden) opnieuw enkele
koudeperioden,onderbrokendoordekorte,warmereAller0d-periode.Indezelaatste
stuiptrekkingenvandeijstijd werdendeJongeDekzandenafgezet.Degeomorfologie
van de Jonge Dekzanden verschilt van die van de Oude. Omdat de begroeiing nu
nietgeheelverdwenenwas,haddendelaatglacialeverstuivingeneenmeerplaatselijk
karakter dan de pleniglaciale. De verstuivingen vonden vooral plaats waar de
grondwaterstand laag was door de drainerende werking van beekdalen; in het
Peelgebiedstoofhetminder.DeJongeDekzandenkenmerkenzichdooreen duidelijk
reliëf: ovale welvingen of langgerekte of paraboolvormige ruggen.
Stuifzanden ontstonden ook inhet dalvan de Maas.Doorde onregelmatige afvoer
van derivier viel debedding 's winters droog, waarnadewind vat ophet 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
stuivenenontstondendegroteparaboolduinendiehetlandschapvanNoord-Limburg
ten oosten van de Maas domineren (fig. 12).
Dejongere stuifzanden
Naeen langetijd van rust traden opnieuw verstuivingen opvanaf 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.
Indejongestuifzanden, doorgeologenaangeduidalsdeFormatievanKootwijk, zijn
verschillende fasen teherkennen. Van Mourik75 onderscheidde indeomgeving van
Weert defasen Kootwijk-1, -2en -3, waarvandeeersteuitdeBronstijd dateert.Het
betrof kleine oppervlakken dievermoedelijk dicht bij detoenmalige nederzettingen
lagen.76DeKootwijk-2en-3-stuifzanden daterenuitdeMiddeleeuwenendeNieuwe
Tijd77, waarbij opvalt dat de dateringen in de verschillende onderzochte gebieden
nogal uiteenlopen.78 Deverstuivingen bijdeDefensiedijk leverenduidelijke vroegmiddeleeuwsedateringen op.IndePeelterbaan begoneeneersteserie verstuivingen
rond de 9e eeuw, gevolgd door een tweederond 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.79

59

2km

parabooldumen

verstoven paraboolduinen

rivterduingebied met begrenzingen van
vormeenheden vande geomorfologische kaart

parabooldumen
versloven parabooldumen
rivierduingebied met begrenzingen
van vormeenheden vande
geomorfologische kaar!

Fig. 12 Paraboolduinen. Boven: bij Nieuw-Bergen (uit: Buitenhuis & Wolfen, 1988, p. 21). Onder: bij
Papenbeek (Well) en Wellerlooi (uit: Wolfen & De Lange, 1990, p. 20)
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De variatie in datering maakt het moeilijk de verstuivingen te koppelen aan
schommelingeninhetklimaat.Eerdermoetendeoorzakenwordengezochtinlokale
omstandigheden. Demeestemiddeleeuwseenjongerezandverstuivingen ontstonden
doordat heidegebieden te intensief waren gebruikt. Vooral als de vegetatie na het
steken vanplaggen te weinigtijd kreeg omteherstellen,kon het zand in beweging
komen.Kernen vanstuifzand konden ookwordengevormddoorkarresporen,uitgesleten door de duizenden karren met plaggen die over de heide reden.
Veelstuifzanden lagenindeomgevingvandenederzettingen endeakkers(fig. 13),
waar beweiding, plaggenwinning en verkeer het meest intensief waren. Daarnaast
waren hier de grondwaterstanden lager, door de nabijheid van beekdalen en door
ontwateringsmaatregelen.
Inde 17eeeuw werden opverschillendeplaatsen akkers bedreigddoor stuifzanden.
Menprobeerdehetstuiventegentegaandoorhetweidenvandierenin 'zandbergen'
teverbieden80,maarookdoorslotentegraven ofwallen optewerpen. Opdewallen
werdeendichtebegroeiingvaneikenhakhoutaangebracht.Debedreigingkwamaltijd
uithetzuidwestentotnoordwesten,deoverheersendewindrichting. Stuifzandwallen
liggen dan ook aan de westzijde van de akker. Ook probeerde men de stuifzanden
vast te leggen door ze met plaggen te bedekken81 of met 'bunt' te beplanten.82
In het midden van de 18e eeuw werden in Nederland voor het eerst stuifzanden
beteugeld door bosaanplant.83 De nationale overheid drong bij de dorpen aan op
beplanting van zandheuvels.84

2.1.5 Vegetatie
Veenvormtdebelangrijkste bijdragevandebegroeiingaanhet fysisch-geografische
landschap.Veenontstaatingebiedenmeteenslechteafwatering doordatplantenresten
zichophopen.Ineendergelijk gebied ontstaateersteenmoerasbos.Hetpakketveen
wordt steeds dikker en de bomen krijgen meer en meer moeite omhet voedselrijke
grondwater tebereiken. Alshet veenpakket tedik wordtkanhet bos zichniet meer
handhavenenwordtveenmosdeoverheersendevegetatie.Veenmosheeft voldoende
aan regenwater, en het veen kan zich verder los van de ondergrond zowel in de
hoogte als in de breedte ontwikkelen.
Vroegereperioden waarin veengroeioptrad vindenweplaatselijk indebodemterug
alsveenlaagjes (uithetPleistoceen),bruinkool(midden-Mioceen,11-17miljoenjaar
geleden),ofsteenkool(Carboon,286-320miljoenjaargeleden).85Methettoenemen
van de vegetatie na de laatste ijstijd begon zich opnieuw veen te vormen.
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Oud bouwland
.. Stuifzand

Fig. 13 Oude bouwlanden en stuifzanden. De meeste stuifzanden liggen in de omgeving van de
bouwlanden. Naar: Van den Munckhof, 1991, p. 169
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Het gebied was nat genoeg voor veenvorming. Terrasranden, dekzandgordels en
ondoorlatendelagenindeondergrond bemoeilijkten opveelplaatsende afwatering.
Debodemkaartlaatziendat,metuitzondering vandehooggelegen oude bouwlandgebieden en de stuifzanden, vrijwel alle bodems in het dekzandgebied hydromorfe
kenmerken hebben.Datwijst eropdatzeooiteentijdlang natzijn geweest.Uit 19eeeuwsetopografische kaartenvaltoptemakendatgrotedelenvanhetdekzandgebied
ook toen nog bestonden 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,doorgravingenvanbarrières
in beekdalen, etc.
Devroegerenattegebiedenvertoondeneengroteverscheidenheid.Dekernen werden
gevormd door een aantalhoogveengebieden. 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.
Hoogvenenlagenopwaterscheidingen,inoudeMaasmeanders,ingeïsoleerdelaagten
enindelagegebiedenachterdestuifzandgordels. Voorbeeldenvandelaatstevinden
we ten oosten van de Maas, op de huidige Nederlands-Duitse grens.
Veruit het grootste hoogveengebied was de Peel. In feite bestond de Peel uit twee
verschillendehoogveengebieden,gescheidendooreensmallecorridorvanMeijelnaar
Liessel: een zone met natte heide, moeras en enig cultuurland. Door deze corridor
liepen eeuwenlangdewegenvanRoermond enVenlonaarDenBosch.Beidevenen
lagenopdegrensvanBrabantenLimburg,waarbijdegrenszelf ophethoogstepunt
(de waterscheiding) lag. Dit wordt bevestigd door het patroon van de peelbanen,
ontsluitingswegen van de vroegere turfwinning. Die banen lagen steeds loodrecht
op de hoogtelijnen86 en geven daardoor inzicht in het vroegere reliëf van het
hoogveengebied.NaarschattingwashetveeninhetcentrumvandePeelzo'n5meter
dik.87
Derestvandenattegebieden bestond uitbosveen,rietveen,natteheideetc.Meestal
is daarnu weinig veen meerte vinden. Dunne veenlagen werden bij ontginning in
de bouwvoorgeploegd. Opde bodemkaart vinden wesomsnog 'moerige gronden'.
In andere gevallen zijn zelfs de laatste sporen van het veen verdwenen doordat het
na ontwatering oxideerde.

2.1.6 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.88 Bevers kunnen invloed hebben gehad op de
loop van beken.
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2.1.7 De mens
Een groot deel van dit rapport 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 grote
veengebieden envandelenvanhetMaasdal.Voordelandbouw werdde ontwatering
verbeterd, watbijvoorbeeld weerleiddetotoxidatievanveen.Delandbouw zelfging
samen met het verwijderen van de oorspronkelijke vegetatie en met uiteenlopende
vormenvangrondbewerking (ploegen,aanlegvanbedden).Indirectleiddelandbouw
tot erosie, vorming van stuifzanden en het ontstaan van antropogene bodems.Door
eeuwenlangeafvoer vanorganischmateriaaldoorbegrazingendewinningvanhout,
strooisel, plaggen en heide is de bodem vooral in de vroegere heidevelden sterk
verarmd.Daarentegen werdendeoudebouwlanden verrijkt: doorhetopbrengen van
plaggenmest ontstond hiereendikkehumeuzebodem.Veelvandeze ontwikkelingen
komen, vooral in hoofdstuk 3, nog uitgebreid aan de orde.
De invloed van de mens op het landschap is zo groot, dat we nergens meer een
natuurlijk landschap aantreffen. Vooreensituatiewaarindemensnauwelijks ingreep
inhetlandschapmoetenwemeerdan6500jaarterug,naarhetmesolithicum.Nadien
isdeinvloed vandemens voortdurend toegenomen. Alaanhet eind vandeMiddeleeuwen kunnen we spreken vaneenecht cultuurlandschap, waarin hoogstens delen
van de Peelvenen nog ongestoord waren.

2.2 De fysisch-geografische landschappen
Ruwweg valt Noord- en Midden-Limburg uiteen in drie fysisch-geografische 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 zoweinig oppervlak in dat we ze verder buiten
beschouwing laten.

2.2.1 Het stuwwallenlandschap
Hetstuwwallenlandschap omvatdeuiterstenoordpunt vanhet onderzoeksgebied, bij
Mook. Het vormt de meest zuidelijke uitloper van het Midden-Nederlandse
stuwwallengebied.
2.2.2 Het landschap van de rivierterrassen
Het landschap van de rivierterrassen ligt in een smalle strook aan weerszijden van
de Maas (fig. 1). Het grootste deel bestaat uit laatglaciale rivierterrassen, die
samengevat worden met determlaagterras.Het oppervlak vandeterrassen bestaat,
met uitzondering van het holocene Maasdal, voornamelijk uit zandgronden89,
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waarmeehetgebiedinbodemkundigopzichtovereenkomtmethetdekzandlandschap.
De afwijkende geomorfologische gesteldheid maakt het toch zinvol om van een
afzonderlijk landschapstype te spreken.
DeRijnterrassen enplateaugebieden
EnkelegebiedenaandeoostrandvanNoord-enMidden-Limburg,tegendeDuitse
grens,bestaanuitoudeRijnterrassen.DaarnaastonderscheidtdeFysiografischekaart
plateaugebieden in deMeinweg en in Koningsbosch ten zuidoosten vanEcht.De
meeste van deze plateaugebieden hebben arme bodems en zijn daardoor weinig
geschikt voorlandbouw. Uitzonderingen vormenhet oostelijke, hoogste,deelvan
het Meinweggebied en deomgeving van Koningsbosch, waarlemigegrondenaan
de oppervlakte liggen.
Hetlaagterras
HetlandschapvandeMaasterrassen wordtsterk bepaalddoordesporenvanoude
enjongeMaaslopen.Vooralopoudekaarten zijn detypischegebogenvormenvan
oudemeanderseenvoudigteherkennen.Mooievoorbeeldenvindenweaandeoostzijde van Bergen, ten noorden van Elsteren en Well, en een hele reeks tussen
Broekhuizen enWanssum.
Deoudebeddingenzelfzijnvaakindeloopvandetijd volgegroeidmetveen.Soms
is dat veen later weer uitgegraven voor turfwinning, en liggen ernu langgerekte
plassen.Somsookisdebeddingdooreenbeekalsbenedenloopingebruikgenomen.
Delage gebieden langs deze geulen zijn veelal als grasland in gebruik.
Delenvanhetlaagterraszijnverstoven.Vooralaandeoostzijde vandeMaastussen
VenloenGennep,enaandewestzijdeterhoogtevanRoermondliggenuitgebreide
stuifzandgordels. Die stuifzandgordels vormden een grote belemmering voor de
afwatering. Achter het stuifzandgebied bevonden zich daardoor uitgebreide
veengebieden, plaatselijk zelfs hoogveen.
Het holocene Maasdal
Vooraltussen Roermond enArcenishetholocene Maasdalsmal.DeMaasishier
diepingesnedenindePeelhorstenerliggenvrijwel geenrecente Maasafzettingen.
DeloopvandeMaasishierinhistorischetijdalleenindetailveranderd.InMiddenLimburgdaarentegen,heeft deMaasnoginhistorischetijdeenzeergrotedynamiek
gekend(ziedevolgendeparagraaf)enligteenbredezonemetholoceneafzettingen.
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2.2.3 Het dekzandlandschap
Inhetwestelijke deelvanNoord-enMidden-Limburgzijn deoude rivierafzettingen
bedektdooreendikkelaagdekzand.Ingeomorfologisch opzichtwordthetlandschap
hier bepaald door de verschillende vormen van die dekzandafzettingen. Dekzandwelvingen van zeeruiteenlopende omvang zorgden voorhoogteverschillen, dievan
doorslaggevend belang waren voor devorming van het cultuurlandschap. Veel van
de dekzandwelvingen hebben een ovale plattegrond.
Het gebied wordt doorsneden door beekdalen. Plaatselijk liggen kleine stuifzandgebieden.Voortsliggen binnenhetdekzandgebied nogeenaantalgrotereenkleinere
veengebieden. Deels zijn het geïsoleerde vennen, andere venen zijn restanten van
de vroegere uitgestrekte veengebieden van de Peel.

2.3 De natuurlijke wateren: de Maas
2.3.1 Een rivier met een wisselende waterhoeveelheid
DeMaas ontspringt in Noordoost-Frankrijk, ophet plateau van Langres ten zuiden
van Nancy. Het is een regenrivier, die met haar gemiddelde waterafvoer over een
heeljaar van zo'n 250 m3 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 m3 per
seconde(gemeten bijMonsin,tennoordenvanLuik)komtsomsjarenlangnietvoor,
maar was inhet recordjaar 1976 maar liefst 167dagen het geval. Delaagste afvoer
ooit gemeten (bij Venlo) was 30 m3per seconde. Aan de andere kant zijn alleen al
in deze eeuw bij Borgharen drie keer afvoeren van meer dan 3000 m3 per seconde
gemeten:in 1926,1993en 1995.Derotsachtigebodeminhetbovenstroomse 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.90
De hoge waterstanden van de laatste jaren gaven iedere keer weer aanleiding tot
discussies overdeoorzaken.Sommigen wijzen opnatuurlijke oorzaken,waarbijeen
verderonderscheidkanwordengemaakttussendeopvattingdatvannature fluctuaties
optreden en de opvatting dat er een meerpermanente klimaatsverandering ('broeikaseffect') optreedt. Anderen wijzen opmenselijke invloeden inhet 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. Dehoogste stand van dezeeeuw isbereikt in 1926.Dehoogste standen
in 1995en 1993 bleven daar respectievelijk 35 cm en bijna een halve meter onder.
Noghogere standen zijn bekend uit 1643,1740en 1799(fig. 14).Dehoogste stand
ooit gemeten, 17 januari 1643, was een meter hoger dan de hoogste stand van
1993.91
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Fig.14Enkele historische waterstanden indeMaasindeomgeving vanKessellBeesel(Giesen, 1993,
p. 26; Geerlings, 1995a)

De lijst van hoge waterstanden geeft de indruk dat er perioden waren met
verschillendehogestandeninkortetijd,afgewisseld metlangerustigeperioden.Dit
maakthetwaarschijnlijk datschommelingeninhetklimaat,endaarvanvooralinde
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hoeveelheid regenval, de belangrijkste oorzaak vormen voor de wisselingen in de
waterhoeveelheden.
Welmoeten wedaarbij bedenkendatdehuidige standennietgeheelmetdevroegere
kunnen worden vergeleken. De menselijke invloed ophet waterregime isvooral de
laatste eeuw sterk gegroeid. Die invloed komt vooral tot uiting in de snelheid
waarmee het water in derivier komt en door derivier weer wordt afgevoerd. Twee
ontwikkelingen zijn van groot belang.
Indeeersteplaatshebben beekkanalisaties,rioleringenenverhardewegentotgevolg
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 tweedeplaats is de loop van derivier door mensen beïnvloed. 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).92 Ook de grote grindgaten, die een extra waterberging
vormen,hebben invloed opdewaterstroom.Zonder aldeze ingrepen washet water
in de recente hoogwaterperioden nog aanzienlijk hoger gekomen.93
Belangrijker dan de verschillen in waterstanden zelf zijn de ontwikkelingen in de
bedreigde gebieden. In de laatste decennia zijn in het winterbed grote bedragen
geïnvesteerd indebouw vanwoningen,aanlegvanbedrijfsterreinen etc.Dezemaken
dat de schade door hoog water veel groter is dan vroeger.

2.3.2 Opwassen, aanwassen en doorbraken
DeMaasheeft, vooralinMidden-Limburg,noginhistorischetijd eengrotedynamiek
gekend. De veranderingen konden verschillende vormen aannemen. Soms ging het
om normale meandering, met afkalving in de buitenbocht en aangroei in de
binnenbocht. In zo'n geval kreeg het 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
kronkelwaardvormen. Alsbegineneindvandebochtelkaarraakten sneedderivier
de meander af en ontstond een eiland, een weerd.
Debuitenbochtwaseenaantrekkelijke vestigingsplaats voorhavenactiviteiten, omdat
dediepehoofdgeul van derivier hierdicht tegen het land aankwam. Het wasechter
door de mogelijke verdere uitschuring ook een gevaarlijke plek om te wonen. Een
prachtig voorbeeld van het laatsteis dekerk van Asselt, waarvan detoren inde 16e
eeuw in de Maas stortte. De nieuwe toren staat aan de oostzijde van de kerk tegen
hetkoor, wateen zeer ongebruikelijk beeld oplevert. Mogelijk zijn inde omgeving
ook huizen naar achteren verplaatst. Dat laatste is zeker, nog in de eerste helft van
de 19eeeuw,gebeurd inhetgehucht Krachten bijMaasbracht.Tennoordoosten van
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Linne is land afgeslagen doordat de grote Maasmeander bij Osen zich lange tijd in
oostelijke richting verplaatste. Hier ergens lag de boerderij Eynichusen, die tussen
1522 en 1529in de Maas verdween.94 Bij Neer laat het wegenpatroon zien, dat de
buitenbocht van de Maas in historische tijd heeft geërodeerd.
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,waarhetgravenvanhetPannerdensKanaal(1707)leiddetoteen
nieuwe meander in de Rijn, waarvan de buitenbocht in enkeledecennia ruim twee
kilometer opschoof.95
In andere gevallen ontstond midden in de rivier een grindbank: een opwas,
middelweerd of middelzand.Het onderscheid tussen een opwas eneen aanwas was
niet altijd even duidelijk, vooralalserwatertussenhetoudeenhetnieuwelandlag.
Tochwashetonderscheid welbelangrijk. Volgenshetgeldenderechtwaseenopwas
eigendomvandelandsheer,terwijl eenaanwastoebehoorde aandeeigenaarvanhet
aangrenzende oude land. Om het onderscheid te kunnen maken bevatte het oude
Gelderse waterrecht een aantal boeiende procedures. Omeen gebied als aanwas te
kunnen opeisen moest de eigenaar van het aangrenzende land er met een volle
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, waarna de
voerlieden met de paarden terugkeerden. Als de mestkar na zes weken nog op het
eiland stond,mocht de bezitter vanhet aangrenzende land zich deeigenaar van het
eiland noemen;wasdekarweggespoelddanmochthijhetnogéénkeerproberen.96
De stad Roermond liet in 1713 zelfs een speciale wagen maken om aanwassen te
'bevaren' en de eigendomsrechten te vestigen.
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 12mensen aanboord erbijeen gemiddelde waterstand omheenkon
varen zonder de grond te raken.97 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
ineen resolutie van de stad Roermond van 17juni 1723: 'Men heeftdegroendmet
eenponte rondom bevoeren, en met de stads-chaise [de bovengenoemde wagen]
bevaren, daarna op het hoogste punt van de griend uitgestapt, de paarden
uitgespannen,possessiegenomen, wittebroodgegeten,wijngedronken,voortsrondom
hier en daar rijsjes gestoken en haer genoemd St. Renerusgriend'.98
Opwassen en aanwassen zijn jonge landschappen, waarin geen sporen van oudere
bewoning teverwachten zijn. Dat is anders bij de eilanden die ontstonden doorhet
derde type rivierverlegging, de oeverdoorbraak. Hierbij brak de rivier tijdens een
overstromingdooreenzwakpuntindeoeverwalheenennam zijineenseennieuwe
loop.
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Het gebied tussen twee Maaslopen werd aangeduid als weerd (een algemene aanduiding voor een stukland dat doorrivierarmen isingesloten), eiland ofgriend. De
termgriendwordttegenwoordiginhetrivierengebied gebruikt voor(buitendijks) land
datmetwilgenofwilgehakhout isbegroeid.Hiergeldtechternogdeoudebetekenis
van 'zandige oever' of 'grond met kiezel'.99 Meestal duidt het op de grindbanken
in de Maas, dus op opwassen.
Opkaarten 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.Dekaarttoont geen stabiele situatie maar eenmomentopname ineen
veranderingsproces. Van de twee lopen is er één aanhet groeien en slibt de andere
langzaam dicht. Een eeuw later is van de oude bedding niet meer dan een sloot
over.100

2.3.3 Veranderingen in de loop van de Maas in historische tijd
Uitverschillende gegevens blijkt datdeMaashaar loopnoginhistorische tijd heeft
verlegd.Vandeoudebeddingenhetenerbijvoorbeeld verschillende OudeMaas,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
historischetijdhebbenplaatsgevonden.Evenzo wijzen toponiemen als waard/weerd,
eiland en griend op gebieden die nog in historische tijd tussen twee rivierlopen in
lagen.Evenzo wijst denaam 'Aanwas',dieregelmatig voorkomt in binnenbochten,
op een proces in de historische periode.
Oeverafslag is in het veld te herkennen doordat gebouwen direct boven een steile
randineenbuitenbocht staan.Wenoemden alhetvoorbeeld vandekerkvan Asselt,
die aan de rand van de afgrond staat. Voorts geven gemeente- of parochiegrenzen
soms informatie. Zodanken Roermond enKesselhungrondgebied aan de overzijde
van de Maas aan veranderingen in rivierlopen in historische tijd. Tenslotte zijn er
historische gegevens die direct of indirect opMaasverleggingen wijzen. Zozou het
ontstaan vaneentweedeMaastakterhoogtevanEchtdeachtergrond kunnenvormen
van de verplaatsing van de tol van Echt naar Kessel in 950.
HetonderstaanderegionaleoverzichtvolgtdeindelinginMaastrajecten vanparagraaf
2.1. Daar zagen we al,datde Maas vooral inMidden-Limburgten zuiden van Neer
een enorme dynamiek heeft gekend. Vanaf Neer, bij de kruising met de Peelhorst,
schietderivierdanineensalseen speerrechtuit,dooreensmaldalnaarhetnoorden.
Pas bij Arcen wordt het holocene rivierdal weer breder.

Maasverleggingen tussen Echt en Neer
Opdemeest zuidelijke weerd vanons onderzoeksgebied liggen devesting Stevensweert eneen aantal dorpen en gehuchten (Eiland,deBrand, Ohé,Laak).Hetgebied
lag tussen de Oude en de Nieuwe Maas. De Nieuwe Maas wordt voor het eerst
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genoemd inde 15eeeuw,toendeherenvanStevensweert enKessenichhet visrecht
indezerivierverdeelden,maariszekerouder.Alin 1221wordenbezittingenvermeld
in Werde101. In 1244 bracht het gebied tienden op102 en in 1265 bestond een
parochie van Werde.103 Sinds de 15e eeuw wordt het voorvoegsel erbij gegeven:
1428 dat huys ende borch van sanct Stephansweert, 1441 Werdt Sti. Stephani.104
Rivierbeddingen, dijken enverkavelingspatroon wijzenerop,datdeweerdindeloop
vandetijd ontstond uiteenaantalkleinereeilanden.Eendaarvan wasmisschien de
Steynwerde,eeneilanddatin 1265werdomschreven alseenallodiumtussenStevensweert en Maasbracht.105 Een andere was de Echterweerd, in een later afgesneden
bocht van de Oude Maas. In de loop vande 16e eeuw was de Oude Maas al sterk
versmald.106
Een volgende oudeMaasbeddingisherkenbaarbijPol.Indevroege Middeleeuwen
zaldeMaasnogdichtonderdehoofdstraat vanWessemhebbengestroomd.Deeerder
genoemde 16e-eeuwse kaart van Midden-Limburg (fig. 7) toont ten zuiden van
Wessemeenrecht stukrivier,opheteerstegezichteenbochtafsnijding, dievolgens
de tekstjuist de vroegere rivierloop is.
Ter hoogte van Roermond waren tot de grote ontgrindingen nog twee Maastakken
herkenbaar.BijOoisplitstedeMaaszichinMaasenOudeMaas.Tussenbeidelopen
liggen de gehuchten Hatenboer en Weert, oorspronkelijk elk op een afzonderlijk
eiland. De mens heeft hier meermalen een handje geholpen bij een verlegging van
deMaas.Uit 1342dateerteenovereenkomsttussendemagistraatvanRoermond en
de heer van Horn, om de Maas vlak bij de muren van de stad te leggen. De Maas
boog toen bij Ooi af naar het westen en was tamelijk ver van de stad af komen te
liggen. Door een doorgraving, waarbij Hoembergen (Hatenboer) op de westelijke
oeverkwamte liggen,werddeMaaswaarschijnlijk naardeRoer geleid en werd de
benedenloopvandeRoereendeelvandeMaas.ToendeMaaszichopnieuw dreigde
te verwijderen van de stad, liet het stadsbestuur omstreeks 1420 batten (kribben)
aanleggen in de Maas tegenover Ooi. De rivier werd daardoor naar Ooi gedreven
en sloeg daar land weg.107
In 1601 was de Roermondse haven alweer aan het verlanden, wat opnieuw leidde
totplannen vooreendoorgraving.DenieuwegegraveneMaesewasin 1608gereed.
Toch was men ook na 1650 weer met doorgravingen bezig.108 Opnieuw legde de
stad batten aan om de Maas te sturen, wat conflicten gaf met de heren van Horne
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 Ooi en in 1793 adviseerde de landmeter Smabers de Maasloop tussen de
stadskoewei en de Donck te veranderen.109
Door al dit graafwerk is de oorspronkelijke monding van de Roer nauwelijks te
reconstrueren. Al in 1329 bestond een Nieuwe Roer, waaraan twee dijken lagen.
Degenediediedijken moestonderhoudenmochtalstegenprestatiemolensopdeRoer
zetten.110
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Maasverleggingen tussen Arcen en Neer
In het gebied waar de Maas zich heeft ingesneden in de Peelhorst hebben in
historischetijd maareenpaarkleine weerdenbestaan.Eenduidelijk 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 op.111 In de directe omgeving is ook Romeins
materiaal gevonden.112 De Maasloop aan de zuidoostzijde van de Weerd staat op
kaarten uit 1774en 1781 aangegeven als OudeMaese.113De 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.

Maasverleggingen stroomafwaarts van Arcen
Hoewel het Maasdal ten noorden van Arcen weer breder wordt, is de dynamiek in
historische tijd vrij gering geweest. Een 16e-eeuwse kaart van het gebied tussen
Middelaar en Afferden114 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.115Aan de noordwestzijde ervan lagnog een kleine opwas,de Middelweerd.

2.3.4 Dijken en batten langs de Maas
Dijken
Over de geschiedenis van de dijken langs de Maas is opvallend weinig bekend.116
Het Limburgse Maasdal ontbreekt zelfs in de meeste waterstaatshistorische
literatuur117, en zowel over de patronen als over de ouderdom van de dijken zijn
vrijwel geen gegevens te vinden. Het onderstaande overzicht is voornamelijk
gebaseerd opde Kaart van de Rivier de Boven Maas van 1849118;de gegevens zijn
samengevat in figuur 15.
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Dekaartmaaktduidelijkdathetpatroonafwijkt vandatinhetMidden-Nederlandse
rivierengebied. Daarzijnineersteinstantelokaalhaakvormigeleidijken aangelegd,
dwars opde richting van de rivier en met een uitloper parallel aan de rivier. De
dijken schermdennederzettingen aandebovenzijde enderivierzijdeafenleidden
het waternaarderivier ofnaardekomgronden aan deandere zijde vanhetdorp.
Deeneaanlegloktedeandereuit:aanlegvandijken aandeenezijde vande rivier
gafwateroverlastaandeoverzijdeenbedijkingaanbeidezijdenleiddetotopstuwing
entotproblemen stroomopwaarts.Gaandewegwerdendelokaledijken metelkaar
verbondentotaaneengeslotenringdijken.InhetMidden-Nederlandserivierengebied
isdeaanlegvanaaneengesloten dijken inhetbeginvande 13eeeuwinhetwesten
begonnen en in het midden van de 14eeeuw in de Over-Betuwe afgesloten.
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Fig. 15 Dijken langs de Limburgse Maas in het midden van de 19e eeuw. De grenzen van het holocene
Maasdal zijn voor het Nederlandse gebied gebaseerd op de Geomorfologische Kaart van Nederland
1 : 50 000; voor het Belgische deel op Paulissen (1973a, 1973b)

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),hetenigegebieddatdooroverstromingen werdbedreigd.Demeestedorpen
indatgebied waren inde 19eeeuw beschermd doorhaakvormige dijken. Die sloten
aanopdehogere,pleistocene Maasterrassen,Hependwarsopderichtingvanderivier
boven het dorp langs en bogen vervolgens mee met de rivier. Voorbeelden vinden
we bij Maasbracht en in Zuid-Limburg (Itteren, Borgharen).119
Het eiland van Stevensweert, tussen de Oude endeNieuwe Maas, slootniet aan op
hogere gronden. Hier waren de dijken U-vormig, waardoor zehet water zowelnaar
de Oude als naar de Nieuwe Maas konden leiden. Achter elkaar liggen twee van
dergelijke U-vormige dijken: een voor Stevensweert en een tweede, waarschijnlijk
jongere, stroomopwaarts van Ohé en Laak. Het hele systeem was erop gericht de
OudeMaasalsuitlaatkleptegebruiken bijhogewaterstanden.Opde bovenstroomse
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splitsing,bijRoosteren,wasdeOudeMaasafgesloten meteen 'overlaat',diebijhoog
water overstroomde.120 Een dijk tussen de Oude en deNieuwe Maas,die het eerste
stuk zeer dicht naast elkaar lagen, moest voorkomen dat het Maaswater over de
smallelandengteheenzoustromenendeOudeMaasweeralshoofdstroom zougaan
gebruiken (fig. 16). Deze bijzondere situatie was een paarjaar geleden nog goed
herkenbaar, maar is sindsdien doorsneden door de nieuwe Maaskades.
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.Vanachterenkondendebeschermdegebieden welinlopen,maar
het grote verhang maakte dat het water dan toch veel lager bleef. De dorpen, die
relatief hooglagen,ondervonden dannogmaarweinigoverlast.Hetwaterdatonder
dedijk doorkwamkonbovendiensnelweglopen.Hetiseenmethodedieeeuwenlang
goedgefunctioneerd heeft endieookbijdehuidigedijkenbouw tenminsteoverwogen
had kunnen worden.
Isdefunctie vandedijken daarmeeduidelijk, deouderdomblijft eenvraagpunt.De
oudstbekendevermeldingenvandijken inMidden-Limburgzijndebovengenoemde
in de Nieuwe Roer (1329).121 Van twee dijken bij Roermond die in 1439 worden
vermeld122 is onduidelijk of ze aan de Roer of aan de Maas lagen. De dijk die in
1480 wordt genoemd bij Offenbeek123 lag zeker aan de Maas. Een volgende
vermelding van een dijk biedt de 16e-eeuwse kaart van Midden-Limburg (fig. 7),
dietussen Heelen Osen deNyeweDyck aangeeft. Dezedijk ligtineen buitenbocht
vandeMaas,envervingwaarschijnlijk eeneerderedijk diedoorderivierbocht was
geërodeerd. Ookhet eiland van Stevensweert was zeker al in de 17eeeuw bedijkt.
Aande overzijde zijn dedijken misschien watjonger. In 1669troffen de bewoners
van Thorn en Wessem een overeenkomst over het batten en bedijken van de
Maas.124 Onduidelijk is, of het hier om een nieuwe of een bestaande dijk gaat.
Dijkdoorbraken
Niet altijd waren de dijken in staat het water te keren. Wielen (doorbraakkolken)
getuigen van een groot aantal doorbraken. Vooral bij Ohé en Laak is de dijk vaak
doorgebroken.125 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.126 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. 17).
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Fig. 16 Overlaat en scheidingsdijk tussen de Oude en de Nieuwe Maas tussen Ohé en Roosteren
(Rivierenkaart, 1849)
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Fig.17Herstelvande Maasdijken inHerten 1806-1809. Uit:1000jaar Herten,1968, p. 160b
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Batten
Dijken beschermen tegen overstromingen, maar zijn weinig effectief in de
beschermingtegenriviererosie.Hetbestemiddeldaartegenisdeaanlegvankribben,
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.127 Waar
moderne kribben meestal loodrecht op de oever liggen, werden de vroegere batten
schuin met de stroom mee gelegd.
Batten zijn om uiteenlopende redenen aangelegd. De oudst bekende batten, de
bovengenoemde tegenover Ooi (ca 1420), dienden om de Maas in de richting van
Roermond te houden. De batten tegen de maentsgriendt,een opwas bij Roermond
(ca 1624)128,dienden voor landaanwinning. In binnenbochten van de Maas werden
battenaangelegd omdegroeivanaanwassenteversnellen.Inbuitenbochten dienden
battenjuist als oeverbescherming. Een voorbeeld van het laatste kennen weuit een
procesuit 1639,waarineenlandeigenaarprobeerdedeerfvoogd vanRoermond zover
te krijgen dat die batten aanlegde ter bescherming van zijn land dat door de Maas
begon afftespeulen en intebreecken.129 Aanleg van batten aan één zijde betekende
landverlies aandeoverzijde; aanleg aanbeidezijden leiddetoteentesmalrivierbed
en daarmee ook tot gevaarlijke situaties.
Inde2ehelft vande 18eeeuwvalteengroteactiviteitwaartenemenindeomgeving
vanThorn,WessemenStevensweert,wattoteenreeksvanconflicten leidde.In 1769
legden Kessenich en Ophoven aan dewestzijde vandeMaaseendijk aandie eerder
meermalen wasvernield doorStevensweert.130In 1775legdeWessemnieuwebatten
aan onder Thorn,waarvoor stroomopwaarts grond vandeoeverwerd afgestoken.131
In 1784-1785 leidden nieuwebatten diede Generale Staten in Stevensweert hadden
aangelegd, tot overstromingen in Thorn, Geystingen en Ophoven.132 Enkele jaren
later, in 1788, legde Stevensweert opnieuw batten aan.133 Toch bleef het aantal
battengering.IntegenstellingtothetMidden-Nederlandse rivierengebiedtreffen we
op 19e-eeuwse kaarten langs de Limburgse Maas nauwelijks batten aan.

2.3.5 De Maas als scheepvaartweg
Handel en scheepvaart over de Maas
DeMaasisaltijdeenmoeilijke riviergeweestomtebevaren.Alsregenrivierbevatte
deMaas 'swinters somsteveelwaterendaardooreentehogestroomsnelheid, terwijl
er in een droge zomer soms maar een bedding van enkele meters breed overbleef.
In sommige jaren, bijvoorbeeld in 1864 en 1865,was tijdenlang geen scheepvaart
mogelijk door de lage waterstand.134
Toch werd deMaas zeker alindeRomeinse tijd en indevroege Middeleeuwen als
scheepvaartweggebruikt.IndelateMiddeleeuwenenindeNieuweTijd wasdeMaas
de natuurlijke verbinding tussen de Ardennen en de Hollandse steden. In Holland
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was Dordrecht tot in de 15e eeuw de grote stapelmarkt; daarna werd die stad
gaandeweg verdrongen door Rotterdam.
Hetgebied stroomopwaarts vanSittard werd aangeduid als 'Overland',hetgebied
stroomafwaarts van Mookals 'Nederland'. HetOverland,en vooraldeArdennen,
werd indelateMiddeleeuwen gekenmerkt doordewinningen export vangrondstoffen.EenregistervandeMaastolbijMook/Middelaaruit1394/'95geefteenbeeld
vandehandelindieperiode(fig. 18). Kalk,kolen,granen(vooralrogge,maarook
gerst, haver en tarwe)en hout waren toen de belangrijkste produkten die stroomafwaarts werden vervoerd.Daarnaastkomenweinhetregisternatuursteen (onder
andere leien en hardsteen), wede (een plant waarvan een blauwe verfstof werd
gemaakt) en wijn tegen.135 De meeste van deze produkten zullen de Vlaamse en
Hollandse steden als doelhebben gehad.
Venlo bezat een kolen- en kalkwaag, met keurmeesters en wegers voor deze
produkten. Kalksteen ('mergel') kwam onder meer uit Zuid-Limburg en werd
vervoerdalsbouwsteen,alskorrels(voorbemesting)en,nabewerkinginkalkovens,
alskalk.Natuursteen kwamuitdeArdennen,wedewerdindelateMiddeleeuwen
veel verbouwd in de omgeving van Gulik136 en steenkool kwam uit het Luikse.
DesteenkolenwinningrondLuikkwamopinde13eeeuwengroeide,ondanksgrote
schommelingen, gestaag.Inhet midden vande 16eeeuw maakten de mijnen een
explosievegroeidoor.Dezegroeiwasalleenmogelijkdoorexport.Indezetijdzien
we de Luikse steenkool bijvoorbeeld in Antwerpen op de markt komen, waar hij
moest concurreren met de steenkool uit Newcastle.137 In die tijd werden ookwel
industrieprodukten, zoals aardewerk, deMaas afgevoerd.
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 inde 13eeeuw138maaktduidelijk dat depraktijk alveel
ouderkanzijn.Devlotten werdenaanelkaargebonden tot 'treinen' vansoms100
meterlang,meteenbreedte(beperktdoordedoorgangenindeMaasbruggen,onder
andereinMaastricht)van12meter.DevlottenwerdendoorLuikenarentotaanOoi
gebracht,werdendanvoorhetmoeilijkestuktussenOoienKesselovergenomendoor
huurvaarders uit Roermond, waarna een Venlose bemanning het vlot verder
stroomafwaarts bracht.139
Stroomopwaartsgingenbijvoorbeeld zoutenvis(haring).Destroomopwaartsgaande
vrachtnamveelmindervolumein,endeovergeblevenruimtewerdvaakbenutvoor
produktenmeteenhogerewaardepervolume-eenheid. Inhetbovengenoemdetolregister uit 1394/'95treffen wevooralgrotehoeveelheden zout aan.Opvallendis
de forse hoeveelheid wikke die stroomopwaarts werd vervoerd.140 Wikke,dat als
veevoer werd gebruikt, werd vooral in dekleigebieden verbouwd.141 Inde 17een
18eeeuwwerdenookweltropischeproduktenalssuiker,rijstenspecerijenperschip
landinwaarts vervoerd.142 Daarnaast gingveel oorlogsmaterieel overdeMaas.
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Fig. 18 Vermeldingen van een aantalprodukten in het tolregister van de riviertol van MooklMiddelaar
uit 13941'95 (naar gegevens van Westermann, 1939)

Hetregister uit 1394/'95 geeft ookeen beeld van de spreiding van het verkeer over
hetjaar. In december 1394 en januari 1395 was er bijzonder weinig verkeer, wat
misschien te wijten was aan de moeilijke bevaarbaarheid van derivier.143 Afgezien
daarvanwerden sommigeproduktenhethelejaardoorvervoerd,terwijl anderemeer
seizoensgebonden waren. Steenkool behoorde tot de eerste categorie. 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
maandenjuli,augustusenseptember,demaandenronddeoogst.Hetmeestetransport
vanzoutvondjuist indezomerendeherfst plaats,detijd waarin vee werd geslacht
en voedsel ingemaakt.144
Juist voor de typische bulkprodukten die het Overland leverde, vormde een rivier
eenideale transportroute. Vervoerper schip is vooralrendabel voorprodukten met
een lage waarde per gewichts- of volume-eenheid. Lagdie waarde hoger, dan werd
het duurdere, maar snellere landtransport aantrekkelijker.
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Overslagplaatsen en stapelrechten
Tot in de vroege Middeleeuwen voeren schepen de hele rivier af.145Later 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 aande scheepvaart.De bovenloop was ongeschikt
voor de grote 'Nederlandse' schepen, terwijl dekleine 'Overlandse' schepen opde
benedenloop niet konden concurreren tegen de grotere schepen. De omslag tussen
beide typen rivieren ligt ergens in Limburg. Vanaf Roermond wordt het verhang
geringenvanafVenloishetnauwelijks meervanbelang(tabel 1).Noginhetbegin
vande 19eeeuwwashetonderscheid tussenboven-enbenedenloop vanbelang:ten
noorden van Venlo voeren schepen met een laadvermogen van 200 ton; tussen
Roermond en Venlo werd met schepen van 60ton gevaren, die vaak nog niet eens
vol konden worden geladen.146
Tabel 1 VervalperkmvandeMaas (Bron:Thurlings &VanDrunen, 1960,p. 198)
Traject

Verval per km

Visé-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

Hetlag voordehanddat indeomgevingvan VenloofRoermond een overslagpunt
zouontstaan,waargoederenkondenwordenovergeladenvandegrote 'Nederlandse'
schepen indekleine open schuiten vanhet 'Overland' en andersom. In de praktijk
heeft Venloeeuwenlangdezepositievervuld.Destadlaggunstiginhetgebiedwaar
de Maas definitief een laaglandrivier wordt en de ligging in een buitenbocht bood
een goede havenmogelijkheid. In de 13eeeuw laghier al een handelsnederzetting.
Langetijdgold VenlovoorNederlandsehandelaren als'hoogstemarkt',wat aangeeft
datdeschippersnietverdervoerenenhungoedereninVenloopdemarkt brachten.
Roermond heeft doordeeeuwenheengeprobeerd eendeelvandepositie van Venlo
over te nemen, maar is daar nooit in geslaagd.
Toen Venloeenmaaleen sterkepositiehadveroverddeden verschillende privileges
de rest. De stad slaagde erin degewoonte 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 omgoederen te laden, te lossen of opte slaan opde
westelijke Maasoevertussen VenloenMookenwerddehelehandelvandatgebied
naar Venlo geleid. Daarbij ging het er vooral om te voorkomen dat Overlandse
schepen Venlo voorbij zouden varen. Zout was het enige stroomopwaarts gaande
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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
stapelwerdnogversterktdoortolvrijdom, bijvoorbeeld inGorinchem,voorprodukten
die in Venlo waren gekocht.
In het noorden eindigde het Venlose stapelrecht bij Mook. Deze plaats was de
natuurlijke overslagplaats aandeMaasvoorNijmegen. InMookwaseenwaag,waar
in 1563 een waagmeester werd aangesteld. De weg overde stuwwal maakte zomer
enwinter verkeer mogelijk, wateen belangrijke inkomstenbron gaf vooreen aantal
dorpsbewoners. Die waren georganiseerd in het Moockse Fuhrmannsgilde
(wagenvoerdersgilde), dat nog in de 18e eeuw actief was.147 Voor het gebied
stroomopwaarts vanVenlostreefde Roermondnaareenstapelrecht,wat uiteindelijk
in 1579 lukte.148
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
plaatslagophetpuntwaareenbelangrijke handelsweguitGelderndeMaasbereikte:
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.149 Daarnaast
werden wel goederen over de Roode Beek landinwaarts gebracht. Arcen had
waarschijnlijk inde 14eeeuw stapelrecht,maarverloordatrechtin 1343aanVenlo.
Dat maakte niet meteen een eind aan de handel. Volgens Stoel150 begonnen de
moeilijkheden met Venlo pas goed nadat Arcen kort na 1400een zware tolvesting
bouwde.Inhetconflict metVenloberiepArcenzichopouderechten.Zoverklaarden
in 1520 inwoners van een aantal plaatsen in het achterland, waaronder Geldern en
Kevelaer, dat zij sindsmensenheugenis hungoederen inArcengekochtenverkocht
hadden. Ook de besturen van een aantal Maassteden verklaarden dat schippers uit
hun stad altijd in Arcen handel gedreven hadden.Uiteindelijk moest Arcenhettoch
afleggen tegen het grotere Venlo151,al bleef er tot ver in de 17eeeuw enige handel
bestaan.
Hetstapelrecht wasbijzonder nadeligvoordeaanvoervanmergelenkalk, belangrijke
meststoffen. Transportkosten vormdeneenbelangrijk deelvandetotalekosten 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 langs de Maas lagen losplaatsen, aangeduid als hamar,
hamert of amer152,waar voornamelijk mergel aan land werd gebracht. Al in 1294
had de Gelderse graaf 5 solidi aan inkomsten van de mergellosplaats in Tegelen.
Waarschijnlijk lag deze losplaats in Steyl, waar nog in de 17e eeuw een Mirgelhammer wordt genoemd. Van Steyl naar het zuiden liep de Mergelstraat.153 Aan
het eind van de 14eeeuw bestond een concurrerende losplaats in Belfeld, onderaan
de Maasstraat. Dehertog gaf toen een amerin erfpacht aan twee inwoners van die
plaatsdairupsymergelmoegenvercopen.Voorhetverderevervoermochten zeeen
weg aanleggen door het Meerlebroek naar Maalbeek. Een volgendeHaemer wordt
in 1407genoemd onder Venlo.154 OokDeHamert onder Wellerlooi zou haar naam
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danken aan een losplaats.155 Van dergelijke ontschepingsplaatsen werd de mergel
vrijverlandinwaartsvervoerd,tenminstetotindeomgevingvan Mönchengladbach,
30 km van de Maas.156
Aandewestzijde vandeMaasbeschikteHorstin 1539overeenhamerinHouthuizen
(Lottum) en over de weg daarnaartoe. In ruil mochten de bewoners van Lottum
kosteloos bijenkorven op de Horster heidevelden plaatsen.157 De hamer zelf was
40 schreden lang en 20 breed, en mocht worden opgeschoven als de rivier zorgde
voor afslag of aanslibbing.158
TenzuidenvanRoermondlageenlosplaatsinLinne,enookhierliepeenMergelweg
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 beslissing in 1579 in het
voordeel van Roermond uit. In 1598lietde stad mergel in Linne in beslag nemen.
EenenkelekeergafdestadtoestemmingominLinnemergeltelossen, bijvoorbeeld
in 1662 voor de hoeven De Waard en Hobert.159
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.160 Een bericht over400karren kleiuit de Gulikse heide,
dieeind 18eeeuwinBeeselwarenovergeladenopschepennaarHolland,hoeft echter
nog niet te wijzen op een regelmatige activiteit.161

Het lijnpad langs de Maas
Zeilen was lang niet altijd mogelijk en roeien of bomen kon alleen bij kleinere
schepen.Totdekomst vande stoomschepen werden veelschepen danook gejaagd.
Daartoe lag langs de hele lengte van de rivier eenjaag- of lijnpad.
Zoals alles,boodookditlijnpad kansopextrainkomsten.Zobezatendegravenvan
Loon al in 1275 het lijnpad (jaagpad) langs de Maas bij Asselt. Ze hadden het in
leen gegeven aandeheren van Home,diehet weerin leen gaven aandeheren van
Asselt.Voorgebruik vandatlijnpad moesttolwordenbetaaldenookderechtspraak
op deze weg leverde de eigenaar geld op.162Later waren landeigenaren langs de
grote rivieren verplicht een lijnpad vrij te houden zonder dat ze daarvoor een
vergoeding van schippers of paardedrijvers mochten vragen.163
Het lijnpad diende enkel om schepen tejagen; het was geen openbare weg.164 Dat
is waarschijnlijk ook de reden dat het in de laatste eeuw vrijwel is verdwenen.

Tolheffing en andere inkomsten
Zeer lucratief was de mogelijkheid om tol te heffen van passerende schepen. Hoe
winstgevenddatwastonendeGeldersehertogen,dieuithuntollen(zebezatentollen
aan Maas,Rijn enIJssel)meerinkomsten haaldendanuithun domeinen. Sommige
kastelen aandeMaas,zoalsKessel,Grebben (Grubbenvorst),Gennepen Middelaar,
danken hun opkomst voor een deel aan tolinkomsten. Iedere heer die land aan de
Maas had probeerde een graantje van de handel mee te pikken. De heren van
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Swalmen bezaten in 1275 een tol in Asselt, de heren van Milien (bij Nieuwstadt)
bezaten in 1308 de tol bij hun kasteel Grebben165, de heren van Horn hieven tol
inNeer (deHansemse tol),deheren van Dalenbroek in Ooi,dehertogen van Kleef
inGennependehertogenvanGulikinTegelen.DehertogenvanGelrebezatenonder
meereentolinRoermond (vanaf 1645tot een onbekend tijdstip vóór 1782geheven
in Stevensweert). De steden Venlo en Roermond telden zelfs verschillende tollen.
Een deel van de particuliere tollen kwam later in handen van de beide steden.
Roermond pachtte in 1416deAsseltse tol enkocht inhetzelfde jaar dievan Kessel.
In de tweede helft van de 17e eeuw was ook de Hansemse tol in handen van
Roermond. Venlo bezat indietijd detollen vanhetGebroken Slot (deruïne van het
oude kasteel Grebben) en de Middelaarse tol.166

Schommelingen in de omvang van de Maashandel
Als de tollen te sterk op de transportkosten gingen drukken, kon de handel
verschuivennaarlandroutes.Dematewaarindateffect optradisnietgeheel duidelijk.
Enerzijds werden de nadelige effecten van detollen verminderd doordat een aantal
Produktenwasvrijgesteld. Ookstedenkondenvrijstellingen vanbepaaldetollenkopen
ofkrijgen. Anderzijds werdhet aantaltollen steedshoger.In 1711bestonden tussen
GorinchemenLuik22 Maastollen,tweejaar laterwarenernog vier bijgekomen.167
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.168
Detollen waren maar een vande vele oorzaken voor schommelingen inde omvang
van deMaashandel. Oorlogen hebben soms dehandel stilgelegd, maar zorgden ook
voor extra verkeer. In de 17e en 18e eeuw leidde iedere veldtocht tot een verveelvoudigingvandeopbrengst vandeMaastollen. Meerstructureel wasdeinvloed van
ontwikkelingen indeherkomst- endebestemmingsgebieden. 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 aande benedenstroomse, waren defluctuaties inde grondstoffenwinning en -verwerking in het Luikse.In de 16eeeuw kenden mijnbouw, industrie
en bosbouw daar bijvoorbeeld een sterke groei.169
DeMaashandelheeft inde 16een 17eeeuwmisschienhaargrootste omvang bereikt
maarwasrelatief,ten opzichte vandetotalehandelsbewegingen indeNederlanden,
minderbelangrijk dan indelateMiddeleeuwen. Inde 18eeeuw liepde Maashandel
gestaagterug.Daarvoor zijn verschillende oorzaken aantewijzen, zoalsdeneergang
van de Hollandse stapelmarkt en de hoge heffingen.170 In de tweede helft van de
18eeeuw leiddedeaanleg vankanalen en straatwegen indezuidelijke Nederlanden
erbovendien toe,datderoute viaOostende enLeuvenvoorvervoernaarhet Luikse
industriegebied goedkoper werd dan de route door de Republiek.171
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Eriswelgesuggereerd datookdebruikbaarheid vandeMaas voordescheepvaart
door verzanding en opstuwing in de loop vande 18eeeuw afnam, maarhiervoor
bestaat geen bewijs. In de 19e eeuw werd de rivier zeker moeilijker bevaarbaar.
Wateronttrekking voor de Belgische kanalen en voor bevloeiingen in deKempen
leiddentoen 'szomerstoteendalingvandewaterstandinhetNederlandsedeelvan
de Maas. De rivier werd daardoor 's zomers vrijwel onbevaarbaar.172 DezeproblemenwerdenpasopgelostdoordeMaaskanalisatieinde20eeeuw(ziepar.9.3).
2.3.6Oost-westverbindingen en Maaskruisingen
VormtdeMaaseenrelatiefgoedenoord-zuid-verbinding,voorhetoost-westverkeer
wasmenaangewezenoplandwegen.EnkelebelangrijkewegenkruistendeMaasbij
RoermondenVenlo,waarbij overigensnietduidelijk isofdiestedenhunontstaan
deelsaandiekruisingendankten.Hetisevengoedmogelijkdatdewegenjuistnaar
desteden zijn geleid.
Nahet instorten van deRomeinse brug bij Cuijk hebben totde 19eeeuwstroomafwaarts vanMaastricht geen bruggen over deMaas bestaan.Wel bestond ereen
grootaantalveerverbindingen.Inhetmiddenvande19eeeuwkruistentussenMook
en Stevensweert bijna 30pontveren de Maas,wat betekent dat vrijwel ieder dorp
door een veer verbonden was met de overzijde. Een aantal van die veren (Echt,
Velden,Pol, Ooi)wordt al in de 15eeeuw vermeld.173

2.4 De natuurlijke wateren: de beken
Noord-enMidden-Limburgkenteengroot aantalbeken,die vrijwel allemaalnaar
deMaasstromen.Verschillendebekenhebbennamendietotvoorhetbeginvande
jaartelling teruggaan, wat erop wijst dat ze zonder onderbreking een rol hebben
gespeeld inde leefwereld vande mensen in de omgeving.Dit geldt voor deItter,
deNeer,deNiers,deRoerendeSwalm.Vandegrotebekenheeft alleendeGrote
Molenbeekeenzeerjongenaam.DenaamMolenbeekmoeteenouderenaamhebben
verdrongen; de plaatsnaam Meerlo verwijst misschien naar een oorspronkelijke
beeknaam de Mier.174 De beken lopen uiteen in lengte en hoeveelheid water.
Tegenoverdepiepkleinebeekjes diealopkorteafstand vandebronineengrotere
beekuitmonden,staatdeRoer,dieindeHautesFagnesontspringtenpasruim200
kmlaterindeMaasuitkomt.
2.4.1Boven-en benedenlopen
VeelbekenontspringeninhetdekzandgebiedenlopenvervolgensdoorhetterrassengebiednaardeMaas.Datleverdeeenkarakteristiekverloopop.Debovenloopdoor
het vlakkedekzandgebied wasvaakmoerassig.Versmallingen inbeekdalen,zoals
bijHunsel,verslechterdendezaaknog.Pasdoormiddeleeuwsgraafwerk warendeze
beken in staat de omgeving behoorlijk te ontwateren.
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Eennatuurlijk hoogteverschilbestondophetpuntwaardebeekeenterrasrandkruiste.
Hier ging de beek sneller stromen en zich achterwaarts in het terras insnijden.175
De natuurlijke afwatering zorgde hier voor goede vestigingsmogelijkheden voor
mensen.
Na de terrasrand kwam de beek weer in een vlak gebied, vaak in een fossiele
Maasmeander.Bij dewaterrijkere bekenleiddedeplotselingevlakkeliggingtoteen
uitzonderlijk kronkelend verloop, zoals de Swalm vanaf Wieier fraai laat zien.

2.4.2 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.

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. Inhet studiegebied zijn deRoer, de Swalm (met uitzondering van het
traject vanaf Wieier) en de Leubeek de enige duidelijke voorbeelden en zelfs van
deze beken is de bovenloop gekanaliseerd. Bij de Roer kan men erover twisten of
heteenbeekisofeenkleinerivier.DeRoervoertmeerwaterenwasaltijd moeilijker
beheersbaar dan de andere beken in het gebied. De nederzettingen in het Roerdal
werden beschermd door haakvormige leidijken, vergelijkbaar met de dijken in het
dal van de Maas.
Of beken actief meanderen hangt van een aantal factoren af: afvoer, terreinhelling,
sedimenttransport, aardvanbedding-enoevermateriaalenbegroeiing.Bijde afvoer
zijn vooraldepiekafvoeren vanbelang.Bedding-en oevermateriaal beïnvloeden de
mate en de snelheid waarin materiaal wordt meegenomen en weer afgezet.176
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 meerwaterenhogerepiekafvoeren te verwerken. Daarbij namdehoeveelheid sediment toe, zowel door een algehele toename van de erosie als door een
sterkere afkalving van de, niet meer door boomwortels beschermde, oevers.177
Overvroegereverleggingen vandeRoerbij SintOdiliënbergbestaanwatgegevens.
Fig. 19toonteenaantalafgesneden meanderstussenHerkenboschenPaarlo.Degrote
bocht bij de Hammerhof ontstond omstreeks 1560,toen de Roer hier min of meer
opdrift sloeg.Indewinter van 1565-'66werddeHammerhof bedreigd. Deeigenaar
stelde voor de rivier door te steken bij Groot Paarlo.178 Het is niet bekend of dit
ookgebeurde,maarlaterlagweldemolenvanGrootPaarloaaneen bochtafsnijding.
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Fig. 19De Roer bijHerkenbosch. Basis: Topografische Kaart(blad751,verkend1890)

Ookinde 18eeeuwwasdeRoerhieractief.EenopmetingvanGrootPaarloin 1756
toonde aandat daar sindseen vorige opmeting (1727)4 morgen en 9roeden nieuw
landwasaangeslibd,terwijlevenverderop,bijdewatermolen,7morgenen3roeden
waren afgeslagen.179 Ook de molen zelf was intussen weggespoeld.180
Net alshun collega's aan de Maas probeerden ook de landeigenaren langs de Roer
hun landtegen afslag te beschermen doordeaanlegvan 'batten'. Deoudst bekende
aanwijzing hiervoor stamt uit 1565, toen de koper van de Tonedenhof in Melick
rijshout van de Meinweg wildegebruiken voorhethoognodige onderhoud aan zijn
batten langs de Roer.181 Ook de stad Roermond bezat in de 16e eeuw batten aan
de Roer.182 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.183 In 1687 werden drie batten (kribben) achter
het huis Vrymersum gerepareerd. Debatten waren aangelegd omte voorkomen dat
het huis door de Roer zou worden weggespoeld.184 Rond 1779 moesten de batten
bij de Hammerhof jaarlijks met minstens tweeduizend 'fachinen' en ettelijke
duizenden palen op peil worden gebracht. Desondanks veroorzaakten hoge waterstanden in 1784grote schade bij de Hammerhof en Daelenbroek. Reparaties waren
urgent om ergere schade te voorkomen.185

Bochtige, maar nauwelijks actief meanderende beken
Vakerdande actief meanderende bekenkomteen tweedetypevoor:bekendie wel
een bochtig verloop hebben, maar die niet of nauwelijks actief meanderen. Deze
beken hebben ooit de makkelijkste weggekozen door een natuurlijk landschap dat
verschillenvertoondeinhoogteligging,bodemgesteldheid enbegroeiing.Datleverde
een bochtige loop op, die echter in de loop van de tijd nauwelijks veranderde.
Kaartvergelijking maakt duidelijk, dat verschillende bochtige beken hun loop
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gedurende de laatste eeuw niet of nauwelijks hebben verlegd.186 Een voorbeeld is
de benedenloop van de Swalm, in het Maasdal. Een fraai voorbeeld is ook het
Geldernsch Kanaal,datin 1770isaangelegd.Indesteileafdaling naardeMaasging
het kanaal al snel meanders vormen, die nadien vrijwel op hun plaats bleven.

Kleine beken met een hoekige loop
Debeken vanhet derdetypebevatten welstromend water, maarhunloopishoekig.
Dit betreft zeer kleine beken, die grotendeels gegraven zijn en bestaande
perceelsscheidingen volgen.

Gekanaliseerde beken
Vaneen aantalbekenishetnatuurlijke karakter verloren gegaan.Meestalbetreft 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')wordtgebruikt,heeft intussenhet overgrote
deelvandebeken inhet zandgebied getroffen. Ophet verloop vandeze kanalisaties
komen we in hoofdstuk 9 terug.

Gegraven beken
Tenslotte iseen aantal beken geheel ofgedeeltelijk gegraven.Infeite magmenhier
niet spreken van beken, maar gegraven sloten en weteringen zijn soms nauwelijks
vannatuurlijke bekenteonderscheiden endescheidslijn tussengegravenenvergraven
isniet altijd tetrekken. Bijhet graven vanontwateringssloten werd zoveel mogelijk
gebruik gemaakt vanbestaandehoogteverschillen, wateen bochtige looptot gevolg
heeft. Een sloot die door een hoogte heen wordt gegraven om een moeras te
ontwateren, zalbovendien stromend water voeren ensoms—wezagen het albijhet
Geldernsch Kanaal — zelfs gaan meanderen.

2.4.3 De invloed van de mens
Beken hebben altijd een belangrijke plaats ingenomen in het leven van de mensen
in de omgeving. Ze voerden water aan omte drinken, om land te irrigeren, bier te
brouwen,watermolens aantedrijven enomdeomgevingvan vestingen onderwater
te zetten. Nog belangrijker dan de wateraanvoer was de afvoer van overtollig
regenwater. Om deze functies te kunnen vervullen werden beken en hun directe
omgeving voortdurend aangepast. Al eeuwen geleden waren alle beken al door
menselijk ingrijpen beïnvloed. 'HetvraeisteenraersteinHollandt iseenelevendige
beeck te hebben' schreef Johan Maurits van Nassau al in 1674 over het Hollandse
duingebied. Een paar eeuwen later kunnen we deze uitspraak geldig verklaren voor
heel Nederland.187
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Bekenalsenergiebron: watermolens
Al sinds de vroege Middeleeuwen zijn beken gebruikt om watermolens aan te
drijven.188 Tot in de 13e eeuw bestonden alleen watermolens en, waarschijnlijk,
rosmolens.Dewindmolenwerdrond 1200geïntroduceerdenvormdeplaatselijkeen
groteconcurrent.Verschillendemiddeleeuwsewatermolenszijnlatervervangendoor
windmolens,maarwaarvoldoendestromendwateraanwezigwashaddendewatermolens methun constante en zekere wateraanvoer ooklaternogde voorkeur.
Om de exploitatie van een watermolen mogelijk te maken moest aan twee voorwaardenwordenvoldaan:voldoendewaterenvoldoendeverval.Doordeaanlegvan
eenstuwkonaanbeidevoorwaarden wordenvoldaan:destuwzelfgafhethoogteverschil,terwijlhetstuwmeererachter(demolenvijverof'wijer')ervoorzorgdedat
er meestal voldoende waterwas.
Eennadeelvanditsysteemis,datdeopstuwingdeafwateringvandestroomopwaarts
gelegenlanderijen bemoeilijkt. Naasthet 'molenrecht' (hetrechtomeenmolente
mogenoprichtenentegebruiken)bestonddaaromeenafzonderlijk 'stuwrecht'(het
recht omhetwatertoteen bepaalde hoogteopte stuwen).189Deopstuwing bracht
eenmolenaarvaakinconflict metdestroomopwaarts wonendeboeren,ookomdat
molenaarshetwaternogaleensverderopstuwdendandetoegestaneenoppeilschalen
aangegeven hoogte.
Volgens een zegsman uit 1798/'99 zorgden demolens opdeNiers er voor datde
weilanden langsdezerivierinde wintermaanden eenvoetonderwater stondenen
zetten demolenaars alshet zouitkwamook 's zomersdezaaknogblank.190Soms
moestenstuwengedurendedezomermaandenbuitenwerkingwordengesteld,zodat
demolenalleengedurendedewintermaandenkondraaien.191ZomochtendewatermolensvanLeveroijenTungelroijalleendraaienvan1 oktobertothalfmaart.Toen
dit in 1446schriftelijk werd vastgelegd washet aleen oudegewoonte.192In 1796
verdweenhettoezichtopditrechtenverslechterdedesituatieplaatselijknog.In19eeeuwserapportenwordenmolenstuwensomsaangewezenalsdebelangrijksteoorzaak
voor een slechte afwatering.193
Deproblemenmetdebovenstroomsegrondeigenarenkondenwordenverminderddoor
deaanlegvaneenmolenbeek.Eenmolenbeekiseengegravenbeekloop,diestroomopwaartsvandemolenvandenatuurlijke beekaftakt en,dooreengeringerverval,
het water kunstmatig hoog houdt.194 Een stuw zorgt ervoor dat een constante
hoeveelheid waterdemolenbeek instroomt.Derestvanhetwaterstroomt overde
stuw heen in de oorspronkelijke beek. Omdat de terminologie door molenaars is
ontwikkeldheetdeoorspronkelijkebeekde'afslagtak'.Bijdemolenkondetoevoer
vanwaternaarhetradwordengeregeldmetde'maalsluis'.Daarnaastlageentweede
sluis, de 'lossluis', die het overtollige water rechtstreeks voorbij het rad op de
molenbeekloosde.Voorbijdemolenkwamdemolentakweeruitinde afslagtak.195
Demeestemolenbekenbevattenzoveelwaterdateenafzonderlijke wijer overbodig
werd.Omdatdeoorspronkelijke beeknaastdemolenbeekbleeffunctioneren,werd
deafwatering vandeaangrenzendelanderijennauwelijksbelemmerd.Eenmolenbeek
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wasprivé-eigendom,integenstellingtotdeoorspronkelijke beek,dieaandelandsheer
of aan de gemeenschap toebehoorde.
Eris nog een andere mogelijkheid omeen molenbeek aan te leggen, namelijk door
een beekmeander af te snijden. Het verval van de beek in de lange meander wordt
dan over een veelkortere afstand overbrugd. Een voorbeeld leverde de watermolen
van 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.196
Nog een voordeel van molenbeken was, dat ze de scheepvaart niet belemmerden.
Doordat de watermolens op de Roer aan molenbeken stonden, kon een commissie
diein 1705demogelijkheden voorscheepvaart overdezebeekonderzocht, schrijven
dat er tussen Roermond en Düren geen watermolens op de Roer stonden.197
Doordehoge stichtingskosten zijn de meeste watermolens gebouwd door kloosters
engrootgrondbezitters. Omdeinvesteringenterugteverdienen legdendieeen 'ban'
opdemolen,watinhielddatdeonderhorigenverplicht warenhungraanopdiemolen
te laten malen. De meeste graanmolens vóór de Franse tijd waren banmolens.
Deaanwezigheid van eenwatermolen beïnvloedde ookflora en fauna. Indedirecte
omgeving van een watermolen vinden we buiten de natuurlijke beek langzaam
stromend water indemolenvijver, water met een constante diepte in de molenbeek
enextra zuurstofrijk water direct stroomafwaarts van demolen. Visvangst wasdan
ook voor veel molenaars een goede bijverdienste.

Visrechten
Vooraldoordevelekerkelijk voorgeschreven vleeslozedagenwasviseen belangrijk
consumptieartikel.Naarmatedeafstand totdekustgroterwerdsteeghetaandeelvan
zoetwatervis in de totale visconsumptie. Over de omvang van de visserij in de
Limburgse beken isweinigbekend.Veelplaatselijke heren bezatenhetvisrecht.De
heren van Geldern bezaten het recht ommetnetten te vissen in de Niers:drie maal
perjaar mochten zeeen net stroomafwaarts trekken van de molen van Caen (boven
Geldern) naar de Maas.198 Het visrecht aan de hele Melickse zijde van de Roer
behoorde aan de hoeve Genhof in Melick, terwijl het huis Vrymersum in Sint
Odiliënbergaandeoverzijde viste.In 1486exploiteerdenbeiderechthebbenden samen
een steil (stuw) ten zuidwesten van Melick in de Roer. De steil diende om vis te
vangen.Vissenkondendegeslotenstuwnietpasseren,enwerdengevangeninkorven
die voor de stuw in de rivier werden geplaatst.199 Een andere steil lag bij St Joost
in de Vulensbeek. Ook de naam van het gehucht Steyl bij Tegelen wijst op een
dergelijke installatie.

Water voor verdediging
Opveelplaatsen is het water door de mens te hulp geroepen als bescherming tegen
vijanden. Demeeste stedenenkastelen waren omringd doorgrachten; veelkastelen
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zijn om deze reden in beekdalen gebouwd. Tegelen en Venlo hebben langdurig
gevochten om het water van een beek, die onder meer de gracht van Venlo moest
voeden.200 Bij Echt moet de Geleenbeek, ter plaatse Molenbeek geheten, zijn
verlegd omdegracht (deKerkgraaf) te voeden endeEchtermolen (in 1307Nieuwe
molen genoemd) aan te drijven.201 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.202 Daartoe lag een houten, vanaf 1532
een stenen, caer (waterdoorlaat) in de Bocholterbeek.203 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.204 De
Weertbeek voedde later ook de grachten om het tweede kasteel en om de stad.

Scheepvaart op beken
Veelmeerdanwetegenwoordig voormogelijk houden,zijn bekenvroeger 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.205 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 schuiten over de Roer.206 Uit de aanwezigheid
van de steilin de Roer in 1486kunnen weopmaken datderiviertoen niet bevaren
werd.207 In 1550 voer een schip over de Roer naar Gulik, maar dat was misschien
uitzonderlijk. Negenjaar later vernemen wenamelijk vanplannen omdeRoervan
Roermond tot aan Gulik bevaarbaar te maken. Waarschijnlijk is het er niet van
gekomen.208 Een volgende poging werd in 1604 ondernomen. Op de rechteroever
werdeenlijnpad (jaagpad) aangelegd,waarvooreengrootaantalbomenwerdgekapt.
Het gevolg was een snellere oeverafslag. Het plan werd niet verder uitgevoerd.209
Een volgendplan,rond 1660,strandde onder meer ophetstapelrecht dat Roermond
opeiste.Devolgende aanzet dateert van 1705,toen decommandant van de vesting
Roermond (kolonel d'Abadie), met de Raadfiscaal van het hof van het Gelders
Overkwartier(G.Pallant)enderentmeestervanhetambtMontforteenverkenningstocht langs de Roer maakte om te bekijken of de rivier bevaarbaar kon worden
gemaakt.Zijbrachteneenpositief adviesuit,waarbijzewezenopdeveleprodukten
diedestreekrondGulikenDürenleverde(graanenandereveldvruchten,hout,wol,
bouwsteen, kolen, kalk, koper, ijzer). Op een aantal plaatsen, onder andere bij
Vlodrop,stelden ze bochtafsnijdingen voor. Ook dezekeer werden deplannen niet
uitgevoerd, en toen Roermond tien jaar later onder Oostenrijks bestuur kwam
verdween het plan definitief in een lade.210
Zelfs over de Roode Beek, ten noorden van Arcen, heeft enige scheepvaart plaatsgevonden.Li1520verklaardenenkelebewonersvanplaatseninhethuidigeDuitsland
dat zij inArcen goederen kochten die overde Maas werden aangevoerd. Stenen en
mergel werden vandaar wel op vlotten over de Roode Beek vervoerd.211 De
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Vlootbeek bevatteinde 13eeeuwvoldoende wateromaanvoerperschipvanbouwmateriaal voor de bouw van kasteel Montfort mogelijk te maken.212

Onderhoud om de waterafvoer oppeil te houden
Doordeeeuwenheen zijn boeren verplicht geweest ombekente onderhouden. Van
belangrijke bekenwarenbreedteendieptevoorgeschreven. Zoschrijft hetKeurboek
vanAsten(Noord-Brabant) debreedtevandeGroteAavoor:6voetindebovenloop,
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.213

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.
Al in de Middeleeuwen zijn beken uitgediept om de waterafvoer te verbeteren.
Waarschijnlijk koneendeelvandebeekdalenpasnadergelijkemaatregelen intensief
als hooi- en weiland in gebruik worden genomen. Ook de turfgraverij in de grote
hoogveengebieden ginggepaard metgraafwerk aanbeken.DemeesteturfindePeel
is gestoken (in plaats van gebaggerd) en om turf te kunnen steken moet een
veengebied eerst ontwaterd worden.Daartoe zijn bekenuitgediept ennaar achteren,
het veengebied in, verlengd. Een aanwijzing voor oude cultuurtechniek biedt de
beschrijving van de grenzen van Asten uit 1367214, waarin zowel een geregten
[=rechtgetrokken?] vliet (op de Limburgse grens ten oosten van de Willibrordsput
bij Meijel) als een geregten stroom wordt genoemd.
Het landschap draagt de sporen van graafwerk aan beken. Al eeuwen geleden zijn
sommige beken afgedamd, terwijl andere juist werden uitgegraven. Voorbeelden
vinden we in de omgeving van Thorn. DeAbeek splitste zich oorspronkelijk bij de
huidigeNederlands-Belgische grensintweetakken.Dezuidelijke heetteAaofOude
Beek215 en was, gezien deze namen, de oorspronkelijke hoofdtak van de Abeek.
Tot 1942vormdedeOudeBeekdegrenstussenNeeritter enHunsel.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'.216
De oude beek is steeds verder verzand en uiteindelijk, bij de huidige boerderij
Damshof,afgedamd. VandeOude Beekisnu alleen nogeen restgeul over(fig.20).
Een soortgelijke ontwikkeling heeft deItterbeekdoorgemaakt. Inde Middeleeuwen
liepdebelangrijkste takvandeze beekvanIttervoort naarGrathem, om uiteindelijk
uit te komen in de Neerbeek.217 Ittervoort en Santfort ontstonden bij doorwaadbare
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plaatsen in deze beek. Dehuidige loop van de Itterbeek, van Ittervoort naar Thorn
(waar de naam verandert in Thornerbeek) is mogelijk door menselijk ingrijpen tot
standgekomen.Ookvandezeoudeloopisnogmaareensmalleslootover(fig.21).
Ook aan de Vlootbeek is het nodige graafwerk verricht. De beek stroomt vanuit
Duitsland langsPosterholtnaarMontfort. Inoudestukkenwordtdebeekeenvoudigweg Vloot (bijvoorbeeld 1474dat Vloei)21* genoemd, een naam die verwant is aan
vliet en duidt op stromend water.219 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. Iets voorbij
Steil kwam de Vlootbeek tenslotte uit in deKrombeek. DeSteil zelf was een stuw,
die een vijver vormde en misschien tevens diende omde 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 werddegenoemde steiluitgebroken.Ookliethijeenwaterloop
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 ishetdezelfde alsdenieuwebeekait in 1670wordt
genoemd.

Fig.20 Restantvande Oude Beek(18325/353,64) (fotoStaring Centrum)
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Fig. 21 Restant van de oude bedding van de Itterbeek (186,571354,00) (foto Staring Centrum)

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 omde watermolen van de heren van
Well aantedrijven. Demolen spoelde in 1674wegdooreenvloedgolf (uit deMaas
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
ontginningvanWellsmeer(vanaf 1901)enverminderde opnieuwvanaf dejaren '60,
toen de grind- en zandputten voor een verlaging van de grondwaterstand zorgden.
De beek voert nu nog maar af en toe water.220
Aanpassingen aan beken om de afwatering te verbeteren, werden in de 20e eeuw
aanzienlijk grootschaliger. Hierboven wezen we alop degrote aantallen beken die
in de 20e eeuw zijn gekanaliseerd.
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Irrigatie
Bevloeiing, zoals dievooral in de 19eeeuw korte tijd populair was (ziepar. 3.3.3),
betekendedeaanlegvanuitgebreidesystemenvanslotenendammenineenbeekdal.
Soms werd de beek bedijkt omhet waterpeil in de beektekunnen verhogen. MolenaarsinIttervoort,NeeritterenThornklaagdenomstreeks 1860dathetgrootstedeel
vanhet water vandeItterbeek werd gebruikt voorvloeiweiden langs de bovenloop
van de beek.221

Landaanwinning en landverlies
Meandering van beken leidt voor landeigenaren aande binnenbocht tot winst,voor
huncollega's aandeoverzijdejuisttotverlies.Beidenkondenovergaantotdeaanleg
vanbatten,deeenomdeaanslibbingtebevorderen,deanderomafslagtegentegaan.
Deeffecten warenverschillend:inheteerstegebiedversterktenbattendemeandering,
in het tweede gebied hadden ze een dempend effect.
Een tamelijk recent voorbeeld van de invloed van grondeigenaren op beeklopen
vinden we bij de Niers in Gennep. In 1877kreeg de eigenaar van een eiland in de
beekeneenstuk landopdeoeverdaartegenovertoestemming omdetussenliggende
geultedempen.Hetmateriaaldaarvoorverkreeghijdoordeanderegeuluittediepen
en een strook aan de buitenzijde van het eiland af te graven.222

De monding van de Roer
Wel 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 laatstejaren eentegengestelde ontwikkeling herkenbaar. De sterk
verbeterde afwatering doordegekanaliseerdebekenleiddeindezomermaanden tot
verdroging, wat weer leidde tot aanvoer van, vaak vervuild, water van elders. De
huidigeinspanningenzijneropgerichthetlokalewaterlangervasttehouden.Samen
metde behoefte aanhogerenatuurwaarden leiddedittotdehuidigetrend ombeken
weer een meer bochtige loop te geven.
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2.4.4 Beekovergangen
Veeloudewegenvolgendebeekdalranden,waarimmersookdeoudenederzettingen
liggen.Indedwarsrichtingwarenbeekdaleneenbarrièrevoorhetverkeer.Waareen
belangrijke wegeen beekkruiste bestond somseenveer,bijvoorbeeld overde Roer
bij Lerop.223 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 vandebeek alsdeoevers moesten stevig zijn. Voordesinbelangrijke wegen
werden in de loop van de tijd vervangen door bruggen.
Karakteristiekishetwegenpatroonrondzo'n overgang.Kortvoordeoversteekkomen
verschillendewegensamen,nadeoversteekwaaierendewegenweeruit.Dieligging
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. Zoliggenverschillendekerkdorpen bijeenoudebeekovergang.
Voorbeelden zijn Grathem (fig. 22),Gennep,Ittervoort, Haelen, Hunsel,Neer, Sint
Odiliënberg, Swalmen en Vlodrop.Wanssum en, minder duidelijk, Meerlo bestaan
uit twee delen, van elkaar gescheiden door het onbewoonde beekdal.
Sommige beekovergangen hebbeneenhoge ouderdom:Ittervoort wordtalgenoemd
in 1252 en bezat in 1343 al een brug224, wat erop wijst dat er een belangrijke weg
liep.Oostelijk vanIttervoortlagbijSantfort (1343 'Zantvoerde') eentweedevoorde
in dezelfde beek.225 De brug over de Roer bij Vlodrop, waarschijnlijk onderdeel
van een route van Keulen naar Antwerpen, wordt al vermeld in 1294/'95.226 Nog
veelouderisMelick,datalindeRomeinsetijd ontstondbijeendoorwaadbareplaats
in de Roer.
Overigens wijzen niet alle namen op -voorde op een beekovergang: denaam heeft
debrederebetekenis vanovergangofdoorgang.Lingsfort (1330Lynxvoert)bijArcen
lagbijvoorbeeld bijhetpuntwaardebelangrijke wegvanGeldernnaardeMaaseen
moerasgebied kruiste.

2.5 Sporen in het landschap
Denatuurlijke vormenbepalennogsteedsopheelveelmanierenhetlandschap,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 periode is nog af
telezenaansträngenenafgesneden meanders.DeMaasendebekenzijn eeuwenlang
doormenselijk ingrijpen aangepast.Debelangrijkste historischesporenvande strijd
tegen het water zijn wel de leidijken in de dalen van Maas en Roer.
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Fig.22 Grathem volgenshetoudstekadastrale minuutplan (1817)
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3 De bestanddelen van het cultuurlandschap
De oude cultuurlandschappen van Noord- en Midden-Limburg, we verdeelden ze
hiervoor al in de landschappen van rivierterras-, stuwwakand- en dekzandontginningen, vormen varianten van het landschap van de 'kampontginningen en
essen'.227 In oudere literatuur worden deze landschappen onder het
esdorpenlandschap gerekend.228 Kenmerkend voor deze cultuurlandschappen was
de ruimtelijke scheiding tussen de verschillende bodemgebruikseenheden: akkers,
beekdalen,heidevelden en bossen.Dezehadden alleeenfunctie binnenhet vroeger
gebruikelijke gemengde landbouwbedrijf. Alvorens in hoofdstuk 4 de regionale
verschillen tebehandelen,bekijken weindithoofdstuk debouwstenen vandeoude
cultuurlandschappen. Na een inleiding over het gemengde landbouwsysteem (3.1)
komen achtereenvolgens debouwlanden (3.2),degraslanden (3.3),de onontgonnen
gebieden (3.4),het wegenpatroon (3.5)en denederzettingen (3.6) aan de orde.Het
hoofdstuk eindigtmeteenkorteconclusie overhetvroegerelandbouwsysteem (3.7)
en een paragraaf over de sporen in het landschap (3.8).

3.1Gemengdbedrijfalsbasisvoorhetvroegerecultuurlandschap
3.1.1 De bedrijfsonderdelen
Hetoudecultuurlandschapopdezandgrondenkreeghaarkenmerkendestructuurdoor
eeneeuwenlange gemengde bedrijfsvoering indelandbouw. Doelwasdeproduktie
vanakkerbouwgewassen, vooralgraan.Degrotehoeveelheidmestdienodigwasom
het bouwland jaar najaar een gewas te laten voortbrengen was tot in de 19e eeuw
het grootsteknelpunt van de landbouw opde zandgronden. Om aan mestte komen
hield iedere boer vee, vooral runderen en schapen.
Tot in de 19eeeuw bezat iedere boerderij daarom naast bouwland een hoeveelheid
(rechtenop)weidegronden(weiland,heide,bos)enhooiland.Dehooilandenleverden
voer om dieren de winter doorte helpen. Daarvan profiteerden vooral de paarden,
dievroeginhetseizoendeploegmoestenkunnentrekken.Runderenhoefden minder
snel na de winter prestaties te leveren en werden net voldoende gevoerd om te
overleven. Omstreeks 1800 werd vrijwel de hele hooioogst aan de paarden
gevoerd.229
De gemeenschappelijk gebruikte gronden (de 'gemeynten') waren belangrijker
naarmateboerderijen overmindereigenweidegrondenbeschikten.Tabel2geeft aan
dat de domeinhoeven van Montfort, zekerniet de armste en kleinste boerderijen in
Midden-Limburg, maar over zeer geringe oppervlakten eigen grasland konden
beschikken.230 Er is geen reden om aan te nemen dat dit voor andere boerderijen
gunstiger lag.
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Tabel 2 De domeinhoeven van Montfort methun oppervlakten bouwland, grasland
enhoutgewas/heide (afgerond totbunders) omstreeks 1768.Uit:Roebroeck, 1967a,
p. 349

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

Bouwland
15
12
27
29
23
28
23
16

Grasland
4
1
1
29
1
13
7
6

Houtgewas/heide
7
9
1
11
6
28
15
1

Omdat drijfmest de ontluikende gewassen verbrandt231, moest de dierlijke mest
worden aangemaakt met stro, strooisel, plaggen of zand. Plaggen werden gestoken
opdeheide en, soms,in de graslanden. Zand kwam meestal van de heide, stro van
het bouwland en strooisel uit de bossen.
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. De groeiende verschillen
tussen rijk en arm zijn niet alleen in de vegetatie, maar ook in de bodem terug te
vinden.Deoudebouwlanden zijnnuherkenbaardooreendikkehumeuzebovenlaag,
een 'esdek' (ziepar.3.2),terwijldeheidegebiedengekenmerkt wordendoordearme
heideprofielen ('humuspodzol'), ookwaarvannatureeenwatrijkere zandgrond (een
'moderpodzol') aanwezig was.232
Deverschillende bedrijfsonderdelen warenruimtelijk gescheiden,waarbij deligging
van deafzonderlijke delen sterk werd bepaald door denatuurlijke omstandigheden.
Het bouwland lag op de gronden met de beste ontwatering. De beste wei- en
hooilandenlagen aandeMaasenaandebeken.Derestvanhetgebiedwerdextensief
gebruikt.Deverschillendebedrijfsonderdelen warendoorveldwegenmetdeboerderij
verbonden.
Degrondslagen van dit systeem zijn in de loop van de Middeleeuwen ontwikkeld.
In de vroege Middeleeuwen moet het landschap nog zijn gekenmerkt door kleine
akkers engrote bosgebieden. Debossenhadden een belangrijke rolindeeconomie,
als weidegrond,jachtterrein en als leverancier van brandstof en bouwmateriaal. De
bossen verdwenen echter inhoogtempodoordat delenwerden ontgonnenenderest
steeds intensiever werd gebruikt.
In de hoge Middeleeuwen lijken de weidegronden in de beekdalen belangrijker te
zijn geworden. Ook deheide ging,vooral als weidegrond voor schapen (die echter
heel wat minder mest geven dan runderen) en als leverancier van plaggen, een
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belangrijkerplaatsindeeconomieinnemen.Plaatsenwaardeakkersgrensdenaan
de goede graslanden in de beekdalen werden een gezochte vestigingsplaats voor
boerderijen. Veeloudeboerderijen hebbeneendergelijke grensligging.Ookopde
grensvanbouwlandenheidevindenwewelboerderijen,maardiezijnmeestalvan
watjongere datum.
Onderdrukvandegroeiendebevolkingwerdhetlandbouwsysteemindeloopvan
detijd intensiever.Ontginningen leiddentoteeninkrimpingvandeweidegronden,
maartegelijk tot eengroteremestbehoefte. Dedruk opdeweidegronden namtoe,
debossendegenereerdentotheideeningebiedenwaardebegroeiingtesterkwerd
aangetastontstondenzandverstuivingen.Deoppervlaktebouwlandindenegentiende
eeuw washet maximaal haalbare tot dekomst van dekunstmest.
3.1.2Heide- en Maasdorpen
Deverhoudingtussenbouwland,graslandenheideverschildeperdorp.Ingroteüjnen
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,wateenminderzwarebemestingmogelijkmaakte.Dedorpenaande
Maashaddenbovendienhetvoordeel,datzegemakkelijkermeststoffen, zoalsmergel,
van elderskonden aanvoeren.
De heidedorpen hadden daarentegen een groot gebrek aan grasland, en werden
daardoorsterkinhunlandbouwkundigemogelijkhedengeremd.Omtochvoldoende
vee tekunnen houden,gebruikten dezedorpen een grote oppervlakte heidegrond.
Eenvoorbeeld vaneendorpmetzeerbeperktemogelijkheden wasMeijel.Ditdorp
bezat eenrelatief grote oppervlakte gemeynt,maar dekwaliteit was blijkbaar erg
slecht:inde 16een 17eeeuwpachttehetdorpooknogregelmatigeendeelvande
Astense Peel om vee en schapen te weiden en strooisel en heide(plaggen) te
winnen.233Deheren van Meijel bezaten daarnaast hooiland in Buggenum, aande
Maas; de bewoners van Meijel waren verplicht dathooite maaien.234
Dergelijkeuitwisselingenverzachttenopmeerplaatsenhetonderscheidtussenbeide
groependorpen.ZoliepenschapenuitdeMaasdorpenGeysteren,MeerloenWanssum
inde 17eeeuwopdeVenrayseheidevelden.235DehooilandendiehetRoermondse
Kartuizerkloosterbezatopeen 'grind' bijMaasbracht,stondenterbeschikkingvan
de pachters van de Thuserhof en de Wijerhof bij Asenray. Van beide hoeven zal
vooraldeeerstedatlandhardnodighebbengehad.Hetbedrijf omvatteruim30ha
armezandgrond,waarvaneendeelinde17eeeuwwerdomschrevenalsnauwelijks
demoeitewaardomtebebouwen.Desondankswashetovergrotedeelvanhetland
als bouwland in gebruik.236
Deverschillendelandbouwkundigemogelijkheden verklarenvooreendeeldegrote
verschilleninbevolkingsdichtheid indelateMiddeleeuwen.Inde 15eeeuwlagdie
dichtheid in de omgeving van de Maas aanzienlijk hoger dan verder in het
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binnenland, een patroon dat tot in de 19e eeuw bleef bestaan. Toch speelden hier
ook andere zaken in mee. Sommige Maasdorpen profiteerden van handel, en een
aantaltypischeheidedorpen (Horst,Sevenum)bezathuisnijverheid. Ookdespreiding
van grootgrondbezit toont het onderscheid tussen Maaskant en Heikant. Het grootgrondbezit issterkgeconcentreerd indezoneslangsdeMaasendeRoer.Hetleidde
ertoe dat de verschillen tussen rijk en arm hier groter waren dan in de echte
zanddorpen.
De bevolkingsdichtheid was niet alleen afhankelijk van delokale omstandigheden.
AlindelateMiddeleeuwen zienwegroteverschillen inbevolkingsdichtheid tussen
de Nederlandse zandgebieden, verschillen die niet te verklaren zijn uit verschillen
inbodemgesteldheid en andere lokale factoren. Bijnadere beschouwing kunnen we
alindieperiodeeenpatroon vanconcentrische cirkelsrondhetVlaamsekerngebied
zien. Met toenemende afstand van Vlaanderen en Brabant namen de bevolkingsdichtheid en de intensiteit van de landbouw af. De bevolkingsdichtheid in de
Limburgse zandgebieden waslagerdandieinBrabant,maarhogerdanindeVeluwe
en de Graafschap.237 De hogere bevolkingsdichtheid is de belangrijkste verklaring
voorde grote oppervlakte bouwland indeBrabantseenLimburgse zandgebieden in
vergelijking tot die in Oost-Nederland.

3.1.3 Dorpsgebieden
Deoudebestuurlijke indelingweerspiegelt hetlandbouwsysteem. Demiddeleeuwse
heerlijkheden en parochies, maar ook nog de 19e-eeuwse gemeenten, vormden
economischeeenheden diewoonplaatsen,bouwlanden,graslanden eneenhoeveelheid
onontgonnen gebieden omvatten. In de loop van de tijd zijn de oorspronkelijke
uitgestrekteparochiesuiteengevallen,maarvrijwelsteedsin'complete' economische
eenheden. Nog in de 18e eeuw hadden gemeenschappen met verschillende kernen
deneiginguiteentevallen inafzonderlijke eenheden.238Conflicten overhet gebruik
vandegemeenschappelijke bossenenheideveldenvormdenvaakdeachtergrond voor
zulke splitsingen.
Uiteindelijk vormdeinde 18eeeuwvrijweliederdorpeenafzonderlijke bestuurlijke
eenheid;zelfs waarverschillendedorpenonderdezelfde schepenbankvielen,hadelk
toch vaak een zekere mate van zelfstandigheid. Soms vormden deze dorpen een
afzonderlijke 'gemeint' (eenaanduidingvoordegezamenlijke grondbezitters vaneen
plaats).239 De gemeint hield zich vooral bezig met het beheer van de gemene
gronden,maarvervuldewaarhetressortnietsamenvielmetdatvaneen schepenbank
ookpublieketaken.Zowerd deinning vandelandsheerlijke bede aandegemeinten
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, Ohé en Laak vielen.240 Leeuwen en Asenray, die vielen onder de
schepenbank van Maasniel,hadden rond 1700elk een eigen burgemeester.241 Waar
binneneengemeinteofschepenbanksgebied gehuchtenkondenworden onderscheiden,
hadden ook die soms eeneigen bestuur metenige bevoegdheden. Voorbeelden zijn
de vijf 'rotten' (buurschappen) in Stramproy en de 'hertschappen' in Horst.242
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IndeFransetijd werdendemeestebestaandeschepenbanksgebieden engemeinten
omgezet in de nieuwe gemeenten. Waar twee of meer oude eenheden werden
samengevoegd(BroekhuizenmetBroekhuizenvorst,HorstmetSevenum,Lottummet
Grubbenvorst,BergenmetHeijenenWell,MaasbreemetBaarloenBlerick),bleven
de bewoners nog lang denken in de oudeeenheden. Sevenum werd in 1836weer
afgescheiden vanHorstenbijveelanderevoorbeeldenkregendeoudeheerlijkheden
als 'afdelingen'243 weer een zekere autonomie. In de nieuwe gemeente Maasbree
blevendedrieafdelingenrivaliserentotdeannexatievanBlerickdoorVenlo.Een
tijdlangwerdhetgemeentehuisbijtoerbeurtineenvandedriekerkdorpengevestigd,
en veranderde zelfs de naam van de gemeente mee.244 De afdelingen van de
gemeenten Bergen en Grubbenvorst werden pasrond 1935opgeheven.

3.2 De bouwlanden
3.2.1Liggingen begrenzing
Ligging
Deoudebouwlandenliggenopdeplekkenmetdehoogstenatuurlijkevruchtbaarheid
en,belangrijker, degunstigstegrondwaterstand.OpdestuwwalbijMookliggende
bouwlanden tegen dehelling,tussen denattegebieden langs deMaasendedroge
gebiedenbovenopdestuwwal.EldersinNoord-enMidden-Limburgliggendeoude
bouwlanden meestal op de hoogste delen van het landschap. De meeste oude
bouwlanden liggen in de omgeving van de Maasof vaneen beek.
Typen en begrenzingen
Een belangrijk onderscheid is dat tussen kampen en velden. Kampen zijn relatief
kleine,individueelgebruiktestukkenland,dieafzonderlijk dooreenhegofhoutwal
zijn omgeven. Velden zijn grotere stukken bouwland, die door een aantal boeren
wordengebruikt.Hetveldisalsgeheelomgevendooreenhoutwal,maarbinnenhet
veld zijndeafzonderlijke kavelsbegrensddoornauwelijks zichtbare markeringen,
zoals greppels,grensstenen of grasstroken. Dit geeft develden hun kenmerkende
visuele openheid.
Aandehoutwal,diehetbouwlandmoestbeschermentegenvee(datindeheidevelden
enbossengraasde)enwild,werdenhogeeisengesteld.Wiezijnlandnietdoorwallen
enslotenhadomgeven,hadbijvoorbeeld inKesselgeenrechtopschadevergoeding
als vreemd vee vernielingen aanrichtte.245 Een stevige wal met aan een of twee
zijden greppels werd een landgraaf genoemd. Wegen die de walkruisten werden
afgesloten met 'valderen', schuinstaande hekken die vanzelf dichtvielen.
Tussenhethooggelegenbouwlandenhetlagegraslandbestonddaarmeeeenscherpe
scheiding.Diegrensisnoggeaccentueerd doordathetbouwlandindeloopvande
tijd is opgehoogd met plaggenmest. Waar de houtwal is verdwenen is vaak een
steilrand overgebleven.
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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.
Erbestaannogalwatverschillende schattingen vandeoppervlaktebouwlanddieeen
levensvatbare boerderij moest exploiteren. Voor een complete boerderij gold in de
Middeleeuwen in veel streken een norm van ca 15 ha246, een eenheid die werd
aangeduid als de hoeve. Deze hoeve omvatte zowel bouwland als weidegronden.
Indezandgebiedenwarendeweidegebieden indeMiddeleeuwen gemeenschappelijk
en betrof het eigen grondbezit voornamelijk het bouwland. Voor de vroege
Middeleeuwen isindezegebieden welgedacht aan 1 à2habouwland,watvooreen
zandgebied aan de lage kant lijkt. In de late Middeleeuwen lijkt 4ha een redelijke
schatting. In een vorig onderzoek reconstrueerden we een aantal oorspronkelijke
kampen op het veld van Haler.247 Van de vier meest oostelijke hadden er drie (die
van de Nonisserhof, Schreurshof en Vennerhof) een omvang van 4 à 4,5 ha. De
huiskampvandevierde,deEngerhof,wasaanzienlijk groter,maarhierlijktdevorm
op latere uitbreidingen te wijzen.

3.2.2 Kampen
Determ 'kamp' wordt indeliteratuur opverschillende wijzen gebruikt. Indeeerste
plaatsisheteenmorfologisch begrip:eenstukland(meestalingebruikalsbouwland,
maar er bestaan ook graslandkampen), dat afzonderlijk door een houtwal omgeven
is. Daaraan gekoppeld is een genetische betekenis: een individuele
bouwlandontginning. Tenslotte is er nog een functionele betekenis omdat de
afzonderlijk omwaldekampen soms werden gebruikt voor bijzondere teelten, zoals
bepaalde handelsgewassen, die werden geweerd van de velden.248
Voorbeelden van het laatste zijn boomgaarden, wijngaarden en hopkampen. Een
hopkamp wordt bijvoorbeeld in 1564inVenlovermeld onderdeeigendommen van
het Kruisherenklooster in die plaats.249 Boomgaarden worden in de 15e eeuw
genoemd in en om Roermond, Venlo en Thorn.250 Wijngaarden waren in de late
Middeleeuwen inZuid-Limburgeenvrijnormaalverschijnsel. Naarhetnoordentoe
werden ze zeldzamer, maar ook in Midden-Limburg zijn er wel een paar bekend.
De oudst bekende wijngaard in het onderzoeksgebied lag in 1266 ergens in de
omgeving van Roermond.251 In 1399 is sprake van een stuk land buiten de
Nielerpoort (Roermond), dat kort tevoren in een wijngaard was omgezet.252 In het
nabije Maasniel woonde in 1471eneHeynken in den Wyngart.253 InThorn ligt ook
nunogeenplein dat deWijngaard heet.In 1566werd daareenhuisgebouwd ineen
voormalige tuin aan het kerkhof en de wijngaard gelegen.254 Mogelijk was
wijngaard hier nog een aanduiding. Inde 17e eeuw ishet in ieder geval een naam,
bijvoorbeeld inhet huis op ten Wijngart.255Bij het broekgebiedje bij Ittervoort dat
in 1338 den Wijngaert werd genoemd256, moeten we misschien aan ironie denken:
moerasgebieden lijken weinig waarschijnlijke plekken voor wijngaarden.
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Een kamp werd in Noord-Limburg soms aangeduid met de term 'locht' (van het
werkwoord 'loken', afsluiten).257 Locht vinden we als boerderijnaam in Haleren
ten noorden vanMelderslo.
Kampontginningengaanoverhetalgemeensamenmetalleenstaandeboerderijen.Een
aantalvandezeboerderijen wordtalindeMiddeleeuwengenoemd.Eenvoorbeeld
is(Groot)BolleronderBlerick,nuopgesloktdooreenindustrieterrein,datin1473
werd omschreven als 'gelegen [...]metdereenersijden neveneener beken, ende
voort alom neven de gemeynt'?5*
Demeestekampenhaddeneenoppervlaktevanenkelehectaren.Enkeleindividuele
ontginningen warenduidelijk grotervanopzet.BijdeadellijkehuizenTenHoveen
OudBuggenum (bijGrathem)hoorden grotestukken bouwland,dieinhungeheel
door een houtwal waren omgeven. In feite zouden we hier moeten spreken van
kampen,maarzewerdenvanwegehunomvangaangeduidmetdeterm 'veld'.Een
voorbeeld is het Kerckemsveld, genoemd naarde 18e-eeuwseeigenaren vanOud
Buggenum.259
3.2.3 Velden
Eenaaneengeslotenenvisueelopenstukbouwland,datverdeeldisinverschillende
kavels en door verschillende boeren werd gebruikt, noemen we een 'veld'. De
internationaletermvoordezegebiedenisopenfields.InNederlandspreektmenvan
'essen' (Drenthe),'enken' (Overijssel), 'engen' (Gelderland,maarooknogin'Gen
Eng'bijAfferden), 'akkers'(Noord-Brabant)of'kouters'(deVlaamseterm,dieook
noginhetuiterstezuidenvandevoormaligeBaronievanBredagebruiktwordt). In
Limburg en het aangrenzende Rijnland heten de open bouwlanden 'veld', wat
verwarringkanwekkenomdatdieterminOost-Nederlandjuistgebruiktwordtvoor
de extensieve weidegebieden (de heidevelden). Beide betekenissen kunnen zijn
ontwikkeld vanuit een oorspronkelijke betekenis van 'vlakte' of 'open land'.260
3.2.3.1 Kenmerkenen ontstaanswijze vande velden
Deopenbouwlandgebieden(velden)behoreninhistorischopzichttotdebelangrijkste
onderdelen van het cultuurlandschap. Het ontstaan van deze gebieden is in het
onderzoeksgebied nog nauwelijks in detail onderzocht. Wel bestaat er, zowel in
Nederlandalsdaarbuiten,veelalgemeneliteratuur.Daarinwordenonderdetermopen
fieldsverschillendeverschijnselen samengevat:hetkleinschaligeverkavelingspatroon,
devisueleopenheid,hetgebruikenderegelingenenafsprakendiedaarbijhoorden.
In vroegere theorieën werden deze zaken vaak in samenhang beschouwd. Enige
samenhangwaserzekerwel,maarhoeisnietaltijdduidelijk.Elkvandegenoemde
kenmerken heeft waarschijnlijk een eigen oorspronggehad.
Eenonderwerpdathierzekernietthuishoortisdeplaggenbemesting(ziehieronder),
dieinNederlandseliteratuuroverhetontstaanvandeveldenvoortdurendaandeorde
komt.Velden enplaggenbemesting vallen lang niet altijd samen:aande enekant
bestond plaggenbemesting buiten de velden (op kampen), aan de andere kant
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bestonden ervelden zonderplaggenbemesting.Inhetlössgebied van Zuid-Limburg,
het gebied met de grootste 'velden' van Nederland, kwam bijvoorbeeld niet of
nauwelijks plaggenbemesting voor. Ook bestonden al velden voor de ontwikkeling
van de plaggenbemesting. Op dit onderwerp komen we hierna nog terug.

3.2.3.2 De verkaveling
Deverkaveling vormt deweerslag vanhetgrondbezit. 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 toteen zeerkleinschalige verkaveling leidt. Combinaties leiden tot
tussenvormen.
Hetverkavelingspatroon opde velden is over het algemeen kleinschalig,hoewel er
meestalookwelgrotekavelsinvoorkomen.Eenvoorbeeld vormthet 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 2lA ha, verdeeld over 3
percelen); de overige 18,5 ha was in handen van 21 overheden en instellingen en
waarschijnlijk verpacht aanboeren.Gemiddelden gevenhiereenergvertekend beeld:
dehelft van het veld was inhanden van zeven eigenaren.261 Over de meeste andere
velden zou een soortgelijk verhaal te vertellen zijn.
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 ishet uiteenvallen van de Thuserhof bij
Asenray in de 19e eeuw (fig. 23).

3.2.3.3 Bodemgebruik en gewassen
Verbouwde gewassen tot de 18e eeuw
Typerend voor de velden was door de eeuwen heen de verbouw van graan. In het
zandgebied wasrogge langetijd hetbelangrijkste gewas.In een lijst van inkomsten
van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap (Horst) uit 1523 wordt uitsluitend rogge
genoemd262 en in een stuk uit 1473, eveneens uit Horst, wordt roglant zelfs als
synoniem voor bouwland gebruikt.263 Ook betalingen in natura aan kloosters,
waarover grote aantallen archiefstukken zijn overgeleverd, betroffen vrijwel altijd
rogge (tabel 3).
Overigens geven deze gegevens misschien een betere indruk van wat de kloosters
wildenontvangendanvanwatdeboerenverbouwden.Eengevarieerderbeeld geven
depachtinkomsten van kasteel Blitterswijck in 1586: 190 malder rogge, 18malder
weit, 31malder boekweit, 52malder gerst, 16malder haver en 2malder erwten.264
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Fig.23 De Thuserhofbij Asenray tussen1800en 1900.De boerderijwas in 1460gekochtdoor het
Kartuizerklooster inRoermond, dateigenaar bleeftotheteindvan de18eeeuw. Eeuwenlang bleefde
oppervlaktegrotendeelshetzelfde. Welwerdhetcultuurlandlangzaamuitgebreid.Nahetoverlijdenvan
de eigenaresse in1833werdhet bezitverdeeldtussen haarzevenkinderen. Hetgebiedwerdverdeeld
inzevenporties, inoppervlakte uiteenlopendvan2,3 tot5,4 haenelkbestaandeuit6-8 kavels. Vier
vandekinderenwarenintussenboeropnabijgelegenboerderijen,waaronderdeaangrenzendeRijdshof,
HeysterhofenGasthuishofTweeanderekinderen woonden op heterf,waaruitblijktdat er intussen
aldriewoningenopheterfstonden. Naverdereerfdelingenindevolgendegeneratiesstondenin1900
maar liefst10huizen op hetterreinvande Thuserhof(Kaarten engegevensnaar: Ruiten, 1982)
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Perceels- en kavelvormen: ontstaan en dynamiek
Perceels- of kavelvormen (de eerste zijn landschappelijke, de tweede eigendomseenheden)
kunnen worden worden ingedeeld naar omvang en vorm. Naar de lengte-breedteverhouding
worden blokken en stroken onderscheiden, terwijl vooral bij blokvormige kavels een nader
onderscheid tussen 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 natuurlijkegesteldheid. 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.
- ruimte.Waar ruimte in voldoende mate aanwezig is, wordt meestal de voorkeur gegeven aan
blokvormen.
- organisatie. Een planmatige inrichting door een groep mensen is over het algemeen
regelmatiger dan een die geleidelijk en individueel tot stand komt.
- eerlijkeverdeling. Een verdeling in stroken vormt veruit de eenvoudigste wijze om een stuk
land in te delen, omdat men dan maar aan één zijde hoeft temeten. 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.265 Een
van de grote ontwikkelingen op dit gebied was deverbreiding van dekarploeg, die al langere
tijd bekend was, maar die pas in de hoge Middeleeuwen op grote schaal het oudere eergetouw verving.266 De zware en weinig wendbare karploeg leidde tot een kortstondige
voorkeur voor een verkaveling in lange, smalle stroken.
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 wein
een aantal middeleeuwse ontginningen die door groepen kolonisten gezamenlijk, mogelijk
onder leiding van bovenaf, zijn uitgevoerd.
Hetverkavelingspatroon verandert voortdurend. Eenplotselinge en zeeringrijpende 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. Denadelen 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 danhun 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.
- verleggingenvan perceelsgrenzen kunnen een groot aantal redenen hebben.
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Vervolg:
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 anderejuist voor afkalving.
Veel van deze kleinschalige veranderingen zijn moeilijk op te sporen. Nog moeilijker is dat
voor veranderingen die binnen één 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 laatstejaren zien we bijvoorbeeld een sterkevergroting 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 continuïteit. 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.

Ontstaanswijze van het kleinschalige verkavelingspatroon opde velden
Het kleinschalige verkavelingspatroon op de velden kan opverschillende wijzen zijn ontstaan.
In een aantal gevallen begon de ontwikkeling met een aantal individuele huiskampen, die
later aaneen groeiden. Eenvoorbeeld van dezeontwikkeling komen wenog tegen in Haler bij
Hunsel (fig. 63).Het betreft een landschap met een kleinschalige geomorfologische
gesteldheid, waarin dekzandkopjes de basis vormden voor dehuiskampen. Nadat die kampen
aaneengroeiden zijn de laagten opgevuld met materiaal van dehogere kopjes. De vlakke
bovenzijde van het plaggendek verbergt in deze gevallen een veel afwisselender reliëf.
In andere gevallen wordt het veld al vanaf het begin door verschillende eigenaren bewerkt.
Het oorspronkelijke verkavelingspatroon bestond hier uitmeer of minder regelmatige blokken
en rechthoeken of, in een meer planmatige uitgangssituatie, uit langeenbrede stroken.
Dergelijke stroken vinden we nog terug op dekadasterkaart van Meterik (bij Horst, fig. 45).
In de meeste gevallen is het verkavelingspatroon in de loopvan de tijd steeds verder
versnipperd geraakt, vooral door erfdelingen. De kadasterkaart van Posterholt (fig. 69) is een
voorbeeld van een grootschalige strokenverkaveling die volledig versnipperd is geraakt.
Daarbij bleven overigens de oorspronkelijke kavelgrenzen herkenbaar.
Op de meeste velden is het verkavelingspatroon onregelmatiger van structuur, en zijn noch
oorspronkelijke kampen,noch oorspronkelijke stroken teherkennen (B).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 overhethele 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 inhet
terrassengebied (bijvoorbeeld in de omgeving van Neeritter, Thora en Wessem).Bij de
grotere dorpen zijn veel van de oorspronkelijke blokken uiteengevallen, bij gehuchten is dit
meestal minder het geval.
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Vervolg:
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 secundaire versnippering.
De versnippering van de verkaveling op de oudere delen van de velden, is niet steeds even
snel gegaan. Debeste mogelijkheden voor bedrijfssplitsingen bestonden inperioden 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
lle-13e eeuw, de 16e eeuw en de (tweede helft van de) 18eeeuw.267 In het Zuid-Limburgse
lössgebied lijkt de versnippering al in de 13eeeuw te zijn voortgeschreden268, 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.269 Naast de opsplitsingsperioden zijn er
perioden geweest waarin juist schaalvergroting plaatsvond. Voorbeelden zijn de huidige
periode en misschien de late Middeleeuwen.

Tabel 3 Landbouwprodukten in vermeldingen van renten en cijnsen in enkele
archiefinventarissen (van het klooster St Elisabethsdal in Nunhem en de
kruisherenkloosters in Roermond en Venlo)
rogge

gerst

14e eeuw

5

15e eeuw

36

16e eeuw

9

1

17e eeuw

5

1

18e eeuw

2

Totaal

57

86%

2

haver

overige

2

mout, raapzaad,
hoenders

1
koren

3%

3

5%

4

6%

Een ander gewas was boekweit, dat aanhet eind van de 14eeeuw als cultuurgewas
in ons land lijkt te zijn geïntroduceerd. De oudst bekende vermeldingen stammen
uit 1391 (Blaartem bij Eindhoven) en 1394/'95 (Middelaar).270
De belangrijkste handelsgewassen, oliehoudende gewassen (kool- en raapzaad) en
vlas,werdenalsindsdeMiddeleeuwen verbouwd.Vlas,datwerdgebruiktomlinnen
te maken, wordt onder meer in de 15e eeuw in Oostrum en in 1539 in Horst271
genoemd. Omdat het zware bemesting vroeg en de bodem uitputte272, zal het nooit
groteoppervlakten hebbeningenomen.Opvroegeverbouw vanoliehoudende zaden
wijzen demiddeleeuwse vermeldingen van oliemolens. De Luismolen in Ittervoort
wordtin1338alsoliemolengenoemdenookdeverdwenenLoobeekmolenbijVenray
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en de oudst bekende molen van Swalmen bestonden al in de 14e eeuw als
oliemolen.273

Verbouwde gewassen omstreeks 1800
Rond 1800nam graan zo'n 80%van de bezaaide oppervlakte in.274Uitdie periode
bestaan watgegevens over de soorten granen. Voor 1796en 1812bestaan opgaven
voor een aantal kantons.275 De lijst van 1796 bevat gegevens voor het typische
zandkantonWeertendegemengdekantonsHeythuysen(grotendeelszand),Stevensweert en Roermond (fig. 24).De lijst van 1812 geeft de kantons Weert, Venlo en
Roermond.VoorhetkantonWeertkomendegegevensvanbeidetellingennauwmet
elkaar overeen, voor het kanton Roermond zijn de verschillen groter. Onduidelijk
is, of dat komt door onnauwkeurigheden, door veranderingen in kantongrenzen of
door ontwikkelingen in de landbouw.
In de zandgebieden blijkt rogge veruit het belangrijkste gewas, op grote afstand
gevolgddoorboekweiten(vooralinWeert)haver.Gerstkwamweinigvoorentarwe
wasteverwaarlozen.InhetMaasdalwasboekweithetbelangrijkste gewas,gevolgd
doorrogge,haverengerst. Deoppervlakte tarwe was ookhiernietgroot,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 roggeoogst niet hoog, al was de kwaliteit blijkbaar niet slecht: de rogge van de
zandgronden werd rond 1800 zelfs hoger gewaardeerd dan die van de loss.276
Een aanvulling ophet voedselpakket bracht de boekweit,die opdearmste gronden
nog groeit (het werd zelfs op hoogveen geteeld). Boekweit heeft ook nadelen: de
opbrengst iszeerwisselvallig enhetproduktkanalleen worden verwerkttotpapen
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
tarwerond 1800naroggedebelangrijkste graansoort.Voordeboerendieovergoede
grond beschikten vormde tarwe de belangrijkste bron van inkomen. Tarwe werd
beschouwd alsluxe-voedingsmiddel envrijwel deheleoogstgingnaardesteden.277
Vandeanderegranenwerdgerstvooralverkochtaanbierbrouwerijen. Hetwerddan
ook vooral in de buurt van steden geteeld. Vóór de 14e eeuw werd ook haver wel
gebruikt om bier te brouwen. Haver werd voorts door de bevolking gegeten
(havermout) en werd aan jongvee gevoerd. Vooral diende het als voer voor de
paarden.Diewarenbelangrijk alstrekdier;hetwarendeenigedierendiegoedwerden
verzorgd.
RondEijsdeninZuid-Limburgvondenkortvoor 1800deeersteexperimentenplaats
met maïsverbouw. Bodem en klimaat bleken echter voor de toenmalige variëteit
ongeschikt.278 Pas bijna twee eeuwen later zou maïs de rogge verdringen en het
beeld van de velden gaan beheersen.
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Fig. 24 Grondgebruik in Limburg in 1796, inpercentages van de bodem, in een aantal kantons. Naar:
Jansen, 1965, pp. 56-57 en Atlas Limburgen, p. 26.27'
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Vruchtwisseling enorganisatie totde18e eeuw
IndehogeenlateMiddeleeuwen lijkt eendrieslagstelseldenormtezijngeweest.
Hierbij werdhet eerstejaar wintergraan enhettweedejaar zomergraan ingezaaid,
waarna het bouwland het derdejaar braak lag (fig. 25).280Op een drieslagstelsel
wijzenbijvoorbeelddepachtcontracten,dieeenlooptijdvandriejaarofeenveelvoud
daarvanhadden.Enkeleovergeleverde 17e-eeuwsecontractenbepaalden,datinhet
laatstejaarvandepachteenderdedeelvanhetlandbraakmoestliggen.Voorbeelden
zijnpachtcontractenvoordeBergerhofinPosterholt(1671)envoorHoosteninSint
Odiliènberg (1648,1680).281
Hetbouwlandwasprivé-eigendom,maardeeigenaarendeeventuelepachtermoesten
welrekeninghoudenmeteenaantalrechtenvandegemeenschap.Lidebraakperiode
werd het bouwland begraasd en maakte het in feite deel uit van de
gemeenschappelijke weidegronden. Ook mocht iedereen opde ingezaaide akkers
kruiden plukken voor de bereidingvan geneesmiddelen.282
1 ae jaar

2 * jaar

3 * jaar

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Inde herfst gezaaid
|

| Inhetvoorjaar gezaaid

|

| Braak

§ | Oogsten
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Fig.25 Bodemgebruik bijeendrieslagstelsel. De afbeelding laatzien,dat hetlandmeerdan de helft
vandetijdbraaklag.Indietijdwerdhetbeweid,maarookintensiefbewerkt.Regelmatigploegendiende
vooral als onkruidbestrijding. Naar: De Roos& Verschoor (red.), 1992,p. 58
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Deorganisatie vanhetgebruik vandeveldenkon sterkverschillen. Aandeenekant
bestonden velden waarin iedere eigenaar op de eigen percelen een vruchtwisseling
uitvoerde.Hetandereuiterstewerdgevormddoorveldenwaarinhetdorpals geheel
het landgebruik organiseerde. Daartoe werd het bouwland verdeeld in een aantal,
meestal drie, slagen, die als één groot perceel werden bebouwd. Iedere boer was
verplicht zijn bebouwingsplan aan dat van het dorp aan tepassen, een verschijnsel
dat in de literatuur bekend staat als teeltdwang (Flurzwang).
Teeltdwang ontstond uit de behoefte om optimaal gebruik te maken van de
begrazingsmogelijkheden diedeakkernadeoogstbood.Depraktijk kwaminzwang
indehogeMiddeleeuwen,toendeweidegrondendoorontginningensterkinomvang
waren afgenomen en het grondbezit op dedorpsakkers zoversnipperd was geraakt
dat beweiding van afzonderlijke percelen problematisch werd.283 Anders dan in
het Duitse Rijnland284 zijn in ons gebied nooit aanwijzingen voor teeltdwang
gevonden.Datisechtergeenbewijs dathetnooitbestaanheeft, wantookingebieden
waar het wel voorkwam heeft het maar weinig sporen in de bronnen achtergelaten.
Bovendienverdweenhetmeestal allanggeleden.Teeltdwangwaseen aantrekkelijke
mogelijkheid bij het middeleeuwse drieslagstelsel, maar was bij de latere,
ingewikkelder vruchtwisselingsstelsels nauwelijks meer te organiseren.

De velden vanaf de 18e eeuw
Dienieuwevruchtwisselingsstelsels bereikten Limburg indeloopvande 18eeeuw.
Debelangrijkste vernieuwingvormdedeintroduktievanklaveren voedergewassen,
diedehoeveelheid veevoervergrootten endebraak overbodig maakten. In dezelfde
periode kwam de aardappel op, en korte tijd later begon de oppervlakte handelsgewassentoetenemen(rond 1800namendieoverigensnogmaareengeringeoppervlakte in). Dit alles leidde tot een grote variatie aan vruchtwisselingsstelsels, ook
binnen een dorpsgebied. Gemeenschappelijke regelingen als teeltdwang (als dat al
bestaan heeft) en stoppelweide (ziehieronder) waren nietmetdenieuwe 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 vanrogge.Hogegraanprijzen leidden tot een groei
van de graanoppervlakte, terwijl lage graanprijzen juist konden leiden tot een
verschuiving naar handelsgewassen. Dehoge graanprijzen aan het eind van de 18e
eeuw leidden bijvoorbeeld tot een afname van de verbouw van koolzaad.
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Fig.26 De belangrijkste gewasseninNoord- enMidden-Limburg eninZuid-Limburg in1875 (naar
Philips,1965, p. 166)

Inde19eeeuw bleef graanverbouw het beeld vandebouwlanden bepalen.In1875
waren debouwlanden voor driekwart met granen beteeld (fig. 26).Rogge wasnog
steeds hetbelangrijkste gewas, met44,1% vanhet bouwland. Haver (16,9%)en
aardappelen (13,0%)hadden intussen deboekweit van detweedeplaats verdongen.
Boekweit was teruggezakt naar 7,6%, vrijwel evenveel alsdevoedergewassen.Er
bestondenwelregionaleverschillen:sommigedorpen warenmeerdananderegericht
op demarkt, watzich uitte ineensterkere nadruk opdeveeteelt. Andere dorpen
wareninsterkerematezelfvoorzienend, watvooralbijeengrotebevolkingsdrukeen
nadruk op de roggebouw betekende.285 Deze variatie vertoont geen duidelijk
ruimtelijk beeld.

3.2.3.4 Openheid
De internationale term voor veld, openfield, geeft alaandatdevisuele openheid
een belangrijke karakteristiek is.Het ontstaan vandeopenheid zalmet het gebruik
als bouwland samenhangen. Houtwallen en heggen moesten bouwland beschermen
tegen veeenwilde dieren. Binnen het bouwland waren dergelijke grenzen overhet
algemeen niet nodig, terwijl ze hier meer dan elders in de wegstonden. Waar
verschillende stukken bouwland door uitbreidingen aaneen groeiden, werden de
tussenliggendehoutwallen gerooid. Eensituatie alsophetveldvanHaler,waareen
deelvandeoorspronkelijke middeleeuwsekampwallenophetveldtotophedenbleef
bestaan, is uitzonderlijk.
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3.2.3.5 Driesen
De oorspronkelijke velden hebben mogelijk maar een klein deel van het totale
cultuurlandareaal ingenomen. Hoewel er maar weinig concrete bewijzen voor zijn
gevonden, neemtmentegenwoordig aan dat het veld aanvankelijk werd gebruikt in
eeninfield-outfieldsysteem(erbestaatgeenNederlandsetermvoor).Daarbijwashet
akkerareaal verdeeld in een intensief gebruikt kerngebied (het infield,dit was het
eigenlijke veld),waaropeendrieslagstelselwerduitgevoerd,eneenextensief gebruikt
deel(hetoutfield),waaropeenveldgrasstelsel werduitgeoefend. Bijhetlaatstewerd
het land maaraf entoe gebruikt als bouwland, waarnahetjarenlang dries lagenals
extensieve weidegrond werd gebruikt.286 De veldnaam 'dries' zou hieraan nog
kunnen herinneren. Hoewel driesland een groot deelvan detijd gemeenschappelijk
werd beweid,was hetprivé-eigendom endus ingedeeld inkavels.De aanwezigheid
vandrieslandmaakteeengroteflexibiliteit mogelijk, omdateenboerde oppervlakte
bouwland per jaar kon variëren.
Alsditmodelklopt,kunnen weeen grotetoename van delandbouwproduktie sinds
delateMiddeleeuwen vermoeden, diedanniet zozeer dooruitbreiding vanhet veld
isbereikt,maarvooraldooromzettingvandrieslandinpermanentgebruiktbouwland.
Eenprobleemis,datdeLimburgse bronnen vrijwelnergensgegevensoverdriesland
bevatten. Een uitzondering vormt de vermelding van driesland dat omstreeks 1755
werd 'gebroken' bijdeWijerhof inMaasniel.Welkomtdriesalsveldnaamregelmatig
voor, bijvoorbeeld in hetDreesken, het bovenste Dreesken en deLangen Dries in
Herten.287 In ieder geval bestond in het onderzoeksgebied in de 19e eeuw vrijwel
geen driesland meer.

3.2.3.6 De velden na de Middeleeuwen
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
efficiënte produktie mogelijk, waarbij activiteiten als ploegen, oogsten en (na de
oogst)beweidingdesgewenstgezamenlijk kondenwordenondernomen.Deversnippering van het grondbezit was in deze omstandigheden geen onoverkomenlijk
probleem en had, omdat iedere boer zowel droge als minder droge en zowel meer
alsmindervruchtbare grondbezat,hetvoordeelvanrisicospreiding.Vergeleken met
kampontginningen was derandlengte met de weidegebieden, en daarmee de lengte
aan houtwallen die onderhouden moest worden, gering.
In later tijd werden de nadelen gaandeweg groter. Vooral de groeiende variatie in
gewassenenvruchtwisselingsstelsels leiddetoteenmeerindividuele bedrijfsvoering.
Dat kon deels worden opgevangen door de graanverbouw op de velden te concentrerenendeafgescheiden kampentebenuttenvoordeverbouw vananderegewassen.
Duidelijk is wel, dat de groei in het cultuurlandareaal na de Middeleeuwen vooral
kampen betrof. Hoewel grootschalige 'verkamping' van de velden, zoals we die in
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denoordwestelijke rand vanEuropa288kennen,inNederland nauwelijks voorkwam,
was het 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 kampontginningen. Een van de gevolgen was een enorme toename van
de lengte aan houtwallen.

3.2.4 Bemesting
Om de arme zandgronden jaar na jaar als bouwland te kunnen gebruiken was
bemestingnodig.Mestwasdebelangrijkstebeperkendefactorinhet landbouwbedrijf.
De mest is wel de 'tweede Heer God' van de boer genoemd.289 De welstand van
een boer werd afgemeten aan de omvang van de mesthoop op zijn erf.290 Het
overgrote deelvandemest werdgeleverd doorde veestapel.Runderen en schapen,
maar ook kippen en duiven291 lijken voornamelijk voor de mest te zijn gehouden.
Daarnaast werden meststoffen aangekocht.

3.2.4.1 Dierlijke mest; plaggenmest
Dierlijke mest
Dierlijke mestwasdebelangrijkste enmeestverbreidemeststof.Oorspronkelijk zal
de mesthoop ophet erf hebben gelegen of werd de mest in de stal bewaard. In het
laatstegevalstondendedierenopeensteedsdikkerelaagmest,waaroverregelmatig
plaggen, zand, stro of bladstrooisel moesten worden aangebracht. De mest en de
plaggen werden door het vee vermengd.292
Om de maximale hoeveelheid mest opte 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 vande afmetingen vande stalen vanhet aantal beesten
wasdat omdeviertot achtweken.Getallen als 120karrevrachten mest perhectare
bouwland geven een indruk van de hoeveelheid werk die verzet werd.293

Plaggenmest
Plaggenmest bevattenaast 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)294 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 dan50cm
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terug als 'enkeerdgronden'. Bij een dek van 30-50 cm spreekt de bodemkaart,
afhankelijk van de ondergrond, van laar-, loo- of kamppodzol.295
Over de aanwezigheid van plaggendekken opde oude bouwlanden in het dekzandgebied bestaat weinig discussie.Anders isdat bij deoude bouwlandgebieden opde
terrassen.
- De 15 200 ha 'oude bouwlanden' die de Nebokaart geeft voor Limburg, liggen
geheelinhetdekzandgebied.Deoudebouwlandgebiedeninhet terrassenlandschap
vallen op deze kaart grotendeels binnen de eenheid 'bruine terrasgronden' (een
subtype van de 'oude rivierkleigronden'), waarvan in totaal 17900 ha is
gekarteerd.
- DeBodemkaart vanNederland 1 : 50 000geeft daarentegen ookinhetterrassengebied 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.296 Over de
ontstaanswijze wordt opgemerkt dat een deel van debruine enkeerdgronden kan
zijn gevormd doordat de oorspronkelijke bruine bovenlaag is doorgespit.297
Volgensdenieuwsteinzichtengaathetopdezegrondentochnietomplaggendekken,
maar is de bruine bovenlaag gevormd door rivierafzettingen die vervolgens
gehomogeniseerd zijn.298

De ouderdom van de plaggendekken
De laatste tijd vindt een boeiende discussie plaats over de ouderdom van de
plaggendekken.299Vroeger werd wel verondersteld datde dikte vanhet plaggendek
een indruk gaf van de ouderdom. Uitgaande vaneen gemiddelde van 1 mmperjaar
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.
Voorhetbegin vandezepraktijk zijn indeloopvandetijd verschillende dateringen
gegeven, uiteenlopend van de Ijzertijd tot de 14e eeuw.300 De stofwolken rond de
discussiezijnnognietgeheelneergedwarreld.Opbasisvandateringenvanmateriaal
uit plaggendekken plaatst bijvoorbeeld Van Mourik301 het begin van de plaggenbemesting in de vroege Middeleeuwen, terwijl Spek302 de introductie pas enkele
eeuwen later ziet.
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Datering van plaggendekken
Voorhet onderzoek naar de ouderdom vanplaggendekken 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 vóór het plaggendek ter plaatse hebben gelegen en doorploegen in het dek terecht zijn
gekomen. Sommige plaggendekken zijn aangelegd opplekken die ook in deIjzertijd al als
bouwland werden gebruikt. Het materiaal kan ook van elders 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 latereuitbreiding zijn genomen. Alleenmonsters uit
oude delen van de akkers, die al voor de plaggenbemesting in gebruik waren, kunnen inzicht
geven in de ontstaansperiode van de plaggenbemesting.303

Vervolg:
Pollenanalysegeeft een indruk van de ontwikkeling van devegetatie. 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.304
Archeologischevondstenkunnen opverschillende wijzen bijdragen aan een datering.
Ongestoorde vondsten in plaggendekken, bijvoorbeeld sporen van gebouwen die op een
plaggendek zijn neergezet, dateren uit een periodewaarin het dek al voor een deel bestond.
Hiervan zijn echter geen betrouwbarevoorbeelden bekend. Wel zijn er lossevondsten in
plaggendekken gedaan, maar die kunnen ook al eerder ter plaatse hebben gelegen en zijn
ingeploegd, ofjuist met deplaggen van elders zijn aangevoerd. Een andere groep vondsten
stamt van direct onder het plaggendek, dus uit eenperiode voordat ter plaatse plaggenbemesting
voorkwam. Eennederzetting diebijvoorbeeld tot de 13eeeuw in gebruik is geweest en daarna
bedekt door een plaggendek, geeft aan dat het dek daarpas op zijn vroegst uit de 13eeeuw
dateert. Dat is echter niet interessant, wanthet gaat om de akkers die bij die nederzetting
hoorden; het gebied van de nederzetting is pas na het verlaten bij de oudere bouwlandgebieden
gevoegd.305

Ouderdom vandepotstal
Eenheelandereinvalshoekbiedtdedateringvandepotstal.Plaggenbemestingkan
zonder potstal:de plaggenmest kan zijn aangemaakt ophet erf.306Andersomkan
menzichechternauwelijkseenpotstalvoorstellenzonderplaggenbemesting.Iniedere
potstalmoetdevloerregelmatigmetzandofplaggenzijnbedekt.Deoudstepotstal
geeft dan ook een moment waarop zeker plaggenbemesting is toegepast. De
archeologischeliteratuurisopditpuntnieteenduidig.Eenprobleemis,datookhet
regelmatig uitscheppen van mest opden duur tot een dieper liggende stalbodem
leidde.Ditgoldzekertoenmen,inDrenthevanafca700,demestlangerindestal
lietliggenenslechtsafentoegeconcentreerduitschepte.Eenprobleemvormdede
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steeds verdervervuilende middengang tussendebeiderijen vee.Aanvankelijk werd
op de rand van de stal een deels ingegraven balk aangebracht. De verlaagde vloer
van destal,die in depraktijk ontstond bijhet uitmesten, bleekeen goede oplossing
enwerd naverloop vantijd albijde bouw van deboerderij aangebracht: depotstal.
Een dergelijke uitvinding, die direct uit de agrarische praktijk voortkomt, kan heel
goed op verschillende plaatsen onafhankelijk van elkaar worden gedaan.
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.307 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.308 Anderzijds zijn in de
nederzetting bij het Brabantse Dommelen, die in het midden van de 13e eeuw is
verlaten, geen potstallen aangetroffen.309

Verbreiding van deplaggenbemesting
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 enperifere Drenthe.310
Men neemt tegenwoordig aan dat de ophoging door plaggenbemesting in de loop
vandetijd steeds sneller isgegaan. Hetgrootste deelvan deplaggendekken dateert
waarschijnlijk uit de 16e-19e eeuw.311 In de 18e eeuw ging de ophoging soms zo
sneldatdeakkerszelfs verlaagdwerden.Delandbouwkundige Thysschreef in1792:
'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'.312
Iniedergebiedbestondendaarnaast lokaleverschillen doorvariatieinvruchtbaarheid
vandeoorspronkelijke bodem,doordeaardvanhetopgebrachtemateriaal (plaggen,
aarde, bosstrooisel, etc), de afstand tot de nederzetting en het oorspronkelijke
reliëf.313

3.2.4.2 Omwerken van de grond
Bij een archeologisch onderzoek in Roggel werden onlangs onder het plaggendek
sleuven gevonden. Ze dateren uit het begin van de 12eeeuw, van vóórde plaggenbemesting op deze plek, en men neemt aan dat ze zijn aangelegd om de grond te
verversendoorzurebovengrond ondertewerken.Zevertegenwoordigen een oudere
methode om de vruchtbaarheid van de bouwlanden op peil te houden.314
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3.2.4.3 Andere meststoffen
Andere belangrijke meststoffen waren mergel enkalk, dieuit Zuid-Limburg en het
Luikerlandingrotehoeveelheden overdeMaasnoordwaartszijnvervoerd.Wezagen
aleerderhoeopverschillendeplaatsenlangsdeMaaslosplaatsenvoormergellagen,
waarvandaan 'mergelwegen' hetbinnenland invoerden.Bekend is,datindetweede
helft vande 16eeeuw hele scheepsladingen mergel werden aangekocht door grootgrondbezitters in Noord- en Midden-Limburg.315 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.316 Toch was
het gebruik aan het eind van de 18e eeuw vrij algemeen, ook op enige afstand van
de Maas (bijvoorbeeld in Horst).317
Huisvuil enindustrie-afval, bijvoorbeeld vandejeneverstokerijen, zalvooralin de
direkte omgevingvandesteden zijn gebruikt.As,afkomstig vandespoorwegen,is
als meststof gebruikt door de tuinbouw rond Venlo.318 Vervoer van dergelijke
meststoffen over grote afstanden was nauwelijks rendabel te maken door de hoge
transportkosten. Delokale bodem leverde,anders danhetZuid-Limburgse mergelgebied, weinig meststoffen op. Een kleine uitzondering was de winning van
moeraskalk uit een groeve bij de Gulickshof in Susteren. Deze groeve is nog in
1919/'20 geëxploiteerd.319
Eenapartewijze vanbemestingvormdehetafbranden vandeorganische 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 opveen
komtvoorineenkeurboekuitdeperiode 1525-1665vanDeurne.Pasinde19eeeuw
nam dezecultuur een hogevlucht (ziehoofdstuk 9).Ookopheidegrond werd soms
boekweitingezaaid,bijvoorbeeld opkleinekampjes opdeKempkesbergbijVenray.
Dewerkwijzewasvergelijkbaarmetdieopveen,doordatdeboekweitwerdingezaaid
nadat men de heide had afgebrand.320 Waarschijnlijk moet hier toch wel enige
grondbewerkinghebbenplaatsgevonden,wantboekweitvraagteendiepdoorgewerkte
bodem.321

3.3 De graslanden
3.3.1 Ligging en aanduidingen
Depermanentegraslandenvindenwevooralindebeekdalenenindelagegedeelten
van het Maasdal. Een gebied bij Thorn werd alin 1102aangeduid als O (ooi),een
naam die op veel plaatsen in het rivierengebied wordt gebruikt om weiland in een
riviermeander aan te duiden.322 Onder Franse invloed is de naam soms verhaspeld
tot Ohé: de moderne topografische kaart toont behalve het gehucht Ohé ook de
veldnamen Melicker Ohé en Herkenbosscher Ohé. Het woordpas (pasch, pesch),
afgeleid vanhetlatijnsepascuum (weiland),drongvanuithet Rijnland inNederland
door. In 1409 wordt een Middelpasch bij Swolgen genoemd.323 Een andere veel
voorkomende aanduiding voor grasland, beemd of banet, duidt oorspronkelijk op
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(gemeenschappelijk) hooiland, al is het woord later ook wel voor grasland in het
algemeen gebruikt.324
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 deMaas geeft dekaart 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 aanwassen zijn als zand- en grind aangegeven. Het
meestegraslandstaataangegeven als'Prés',opdeTranchotkaarteenaanduidingvoor
de betere graslanden. Daarnaast worden op de meeste kaartbladen 'Pâturages'
aangegeven:slechte,zeerextensief gebruikteensomsnauwelijks van 'woeste grond'
te onderscheiden graslanden.

3.3.2 Wei- en hooiland
Denatste delen van de beekdalen kwamen in gebruik alshooiland, debeter ontwaterde als weiland. Demeeste hooilanden zijn al in de late Middeleeuwen verdeeld,
alwerden zenogeeuwenlang nadehooitijd gemeenschappelijk beweid.325 Opoude
kadastrale kaarten zijn de hooilanden in het zandgebied herkenbaar aan de
uitzonderlijk kleinschalige verkaveling (fig. 27). In het Maasdal zijn dergelijke
gebieden niet terug te vinden.
De weilanden zijn later verdeeld dan de hooilanden. Nog lange tijd bestonden
plaatselijk groteaaneengesloten complexengemeenschappelijk weiland.Aangemeenschappelijk gebruikherinnertbijvoorbeeld develdnaam 'koppel',bijvoorbeeld inde
KoppelweideinHerten.326InplaatsenalsMontfort enWessemverdwenendelaatste
gemeenschappelijke koeweidenpasinhettweedekwartvande20eeeuw.Somsvalt
de verdeling in de bronnen te volgen. Zo was Dormans Pasch op de grens van
Gennep enHeijen in 1648noggemeenschappelijk gebruikt; ruim een eeuw later,in
1756, was het verkaveld en heette het Dormans Hegge}21
Sommige gebieden konden pas als weiland in gebruik worden genomen na
ontwatering. Voorbeelden zijn de meeste pleistocene Maasmeanders, die met hun
kleibodemsaantrekkelijke weidegebiedenkondenvormen,maardiezonder afwatering
onbruikbare moerassen waren.Demeeste van deze gebieden zijn in de loop van de
tijd ontwaterddooreenslootindelengterichtingtegraven,waarmeeinfeitedeoude
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 webijvoorbeeld aan bij het Lottumer Schuitwater en bij
Boukoul.
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Fig.27DeBroekbemden,inhetbeekdaltenoostenvanHelden,warenhooilandenmeteenuitzonderlijk
kleinschaligeverkaveling (naar: kadastraalminuutplan, 1820).Hetwaseenvandeeerstegebiedenin
Limburg diewerden ruib/erkaveld
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DeweidenlangsdeMaaswerdenvooralbegraasddoorkoeien,maarmenlieterook
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
samenvloeiing vandeOudeendeNieuwe Maas.HetRoermondse 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.328 Mogelijk
zijn de graslanden in de late Middeleeuwen zeker zo belangrijk geweest voor de
schapenhouderij alsdeheidevelden. Ooklaterhebben nogschapen inde graslanden
langsdeMaasgelopen.Nogomstreeks 1840stondeenschaapskooiineengeïsoleerd
gebied tussen de toenmalige Maas en een Oude Maas ten oosten van Pol329 en de
schaapskooi van kasteel Horn bestond zelfs nog in de 20e eeuw.330
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 houtverwerkingsindustrie.Deaanplant leiddetotwrijvingen tussendelandeigenaren die
de populieren plantten, vaak grootgrondbezitters of gemeenten, en de pachters die
hungras-enhooiopbrengstterugzagenlopen.Depachterswarenbovendien aansprakelijk voor de schade die vee aan de aanplant toebracht.331

3.3.3 Bevloeiing
Een vloeiweide is een stuk hooiland (de term vloeiweide is feitelijk onjuist) dat
periodiek wordt bevloeid met water uit rivieren, beken of kanalen. De bevloeiing
diende omdehooiopbrengst 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 hoogNederland is in de loop van de tijd aangepast om bevloeiing van de aangrenzende
graslanden mogelijk temaken.VooralindeAchterhoekeninBelgisch-Limburg zijn
hier de nodige voorbeelden van bekend. De ouderdom van dit verschijnsel is
onduidelijk; inEngeland zijn middeleeuwse voorbeelden bekend enlijkt de praktijk
vooral in de 16e en 17e eeuw opgang de hebben gemaakt.332 De enige oude
aanwijzing in Limburg vormt de 99 roeden waterbaentz die in 1459 aan het
Roermondse Kruisherenklooster werd verkocht.333
Omstreeks 1800haddendemeestegemeentebestuurders geenideewateenvloeiweide
was, blijkt uit hun antwoorden opvragen van de minister van Binnenlandse Zaken
te Parijs.334 Enige decennia later kwam het onderwerp in de belangstelling en
ontstond een ware lobby voordeaanlegvanvloeiweiden.Nu betrof het echtermeer
ontwikkelde vormen,dieaanzienlijke hoeveelheden kapitaalenarbeid vereisten.Er
werden twee verschillende systemen toegepast: rugbouw en hangbouw.335
Bijeen hangbouwsysteemstroomdehet water uit een aanvoersloot, die aan dehoge
zijde van het perceel lag, over de volle breedte van het perceel naar beneden waar
hetwerd opgevangen ineenafvoersloot. Delaatstevoerdehetwaterafnaardebeek
of diende als aanvoersloot voor een volgende vloeiweide.
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Hetrugbouwsysteemwasingewikkelder.Hierwerdenruggenaangelegd,waarbijover
iedererugeen aanvoergreppel liepwaaruithet wateroverdehele lengtenaar beide
zijden afstroomde.Delaagtentussenderuggendiendenvoordeafvoer vanhetwater,
naar een volgende vloeiweide of naar de beek. De aanleg van dit systeem vergde
nogal wat werk. Het terrein werd eerst geëgaliseerd, waarbij het een lichte helling
behield. Daarna werden de ruggen aangelegd, gevolgd doorde voorzieningen voor
deaan- en afvoer vanhet water.Debreedte vanderuggen liepuiteen: in Duitsland
was 10-20 meter gebruikelijk, in België 5-6 meter.336
Niet alleen de aanleg, ook het verdere beheer vergde nogal wat kapitaal, arbeid en
gespecialiseerdekennis.Deinrichtingvereistevoortdurendonderhoud.Meestalwerd
een 'vloeibaas' aangesteld,diedesgewenstextraarbeidkoninhuren.Nade(tweede)
hooioogst vondgrootonderhoudplaats:schoonmaken vanslotenengreppels,herstel
vandijkjes enz.Daarnabegonheteigenlijke bevloeiendat,uitgezonderdinperioden
met strenge vorst, doorging tot half april of half mei.
Inde 19eeeuwwerddeaanlegvanvloeiweiden dooroverheiden grootgrondbezitters
gestimuleerd. In depogingen zijn twee golven teherkennen, indejaren 1840-1860
en omstreeks 1890. Ook in Noord- en Midden-Limburg werden verschillende
complexen vloeiweidenaangelegd.Omverschillenderedenenhebbendezepogingen
weinig succes gehad (zie hoofdstuk 9).

3.3.4 Perceelsscheidingen
Typen en datering
Indenattegraslanden indebeekdalen werden deperceelsgrenzen aangegeven door
waterhoudende sloten, waarlangs soms elzen- of wilgensingels of heggen stonden.
In de droge weidegebieden waren heggen de belangrijkste perceelsscheiding. 'De
Heggen' wasinWeertzelfseengangbareaanduidingvoorweilanden.LiThomwordt
een graslandgebied langs de weg naar Wessem in 1343 aangeduid als in der Oby
der hagen van der heggen?*1 In de omgeving lag in 1389een huis Die Hegge, de
tegenwoordige Grote Hegge.338
Demeestebomenindegraslandgebieden werdengeknot,omtakkenteleverenvoor
brandstof, afrasteringen en andere doeleinden. Het knotten vond plaats op ruim 2
meterhoogte,buiten bereikvanhetvee.Debekendsteknotboom wasdewilg,maar
ook veel andere loofbomen (elzen, essen, eiken, hazelaars) zijn wel geknot.
De verdeling van gemeenschappelijke weidegebieden leiddetot aanleg van nieuwe
perceelsscheidingen.Netalsinhetbouwlandisdaardoorookindegraslandgebieden
de lengte aan houtranden in de Nieuwe Tijd toegenomen.
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De Maasheggen
Meidoornheggen zijn typerend voor het 'Maasheggenlandschap', langs de Maas in
Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Mogelijk waren in dit gebied al in de 14e
eeuwperceelsscheidingen aanwezig.HetGenneperhuiswordtvanaf 1361regelmatig
Immehagen of Huis tenHage genoemd339; het was toen blijkbaar al omringd door
heggen.Opafbeeldingen uitde 16een 17eeeuwzijnheggenteherkennen enin 17eeeuwsebronnenwordendoornhagengenoemd.Bijnaalleheggendienunogaanwezig
zijn, staan alopde Tranchotkaart. Deheggen zelf zijn regelmatig vernieuwd, maar
sommigemeidoornstruiken zijn zekereeneeuwoud.DeMaasheggen dienden zowel
om vee te keren als om slib vast te houden. Meidoorns zijn geschikt als perceelsscheidingeninditgebied:zekomenvannatureinhetrivierengebied voor,zijn goed
bestandtegensnoeienengroeienbijhetjuistebeheeruittotondoordringbare heggen.
Hetbeheerbestonduitregelmatig,omde 10à 15jaar,snoeien,waarbijenkeletakken
werden gespaard en door de andere stammen heengevlochten.Degesnoeide takken
werden als brandstof gebruikt.340
Er bestaat een opvallend verschil tussen de grote dichtheid aan Maasheggen op de
(Brabantse) westoever en de veel geringere heggendichtheid op de (Limburgse)
oostoever.Ditverschilkansamenhangenmethetveelsterkerereliëf opdeLimburgse
oever. Als andere mogelijke redenen zijn wel genoemd het grondbezit, dat aan de
Limburgse zijde wat grootschaliger zou zijn, en mogelijke verschillen in bedrijfssysteem.DeLimburgseMaasheggenliggengemiddelddichterbijdeboerderijen, wat
tot een intensiever gebruik van deze weidegebieden kan hebben geleid.341
DelengteaanMaasheggen lijkt indeperiodetussenhetvervaardigen vandekaarten
van het Kleefs kadaster (1732) en van Tranchot (ca 1806) al met 15 à 20% te zijn
afgenomen.342 Nadien is de afname doorgegaan; vooral in de laatste halve eeuw
zijn denodige gatengevallen inhet Maasheggenlandschap. Aan deLimburgse kant
zijn nu nog maar enkele resten over. In de beekdalen zijn nog meer heggen
verdwenen; hier is nauwelijks iets overgebleven.

3.4 De onontgonnen gebieden
3.4.1 Typen en gebruiksvormen
Nog in de 19e eeuw bestond een groot deel van Noord- en Midden-Limburg uit
onontgonnen gebieden,diemeestalgemeenschappelijk werden gebruikt.Zoweldeze
gemeenschappelijk gebruiktegebiedenzelf alsdegroepmensendie gebruiksrechten
had, werd in deze streken aangeduid met de term 'gemeint'. Elders in Nederland
spreekt men vaak van meent, in Duitsland vanAllmei(n)de. Al deze woorden gaan
uiteindelijk terug op de Indo-Europese wortel mei, die ruilen, uitwisselen betekent
enoorspronkelijk staatvoorietswatverschillende personen afwisselend toekomt.343
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 WaldtgenantdieMeynweide).344 De betekenis van
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hettweedelidvandenaamisnietgeheelduidelijk;geziendeverschillendespellingen
kanhetevengoed weide betekenen als weg.
3.4.1.1Grote variatie
Deonontgonnengebiedenvertoondeneengroteafwisselinginlandschapengebruiksvormen.Datblijktaluitoudebeschrijvingen.ZoklaagdendeinwonersvanSomeren
in 1454bijdehertogvanBrabantoverdemensenuitWeertdieophungrondgebied
kwamendieHeijdenvandenselvengemeyntenaffmaiende,torvendaeropmakende
endediebomendaaropstaende afhouwende endeswethvuerende [=wegvoerende]
daer hundatgetiefte Vier eeuwen later washetgebruik nogeven gevarieerd.
Opeenvraagnaarhetgebruik vande'woeste gronden' antwoorddedegemeente
Horstin1851:Hethakkenvanheide terbemesting,hetweidenvanschapenenvee,
hetverveenen,hetplaatsenvanbijenkorven,enhetgravenvanleemomtepleisteren,
eninzeerklein gedeelte omstenen te bakken.3*6
Tabel 4Typen gemene grondenen

hun gebruiksvormen

Bos

Heide

Moeras/
Ven

Bouwmaterialen

bouwhout

plaggen
(dakbedekking)

klei
(baksteen)

Brandstoffen

brandhout

Weidegrond

varkens,
vee

schapen,
vee

Bemesting

bladstrooisel

mest,
plaggen

Landbouw,
overig

afrasteringen,
hopstaken

Vlees, vis

varkens,
jachtwild

schapen,
runderen,
jachtwild

jachtwild
(vooral
vogels),
vis

Industrie

hout,
houtskool,
manden

heide
(bezems),
jeneverbes, wol

ijzer

Diverse

oeverversterking,
batten,
wegaanleg

Grasland

enige turf,
hout

Hoogveen

Stuifzand

turf
vee

grasplaggen

mest, grasplaggen

turfstrooisel

zand

enig
jachtwild

konijn

turf

zand

hooi

schapen,
runderen,
jachtwild

127

Indezeafwisselende gebiedenkwameengrootaantalverschillende vegetaties voor:
bossen,graslanden,heidevelden,moerassen,hoogvenen enstuifzanden. Invroegere
eeuwen hadden vrijwel al deze gebieden, met de ontoegankelijke delen van de
hoogveengebieden alsenigeuitzonderingen,belangrijke functies (Tabel4).Devele
gebruiksmogelijkheden maken eenterm als 'woeste grond' nogal vreemd.Dieterm
komt dan ook uit de koker van 18e en 19e-eeuwers die vonden dat al die gronden
zo snel mogelijk in ordentelijk bouw- en weiland moesten worden omgezet.
Deverschillendesoortenonontgonnengebiedenzijnnooitsterkvanelkaargescheiden
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).347 Toch zijn de bossen in de
loopvandetijd steedsverder inomvang afgenomen. Deheidevelden en stuifzanden
namen daarentegen in omvang toe; heidevelden namen in de 19e eeuw veruit de
grootste oppervlakte in.
In het navolgende gaan we wat dieper in op de verschillende gebruiksvormen.

3.4.1.2 Houtleverantie
De bossen leverden hout, dat onder andere werd gebruikt als bouwmateriaal en als
brandstof. Voor een gebied als de Meinweg werdhout door deeeuwen heen als de
belangrijkste opbrengstbeschouwd.348Grotestammenwerdengebruiktomhet skelet
van vakwerkhuizen te bouwen. Ze werden in de loop van de tijd steeds zeldzamer.
Kleinere stammen werdenverwerkttottimmerhout, terwijltwijgen werden gebruikt
als brandhout, voor schuttingen, voor vlechtwerkwanden van vakwerkhuizen,
bezemstelen, manden etc. Hout diende daarnaast als grondstof voor houtskool. De
waldgraaf (beheerder) vanhetNederrijkswald hadinde 15eeeuw een kolenbrander
in dienst.349 In de bodem is vroegere houtsskoolfabricage nog terug te vinden in
het het zg. roodzand, dat onder meer in de Meinweg is aangetroffen.350
Een bijzondere toepassing was de aanleg van oeverversterkingen langs de Maas en
de Roer.Zo vroegdekoper van deTonedenhof inMelick in 1565toestemming om
17 of 18 wagen 'rijssholtz' op de Meinweg te mogen kappen voor het onderhoud
aan zijn batten langs de Roer.351 Roermond, eveneens gerechtigd in de Meinweg,
mocht echter het hout uit dat gebied niet gebruiken voor de versterking van de
Maasoever.352
Eengrootdeelvandebomen werd alshakhout beheerd.Daarbij werden bomen kort
bovendegrondgekapt,waarnaopdeoudestamsteedsweernieuwetwijgen 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 langere omlooptijd worden gekapt. Omdat dieren
graagjonge takken eten, moesten de hakhoutgebieden (anders dan de bomen langs
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de weilanden, die buiten bereik van dedieren geknot werden),worden beschermd.
Hakhoutbossen waren dan ook omringd door dichte houtwallen.
In de 15eeeuw werd in de Meinweg al gesproken van 'heyster' (takken),die men
vande 'stock' (stobbe)mochtkappen.Methetverdwijnen vandegrotebomenwerd
hakhout steeds meer eenmonocultuur inde overgebleven bossen.Uit de 16eeeuw
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. Lide 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.353
Devoortdurende achteruitgang vandegemeenschappelijke bossen leidde indelate
Middeleeuwentotgebrekaanbouwhout.Omdittecompenserenkregen dorpelingen
soms toestemming om vóór hun erf bomen aan te planten op de gemeint of langs
dewegen.Debomen zelf warenprivébezit, eninfeite ginghet dus om particuliere
gebruiksrechten opdelenvandegemenegronden.Uiteraardmochtendeaangeplante
bomen het gebruik van de wegniet 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 betrof meestal een zone van 40
tot 60 voet (12 tot 18 meter).354 In het onderzoeksgebied gaf de heer van Horst
in 1492eenvoorpootrecht aandebewoners vanHorst.Uitdebepalingen valt opde
maken dat er voornamelijk eiken werden geplant. De eikels werden door varkens
gegeten; ieder mocht zijn varkens opde wegen laten lopen. Deeigenaren mochten
hethout vrijgebruiken voorhungebouweninHorst,maarbetaalden eenbedragaan
de heer als ze het hout voor andere doeleinden verkochten.355 Willem van Horne
gaf in 1419 aan de bewoners van Weert en Nederweert het recht om eikenhout te
mogen planten op eigen grond grenzende aan gemeentegrond.356

3.4.1.3 Extensieve weidegrond
Demeesteonontgonnengebiedenbodenvoedselvoorvee.Voordemeestediersoorten
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.357 Varkens werden voornamelijk
voor het vlees gehouden.

Varkens
In de Middeleeuwen werden bossen gebruikt om varkens te mesten. Het aantal
varkensdatergeweidkon worden bepaalde vooreenbelangrijk deeldewaardevan
een middeleeuws bos en was zelfs een maat voor de omvang van dat bos.Een van
de oudste gegevens in ons gebied is de 79 vereken ganck in Lothemerbosch (het
Lottumse bos) die in 1326 behoorde bij het huis Horst.358
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In de herfst werden de dieren het bos ingedreven, waar ze leefden van eikels en
beukenootjes. Hetgewroetgaf schadeaanjongeaanplant,maarwoeldeookdebodem
om en bevorderde daardoor het ontkiemen van eiken en beuken.359
Methet verdwijnen van de oude,vruchtdragende bomen verdwenen ookdevarkens
uit de bossen. In het Swalmerbos werden in de 15e eeuw nog varkens geweid. In
deMeinwegwasdattoenwaarschijnlijk alnauwelijks meerhetgeval,hoewelernog
een varkenshoeder opdeMeinweg werd gesignaleerd in 1596.360Inde reglementen
(de 'Cleernis') van het Echterbos uit 1477 staat de varkenshouderij nog op de
voorgrond, maarinde 16een 17eeeuw verdween dieookdaar. In de 18eeeuw was
schapenhouderij er de belangrijkste activiteit.361 Varkens werden ook nadien nog
wel gehouden, maar ze werden geweid in de broekgebieden, langs de wegen en, na
de oogst, op de stoppels in het bouwland.362

Rundvee
Rundvee werd, behalve op de graslanden, geweid op de heide en op open plekken
inhet bos.In 1701had 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.363 De stadsweiden van Roermond
werden wel gebruikt om ossen, die door kooplieden werden aangevoerd, 's-nachts
te laten grazen.364

Paarden
In Midden-Limburg ten oosten van de Maas liepen eeuwenlang kuddes halfwilde
paarden. Inmiddeleeuwse stukken wordtgesproken vanhetrecht van paardengang,
wat inhield dat de rechthebber wilde paarden mocht laten weiden in gebieden die
aananderentoebehoorden.DenganckvandenwildenpeerdeninEchterwaltbehoorde
in 1326 tot de leengoederen van het huis Montfort.365 De peerdenstoet ende
wildbaen in het Meerlebroek366 behoorde aan de hertog van Gelre. In 1456 maakte
de bezitter van de Grote Hoeve in Belfeld aanspraak op dit recht, alsmede op het
jachtrecht inhet Meerlebroek, maardehertogtrok aanhet langsteeind.Deheervan
Wassenberg bezathetrecht vanpaardengang opzijn domeinbos.Hijbezat daarnaast
een aantalrechten opdeMeinweg, maardaar wasjuist depaardengang niet bij:der
perdeganc opdenboschvanMeinewcewordtomstreeks 1350genoemd alsBrabants
leen.367Deze situatie leidde tot verwarring, waardoor het mogelijk werd datdeheer
van Wassenberg, en zijn opvolger de hertog van Gulik, in de 16e eeuw toch
aanspraak maakte opdepaardengang opdeMeinweg.Zokonhet gebeuren dat den
stot van den wildenperden up Meynweg in 1502 als Wassenbergs leen gekoppeld
werd aan deAldeborg in Arsbeck. Waarschijnlijk bestond hetrecht toen alleen nog
maar in theorie, omdat de paarden zelf al verdwenen waren. Buiten het
onderzoeksgebied zijn vermeldingen vanwildepaardenbekenduithet Nederrijkswoud
bij Nijmegen (14e eeuw) en uit de Achterhoek.
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De voorbeelden maken duidelijk dat zowel (open plekken in) droge bossen als
broekgebiedengeschiktwarenompaardenteweiden.Uitgegevensvananderedelen
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. Li een gebied als de
Meinwegbetekentdateenmaximumvanzo'n75paarden.Waarschijnlijk warenalle
kuddes al omstreeks 1500 verdwenen. In het Rijnland wordt het recht van
paardengang na 1500nergens meergenoemd.368
Bijen
De heidevelden en bossen werden voorts gebruikt om bijen te houden.369 Bijen
leverdenwas,gebruikt voorkaarsen,enhoning.Inde 15eeeuw bezatdeheervan
WassenberghetrechtopdebijenzwermenindeMeinweg.Ditrechtwerdinéénadem
genoemdmethetjachtrecht('dewiltfanckinddenbijfanck'),wateropwijstdathet
hieromwildebijen ging.Ditrechtbestondookelderswel.InhetElmpterboshad
de heer recht op de bijenzwermen die in een boom waren gevlogen; in andere
gevallen mocht de zwerm door degerechtigden worden gevangen.
Naast deze wildebijenzwermen waren erdebijenkorven. Inhet Swalmerboswas
hetrechtomkorventeplaatseninde 16eeeuwvoorbehoudenaandegerechtigden.
Latermochten vaakookmensenvanelderstegeneenvergoedingkorvenplaatsen.
IndePeelonderVenray,Horst,SevenumenHelden stondeninde 17eeeuw zelfs
bijenkorven uit Guliks en Keuls gebied370, maar dat was in de 18e eeuw niet
rendabel meer.
In 1804-'05teldenNunhemenHaelensamen138bijenkorven,dieintotaal 16à19
kg was opleverden.371 Het aantal korven in de Peel was veel hoger, zoals blijkt
uitgegevens overVenrayaanheteindvande 19eeeuw(tabel5).Detoenameaan
heteindvande19eeeuwisnogonverklaardeniszekertijdelijk geweest.Overhet
algemeen nam de bijenhouderij in dieperiode af door deconcurrentie van suiker,
zowel rietsuiker uit de koloniën als bietsuiker uit Nederland. Ook een tijdelijke
toenamedoordeteeltvanveenboekweit(ziepar.9.6),eenanderevoedselbronvoor
bijen, was toen alweervoorbij.372
Tabel5Aantalbijenkorven inVenray,1873-1898(Heuvelmansetal.,1980,p.39)
Jaren
1873-1875
1876-1879
1884-1890
1891-1895
1896-1898

Aantal korven
643
652,5
450
600
950

Schapen
IndeNieuweTijdwashetschaaphetmeestkenmerkendediervoordeheidevelden.
Deherdersenschaapskudden opde 'grote,stilleheide' zijn hètclichéinbeschrij131

vingen vandevroegere landbouw opdezandgronden.Inveelliteratuur 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 tesimplistisch.Deheide werd ookgebruikt doorrunderen, enschapen
weidden, behalve opdeheide,inwegbermen, opde stoppels vanhetbouwland,in
het veen en (illegaal) indebossen.373 Ookinhoogveengebieden graasden schapen,
maar in het turfwinningsseizoen wasdat verboden.374
Ten tweedeishetschaapindeNederlandse historisch-geografische literatuur altijd
teeenzijdig beschreven alsmestleverancier.Naastmestgevenschapenvleesenwol.
In de loop vande 19eenhet begin vande 20e eeuw heeft de vleesproduktie een
tijdlang de eerste plaats ingenomen. In de late Middeleeuwen is wolmogelijk het
belangrijkst geweest.Overigenswasdewol,totdat omstreeks 1800demerinoschapen
inLimburgwerdengeïntroduceerd, vanslechtekwaliteit.Pasmetdeintroduktievan
rond 1800,werd een betere kwaliteit wol bereikt.375
Ten derde ishet belang van schapenmest voor de landbouw vooral bekend uithet
19e-eeuwse Drenthe.Inhetzuidenishetbeeldookvoordieperiodeminder duidelijk.
HetgroteheidegebiedvandeMeinwegwerdinhetbeginvande 19eeeuwmaardoor
een deel van de gerechtigde dorpen als weidegebied gebruikt.376 Voor oudere
perioden, en zeker voor deMiddeleeuwen, is het beeld nogminder duidelijk. Als
mestleveranciers waren schapen inferieur aanrunderen, maar demestbehoefte was
zo groot dat ieder beetje telde. Er lijkt eenverband 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.
De geschiedenis van de schapenhouderij in het onderzoeksgebied, zeker in de
Middeleeuwen, isnoggrotendeels onbekend. Hetoudste gegeven over schapendie
opdeMeinweggehoedwerden,stamtuit 1562.Inlatereeeuwenhebbendeaantallen
schapen sterk gevarieerd, zowel in detijd alsinderuimte. Inde 17een 18eeeuw
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: inhetmidden vande 17eeeuw hadvrijwel iedere buurschap inhet
Peelgebied eenschaapherder (scheper)indienst,diegezamenlijk betaald werd.Toch
bestondenookwelgroterekuddes.InMidden-LimburgtenoostenvandeMaasbezat
bijvoorbeeld deZwaantjeshof inBerkelaar 196schapen in 1760,maar ditwastoen
de grootste boerderij vanEcht. DeBergerhof inPosterholt bezat zowelin 1670 als
in 1761zo'n 100schapen. In Maasniel bezat de Thuserhof 26 schapen (1787) en
deWijershof 110(1682),latergeslonken tot50(1766)en34(1786).377Een afname
in de 18eeeuw vinden weookin Beesel, waar het aantal schapen tussen 1738 en
1793 met40% afnam terwijl derundveestapel bijna oppeil bleef378, en in Venray.
Uit gegevens over Deurne in 1889valt opte maken datdeschapen nogal ongelijk
over de verschillende categorieën 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 à 2 ha bouwland
(gemiddeld 8 schapen).379
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InhetPeelgebied stonden veelschaapskooien aanderandvanhetveen.Datwijst
erop,datniet alleendeheide,maarookhetveengebied werdbegraasd.Lidebuurt
vanNederweertgingendeschapenmeestalterugnaardeboerderij;deschaapskooien
diendenhier alsschuilplaats bij slecht weer.380IndeomgevingvanVenray,Horst
enSevenumstondendekooienveelverdervandedorpenaf.Hierhaddensommige
boeren tweekuddes,eendiedicht bijhuisbleef en 's-avonds werd binnengehaald
omde mesttekunnen verzamelen,eneentweedekuddediemetde scheperinde
Peel bleef.381 Een deel van de kooien aan de rand van het veen bood ookruimte
aandescheper.OpdeTranchotkaartstaateenhelereeksvandezePeelkooieninhet
westen van degemeente Venray.Volgens eenkaartuit 1682stonden daartoen al
Schaapskoyen.3*2
Degroteschommelingenindeomvangvandekuddesdoordeeeuwenheenisgoed
af te lezen uit Tabel 6. Ookdatwijst eropdat de aantallen schapenniet alleen te
verklaren zijn uitdebehoefte aanmest,waaraan immers altijd eentekort was. De
oorzaakvandewisselendeaantallenkanliggeninziektes,inveranderingeninhet
bedrijfssysteem ofinschommelingen opdemarktvoorwolenvlees.Deteruggang
in de 18eeeuw kan ook verband hebben gehouden met beperkende maatregelen,
bedoeld omdegemenegrondentesparen.InwonersvanRoermondmochtenvanaf
1658alleen nog schapen houden als zetenminste 12morgen akkerland onderde
jurisdictievandestadbezatenofpachtten.InEchtmochtmenna1780alleenschapen
houden alsmen vijf bunder akker- of grasland bezat.
Tabel6Aantallen schapeninVenray,HorstenSevenumindeperiode1595-1870.
Bron: Van den Munckhof, 1991b,p. 192;Derix &Verlinden, 1982
Jaar
1595
1649
1680
1728
1753
1756
1756/"63
1791
1793
1795
1810
1819
1821
1835
1844
1851
1856
1867
1870

Venray

Horst

Sevenum
1579
2193
3037
1985

Helden

1469
3121
>2200

1268

583
2309
2470
6428
4338
1748
>2900
6320
7500
7432
7297
7770

>1700

1125

810

936

1310

1450
1528

ZekerinhetPeelgebied mogenweookeenverband veronderstellen metdelokale
lakennijverheid, die hier eeuwenlang heeft bestaan. Omstreeks 1760 namen de
afzetmogelijkheden vanwolopdeEngelsemarkttoe.Delokalelakennijverheidging
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indezetijd evenwelten onder; delaatsteVenrayse lakenwever hield erin 1776mee
op. Daarna werd de wol nog wel ter plaatse gesponnen, maar gebeurde de verdere
bewerking elders. De ambachtelijke spinnerijen hielden het nog vol tot omstreeks
1880. De meeste wol werd viaAntwerpen naar Engeland vervoerd.383 De gevolgen
van deze ontwikkelingen voor de omvang van de schaapskudden zijn onduidelijk.
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.384
Een opvallende ontwikkeling vond in delen van het Peelgebied in de 2e helft van
de 19eeeuw plaats.Tabel 6laat zien,dathetgrootste aantal schapen in Venray pas
inde 19eeeuwwerd bereikt.Terwijldeschapenhouderij indebuurgemeenten Horst
enSevenumrelatief stabielwas,vondinVenraynogindetweedehelft vandieeeuw
een sterke groei plaats. De achtergrond hiervan is, dat een aantal inwoners van
Venray en omgeving een commerciële schapenhandel opzetten. Rond 1870 daalde
het aantal schapen in Venray sterk en verloor deplaats haar bijzondere positie.De
schaapdichtheid week tegen het eind vande 19eeeuw weinig meer af van die in de
omliggende dorpen (fig. 28).

Index (1850 =100)
100

Schapen/ha.
1,0

0,8
x

woestegrond
0,6

0,4

0,2 ~ \ 'ov.gemeenten \

1850

1900

1950

1850

1900

1950

Jaar

Fig. 28 Schapen en 'woeste grond' inzes 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. Bron: Van den Munckhof, 1991b, naar gegevens van B. van Noorden)
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De Venrayse Schaapscompagnieën
In 1793bezaten 133schapenhouders in Venray samen 2309 schapen. Degrootste 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
dehandel werd wel voortgezet. In 1819bedroeg het aantal schapen 4338 stuks,en waren er zo'n 80mensen die
schaapherder als hoofdberoep hadden. Rond die tijd hadden drie of vier inwoners hun beroep gemaakt in de
schapenhandel. Per maand werden 4 à 500 schapen naar Frankrijk gedreven.
In een volgende fase gingen de handelaren samenwerken in compagnieën, die kapitaalkrachtiger waren dan de
individuele handelaren en daardoor de zaken groter aan konden pakken. De oudste en belangrijkste was de
Grote Compagnie, gesticht tussen 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 170schapen; 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.
28). 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 dethuisbasis 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.MS
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 (fig. 29). 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 dekooien markante
punten inhet 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.386 Op de topografische kaart van 1892/1913 staat ten noorden van de 'Voorm. Hazenhut' een aantal
puntjes met 'Voorm. Peelkooien'.387

Fig.29 De StieneKooi inde Venrayse Peel(VandenMunckhof, 1991b,fig.5; naarVandenBrand,
1983)
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3.4.1.4 Jacht
Jacht werd beoefend om schadelijk wild te bestrijden, omhet menu te verrijken en
omde statusverhogende werking die uitging (en voor sommigen nog altijd uitgaat)
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).388

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.389 Nog in de onrustige 17e eeuw breidde het aantal wolven zich sterk
uitenwerden zealseenplaagbeschouwd.Zekwamenvooralvoorindeuitgestrekte
'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 waarnemingen van
wolven gemeld.390
Dewolf werd zowelbewonderd alsgevreesd. HetdierisindeNederlandse folklore
deverpersoonlijking vanhetkwade,enwerd fanatieker daneniganderdier bejaagd.
Uit historische gegevens blijkt echter dat wolven, anders dan optimistische
voorstanders van herintroductie soms voorspiegelen, wel degelijk een gevaar voor
mens endierkonden vormen.Naastkleinvee werden ookwelkoeien enpaarden als
slachtoffers vanwolven genoemd.Vooralpaarden,die 'snachtsvaakbuiten bleven,
werden wel aangevallen; in gemeenten als Horst en Swalmen bestonden speciale
schadevergoedingsregelingen voorpaardenenveulensdiedoorwolvenwarengedood
ofbeschadigd. Ookzijn ervrijuitvoerige gegevens oververschillende aanvallen op
kinderen in 1810-'ll. 391
Talrijker warendedierendieomhetvleeswerdengejaagd. DeheervanWassenberg,
debezitter vanhetjachtrecht indeMeinweg,had eenspeciale boswachter in dienst
diedewildstand indegaten moesthouden. In 1389werd er zowel oprood- (herten,
reeën) als op zwartwild (wilde zwijnen) gejaagd.392 Deze dieren komen er nog
steedsvoor; deMeinwegishetenigegebied inNederland waar wilde zwijnen nooit
zijn verdwenen.
Het Meerlebroek dankt mogelijk haarnaam aande 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 valeken huysken en een oude
valekenhuysken aangegeven.393 Ook in Weert heeft mogelijk een 'legge'
(vangplaats) bestaan: in 1623 werd toestemming gevraagd voor de aanleg.394
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Jachtgebieden
Voor sommige soorten wild werden voorzieningen getroffen. Een gebied dat als
jachtterrein enigszinsbeheerd werd,heetinlaatmiddeleeuwsestukkeneen wildbaan.
In de vroege Middeleeuwen werd de term 'foreest' gebruikt. We vinden dit woord
nogterugindeplaatsnamenBroekhuizenvorst,Grubbenvorst enVorst.InhetEngels,
Frans enDuits is deze term gaandeweg 'bos' gaan betekenen, maar voorde vroege
Middeleeuwen is deze vertaling onjuist. Foreest was geen geografisch of
landschappelijk maar een juridisch begrip, dat duidde op een verzameling
gebruiksrechten vande landsheer.395 Vertalingen als 'banwoud'396 of 'gereserveerd
jachtterrein'397 zijn niet werkelijk onjuist, zeker niet voor latere perioden, maar
kunnen te sterk de indruk wekken van een vastomlijnd gebied. Binnen een gebied
dat alsforeest werd aangeduid lagniet alleen bos,maar meestal ookcultuurland en
water.Alseralenigbeheervoorkwam,wasdatgerichtopeenzogrootengevarieerd
mogelijkwildbestand.Datbetekentdatwerdgestreefd naareengrote landschappelijke
variatie,metbossennaastopengebiedenenwater.Hetcultuurlandbinneneenforeest
wasprivé-eigendom,alzaldelandsheerhetmisschien vooralhebbenbeschouwdals
mogelijke voedselbron voor wild (vergelijkbaar met de huidige akkers in
natuurreservaten).
De enorme vroegmiddeleeuwse foreesten verdwenen of versnipperden later door
ontginningen. De overgeblevenjachtgebieden werden beteromheinden beschermd
en intensiever beheerd. In de late Middeleeuwen spreekt men van 'wildparken' of
'diergaarden'. Middenin een dergelijk gebied lag de boerderij Diergaarde in het
Echterbos (1476 Den hof Diergaerd; 1526 Den hoff op genen Dielgardé)?9*
Dezelfde naam komen wejuist op Duits gebied ten oosten van Swalmen tegen:het
Diergardtscher Wald.

Voorzieningen
Later leidde jacht zeker tot specifieke maatregelen. Zo lag in de 16e en 17e eeuw
een aantalheggen indeMeinweg,diewaren aangelegd voordejacht.Hetwildwerd
naardeheggengedreven en vervolgens bij openingen indeheggen opgewacht door
jagersmetnettenofvalstrikken.Inhetzelfde gebiedhaddehertogvanGulikin1633
eenklein bosje,deMeulenbergen,latenreserveren alsschuilplaatsvoorwild.Indit
bosmocht niet gekapt worden.399Ookde bepaling dateen koeherder niet meerdan
tweehonden bij zichmochthebben (Meinweg, 1530),kan metbescherming vande
wildstand te maken hebben gehad.400
Somswerdenzoveelvoorzieningengetroffen, datdegrenstussenjachten veehouderij
vervaagde.Voorbeelden zijneendenkooienen(konijnen)warandes.Inonsgebiedzijn
maar eenpaareendenkooien bekend. Van een kooi bijhetkasteel van Horst wasin
het midden van de 19e eeuw al niet meer over dan het toponiem.401 Langer bleef
dekooi van deheer van Wellin deWellsmeer bestaan. Dekooi isinhet begin van
de 19eeeuw inonbruik geraakt, maarwerd in 1863hersteld ennogtot inhet begin
van de 20e eeuw gebruikt.402 Daarna viel de kooi droog door de ontwatering van
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hetomliggendegebied.Hetterreinwerdin 1907openbaarverkochteniskortdaarop
ontgonnen. De buitengrens van het kooiterrein is nu nog in het landschap terug te
vinden.
Konijnenwarandes waren (stuif)zandgebieden waarin konijnen voor dejacht waren
uitgezet.Zemaakten dat zelfs stuifzandgebieden nogietsopleverden. Konijnen zijn
oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa en zijn in de 12e of 13eeeuw ingevoerd
voorhet vlees en,vooral,voorhet bont.403IndelateMiddeleeuwen waren konijnen
zeldzaam en golden ze als een interessante bron van inkomsten.404 Omdat konijnen
moeilijk door natte en door grote open gebieden trokken, was een geïsoleerde
zandheuvel in een nat gebied bijzonder geschikt om met konijnen te 'bepoten'. In
Noord- en Midden-Limburg zijn verschillende voormalige warandes bekend. De
meeste warandes verdwenen in de Nieuwe Tijd, vooral door oppositie vanuit de
landbouw.405
De verdwenen heuvel in de Weerd bij Kessel is misschien ooit aangelegd als
burchtheuvel maar staat opeenkaart uit 1774 aangegeven als 'Conijnen Bergh'.406
Een andere 'caninsberg' hoorde in het midden van de 17e eeuw bij de boerderij
Schöndelen in Melick.407 In de 16e eeuw werd een groot gebied aan de rand van
deMeinweg bij Melick aangeduid als konijnenwarande, ennog in 1733bestond bij
Melick de 'konijnsheide'. In 1546 en 1548 werd de warande nog verpacht en in
laatstgenoemd jaar werden hier konijnenstropers betrapt.408 Bij de hoeve Hoosten
in Sint Odiliënberg lag in het begin van de 17e eeuw een konijnenberg, soms
'knijneboisch' genoemd.409Eenvolgende warande hoordebij hetkasteelTer Horst;
ten zuidoosten van dekasteelruïne vinden wenog oprecente topografische kaarten
het toponiem Konijnswarande. Rond 1530lagen voorts bij Blijenbeek sandbergen
indknynsbergen.410Tenslotte staatnogeen 'Konyns aerde' ophet oudstekadastrale
minuutplan van Grathem.

3.4.1.5 Visvangst
Enkelevennen wordengenoemd als 'visserij'.ZowordthetRozendaalbij Montfort
in 1558 een visserij genoemd.411 In 1654 was dat niet meer zo: het heet dan dat
hetvroeger 'een visserije gehorendeaanhethuysMontfort' was.Andere voorbeelden
warenhetBoortmoerenhetReigersbroek bijMontfort. Datdezegebiedenpermanent
blank stonden, blijkt ook uit de atlas van Philipe Taisne (1623; fig. 30), die het
Boortmoer aanduidt alseenvisvijver van200bunders.HetBoortmoer lagnaast het
kasteel; de naam komt van borgmoer: het wordt rond 1300 Meer bider Borcht en
twee eeuwen later Borgtmeer genoemd.412 Deze gebieden zijn in het midden van
de 17eeeuw ontwaterd endaardoordrooggevallen, waarmee vrijwel eeneindkwam
aan de visserij. Bij een latere poging, in 1716, om de visserij in Boortmoer en
Reigersbroek te verpachten had niemand belangstelling.413
In beide gebieden werd intussen turf gegraven, wat aangeeft dat er voedselarm
(oligotroof of mesotroof) veen voorkwam. Een grote visstand is in een dergelijk,
nogalzuurmilieunietteverwachten.Mogelijk zijnhiervoorzieningen getroffen om
de visstand te verbeteren. Van andere zandgebieden (Brabant, Belgisch-Limburg)
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is bekend datvennendie wareningerichtalsvisvijver, waarnodigwerdenbekalkt
of op andere wijzen bemest.414 Overigens werden er ook wel visvijvers speciaal
gegraven, bijvoorbeeld in 1343 een grote en een kleine vijver bij kasteel
Montfort.415
De meeste waterplassen zullen hun waarde vooral hebben ontleend aan de
mogelijkheid om vis te bewaren of te kweken. Zelfs stads- en kasteelgrachten
leverdenopdezewijzenoginkomstenop.416Overalwaarwevijversin schriftelijke
bronnentegenkomen,zullenwemetdezemogelijkheidrekeningmoetenhouden.Een
voorbeeldisdevijverbijdeSpekbruginHeythuysendiein1622werdgekochtdoor
het klooster St Elisabethsdal (Nunhem).In 1716 bezat het klooster de vijver, die
intussen Munnikenven of Cloostervenwasgaanheten,nogsteeds.417

Fig.30 De visvijvervanhetkasteelvanMontfort inde atlas vanPhilipeTaisne (1623)

HetKartuizerkloosterinRoermondbezateenaantalvijvers ('wijers') bijMaasniel.
DevijverswarenontstaandoorkleiwinningvoordeRoermondsebaksteenindustrie.
Vanaf het eind van de 14e eeuw kocht het klooster verschillende van deze
kleigebieden aan.DeKartuizers Wijers worden voorheteerstgenoemdomstreeks
1390entenminsteéénervanbestondnogin 1447.In 1442wordtgesprokenvande
twee nederste wijers en in 1455 van de hoogste wijer. Waarschijnlijk heeft het
kloosterdevijvers eentijdlanggebruiktvoordevisvoorziening.Laterzijndewijers
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drooggelegd enstichttehetkloostererdeWijerhof, dievoorheteerstwordtgenoemd
in 1461.418

3.4.1.6 Winning vanplaggen 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 deheide werden gestoken. Heide werd ook wel gemaaid. De omlooptijd van
heide bedroeg 7 tot 10jaar.419 In de onverdeelde graslanden langs de Maas, in de
beekdalen en in broekgebieden, bijvoorbeeld in de 17e eeuw in het Echter broek,
werden grasplaggen gestoken, hoewel dit grote schade aan die graslanden
toebracht.420 Depachters vandeRozendaalse hoevenbij Montfort mochten 'haggen
en plaggen' (plaggensteken) in het nabijgelegen Reigersbroek.421
Anderemogelijkheden waren bosstrooisel,datindebossenwerdverzameld,engras.
Eenvoorbeeld vanhetlaatsteisbekendinMontfort, waardebewonersindetweede
helft vande 18eeeuw 'luus',eensoortrietgras,gebruikten alsstalstrooisel.Hetgras
werd gesneden in het Boortmoer.422 Het gebruik van bosstrooisel droeg bij aan de
degradatie van de bossen. Toch ging ook dit nog in de 19e eeuw door, zoals blijkt
uiteenadvertentieinhetVenlooschWeekblad van 16maart 1867,waarhetstrooisel
uit ruim 30 morgen bosch in Horst te koop werd aangeboden.423

3.4.1.7 Turfwinning
Veengebieden werden gebruikt om turf te winnen. Net als de discussie over het
ontstaan van de open fields (zie paragraaf 3.2) is ook die over de geschiedenis van
deturfwinning vertroebeld dooronduidelijkehanteringvanbegrippen.Bij turfwinning
moeten we onderscheid maken naar techniek (steken of baggeren), ontsluiting, het
landschap vóór de turfwinning (cultuurland of 'woeste grond'), schaal (groot- of
kleinschalig) en economische achtergrond (winning voor eigen gebruik of voor
verkoop).Deverschillende aspectenhangenmaarzeergedeeltelijk metelkaarsamen
en komen in alle mogelijke combinaties voor (tabel 7).
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Tabel 7 Verbreiding van verschillende typen turfwinning in Nederland.Cursief:
belangrijkste sporen
Schaal

Beginsituatie

Steken

Baggeren

Kleinschalig,
voornamelijk
voor eigen
gebruik

'Woeste grond'

Oudste fase turfwinning.
Boerenkuilen; veenbanen
('peelbanen')

Lokaal in kleine geïsoleerde veengebieden.
Boerenkuilen, kleine
plassen

Oud cultuurland

Laag-Nederland

Laag-Nederland (beperkt)

'Woestegrond'

Plaatselijk in hoogNederland. Boerenkuilen;
'veenbanen'

Lokaal in kleinegeïsoleerde veengebieden.
Boerenkuilen, kleine
plassen

Oud cultuurland

Laag-Nederland

Laag-Nederland.Petgaten!zetwallen, veenplassen

'Woeste grond'

Hoog-Nederland.
Veenkoloniën

Kleinschalig,
commercieel

Grootschalig,
commercieel

Oud cultuurland

Laag-Nederland.Petgaten!zetwallen, veenplassen

Het landschap vóór de turfwinning
Inlaag-Nederland(denoordwestelijkehelftvanhetland)zijnveelveengebiedeneerst
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 vanenigplaatselijk gebruik als schapenweide
enboekweitakker,deeerstemenselijkeactiviteit.Boekweitbrandcultuurheeft alleen
in de Peel openige schaal bestaan. Het was vooral een activiteit van de grote 19eeeuwse turfwinningsbedrijven, bedoeld om het aangekochte veen in de jaren
voorafgaand aan de turfwinning iets op te laten brengen.

De techniek:steken en baggeren
Eenbelangrijkonderscheidisdattussenturfstekenenturfbaggeren.Beidetechnieken
verschillen in techniek, plaats, eindprodukt en landschappelijk resultaat (tabel 8).
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Tabel 8 Verschillen tussen turf steken en turf baggeren
Steken

Baggeren (slagturven)

Techniek

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
resultaat

'Onland', dat na verloop van
tijd weer verlandde enkon
worden ontgonnen

Waterplas

Het onderscheid tussen steken en baggeren hangt af van degrondwaterspiegel. Om
te kunnen steken moest de turf eerst ontwaterd worden. Door de grondwaterstand
steedsverderteverlagen,konhetmomentwaaropmenmoestgaanbaggeren worden
uitgesteld. Op de hogere gronden vond die ontwatering plaats door het graven van
slotenenweteringen,indeveengebiedeninlaag-Nederlanddooronderbemaling,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.424 Omstreeks 1530 begon de zeer snelle opmars van het
slagturven in Holland.425 Veel gebieden waar al eerder de bovenste lagen veen
waren afgestoken, werden nu diep verveend.
Devenen op dehogere gronden, zoals in Limburg, zijn grotendeels afgestoken. Zo
werden hetReigersbroek enhet Boortmoerbij Montfort vanaf 1651verveend nadat
ze door de ontwatering van het aangrenzende Rozendaal waren drooggevallen.426
In 1670vermeldde deschrijver JacobvanOudenhoven datindePeelmeergestoken
werd dan gebaggerd.427 Om dat mogelijk te maken ging de turfwinning in de Peel
gepaard metmaatregelen omdeafwatering teverbeteren.Aanvankelijk gebeurdedit
door sloten te graven en beken uit te diepen, in de 19eeeuw opgrotere schaal door
bijvoorbeeld hetgraven vanhetAfwateringskanaal. Baggeren werd alleentoegepast
op plaatsen die moeilijk te ontwateren waren. De naam Schuitwater, voor een
uitgeveendeplasineenpleistoceneMaasmeanderbijLottum,wijst opkleinschalige
turfwinning vanuit bootjes, dus op baggeren.

De ontsluiting
Ophetpuntvandeontsluitingbestondeengrootverschiltussenlaag-Nederland,waar
turfwinning plaatsvond ineen bestaand cultuurlandschap,enhoog-Nederland,waar
turf werd gewonnen in gebieden die voorheen nauwelijks werden gebruikt. InlaagNederlandkondeturfwinning gebruik makenvaneenuitgebreid ontsluitingssysteem
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vanwegen,dijken envaarten,waardoorturfwinning plaatskon vinden zondergrote
investeringen.Commerciëleturfwinning konhierkleinschaligplaatsvindendoorkleine
ondernemers die perceel na perceel opkochten en uitgroeven.
Dergelijke kleinschalige commerciële turfwinning was in hoog-Nederland zelden
mogelijk.Dewinning,maarvooraldeafvoer vangrotehoeveelhedenturfvroeghier
investeringen vooraf.Turf heeft een lage waardepereenheid gewicht ofvolumeen
isdaarommoeilijkrendabeloverdewegtevervoeren.Grootschaligewinningwachtte
daarom op ontsluiting door kanalen of, later, spoorlijnen.
De grotere veengebieden die geen aansluiting hadden op watertransport zijn
eeuwenlang ontsloten door veenbanen, ook wel peelbanen (1764 peelbaenef2*
genoemd. In Limburg kwamen deze banen voor in de Peel en in de veengebieden
aan de Nederlands-Duitse grens achter Gennep en Ottersum, elders zijn ze bekend
in het Vragenderveen en het Wooldsche Veen bij Winterswijk (Gelderland).
Eenveenbaanwerdaangelegddoortweeparallelleslotenhetveenintegraven.Door
dehelling vanhetveen werdhetgebiedlangsdeslotenontwaterd.Destrook tussen
beideslotenwerddaardoorbegaanbaar,zelfsvoorpaardenwagen.Aanbeide 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 bestonden zijbanen, die smaller waren dan de
hoofdbanen: 24 voet in Asten en 20 voet in Someren.429
Omdebaneningoedestaattehoudenmochtmenzenietbeschadigendoor afgraven,
plaggensteken,maaienofdoordestobbenkienhouteruittehalen.Ookmochtergeen
turfopopgeslagen worden.Voortsmoestenslotenlangsdebanenliggenenmoesten
die slotengoed worden onderhouden. In Asten wasmenin 1845verplicht het veen
dat uit de sloten kwam over de banen uit te spreiden om de begaanbaarheid te
verbeteren.430
Methetvorderenvandeturfgraverij werddebaannaarachterenverlengd.Alslaatste
fase werd ook de baan zelf, uiteraard van achteren naar voren, weggegraven. Om
een veengebied zo goed mogelijk te ontsluiten werden uitgebreide systemen van
parallellebanenaangelegd,onderlinggescheidendoorstrookvormige moerkuilen.431
Het resultaat was een kleinschalige, maar toch enigszins planmatige afgraving in
boerenkuilen die zijn ontsloten door banen. Veenbanen zijn nogterugte vinden in
het Natuurreservaat Mariapeel en in het Nationaal Park Groote Peel (fig. 31). Bij
Gennep zijn zenogduidelijk herkenbaar opdeTranchotkaart maarhebbendelatere
landbouwontginningen alle sporen ervan uitgewist.
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Fig. 31 Veenbanen in het natuurreservaat De Groote Peel. Uit: Stichting voor Bodemkartering, 1972,
p.44

In de Peel bestonden in de 18e eeuw naast deze droge veenbanen ook schuitbanen,
waardoorschuitenhetveeninwerdengetrokken.Hetgingomschuitenmeteenlengte
van 3-4 meter en een breedte van 1meter. Vanaf die schuiten werd turf gebaggerd.
Demethode werdinde 18eeeuwtoegepastopplekken waarontwatering,basisvoor
turfsteken, 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.432

Schaal en economische achtergrond
Vrijwel overal is de turfwinning kleinschalig begonnen, doordat mensen turf uit
nabijgelegen veengebieden haalden voor hun eigen brandstofbehoefte. In de vele
vennen isde winning altijd kleinschalig gebleven. Ookin 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
gatinhetveengroef,enineenlangewerkdagvoldoendeturf stak omdewinterdoor
tekomen.Devolgendedagstonddekuilvolwater.Demeestesporen vandezevorm
vanverveningzijnverdwenendoorlateregrootschaligeverveningofdoorontginning.
Demeeste plaatsen beschikten wel over enige mogelijkheden omturf te winnen, in
oude Maasmeanders en andere geïsoleerde laagten of in een van de grotere
veengebieden.Zohoordebijiederehaardstede (iederhuis)inhetPeelgebiedhetrecht
opturfsteken.433 Melick en Herkenbosch bezaten elk een eigen turfven opde grens
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van de Meinweg. De stad Roermond was,naast het dorp Maasniel, gerechtigd om
turf te steken in het Nielderven, een pleistocene Maasbedding.434 De inwoners van
Horst en Sevenum wonnen him turf voor eigen gebruik niet uit de eigenlijke Peel,
maaruiteen geïsoleerd venindeheide,hetGemeenteven.Rond 1820werdhetven
geschat op 400 bunder; na eeuwen van gebruik was nog ongeveer de helft van de
turf over.435 Veel van dergelijke vennen heten Turfven of Turfkoelen. De
turfwinning invennengingtotinde20eeeuwdoor.ZoisindeVenkoelen bijVelden
nog in het begin van de 20e eeuw verveend. Hier gaat het waarschijnlijk vaak om
gebaggerde turf.
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.
Deongereglementeerde turfwinning bleefnietbeperkttotderanden.Lide 17eeeuw
werd ook al midden in de Peel, bij de westgrens van Venray, gegraven.436 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 hetWellsmeer onderBergen begondewinning alinde 15eeeuw enging zijnog
door tot in de 19e.Ophet Kleefs kadaster van Gennep en Ottersum (1731) treffen
wenamenaanalsGemeinesGennepschesTorffVeenenGemeinerVehnTorffGrundt,
watduidtopgemeenschappelijke turfvenen. Dathetgebiedgebruiktwerdblijkt ook
uit oproepen uit 1733 en 1760 om sloten, geulen en bruggen in het veengebied te
onderhouden.437
In de Peel werd de turfwinning gaandeweg grootschaliger en valt een begin van
commercialisering waartenemen.Zoverkochten debewonersvandedorpen inhet
Peelgebied zeker alinde 17eeeuwturf aan bewoners vandorpen die verdervande
Peel aflagen.438
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
geëxploiteerdeveengebieden.DePeelwashetlaatstegroteveengebiedinNederland
dat op deze wijze werd geëxploiteerd.
De grootschalige commerciële turfwinning met de aanleg van veenkoloniën 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-Vlaanderenenwestelijk Noord-Brabant.Vandaaruitwerdeninde 16eeeuw
deveengebieden inUtrecht (Veenendaal)enFriesland opengelegd,gevolgd doorde
Gronings-Drentse veenkoloniën en, beïnvloed door het laatstgenoemde gebied, de
Peel.439 Het initiatief kwam meestal van buiten, in Zuidwest-Nederland vanuit de
Vlaamsesteden(hetlaatmiddeleeuwsestedelijkekerngebied),inde 17enen 18eeeuw
vanuit deHollandsesteden.Intweedeinstantiekwamenlokaleondernemers op,die
vervolgens weer in volgende gebieden mee investeerden.
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DecentraledelenvandePeelwarennoginhetmidden vande 19eeeuw 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 deNoordervaart, beide dicht langs dePeel,
had aangelegd werd de aanleg van turfkanalen economisch mogelijk.

3.4.1.8 Andere delfstoffen
Op veel plaatsen, bij voorkeur op de gemeenschappelijke gronden, lagen kleine
groeves waaruit leem,grind ofkleiwerd gewonnen. Leemkuilen leverden leem om
vakwerkwanden te bepleisteren en grindkuilen leverden grind voor erf- en
wegverharding.
Grootschaliger wasdewinningvankleivoordefabricage vanaardewerk, bakstenen
endakpannen.BijTegeleniseeuwenlangkleigewonnenuitdegeologische formatie
die naar het dorp heet. De kleiwinning begon hier al in de Romeinse tijd en is met
onderbrekingen tot opheden doorgegaan. Pas toen dekleiwinning aanhet eind van
de 19eeeuwsteedsgrootschaliger werd,begondegemeenteeenvergoedingtevragen
voor de winning op gemeentegronden.
Ook bij Maasniel werd in de late Middeleeuwen klei gewonnen.440 Een deel van
hetNielerbosmaakteinde 14eeeuwplaatsvoorkleiafgravingen. DestadRoermond
bezat hier steenovens. In 1421klaagde de vrijheer van Maasniel dat de stad in zijn
gebied ovens had geplaatst en turf en leem had gestoken, waardoor de waarde van
degrond zekermettweeduizend gulden wasgedaald. Destad verklaarde daaropdat
het de betreffende grond had gekocht, en dathet bovendien almeer dan40jaar het
recht had om turf te steken in het Nielerven. Met die turf werden de bakovens op
de tiggelgronden gestookt. Aan kleiwinning uit een iets jongere periode herinnert
nog de naam van het huis Tegelerije. Na afloop van de kleiwinning 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 De
Tegelerij.441
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3.4.1.9 Andere gebruiksvormen
De struikheide werd als grondstof gebruikt voor bezems.In Siebengewald en in de
gemeente Horsthad deze activiteit een behoorlijke omvang.InHorst werd in 1899
een jaarproduktie van 200 000heibezems gehaald.442 Heideplaggen werden voorts
gebruikt als dakbedekking.443
Jeneverbesstruiken komen op in open gebieden, vooral als daar kort tevoren een
zekeredynamiekisgeweest.Typerendeplekken zijnbijvoorbeeld boekweitakkertjes
op de heide die kort tevoren verlaten zijn. Het lijkt er bijvoorbeeld op, dat veel
jeneverbessen rond de laatste eeuwwisseling ontstonden, nadat de begrazingsdruk
van de heide in korte tijd sterk was afgenomen. Vooral ontkiemden er veel in de
omgeving van de verlaten schaapskooien.444
De bessen van dejeneverstruik werden gebruikt als geneesmiddel, maar vooral bij
het stoken vanjenever. Al in de 17een 18eeeuw werden dejeneverbesstruiken, in
deze streek 'wachels'genoemd,inveeldorpen wettelijk beschermd.Eenverbod om
wachelerstruyck inbrandt testeecken bestond bijvoorbeeld in 1739inHorst.Inde
Boshuizerbergen (Venray) wordt het landschap ook nu nog bepaald door
jeneverbessen.In 1977stondenerzo'n4500.EldersindegemeenteVenray stonden
er toen nog eens 1200.445

3.4.2 Achteruitgang en herstel
3.4.2.1 Degradatie van de bossen
Inleiding
De onontgonnen gebieden bestonden aanvankelijk buiten de hoogveengebieden
voornamelijk uit bos. De oorspronkelijke bossen in Noord- en Midden-Limburg
behoorden tot verschillende typen, afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en de
hydrologische gesteldheid. Het belangrijkste onderscheid was dat tussen de droge
bossen op de hogere gronden en de laaggelegen natte broekbossen.
Van die natuurlijke bossen is niets meer over. De teruggang van de bossen begon
al in de prehistorie. 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
teruggedrongentotmoerassen,armezandgrondenenafgelegen terreinen.Maarjuist
op de arme zandgronden kon het bos zich onder de grote gebruiksdruk moeilijk
handhaven en maakte het gaandeweg plaats voor heide.
Weiden van vee leidt tot achteruitgang, doordat veejonge loten eet. Varkens noch
runderenzijnboomklimmersengrotebomenwordennauwelijks aangetast.Diegrote
bomen warenechterzeergewild alsbouwhout,enhetbestandaanoudebomenwerd
'van onderaf' nauwelijks aangevuld. Later waren er dan ok nauwelijks meer oude
bomen in de bossen te vinden.
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Deovergebleven bossenwerdenzogoedmogelijk beschermd,maartegelijk 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 tothet verdwijnen van de varkens en
tot klachten over gebrek aan bouwhout.

Enkele afzonderlijke bossen
IndeSwalmer-enEchterbossen verdweenhet opgaand boswaarschijnlijk inde 16e
eeuw. Een bosgebied van 35 bunders dat aan het Echterbos grensde, het bos Lille
(Lilbosch), werd in 1623 aangeduid als 'heide voorheen bos'.446
InhetNederrijkswald (onderGroesbeek,Gld)verdweenhetopgaandebosnogeerder.
Inhet begin van de 15e eeuw werd hier nog onderscheid gemaakt tussen 'rijshout'
en 'heesters',respectievelijk hakhouten(iets)ouderebomen.Ookwerdnogdehand
gehoudenaaneenherplantplicht.NadatgeldgebrekvandeGeldersehertogentoteen
grootscheepseuitverkoopvanhouthadgeleid,wasinhetmiddenvandeeeuwalleen
noghakhout over,waarvan bovendiendeomlooptijd steedsverderwerdverkort,van
zeven tot soms drie jaar.447
Ook in de Meinweg, die door de grote houtbehoefte van de steden Roermond en
Wassenberg onder sterke druk stond,waren de grote bomen alvroeg verdwenen.448
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 vanhet gebied besloeg. Alvoor 1530werderheidegemaaid, wat
erop duidt dat het bos toen al in delen van het gebied verdwenen was. Ook de
vermelding vanjeneverbesstruiken in 1633 wijst op open plekken.449 In 1575 werd
over het gebied geschreven, dat het door onordelijk houtkappen, weiden en
heidemaaien sterk bedorven was en dat het bos zonder het nieuwe reglement (dat
van 1570)tenonder zou gaan. Blijkbaar leiddedit voorkortetijd tot eenherstelvan
het bos, maar een grote brand en langdurige onenigheid tussen Gelre en Gulik
maakten hier weer een eind aan. In 1633 werd een nieuw reglement uitgevaardigd
om de ondergang van het bos tegen te gaan, misschien mede naar aanleiding van
de toestemming 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.450
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 tothet verdwijnen vanjachtwild.451 De Catharinahoeve in Wegberg had
het recht om een dag perjaar hout uit de Meinweg te halen, maar in 1706 was het
bos in zo'n slechte staat dat het nietde moeite waard was omvan datrecht gebruik
te maken.452Welwerden inhetbegin vande 18eeeuwpogingen gedaan omnieuwe
bossen aan te leggen in de Meinweg. Daartoe werden 'eikelkampen' aangelegd,
percelendiemeteikenwerdeningezaaidendiedooreenhoutwaltegendevraatzucht
van wild en vee werden beschermd. Deze pogingen hadden echter weinig succes,

148

onder andere door gebrek aan vakkennis bij de verantwoordelijke boswachters.453
In het begin van de 19e eeuw is alleen nog sprake van 'heide'.454
Soms was de toestand van een bos zo slecht dat het maar verkocht werd voor
ontginning. Toen het kasteel Montfort omstreeks 1546 uitbrandde bleek het
aangrenzende bos geenhout tebevatten datvoordeherbouw kon worden gebruikt.
Men vroeg zich af ofdegrondnietbeterkonworden verkocht. Dat isblijkbaar niet
gebeurd, maar in 1561 kwam het plan weer ter sprake. Het bos had toen een
oppervlaktevanongeveer 100morgen,waarvan40morgenhakhout,30morgenjong
elzenbos en 8 morgen struwelen. Verspreid stonden nog 300 à 400 eiken. De
struwelen waren afzonderlijk omwald, maar de wal was in zo slechte staat dat het
vee voortdurend de aanplant vernielde. Ook in het elzenbos hield het vee duchtig
huis.455
Gaandeweg verdwenen de meeste bossen. De staat van het Vlodropper Bos en de
Wildbaan was in 1768 zo slecht, dat voor de totale ondergang werd gevreesd.456
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.457 In de 18e
eeuwwasbijnanergensmeeropgaandbosaanwezigenbezatenverschillendedorpen
alhelemaalgeenbosmeer.ZoverklaardeVenrayin1714dathetbijgebrekaanhout
voor brandstof geheel op turf was aangewezen.458
Demenselijke activiteiten leidden behalvetotafname vanhet bosoppervlak ooktot
veranderingen indesoortensamenstellingvanderesterendebossen.Eiken,debomen
metdemeestegebruiksmogelijkheden, werdenhetstrengstbeschermd.Ookbeuken
en linden kregen extra bescherming. Beuken, die behoren tot de meest kwetsbare
bomen, kunnen slecht tegen beheer als hakhout. In de Meinweg worden beuken in
debronnennergensgenoemd,terwijl zeeroorspronkelijk waarschijnlijk welgestaan
hebben.Vananderesoorten,dieals 'doof hout' werden aangeduid endiealsminder
waardevol werden beschouwd, was het gebruik aan minder regels gebonden.459

Beperkingen aan het gebruik
Inde 15eeeuwwerddehoeveelheid brandhout diemenindeMeinwegmochthalen
al beperkt. Ookde hoeveelheid timmerhout werd aanregels gebonden, endit hout
mocht niet verkocht worden buiten de kring van gerechtigden. In 1640besloten de
gerechtigden, naklachten over lukraak kappen, iederjaar een deel vanhet bos aan
te wijzen waar zou worden gekapt. Elders waren dergelijke maatregelen al eerder
genomen: inhet Echter bosin 1539,inhet Vlodropper bos in 1560.Nahet kappen
werd dat stuk bos voor enkelejaren afgesloten, zodat hethout zichkon herstellen.
In 1662 werd de hele Meinweg in twaalven verdeeld voor een gereglementeerde
hakhoutcyclus.460
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De laatste oude bossen
De verschillende pogingen om de bossen te behouden, hebben hoogstens tijdelijk
effect gehad. Inhetbeginvan de 19eeeuw warennogmaarweinig oude loofbossen
over. Tot die weinigebehoorden deKapittelsbossen bij Thorn en een bosgebied bij
Well.Zewerden waarschijnlijk intensief gebruikt alshakhout.Nadien zijn ookdeze
bossen ontgonnen of omgezet in naaldbos.
Ietsmeerrestenvindenweterugvandenatteenmoeilijktoegankelijke 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.
Het Weerterbos
Eenvan de laatsterestanten nat eikenbos vinden we inhetWeerterbos. Het gebied was al in de
vorige eeuw privébezit, 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.461 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
wet462 bood en de ruilverkaveling toch uit te voeren. Uiteindelijk kwam er niets van en werd
het plan in 1947 ingetrokken.463 Het bos is nu eigendom van Het Limburgs Landschap.

3.4.2.2 Investeringen in de gemene gronden
Nieuwe bossen
Detoenemende schaarste aanhout leidderegelmatig totplannen omnieuwe bossen
aan te planten. Een enkele keer zal dat ook inderdaad gebeurd zijn. Pas in de 18e
eeuw begon een nieuwe, dit keer meer succesvolle, aanplant van nieuwe bossen.
Enkelevroegeresultaten vandezebebossingsgolf zijn altezienopde Tranchotkaart.
Tussenhetmidden vande 18eenheteindvan de 19eeeuw werd een grootdeelvan
de heide-, stuifzand- en moerasgebieden bebost.

Maatregelen om zandverstuiving tegen te gaan
Zandverstuivingen konden ontstaan door een te intensief gebruik van de heide.
Stuifzand islangetijd vooral bestreden doorbeperkingen aanhet gebruik,zoalseen
verbod om gedurende een aantal jaren schapen te weiden of plaggen te steken op
bedreigdestukken.Dergelijke verboden zijnbekenduitHorst (waarschijnlijk uithet
eerstekwartvande 15eeeuw),Afferden enHeukelom(1530).InMeijel werdin 1578
voorgeschreven dat niemant inbevreytsantdryven ofteheuden(sal) metschaepen;
het verbod werd in 1686 uitgebreid tot heyen, smeelen ofte heyde moyen of
steecken.464
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Daarnaast werden eeuwenlang houtwallen, met onder andere eiken, aangelegd om
zandduinentegentehouden.Eenvoorbeeld vaneenakkerdiedooreen stuifzandwal
beschermd wordt, is het Molenveld bij Meterik (Horst).465 Uit andere delen van
Nederland wetenwedatdewallenzelfwerdenbeschermddoorplaggenindedirecte
omgevingteleggenendatzekerinde 18eeeuwookwelstuifzandenwerden beplant
met zandhaver (helm?). 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
Nederlandopgroteschaaltoegepast.Veruitdebelangrijkste boomsoortwasdegrove
den, hoewel ook wel berken en vuilbomen zijn gebruikt.466
Een vroeg voorbeeld in Midden-Limburg is de bebossing van afgeveende gronden
indePeeldoordegemeentenWeert,Nederweert enMeijel,rond 1807.Hetgingom
grondendieaansterkeerosieonderhevigwaren.Debebossingwerdgeensuccesdoor
de houtbehoefte in de nabije veengraverijen.467

Pogingen tot verbetering van de onontgonnen gebieden
Hetlandschapvandeonontgonnen gebiedenveranderdeniet alleendoordegradatie,
maarookdoorbewusteingrepen.Erzijn indeloopvandetijd pogingengedaanom
deze gebieden intensiever te gebruiken. Hierboven noemden we al de bebossing.
Daarnaast werd de opbrengst van de natte heide vergroot door ontwatering.
Ontwateringmaaktenatteheidevelden betergeschikt alsweidegebied voor schapen
en runderen.468 Dit is waarschijnlijk de achtergrond van de Gekkengraaf, een sloot
die van denatteheidegebieden bijdeWitveldhoeve door een hogergelegen gebied
heenisgegravennaardeLottumseMolenbeekbijKaldenbroek.EenandereGekkengraaf, voor het eerst genoemd rond 1700genoemd, ontwaterde een broekgebied bij
Waterloo (Beesel). De naam Gekkengraaf duidde waarschijnlijk op gegraven
waterlopen waarvan omwonenden defunctie niet begrepen.469 Ook de ontwatering
vanhetBoortmoerenhetReigersbroekbijMontfort,inhetmiddenvande 17eeeuw,
diende om een hogere opbrengst uit deze gebieden te halen.470

3.4.2.3 Verdeling en ontginning vande gemene gronden
In de 18eeeuw drongen meer enmeer landbouwkundigen aan opverdeling van de
gemene gronden. Deze zogenaamde 'fysiocraten' beschouwden delandbouw alsde
bron voor alle welvaart en hechtten daarom groot belang aan verhoging van de
landbouwproduktie.Vooraldegroteoppervlaktenextensiefgebruikte 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 grond' 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
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ontwikkelingen. Defysiocraten kekennaardeheidezoalseenmoderne stedebouwer
naar landbouwgrond kijkt.
Delandbouwers warenaandieideeënnoglangniettoe,omdatzedegemenegronden
moeilijk konden missen in hun bedrijf. Daarentegen reageerde de overheid vaak
enthousiast. Vooral de Pruisische en de Franse overheid zetten zich 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,maarpasnadat aanheteind vande 19eeeuwkunstmest ingrote
hoeveelheden beschikbaar kwam kon het cultuurland sterk worden uitgebreid (zie
hoofdstuk 9).

3.4.3 Eigendom en beheer
Develegebruiksvormenlatenziendatdeonontgonnengebiedeninvroegere 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 omgeleverd.Erwarentweegroepen conflicten: tussen dorpsgemeenschappen
omde grenzen en binnen dorpsgemeenschappen omderegulering van het gebruik.
Van beide groepen conflicten is in de bronnen een hele reeks voorbeelden aan te
treffen.

3.4.3.1 Grote variatie in eigendoms- enbeheersvormen
Inde loopvandetijd ontstond eengrotevariatie aaneigendoms-en beheersvormen
voor de onontgonnen gebieden. Oorspronkelijk had iedereen ongeschreven
gebruiksrechten op de onontgonnen gebieden. In de vroege Middeleeuwen gold de
keizerofeenvergelijkbare hoogstegezaghebberalseigenaar(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.Hetresultaatwaseeneindelozereeksconflicten. Inantwoordhierop
werden beperkingen ingesteld en werden rechten beschreven. Deze ontwikkeling
verschilde per regio en zelfs per plaats.
In Brabant en Limburg bleven ook later de landsheren gelden als eigenaren van de
onontgonnengebieden,maardedorpenkregenindepraktijk welsteedsmeerinvloed.
De hertogen van Brabant verkochten, vooral in de periode 1296-1331, de
gebruiksrechten oponontgonnen gebieden aandedorpen.Demeestedorpen bezaten
een oorkonde, waarin deze verkoop werd vastgelegd. Voorbeelden zijn Someren
(1301), Bakelen Deurne (beide 1326).Enkele kleinere heren, zoals die van Cuijk,
dedenhetzelfde, maaroverhetalgemeenietslater.ZokochtendeinwonersvanAsten
de rechten op hun gemeynte in 1367 van de heer van Cuijk.471 Formeel golden de
heren nog als eigenaar, maar hun invloed was gering.
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AandeLimburgse zijde vandegrens zijn mindervandergelijke verkoopoorkonden
bekend.Tochzijn zeerwel:Sevenum(1401),Venray(1407)enWeertenNederweert
(1482).472 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
opdegemenegronden.Degebruiksrechten werdeninLimburgmeestalvanbovenaf
opgelegd.473
Iedereontginningbetekendeeenafname vandehoeveelheidweidegronden.Hetbracht
heren, die inkomsten hadden uit de verkoop van gemene gronden, regelmatig in
conflict met boerendiediegebieden nietkonden missen.Nogin 1240konDirkvan
Altena, heer van Horne, gebruiksrechten op de 'woeste gronden' van Buggenum,
Nunhem,RoggelenHaelenaanhetnieuwekloosterSintElisabethsdalgevenzonder
de bewoners van die dorpen in de oorkonde te noemen.474
Laterwarenhet bijna altijd dedorpelingen enhun organisaties diederechten opde
gemene gronden regelden. Vanaf de 12e/13eeeuw organiseerden de bewoners van
een dorp of ander gebied zich in een gemeint of kerspel om het beheer van de
gemene gronden te reguleren.475 De term kerspel wordt wel gebruikt om de
gemeenschap van geërfden aan te duiden.476 Zo'n kerspel omvatte alle
grondeigenaren diehoofd van een zelfstandige huishouding waren. Inde 18eeeuw
werd als synoniem voor 'kerspel' ook wel gesproken van de 'gemeynte', een term
die aanvankelijk duidde opdepersonen diehetkerspeluitmaakten endiedaarnaast
werd gebruikt om de gemene gronden zelf aan te duiden.477 In de praktijk waren
derechten op de gemene gronden gekoppeld aan de bewoonde huizen in het dorp.
Geërfden die geen gezinshoofd waren of die buiten het dorp woonden, waren
uitgesloten.Ook onbewoondehuizenhadden geenrecht.Vreemdelingendiezichin
het dorp vestigden, moesten een bepaald bedrag betalen voor ze recht kregen op
gebruik van de gemene gronden.478
Deveranderdeverhoudingenblijken bijvoorbeeld in 1408,alsWillem,heervanHome
en Altena, belooft alleen in overleg en met instemming van de bewoners van
Heythuysen en Roggel nog gemene grond uit te geven voor ontginning. Sevenum
en Venray kregen respectievelijk in 1343en in 1407een dergelijke toezegging los
vandehertog vanGelre.Ookde bewoners van Weert enNederweert kregen, nain
1482tehebben geklaagddatdeheergemenegronden verkocht,zo'n toezegging.479
Nog weer later was de verhouding omgekeerd en lag het initiatief bij de kerspels.
Die gaven in het vervolg de grond uit voor ontginning, al moesten ze nog wel
toestemming vragen aan de landsheer. Een voorbeeld is de verkoop van 25 bunder
gemeint in Swalmen voordekerk vandieplaats (1452).480Li 1598verkocht Thorn
gemeintegrond om de reparatie van de kerk te bekostigen.481
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 vervolgenstehandhaven beriepensommigedorpenzichopoeroude
rechten dieeeuwen eerdergeschonken zoudenzijn dooreenlegendarische vorst.Zo
verwezendegebruikersvandeGraetheidebijSittardnaarkoningSwentibold (f900),
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die in Susteren begraven was en daardoor in de streek een zekere bekendheid had
behouden. Debewoners van Echt wezen depretenties van degraven vanGelrevan
de hand door zich te beroepen op Pepijn van Herstal (f714). Die zou hen het
Echterbos hebben geschonken als dank voor de verleende hulp toen hij met zijn
wagen in het moeras was vastgeraakt.482 De legende werd verder aangekleed door
een smalle doorgang door het veen Pepinusbrug (1623: la dicqz que Ieroy Pepin
afaict faire) te noemen. Later werd een compromis bereikt483, doordat de graaf
een aandeel van 1/3 in het Echterbos kreeg. Daarmee zag de graaf zijn aanspraken
voor een deel gehonoreerd, terwijl de bewoners van Echt in het vervolg verzekerd
waren vanhoge bescherming. Pasinhetbegin van de 18eeeuw werd hetbos fysiek
verdeeld tussen beide eigenaren.
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 (dieniet identiek waren met de dorpsbesturen), de schepenbanken of door
stadsbesturen (in welk geval de gerechtigden geen stemhadden). Soms werkte een
aantaldorpenenstedensamen.IndeFransetijd gingdeeigendomvandezegebieden
over naar de nieuwe gemeentebesturen.
Opvallendis,datvaakboerderijen openigeafstandrechtenhaddenopgemenegronden.
ZobezateenaantalhoeveninWegbergrechtenopdeMeinweg,haddehoeveTerborg
alsenigein RoosterenrechtophetEchterbos,mochtdehof Tongerlo inSevenumvee
weidenenplaggenstekenindegemeentegrond vanHorstenhaddenGenhofinMelick,
deVoogdijteRoermond endehofteAsseltrechten inhetElmpterbos.Voorzovervalt
nate gaan, zijn dezerechten vaakhetgevolgvan bijzondere omstandigheden. Dehof
Tongerlo kreeg haar gebruiksrechten in Horst in 1578 van de heer van Horst.484Van
TerborgwerdlatergezegddatdeGeldersegraafderechtenvandeVroenhofinEchtop
een zeker moment heeft overgedragen aan de Roosterense boerderij. De voogd van
RoermondkreeghetrechtophoutinhetElmpterbosin1371 vandeGeldersehertog,die
toeneendeelvanElmptbezat.485
InanderedelenvanNederlandkwamhetvaakvoordatgroepengevestigdeboerensteeds
meergreepopdeonontgonnengebiedenkregen,envervolgensnieuwkomers weerden.
HetbekendstevoorbeeldvormdendeDrentsemarken.Inhetonderzoeksgebiedzijnhier
geenvoorbeeldenvanbekend.Ookeenwaardelensysteem,zoalsdateveneensinDrenthe
hetverstwasuitgewerkt,isinLimburgnietbekend.Welwerdeenonderscheidgemaakt
tussengrotereboeren('ploegers'of'pferdtsleute'),diezichonderscheiddendoorhetbezit
vaneenpaard,enkeuters.IndeMeinweghadelkvanbeidegroepeneigen 'bosdagen',
waarop de betrokkenen hout uit het bos mochten halen. Detoegestane hoeveelheden
verschilden niet, maar inde praktijk kon eenkeuter op zijn handkar uiteraard minder
meenemendandegroteboermetzijnpaardenwagen.Somsverschildenderechtenook
formeel. InhetVlodropperbos wasuitdrukkelijk vastgelegd dathoven,grotereboeren
(ploegers)enkeutersrespectievelijk 4,3en2stuivers aandeforster betaalden omeen
bepaaldehoeveelheidhoutwegtehalen.InhetEchterbosmochtenploegersvolgenshet
bosrechtvan 1477zesvarkensweidentegenkeutersdrie.486
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Derechten opde onontgonnen gebieden werden indeloopvandetijd steedsnauwer
omschreven.Lideoudere'wijsdommen'werdendebestaandegewoonterechtenopschrift
gesteld. Zeker vanaf de 16e eeuw maakten gerechtigden aanvullende afspraken om
overmatiggebruikterugtedringen.Deresultatendaarvanwarenonvoldoende,wattot
een actievere bemoeienis van de landsheren leidde. Een dergelijke ontwikkeling is
aangetoondvoordeMeinweg,waarhetnieuwebosreglementvan1570zondervooroverleg
met de betrokkenen, door de Gulikse hertog werd afgekondigd.487 Elders kan een
soortgelijke ontwikkelinghebben plaatsgevonden.

3.43.2 Opdeling
Naarmate de gemene gronden schaarser en waardevoller werden, nam het aantal
grensconflicten toe.Somskondendieconflicten hoogoplopenenleidentotlangdurige
vetes.Deruzietussende'DrieEigen'(Thorn,NeeritterenKessenich)ende'Overheide'
(deLoonsedorpenBocholt,Beek,BreeenTongerlo)omdegemeenschappelijke heide
envenenleiddein1441zelfstotwapengeweld.Hetwasdeaanleidingomeengrenstussen
LoonendeDrieEigenvasttestellenenmetpalenengreppelstemarkeren.488Indezelfde
periodewerdookderuzietussenSwalmen,BruggenenBrachtbijgelegd. Eenconflict
tussenHeijenenGennepoverdegezamenlijkeweidegangbestondalinhetmiddenvan
de 17eeeuwenwerdpaslaatinde 18eeeuwopgelost.489
Andereconflictenontstondendoordatverschillendegebruiksvormenzichslechtmetelkaar
verdroegen.Zohaddendeschaapherdersbehoefteaanregelmatigeverjongingvandeheide,
endus aan afen toeeenheidebrand.IndePeelzoueenheidebrand alsneluitkunnen
groeientoteengroteenmoeilijktebestrijdenveenbrand.Afbrandenwashierdusverboden,
maar vond illegaal wel plaats.490 Het belangrijkste conflict ontstond echter door het
agrarischegebruik,datvaakteintensiefwasendaardooruiteindelijkleiddetotdegradatie.
Hetgaatinfeiteombelangentegenstellingen tussenindividuengemeenschapentussen
langeenkorte termijn.
Hetresultaatwas,datindeloopvandetijdsteedsmeergrenzenwerdengetrokkendoor
deonontgonnengebieden.Doordelenvandiegebiedentereserverenvooreenkleinere
groep,bijvoorbeelddebewonersvaneendorpofkerspel,waseenbeterecontrolemogelijk.
Hetmaakteookeeneindaaneenaantalconflicten.IndeMiddeleeuwenwasturfwinning
vaakeenvandieaanleidingen:hetwaseenvandemeestwinstgevendeactiviteiteninde
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
provinciegrensindePeelhetresultaatisvandergelijkeconflicten.Eenandervoorbeeld
isdegrenstussenAfferden enWelldieinhetveengebiedin 1530werdvastgesteld.491
Vooral gebieden die door verschillende dorpen samen werden gebruikt, waren een
voortdurendebronvanruzies.Somsnamditzulkevormenaandat,zoalsblijktuiteen
klacht uit 1798/'99, niemand meer gebruik van de gronden durfde te maken.492
Gecompliceerdesituatiesbestondenwaarboerderijenofdorpengebruiksrechtenclaimden
indeheideveldenvannaburigedorpen.ZoclaimdeBergenhetrechtomteheidenente
weidenin de heerlijkheid Afferden.493 Afferden had een soortgelijk probleem met de
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bewoners vanhet ambt Goch.494Een aantalconflicten zeurdedoortot inhetbeginvan
de 19eeeuw,hoeweltoendemeestedorpenhuneigengemeint bezaten.
Ookhetprivébezitnamsteedsverdertoe.Aanvankelijk omvattendegemeinten vrijwel
hetheledorpsgebiedbuitendehuizen,tuinenenbouwlanden.Investeringenvormdenvaak
deaanleidingvoorverkoopofverdeling.Ontginningtotbouwlandwerdaltijd voorafgegaan
doorverkoop.IndeLateMiddeleeuwenwerdendehooilanden,schaarsendaaromzeer
waardevol,particuliereigendom.Vanaf de 17eeeuwgebeurdehetzelfde metdebetere
weilanden.Ookdemeeste,enzekerdemeestegeslaagde,herbebossingen werdendoor
particulieren uitgevoerd.
Daarnaastwarenverschillendeoudebosseneigendomvanparticulierenofinstellingen.
ZobezatHillenraadeigenbosgebieden,diewaarschijnlijk nietmochtenwordengebruikt
door de boeren uit de omgeving.495 Ookhet klooster Thorn bezat eigen bossen, zoals
hetKapittelsbostussenHunselenOler.Ditboslagindeomgevingvandenogbestaande
Kapittelhof.
Bij de moerassen in particulier eigendom, die 11,7% van de moerassen in het
Arrondissement Roermond besloegen in 1808,496kunnen we ons nog afvragen of er
plannenbestonden voorturfwinning ofvoordroogleggingenontginning.Eendeelvan
deheideisechterjuistdoorboerengekocht omdeheideveiligtestellen.IndeNieuwe
Tijdtreffen weinbeschrijvingenvanboerderijenregelmatigdergelijke'heikampen'aan.
Zezijn ook bekend indeGelderse Vallei,waar boeren alinde 14eeeuw heidevelden
kochten,eninBrabant.497

3.4.3.3Voorbeelden vangemeinten diedoorverschillendedorpen werdengedeeld
OndanksalleschaalverkleiningblevennogtotnadeFransetijdenkelegebiedenbestaan
diedoorverschillendekerspelsgezamenlijk werdengebruikt.Hetbekendste voorbeeld
isdeMeinweg;anderevoorbeelden zijn hetVijverbroek enomgeving (ziehierboven),
het Swalmerbos, het Stramproyse broek en, juist buiten het onderzoeksgebied, de
Graetheide.
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Fig.32GemeintentussenRoerenSwalm.Degrenzentussendeverschillendegemeintenzijnonduidelijk.Met
'1' isdeMeinwegaangegeven,deanderecijfersgevenbos-,heide-enbroekgebiedenaandieniettotdeMeinweg
werdengerekend,maarexclusiefdoorééndorpofeigenaarwerdenopgeëist.InhethuidigeLimburgendedirecte
omgevingwarendathetElmpterbos(2),debossenvanhetslotHillenraedt(25),deLäsekamp(24),deHeistert
(dielaterookwelMelickerheideheette;23),hetVlodropperbosen-heide(22)enhetEjfelterbos(21).Dekerspels
diegerechtigdwarenindeMeinwegzijnaangegevenmeteenzwartestip.Dedikkelijngeeftdelandweertussen
Roer enSwalmaan. Uit: Krings, 1976,p. 92

De Meinwegm omvatte een omvangrijk onontgonnen gebied aan weerszijden van
de huidige Nederlands-Duitse grens. Gerechtigd waren de bewoners van de
omliggendekerspels.Hetaantalkerspels zalindeMiddeleeuwen gegroeid zijn door
splitsingen.ZozalHerkenbosch aanvankelijk onderMelickhebben behoordenzullen
Over- en Nederkruchten ooit wel één geheel hebben gevormd. Anderzijds nam het
aantal kerspels met één af doordat Hoembergen in 1424 bij Roermond werd
gevoegd.499Vanaf de 15eeeuwwaren 14kerspelsgerechtigd:desteden Wassenberg
en Roermond en de dorpen Melick, Herkenbosch, Herten, Maasniel, Over- en
Nederkruchten,Arsbeck,Birgelen, Ophoven,Steinkirchen,KarkenenVlodrop (fig.
32).Daarnaastwarennogdrie(doorsplitsingenlateraangegroeidtotzes) boerderijen
onder Wegberg gerechtigd. De ingezetenen van de genoemde plaatsen mochten
gebruik maken van de Meinweg in een mate die afhankelijk was van hun 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 Melick 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.Vaakwasditopdeboerderij Genhof inMelick,mogelijk deopvolgervan
een vroegmiddeleeuwse hof.
In 1806 omvatte de Meinweg 2405 ha. 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 16eeeuw problemen. Ook het gebied van
deHeistert,tennoordenvanMelick,leverdeproblemen op:debewonersvanMelick
beschouwden dit gebied als een afzonderlijke gemeint, waarop ze het alleenrecht
hadden.DebewonersvanMaasnielsteldendaarentegendatdeHeistertdeeluitmaakte
vandeMeinweg,endus ook voorhun veetoegankelijk was.Uiteindelijk kregen de
bewoners van Maasniel hun zin, al blijft onduidelijk of het gebied oorspronkelijk
totdeMeinwegbehoorde.Doorontginningen endoorderandzonevan afzonderlijke
kleine gemeinten (fig. 32), grensden gerechtigde plaatsen als Maasniel, Herten en
Roermond nieteensaandeMeinweg.Bijdeuiteindelijke verdelinginhetbeginvan
de 19e eeuw werd hun aandeel daarom gemeentelijk bij Melick-Herkenbosch
ingedeeld.500
In het Swalmerbos en de aangrenzende Brüggener en Brachter bossen waren de
inwonersvandekerspelsAsselt,Swalmen,BrachtenBrüggen-Born (de15e-eeuwse
Waldrolle spreekt van Bracht, Kaldenkerken en Born) gerechtigd. Het gebied was
ongescheiden, maar wel was vastgelegd dat Swalmen met Asselt voor 1/3, de drie
oostelijke dorpen samenvoor2/3overhetgebied beschikten.In 1753horenwevoor
heteerstvanproblemen.Bewoners vanBruggennamen Swalmervisnettenenkoeien
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 doorhet gebied wasgetrokken,toteenuitbarsting:deSwalmer bosstrijd
van 1848,waarbij zelfs eendodeviel.Diestrijd begontoeneengroepbewoners van
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Swalmen de omrastering van het Duitse douanekantoor en enkele ontginnings- en
ontwateringswerken vernielde.Vervolgens werdenkoeien ophetBrüggensegebied
gedreven, die enkele weken later door de overkant in beslag werden genomen.501
OokhetStramproysebroek,datnugrotendeels opBelgisch grondgebied ligt,werd
pas inde 19eeeuwverdeeld. Het gebied,dattoen 540hagroot was,werd verdeeld
in 1836. Daarbij kreeg Stramproy de helft, Neeritter engeveer een kwart, en
Kessenich, Hunsel-Ell en Ittervoort de rest.502

3.4.3.4 De gemeinten in en na de Franse tijd
IndeFransetijdwerdendegemeenschappelijke grondenovergedragen aandenieuw
ingesteldegemeenten.Hoeweldegemeentegrenzenindezegebiedenmeestalwerden
getrokken langs debestaande gemeintgrenzen, leiddehet tot eennieuweronde van
grensconflicten.Nogmoeilijkerwashettrekkenvangemeentegrenzendoorgebieden
dietotdantoeongescheidendooreenaantaldorpenwarengebruikt.HetSwalmerbos
werd in 1850,tweejaarnadeSwalmerbosstrijd, verdeeld tussen de gemeenten.503
Het moeilijkst was wel de verdeling van de Meinweg.Hoewelhiertoe alin de 18e
eeuw af en toe plannen waren opgesteld, werden pas in het begin van de 19eeeuw
concrete stappen gezet. Als 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 vanheteerderedeeldeelden Over-enNiederkrüchtennusamenéénlot,
zodat in totaal 13 loten, elk 186 ha 43 are groot, werd uitgemeten (zie fig. 4).
Uitvoering van dit verdelingsplan werd door diverse oorzaken vertraagd tot 1822.
De meeste gemeenten verkochten hun aandeel al snel na de verdeling: Roermond
nog in 1822,Herten en Maasnielhetjaar daarop, Herkenbosch op zijn laatst in de
eerste helft van 1826 en Vlodrop (deels) in 1828.504
Demeestenieuwegemeentenzettenaanvankelijk depolitiekvandeoudegemeinten
voort.Zeprobeerdendeheideinstandtehouden,maarverkochtenookwelstukken
heide.Indeloopvande 19eeeuwen20eeeuwwerden steedsgroterestukkenheide
verkocht, aanvankelijk vooral voor bebossing, later meer voor ontginning.
Aanvankelijk leidden de grootschalige verkopen nog tot verzet van gebruikers. In
de20eeeuwwas,mededoordebeschikbaarheid vankunstmest,hetgebruik vande
heidevelden zo extensief geworden dat het verzet vanzelf uitstierf.

3.4.4 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.50SZijn stelling is, dat gemeenschappelijke
goederen bijna per definitie gebukt gaan onder overmatig gebruik. Hoewel de
gemeenschap, vooral op langere termijn, gebaat was bij behoud van bossen en
heidevelden, had de individuele boer vaak te weinig bouwland en altijd te weinig
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mest.Hijstreefde daaromzowelnaaruitbreidingvanzijn akkers alsnaareenzohoog
mogelijk aantal dieren. Voor een individele boer die een extra schaap opde heide
wilde loslaten, was de afweging eenvoudig. De positieve component, de
meeropbrengst aan mest,wolen vleeswas bijna gelijk aan +1, terwijl de negatieve
component,deverminderendeopbrengstendooroverbegrazing,verdeeldwerdenover
de gemeenschap en dus maar een fractie van -1vertegenwoordigden.506 Het gevolg
was, dat de gemene gronden vrijwel altijd te intensief gebruikt werden en dus
degradeerden. Hardin suggereerde dat slechts privébezit uitkomst kon bieden.
De gedachte van Hardin, die overigens niet helemaal nieuw was507, is op
verschillende punten aangevallen.Eenbelangrijk kritiekpunt was,dateronderscheid
moetwordengemaakttussenvrijbeschikbaregebiedenengebiedendie gezamenlijk
eigendom waren van een groep mensen. Hardin's vergelijking zou vooral opgaan
voordeeerstecategorie,waartoenubijvoorbeeld dezeeënnogbehoren.Indetweede
groep gebieden zou een systeem van controles en regels bestaan die degradatie
voorkwamen.508 In het verlengde hiervan verkondigden sommige auteurs de,
enigszinsromantische,opvattingdatdevroegereboerengemeenschappen inharmonie
met hun omgeving leefden en de degradatie te wijten zou zijn aan (kapitalistische)
grootgrondbezitters die het evenwicht verstoorden.509
Op grond van het voorgaande kunnen we de opvatting dat de degradatie vooral de
vrij beschikbare gebieden betrof,naar deprullenbak verwijzen. Een situatie waarin
niemand eigenaar was van de gemene gronden zal in de prehistorie zeker zijn
voorgekomen. In de vroege Middeleeuwen werd de eigendom van bossen en
heidevelden echter al opgeëist door de landsheren.
Zeker in de late Middeleeuwen waren allebossen enheidevelden onderworpen aan
controles 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.Develeregelswareneropgerichtovermatiggebruiktegentegaanendeze
gebieden voor de toekomst veilig te stellen.
Tochisdekwaliteitvoortdurend achteruitgegaan.Opgaandbosveranderdeinhakhout,
hakhout in heide en heide in stuifzand. De schadelijke gevolgen van deze
ontwikkeling warenvooriedereen waarneembaar:hetverdwijnen vanbossen leidde
opde lange termijn tot een tekort aan bouw- enbrandhout en de zandverstuivingen
konden zelfs het voortbestaan van dorpen bedreigen.
DatwilnognietzeggendatHardingelijkheeft. Geenvandebeschreven eigendomsenbeheersvormen,ookprivébezitniet,heeft dedegradatievandebossen verhinderd.
Het verhaal is bovendien wel wat ingewikkelder dan de strijd tussen de
korte-termijnbelangen vandeboerendelange-termijnbelangen vandegemeenschap.
In de eerste plaats had vrijwel niemand belang bij behoud van een oorspronkelijke,
natuurlijke situatie.Hoedeeigendomssituatieookwas,bossenwerden geëxploiteerd.
Datleiddealtijd tothetverdwijnen vanplante-endiersoortenentothetontstaan 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 uit510, omdat het vee
uit deze bossen werd geweerd en het beheer gericht was op veiligstelling van de
160

houtproduktie. Ook voor sommige grootgrondbezitters was bos, om de inkomsten
uithoutproduktie,omdeaanwezigheid vanjachtwildenomdestatusenhetgenoegen
dieaanopgaandboswerdenbeleefd,belangrijkerdande beweidingsmogelijkheden.
Er zijn voorbeelden bekend van privébossen die beter bewaard bleven dan
vergelijkbare gemeenschappelijke bossen in de omgeving.511 Daarentegen waren
boerenmeestalgebaatbijeenzogrootmogelijkeveestapel,metdereeds beschreven
gevolgen voor de bossen.
In de derde plaats zijn verschillen in bodemgesteldheid van belang.512 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 druk niet altijd even hoog geweest. We zagen hierboven
al,datdegrootsteproblemenoptradeninperiodenvansnellebevolkingsgroei, zoals
de 13e en de 16e eeuw. Daartussen waren lange perioden waarin de problemen
hanteerbaar bleven.
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 voordetoekomstveiligtestellen.Maardegemeenschapwerd
gevormddoorindividuendieelkhuneigenbelanghaddenbijeenintensievergebruik,
of bij ontginning. De boeren in het dorpsbestuur moesten voortdurend hun eigen
belangentegendievandegemeenschapafwegen. Enookeengemeenschapalsgeheel
had verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Dorpen 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 tegenstrijdigheden in het beleid. De veebezetting werd
strak gereguleerd, maarvaak opeen tehoogniveau. Ontginning werd tegengegaan,
soms zelfs door illegale ontginningen ongedaan te maken, maar er werd ook
regelmatig heidegrond voor ontginning verkocht.
Hetisgemakkelijk achteraftewijzen opdomheid enkortzichtigheid, maardat geeft
weinig inzicht in de complexiteit van het probleem. Verkoop van heidevelden had
vaak eenspecifiek doel,zoalsherstelvanoorlogsschade,reparatie vanhet kerkdak,
aflossing van schulden, bestrijding van armoede etc. De afwegingen die werden
gemaakt maken meestal een rationele indruk: men loste een acuut probleem open
namdenadelen opdekooptoe.Dehandelwijze verschiltnietvandievan 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
groteafstand moestwordenaangevoerd,enzandverstuivingen bedreigden akkersen
dorpen.
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3.5 Wegen en paden
3.5.1 Lokale wegen
Deverschillende bedrijfsonderdelen waren metelkaar enmet dedorpen verbonden
doorwegenenpaden,dieoverhetalgemeenonverhardwaren.Naardeweidegronden
liepenveedriften, wegenwaaroverhetveewerdgedreven.Veelvandiewegenheetten
Veeweg, nu nog bijvoorbeeld in Linne. Soms waren de straatnamen nog iets
specifieker: Schepersweg (Merum), Schaapsweg (Sint Odiliënberg), Schaapssteeg
(Melick), Koeweg of Koestraat.513 Mergelwegen liepen naar een losplaats aan de
Maas. Naar de bossen liepen de houtwegen, zoals de Ruremundscheholtwech, die
in 1651 langs de Thuserhof naar de Meinweg liep.514
3.5.2 Interlokale wegen
Naast al deze lokale wegen waren er de verbindingen naar andere dorpen en naar
dedichtstbijzijnde stad.Van eenhogere ordewaren de lange-afstandsverbindingen.
Innoord-zuidrichting ginghet meeste lange-afstandsverkeer over deMaas,maar in
oost-westrichting bestond deze mogelijkheid niet. Al vóór 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 verbinding met de
economische centra aan de Noordzeekust. In het laatste gebied was Vlaanderen in
delateMiddeleeuwen hetcentrum.Laterverschoofhetzwaartepuntnaar Antwerpen,
datinde 15e/16eeeuw debelangrijkste metropoolwas,envandaar aanheteind van
de16eeeuwnaarAmsterdamendeandereHollandsesteden.Delaatste verschuiving
heeft nadelig uitgewerkt op het verkeer over land door het Maasgebied. Tussen het
Rijnland enVlaanderen betekende vervoer viadeRijn eenforse omweg,enkoneen
kortere landweg concurrerend zijn. Voor verkeer tussen het Rijnland en Holland
vormt de Rijn echter een goede verbinding.
Inde 15een 16eeeuw liepen de belangrijkste landwegen naar Antwerpen. De stad
was met Keulen verbonden door een weg via Weert, Roermond en Erkelenz. Een
zijtak leiddevanWeertviaVenlonaardestedeninhetnoordelijke 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 alin Weert zelf worden er in de eerstehelft van
de 16eeeuwtachtigvermeld.Velenvanhenreisdengroteafstanden,naar Antwerpen
en naar het Rijnland.515
Eenminderbelangrijke wegliepvanKeulen viaGrevenbroick enVenlodwars door
dePeel naar 's-Hertogenbosch.516 Delaatste stad was inhet begin van de 15eeeuw
naUtrechtdetweede stadvandenoordelijke Nederlanden,enstond omstreeks 1560
nog altijd opde derde plaats.517Buiten het studiegebied heeft door de eeuwen heen
een weg van Keulen naar Brugge of Antwerpen gelopen via Maastricht. De laatste
stad bezat in de Middeleeuwen de meest noordelijke brug over de Maas.
In de loop van de tijd is veel strijd gevoerd om deze wegen. Vooral de hertog van
Brabantheeft zichdaarbijgeweerd.Controlevaneenbelangrijke handelsroute leverde
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immersinkomsten opvoordelandsheer(tolheffing). Ooknederzettingen aandeweg
profiteerden, door de verteringen van langskomende reizigers, maar ook door de
goedetransportmogelijkheden. EenstadalsWeertdanktwaarschijnlijk haaropkomst
aan de handelsweg.

3.5.3 Aard en uiterlijk van de wegen
Door de onontgonnen gebieden liepen maar weinig wegen. In de droge bossen en
heidegebiedenwarendewegenlangetijdnietvastgelegd.Welontstondenkarresporen
waar een route veelvuldig door wagens werd bereden.
Grotedelenvandeveengebiedenendenatteheideveldenwarenmoeilijk toegankelijk.
DelandmeterA.vanderCrabben,dieinhetbeginvande 18eeeuwhet broekgebied
bij Sint Odiliënberg moest opmeten, klaagde dat dat nauwelijks mogelijk was.Het
broek was 'doorgaans, ofte voor het grootste gedeelte sterijll en morassigh, oock
denmeestentijdtvantjaer onderwaeter...'.518Insommigegebiedenkonmenalleen
doordringen in de winter als de bodem bevroren was.
De weinige wegen door de moerassen en natte heidevelden waren verhoogd
aangelegd. Naarhunhoge ligging hetendeze wegen heten vaakdijk. Eenplaats als
Meijel, waarvan in 1637 wordt gezegd dat het eene cleyne gemeynte was, geheel
tusschen het moeras ofte peel gelegen?19 zou wel zeer geïsoleerd zijn geweest
zonder een paar vandeze verhoogd aangelegde wegen.Nu waren de verbindingen
metNederweert inde 18eeeuwtenminsteeendeelvanhetjaar,diemet (Maas)bree
en Roggel zelfs het helejaar berijdbaar. Ze staan op eenkaart uit 1744als chemin
des charois en toute tempe.520
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 1396,521 waarschijnlijk op
de oudsteverhardeweg.Ookineen kleine stad alsWeert bestondeninde 15eeeuw
al verharde wegen: in 1483 vernemen we dat straten waren opgebroken omdat de
stenen nodig waren voor de verdediging van de stad.522 In dezelfde stad werd in
1576 verboden om kasseysteenen, die dienden om de stadspleinen en straten te
verharden, weg te halen en te verkopen.523 Pas in de 19e eeuw werden in het
buitengebied straatwegen aangelegd.
De onverharde wegen leidden vaak tot problemen met de aangrenzende
grondeigenaren. Aan de enekant hadden bestuurders vankarren de neiging omde
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.524 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.525
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Om deze problemen te vermijden hebben overheden al in de Middeleeuwen regels
opgesteld voor wegen. Voor verschillende categorieën 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 9).
Tabel 9 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
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

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

Langsdewegenmetwateroverlast moestenbermslotenaanwezigzijn,enookdaarvan
waren de maten voorgeschreven. In één reglement werd het als volgt omschreven:
'daer de heerstraetenendeanderewegen, tepeerde entevoet,soonederliggendat
hetwaeterdaerop,soowelindensomeralsindenwinterblyflstaen,sullengrachten
gemaeckt wordenop beyde syden van vyf of vanvier voeten wyd, endedrievoeten
diep, liggende deselve grachten vier voeten lager als het middelste van alsulcke
straeten ...\526
Opwegkruisingen en -splitsingen werden vaakkruisen neergezet;eengewoontedie
al in de lateMiddeleeuwen bestond. Het oudst bekende kruis in Nederland staat in
Genraij (Venlo).Het staat bekend alshetKintscruys en wasin 1408aloud.In 1931
ishetgerestaureerd enopkorteafstand vandeoorspronkelijke plaatsineen boerderij
ingemetseld.527
Enkelekruisenhaddeneenbijzondere functie. Totdelaatstebehorendehagelkruisen
(inBlerick enKessel),diedienden omhet gewas tebeschermen tegen hagelschade.
Bijkans opschade,vooral bijnoodweer enhagelindezomer,trokmeninprocessie
naar het kruis om te bidden.528
Zeker inde 18eeeuw kon dedoorgaande reiziger zich al oriënteren op wegwijzers.
Bijdeaanbesteding vantweehandtwijzersinMaasbree(1788)hoordeeenuitgebreide
beschrijving. De wijzers moesten bestaan uit een achtkantige eiken paal, waarvan
de voetswartgebrandt was tegen vocht enhet bovengrondse gedeelte zwart en wit
geschilderd. Elke paal kreeg vier armen (methanden) van 2lAvoet lang,waarop de
namen van de naburige dorpen met de afstanden zouden staan.529
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3.5.4 Waterwegen
Omdatwatertransportvoorbulkgoederengoedkoperwasdanlandtransport,ginghet
meeste noord-zuidtransport over de Maas. In oost-westrichting ontbrak de
mogelijkheid van scheepvaartverkeer, afgezien van enkelepogingen ombeken te
bevaren.Degedachteaaneenscheepvaartkanaalinoost-westrichting,vanVlaanderen
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 1626en 1628een belangrijk deel aan vandeFossa Eugeniana,een
kanaalvandeMaas(Venlo)naardeRijn(Rijnberk).Hethadaanmoetensluitenop
eenkanaalvandeMaasnaardeSchelde,maardaariszelfsgeenbeginmeegemaakt.
Nadien zijnnogeenpaarkeerplannenvooreendergelijkkanaalgepresenteerd.In
1664kwameenaantalparticulieren meteenplanvooreenvaart vanGennepdoor
deturfgebieden enlagegrondennaarGeldernenvandaarnaardeRijn.Behalvede
scheepvaart zou ook de afwatering van het gebied rond Geldern van deze vaart
geprofiteerd hebben,maardeplannenzijnnietuitgevoerd.Eeneeuwlatervoorzag
een nieuw plan ineenkanaal van Beek (aan deRijn bij Xanten) over Geldernen
WalbeeknaarArcen,waarbijovergroteafstandengebruikzouwordengemaaktvan
het oudetracévandeFossaEugeniana. DePruisischekoning liet onderzoekdoen
naardekostenendeverwachteopbrengsten(1774).Deuitkomstwas,dathetkanaal
onrendabel zou zijn en hetplan ging de ijskast in.530
Kort na 1800ondernamen de Fransen een nieuwe poging. Dit keer werden zowel
tenwestenalstenoostenvandeMaasstukkenaangelegd,maarookditGrandCanal
duNord isnooitgereedgekomen. PasmethetAlbertkanaal (1830-1839)kwamde
verbinding tussen Schelde en Maas tot stand.531 In de hoofdstukken 8 en 9gaan
wemeer in detail in opde verschillende kanaalplannen.

3.6 De nederzettingen
Denederzettingenvertoneneengrotevariatie.Naaromvanglooptdeschaalvaneen
geïsoleerdeschaapskooiindePeel,waardeherdersomsbleef overnachten,totaan
steden als Roermond en Venlo. Naar vorm komen verspreide, lijnvormige en
geconcentreerdenederzettingenvoor,waarbijdelaatsteweernaderkunnenworden
ingedeeldnaarderegelmatigheidvandeplattegrondennaarhetvoorkomenvanopen
ruimten.
3.6.1Deligging van boerderijen
De schrijver Marnix Gijsen532 trof de essentie van het bewoningspatroon van de
zandgrondenmetzijnbeschrijvingvanhet(fictieve)dorpBlaren:Blareniseendorp
zoalsveelandere:hetteldetoenvijfduizendinwoners,gewoonlijk'zielen'genaamd,
die ergruimverspreid woonden op eenterrein waar HeideenLaagland elkaar
ontmoeten.Descheidingslijnlooptdwarsdoorhetdorp. Waarlinksdeaardeende
komderbeken rood zienvanhetijzermaal, ligtrechts nietsdanzandgrond ...
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De ligging op de grens van bouwland en grasland komt voort uit de eisen die het
gemengde agrarische bedrijf stelde. De vestigingsplaats van een agrarische
nederzetting wordt vooral bepaald door de bereikbaarheid van de verschillende
geëxploiteerde gebieden. Chisholm533 onderscheidde vijf componenten: water,
bouwland, weidegronden (graslanden, bossen, heidevelden), brandstof en
bouwmaterialen, waarbij hij aan de aanwezigheid 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 weinig invloed gehad ophetnederzettingspatroon. Als een boerderij
niet over water beschikte kon eenpoel worden aangelegd of eenput geslagen. Ook
brandstof, bouwmaterialen en hooi hebben weinig invloed gehad op de keuze van
devestigingsplaats.Hooiland werdeenoftweekeerperjaargemaaid enkreegverder
weinig aandacht. Eenpaar dagen werk ineenturfkuil enenkele ritten metpaard 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
veelvervoerplaats vanprodukten meteengroot volume:mest,plaggen, oogst. Ook
tussen de boerderij en het weiland is het verkeer intensief, maar minder moeizaam
omdathet belangrijkste artikel, vee,zelf loopt.Bouwland en weiland zijn van groot
belang geweest voor de ligging van nederzettingen. Op 19e-eeuwse kaarten liggen
vrijwel alleoudeagrarischenederzettingen opdegrensvanhoogenlaag,opdegrens
tussen derelatief hooggelegen engoed gedraineerde bouwlanden ende 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 geschikt door stuifzand- of overstromingsgevaar. Ook zijn
vestigingsplaatsfactoren indeloopvandetijd veranderd.Inhet 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
loopvandetijd. Aanvankelijk warenhetwaarschijnlijk vrijzelfstandige 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 ontginningen
temiddenvanhetbouwlandkomenteliggen.Ineen aantalgevallenhebben dergelijke
veranderingen geleid tot verplaatsing vannederzettingen. In de Brabantse Kempen
zijn daarvan denodige voorbeelden onderzocht534. In het onderzoeksgebied liggen
wel vaakjongere gehuchten aan de randen van grote akkergebieden, maar zijn ook
de oorspronkelijke dorpen meestal blijven bestaan.
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3.6.2 Boerderijtypen
Deontwikkeling vandetraditionele boerderijtypen weerspiegelt voor een deelde
veranderingen in het agrarische bedrijf. Boerderijtypen zijn echter niet alleen uit
economischeoverwegingenteverklaren.Uiteenpaletvanminofmeergelijkwaardige
mogelijkheden werddekeuzevooralbepaalddoorlokalevoorbeelden entradities.
Datgoldzekervoorhetwoonhuis,datinvormenomamenteringhetsterkstdesmaak
van de eigenaar weerspiegelde, maar ookvoor het bedrijfsgedeelte.
Het hallehuis
LidelateMiddeleeuwenoverheersteinNoord-en,waarschijnlijk,inMidden-Limburg
het hallehuis. Dit type wordt gekenmerkt door een gebintconstructie die een
driebeukigeruimte vormt:eenbredemiddenbeuk entweesmallerezijbeuken.Het
voorstegedeeltediendealswoonhuis,hetachterstevoorveestalling,deelen(opde
zolderboven dedeel)oogstopslag.Hethallehuis istyperend voordezandgronden
vanNederlandenNoord-Duitsland.Hoeweldriebeukigehuizenveelouderzijn,stamt
hetechtehallehuis,metdeelenoogstzolder,uitdehogeMiddeleeuwen.Voorzover
bekend ishet in de 1Ie eeuw ontstaan.535
Toenlaterdemestproduktie moestwordenopgevoerd,werdeengrootdeelvanhet
achterhuis tot stal bestemd (een staldeel).De Brabantse en Noord-Limburgse
boerderijen wijken daarmee af vanhetalgemene beeld:elders bevond destalzich
meestalindezijbeuken. Ditkansamenhangenmetdeintensieverebedrijfsvorm op
dezuidelijkezandgronden.Somsisdestallateruitgebreidnaareenvandezijbeuken;
de andere zijbeuk bood ruimte aan varkens enjongvee (fig. 33A).
Dorsvloeren oogstopslag werden verplaatstnaareenaparteschuur.536 Boerderijen
meteenafzonderlijke schuurwordenbijvoorbeeld alvroegvermeldinEcht(midden
14eeeuw; 1535)enVlodrop(ca 1600).De 14e-eeuwse vermeldinguit Echt wijst
opeenhuismeteenafzonderlijke schuur,waarbijdeveelgroterehoeveelheidhout
die voor het huis nodig was doet vermoeden dat daarin ook de stal was
ondergebracht.537 De schuur was meestal dwars ingedeeld (dwarsdeeltype)538.
Destalzelfwerdsteedsvakerverdieptaangelegd,alspotstal(ziepar.3.2.4.1).Nog
in1900teldedegemeenteVenraymaarliefst716potstallen,wateropduidtdatieder
bedrijf van meer dan 1haer een bezat.539 Bij de boerderij stond verder vaakeen
schaapskooi. De gebouwen stonden ten opzichte van elkaar nog vrij willekeurig
gegroepeerd.
In de uiterste noordpunt van Limburg, in Mook, was het hallehuis (van het
middenlangsdeeltype)nogtotinde20eeeuwgebruikelijk.Daarmeeslootditgebied
aan bij de Gelderse zandgebieden.540 In de rest van het gebied vonden andere
ontwikkelingen plaats.Hier ontwikkelden degrotere boerderijen zichtot gesloten
hoeven,dekleinere 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, groeideuit tot een lang gebouw,dat evenwijdig
aan het hoofdgebouw (waarin huis enstal)werd gebouwd.Doorhuis enschuur met
elkaar te verbinden ontstond een gesloten hoeve.
Deze Midden-Limburgse gesloten hoeven vertonen oppervlakkige overeenkomsten
met de Zuid-Limburgse. Bij nadere beschouwing bestaan er grote verschillen, die
voortkomenuiteenverschillende ontstaansgeschiedenis.InZuid-Limburgkwammen
van een soort langgevelboerderij via L- en U-vormen tot een gesloten hoeve. De
onderlingegroeperingvandebedrijfsdelen isinZuid-Limburgdanookgeheelanders.
De Zuid-Limburgse ontwikkeling reikte mogelijk tot in het zuiden van MiddenLimburg, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de L-vormige boerderijen in Ohé.541
Degesloten hoeve met binnenplaats werdvanaf het midden vande 18eeeuw steeds
meer algemeen voor de grote landbouwbedrijven in het Maasgebied en de
aangrenzendezandgebieden.Binnendattypewerdsteedsmeergebruikgemaaktvan
eenbeukige ruimten met een dwarsindeling.

De langgevelboerderij
Die laatste verandering was een meer algemeen verschijnsel. Bij de kleinere
boerderijen opdeLimburgse zandgronden eninhet Brabantse zandgebied ontstond
het langgeveltype. Hier was het hallehuis in de loop van de tijd steeds voller
geworden. Indeachttiende eeuw kwameenklein boerderijtype zonder losse schuur
op. Paarden, oogst en veevoer waren hier in het hoofdgebouw ondergebracht (fig.
33). 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.542
De toename van het belang van de veeteelt in de 19e eeuw vroeg om een ander
boerderijtype. Hetlanggeveltype, dat alinde 17e eeuw was ontwikkeld in Brabant,
slootaan bijdeaanzettentoteenmeerdwarseindelingenbooddoorzijn afwijkende
constructiewijze meermogelijkheden danhethallehuis.Waardekapvanhethallehuis
rust op een gebintconstructie met staanders midden in de boerderij, kent het
(eenbeukige)langgevelhuis dragendemuren.Hetleiddetoteengrotere aaneengesloten
ruimte.
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Schapestal

Deel entas

Paard

Fig.33BoerderijtypeninHorst(naar:Pubben,1992,pp.146,148).Boven:eenkleinehallehuisboerderij
metalles onder ééndak.Onder:eengrote hallehuisboerderij metafzonderlijke schuur
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Overgangstypen, waarbij nog wel een gebintconstructie bestond, 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.543
Het langgeveltype verbreidde zich snel en was in het begin van de 20e eeuw het
overheersende boerderijtype in heel Noord- en Midden-Limburg.544
Tegelijk met het boerderijtype veranderde ook het bouwmateriaal. Nog in de 16e
eeuw werden de boerderijen inheelLimburg 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 Midden-Nederlandse
rivierengebied) ook al voor boerderijen. In de 17e eeuw vond de bouw van stenen
boerderijen ookinLimburgingangeninde 19eeeuwwerdeninNoord-enMiddenLimburg vrijwel alle boerderijen in baksteen gebouwd.545

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 zijn belangrijkste functie toen het gebruik van
plaggenmest in onbruik raakte. Bovendien vroeg het toenemende belang van
zuivelproduktie om een goede hygiëne. De potstal schoot hierin tekort, niet alleen
doordat de dieren op de mest stonden, maar ook door het gebrek aan stro en de
doorgaansslechteventilatie.Aanvankelijk werdgeëxperimenteerd met 'stoepstallen',
waarinhetveenietmeeropdemeststondmaaropeenverhoogdeenverharde '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.Naeen aarzelend begin
werden vrijwel allepotstallen omgebouwd ingrupstallen. Denieuwestallen leidden
ooktotveranderingen inhetuiterlijk vandeboerderij:degrotedeuren vandepotstal
werden verkleind.546
Langgevelboerderijen zijn nogtot omstreeks 1940gebouwd. Pas daarna werden de
regionaletypenvervangen doorboerderijen, dielosstaanvanregionaletradities.De
boerderij van de tweede helft van de 20e eeuw bestaat uit een woonhuis en losse
bedrijfsgebouwen. Descheidingtussenwonenenwerkenisversterkt,enhetwoonhuis
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 wordttegenwoordig vooralgedomineerd door ligboxenstallen.In
dit staltype, dat rond 1960 werd geïntroduceerd, loopt het vee los rond over een
roostervloer waardoor mest engierineenkelder vallen.Daarnaast heeft iedere koe
een 'box'.Doordezeconstructiewijze,endoordeafmetingen diemetdesterkegroei
van het aantal koeien per bedrijf toenamen, was de ligboxenstal nauwelijks in
bestaande gebouwen in te passen.547
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Opvallend is,datdelaatstejaren weeropkleineschaaleenterugkeer vandepotstal
valt waar te nemen. Een aantal ecologische en biologisch-dynamische bedrijven,
waarin veel waardewordtgehecht aaneen goed gebruik vandemest vanhet eigen
bedrijf, heeft de laatste jaren een potstal gebouwd.548

3.6.3 De erfscheidingen
Binnengehuchten ofdorpenwarendeperceelsscheidingen meestalgemarkeerddoor
gevlochten omheiningen ('tuinen'). Deze waren meestal ongeveer een meter hoog.
InEchtmoestendeomheiningenviervoethoogendichtgevlochtenzijn.Deeigenaar
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.549
Heggendiegemeenschappelijk bezitwarenvanbeidebelendendeeigenaren stonden
op de grens;heggen die aan één eigenaar toebehoorden moesten op enige afstand
vandekavelgrens wordengeplant.Dieafstand bedroegV/z voetvooreengeschoren
heg (met een hoogte van ongeveer een meter), 2lAvoet voor een opgaande heg en
4 voet voor een heg op een wal.De beide laatste typen stonden om boomgaarden:
dehogereheggenopdegrensvanboomgaardenmettuinenofbouwlanden,deheggen
op wallen tussen twee boomgaarden.550
Rondom een boerderij, gehucht of dorp lag een meidoorn- of sleedoornheg, die
eveneens viervoethoogwas.Dezeschermdedehuisweiden afvandeakkersenvan
deeventueleaangrenzendegemeenschappelijke graslanden.Deuitvalswegenwerden
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 bestond in Venray een hoeve then Valderen.551Dorpen worden
vaak omschreven als het gebied binnen de begrenzingen (heggen, tuinen, hekken,
slagbomen), bijvoorbeeld Horst binnen den boemen552 Een kaart uit 1727van een
deel van Sint Odiliënbergtoont een paar valderen.553 Het aantaluitvalswegen werd
zolaagmogelijk gehouden.Eenwegdiedehuispercelen aandeachterzijde ontsloot
werd zo mogelijk binnen de heg gelegd.

3.6.4 Nederzetting en bedrijfsgrootte
Deontwikkelingvanagrarischenederzettingen isbeïnvloed doorde bedrijfsgrootte.
Overhet algemeen leidenkleinebedrijven toteenhogerebebouwingsdichtheid dan
grote.
Een eerste globaal inzicht van de verhoudingen in een aantal dorpen geeft de atlas
van het land van Montfort van Philipe Taisne (1623).554 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(degrotepachtbedrijven) enmaisons(deoverigehuizen)(tabel 10).
Hethuis Montfort, centrum vandeheerlijkheid, is zelf blijkbaar niet meegerekend.
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AsseltenBeifeld,metminderdan50huizen,duidthijaanalskleinedorpen.Detabel
laat opvallende verschillen zien tussen de dorpen. In ieder dorp komen wel kleinen grootgrondbezit naast elkaar voor, maar vooral Sint Odiliènberg blijkt wel zeer
sterk gedomineerd door grootgrondbezit.
Tabel 10 Huizen in het Land van Montfort in 1623.Uit: Taisne, 1623
Plaats

Edelmanswoningen

Grote pachthoeven

Andere huizen

Molens

Echt

3

10

300

2

Maasbracht

-

7

75

-

Linne

-

11

60

-

Montfort

-

5

60

-

Sint Odiliënberg

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

Belfeld

-

2

43

-

Een veel nauwkeuriger beeld hebben we van de de 19eeeuw. In heel Limburg had
aan het eind vande 19eeeuw 85%van de landbouwbedrijven minder dan 10ha,de
omvangdietoen alsondergrens gold vooreen levensvatbaar bedrijf. Bijna 65%van
de bedrijven beschikte zelfs over minder dan 5 ha.
Ophet eerste gezicht was de situatie inhet onderzoeksgebied nog ongunstiger dan
in Zuid-Limburg.555 In Noord- en Midden-Limburg boden echter de omvangrijke
gemeenschappelijk gebruikte weidegronden nogextramogelijkheden. Ookstonden
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 stonden vrij temidden van een
aaneengesloten grondbezit. Ze waren meestal eigendom van adel of van stedelijke
patriciërs enhoordenvaakbijeenkasteeloflandhuis.Dekleineboerderijen stonden
bij elkaar in dorpen of gehuchten en hadden hun land versnipperd in kleine kavels,
die door het hele veld verspreid lagen.556 In Noord- en Midden-Limburg zijn beide
groepenteherkennen,maarbestaanookmeertussencategorieën. Hetgrootgrondbezit
was geconcentreerd in de beste landbouwgebieden, langs de Maas en de Roer.
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3.6.5 Agrarische nederzettingsvormen
Omvangenvormvandenederzettingen liepensterkuiteen.Naastverspreid 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 socialevoordelen,enkanookeenzeerlocaalvoorkomende 'grondstof'
(bijvoorbeeld een bron in een droog gebied, of een heuvel in een natte omgeving)
tot concentratie leiden. Waarschijnlijk mogen we de vrijstaande boerderij als de
uitgangsvorm zien, en treedt concentratie van boerderijen alleen op in bijzondere
omstandigheden.
Die bijzondere omstandigheden zijn overigens in veel gevallen aanwezig.
Beekovergangen (Grathem),hogereplekken(Bergen)ofstrategische overwegingen
(Montfort, Neeritter) leidden tot het ontstaan van geconcentreerde nederzettingen.
Van belang was ookdesteedsverdergaande versnippering vanhetgrondbezit opde
velden,vooraldoorvererving,diedeliggingtemidden vanheteigengrondbezit, en
daarmee het grootste voordeel van de verspreide nederzettingsvorm, op den duur
teniet deed.
Op de volgende pagina's beschrijven we een aantal van de meest voorkomende
nederzettingsvormen.
De kamphoeve
De kampboerderij geldt voorons alshet basistype vaneen agrarische nederzetting.
De boerderij zelf stond tussen de bouwlandkamp en de graslanden. Verspreide
boerderijen zijninbijnaiedereperiodegesticht.Deoudstegaanwaarschijnlijk terug
tot de vroege Middeleeuwen, maar er zijn er ook nog uit de 19e eeuw. Dejongere
kampontginningen onderscheidenzichvandeouderedoorhunrechtere begrenzingen.
Sommigekamphoevenblevendoordeeeuwenheenbijnaonveranderdbestaan,andere
zijn op een zeker tijdstip gesplitst. Door een aantal van dergelijke splitsingen kon
eenkamphoeveuitgroeientoteengehuchtofdorp.Hoeeengehuchtinkortetijdkan
ontstaandoorverdelingvaneenoorspronkelijkekamphoevetoonthetvoorbeeldvan
de Thuserhof (fig. 23).
Menzouverwachtendatsplitsingenvooralplaatsvindeninperiodenmethogeprijzen
voor landbouwprodukten, waardoor men van een half bedrijf nog kan leven, en
bevolkingsdruk. In fig. 34 hebben we voor een aantal boerderijen aangegeven in
welkeperiodezeverdeeldmoetenzijn.Debalkentonendeperiodetussendelaatste
keer dat de boerderij zonder toevoeging wordt vermeld en de eerste keerdat wordt
gesproken vantweeboerderijen ofvaneenboerderij meteenvoorvoegselalsGroot,
Klein, Oud of Nieuw. Degegevens zijn te onnauwkeurig en te geringinaantal om
een duidelijke periodisering op te leveren. De figuur maakt wel duidelijk dat
splitsingen in veel perioden hebben plaatsgevonden.
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Fig. 34 Datering van een aantal splitsingen van kamphoeven

Gegevens over de boerderijsplitsingen in figuur 34
Nr Oude naam
1 Ter Beke (Echt)
2 (Kasteelhoeve, Swalmen)
3 Maris (Helden)
4 Beringen (Helden)
5 Hegge (Thorn)

Splitsing
vóór 1326 557
vóór 1376 " 8
vóór 1390 5S9
vóór 1426 56°
1389 - ca 1450 561

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

vóór 1456 562
1473-1474 563
vóór 1487 5M
vóór 1509 565
1451 - 1510 566
1486 - 1554 567
1369 - 1566 568
1533 - 1653 S69
1447 - 1655 57°
1404 - 1669 571
1715 572
1537 - 1735 573
1473 - 1840 S74
1532 - 1840 575

Hoeve (Belfeld)
Osen (Linne)
Ensebroek (Grathem)
Berkt (Grubbenvorst)
Westering (Maasbree)
De Berckt (Baarlo)
Paarlo (Sint Odiliënberg)
Dasselraaij (Sint Odiliënberg)
Spik (Maasniel)
Schöndeln (Melick)
Groot Maris (Helden)
Witveld (Grubbenvorst)
Boller (Blerick)
Horst (Bergen)

Nieuwe namen
Oudenhof en Nieuwenhof
Groot en Klein Maris
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

Kamphoevenkunneninomvanguiteenlopenvangrote,bijnalandgoedachtigeboerderijen tot minieme keuterbedrijfjes. Een voorbeeld van een grote boerderij is de
Schrevenhof bij Sint Joost (Maasbracht), een middeleeuwse domeinhoeve van de
Gelderse graven.Toende Schrevenhof in 1623doorPhilipeTaisne werd afgebeeld
(fig. 35)omvattehetbedrijf 16bunders akkerland. Aanhet eindvaneenlaan liggen
de boerderijgebouwen, los gegroepeerd om de mesthoop en omgeven door een
palissade.
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Fig.35De Schrevenhofbij SintJoost inde atlasvanPhilipeTaisne (1623)

Lineaire nederzettingen: boshoeven
Een nadere beschouwing vansommige velden laatzien,datdelen op systematische
wijze mcultuur zijn gebracht. De boerderijen liggen hier aan één kant vanhet veld
en sluiten aan bij een verkaveling in brede stroken. In de internationale literatuur
noemtmendezevorm,dietypischisvoordehogeMiddeleeuwen, Waldhufen(Ned.:
boshoeven). In het gebied tussen Maas, Rijn en de noordgrens van de loss is een
groot aantal van deze nederzettingen bekend576 en ook in het onderzoeksgebied
treffen we een aantal voorbeelden aan. Mook ligt op de rand van de stuwwal. De
kavelstroken liggenhier dwars opdehoogtelijnen tegendehelling vandestuwwal.
Andere voorbeelden liggen op terrasranden (Posterholt) of op dekzandruggen.
Voorbeelden van boshoeven in het dekzandgebied zijn Castenray (gem. Venray),
MeterikeneendeelvanMelderslobijHorst,VosbergbijPanningen,HubbijHelden
en Maasbree-Rooth. Overigens is nog geen van deze dorpen goed onderzocht.
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Andere lineaire nederzettingen
Inverschillende anderenederzettingen vindenwefraaie boerderijenreeksen enwegen
diedwars opderichtingvandedorpsstraat vandeboerderijen hetveldinlopen.Het
verkavelingspatroon ishierechterveelonregelmatiger, zodatwenietvanboshoeven
mogen spreken. Voorbeelden zijn Schandelo (bij Venlo) en Buggenum.

Plaatsesldriesenlmarkten
Plaatses zijn openruimten temidden vandebebouwing vaneen dorpofgehucht. Ze
zijn vergelijkbaar met de Oostnederlandse brinken. InNoord- en Midden-Limburg
heten zemeestalplaatse (alsin Brabant) of markt, inhet zuiden vanLimburg wordt
ookweldeterm 'dries'gebruikt. Oorspronkelijk moetendezepleintjes 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.577 Bij de
puntbegonmeestaleenveedrift, dienaardegemeenschappelijke weidegrondenliep.
Lange tijd nam men aan dat dergelijke pleintjes vroegmiddeleeuws waren578; men
sprakwelvan 'Frankische' pleintjes. Devroegmiddeleeuwse oorsprongisechternog
nergens overtuigend bewezen.579 In de Kempen ontstonden de meeste gehuchten
met pleintjes aan de randen van de akkergebieden rond de 12e/13e eeuw. In ZuidLimburg 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 horen.
Veelpleintjes zijnindeloopvandetijd vankarakter,somsookvanvorm,veranderd.
In Lottum had de markt nog in het begin van de 19e eeuw een agrarisch karakter.
Deaanplantvanlindebomen (in 1804of 1809),dedempingvandedorpsput(1850?),
de bouw van de pomp, de bestrating en de Wilhelmina- en Julianaboom gaven het
plein langzaamhaarhuidige,dorpse aanzien.HetpleininSevenumheeft 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. 36). Een soortgelijke ontwikkeling is te zien in Eghel bij Helden
(fig. 37).
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Fig.36De dorpskern vanSevenum. A.Situatie volgens hetoudstekadaster(ca. 1830).B.Situatie in
1729(HSAD, Kaartencollectie nr328). Opdekaartuit1729isde dorpspoel nog duidelijkzichtbaar.
Opvallendzijndetweerijenbebouwingomdemarkt.Hetgeheelwektdeindruk, datdemarktverkleind
is doortweerijen dorpsbebouwing
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Deplattegrond vanhetkerkdorpHorstisopgebouwduitverschillendeopenruimten.
Naast de kerk ligt het rechthoekige StLambertusplein, dat al inhet midden van de
19eeeuwomringdwasdooreenvrijwelgeslotenbebouwing.Aande noordwestzijde
sluit dit plein aan op een tweede, in dit geval driehoekige, open ruimte. Deze was
in de 19eeeuw uiteengevallen in een klein driehoekig plein, de Varkensmarkt (nu
Veemarkt), en een grotere, eveneens driehoekige ruimte. De laatste was nog
grotendeelsgemeente-eigendom enwerdonderanderegebruiktalslinnenblekerij.580
Debebouwing omdeze laatste openruimte wasminderdichtenhadeen landelijker
karakter dan die om de Varkensmarkt en het St Lambertusplein.

Fig. 37 Eghel bij Helden op het oudste kadastrale minuutplan (1820). Het gehucht Eghel 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 gehucht Eghelse Hoek dat, ook gezien de
naam, jonger moet zijn. Het kadastrale minuutplan toont de overgang van het oorspronkelijke
rechthoekige plein naar de huidige driehoekige vorm

Het voorbeeld van de linnenblekerij in Horst laat al zien hoe dorpspleinen in later
tijd een andere functie konden krijgen. Andere pleinen kregen een commerciële
(markt)functie, bijvoorbeeld alsveemarkt.DenaamMarktzaloorspronkelijk alleen
voorpleinen metzo'n commerciële functie zijn gebruikt,enwerdpaslatereenmeer
algemene aanduiding voor dorpspleinen. De naam Markt wordt meestal pas laat
vermeld. Zo wordt de Merckt van Linne voor het eerst genoemd in 1733.581 De
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markt inWeert wordt in 1474en 1484nogaangeduid als dePlaets(e) maarheet in
1531 de Merckt.5*2

Eenvoudige geconcentreerde dorpen
Insommigenederzettingenstaandeboerderijen dichtopeenineenkern.Voorbeelden
zijn Oirlo,datinhetbegin vande 19eeeuwbestonduiteenkerkenvier boerderijen
rond een kruispunt van wegen, en het aanzienlijk grotere Bergen.
Dergelijke concentraties vanboerderijen zijnnadeMiddeleeuwen nauwelijks meer
ontstaan. Typerend voor deNieuwe Tijd zijn verspreide boerderijen.583 Wel leidde
detoenemende arbeidsdeling indieperiodetothetontstaanvanniet-agrarische dorpen. 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.

Dorpen met complexe plattegronden
Vooral degrotere dorpen hebben vaakeen complexereplattegrond. Samengestelde
plattegronden kunnen zijn ontstaan doordat een oorspronkelijke kern op een
anderssoortigewijzewerduitgebreid,maarookdoordatverschillende oorspronkelijke
kernen aaneengroeiden. Voorbeelden van dorpen met complexe plattegronden zijn
Horst(metverschillendepleintjes), Venray,Blerick,Beesel(zekerontstaanuittwee
afzonderlijke kernen) en Swalmen.

3.6.6 Niet-agrarische nederzettingen
Ligging
Voorniet-agrarischenederzettingengoldenanderevestigingsplaatsfactoren danvoor
agrarische,wat leiddetot een andere ligging enplattegrond. Zo zijn nederzettingen
diehunontwikkelingdankenaandeMaashandelen-scheepvaartvaakinhunuiterlijk
gericht opde rivier. Ookmarktpleinen enwegen indeplattegrond wijzen vaak nog
op het belang van handel en verkeer. Bij weer andere plaatsen heeft nijverheid of
grondstoffenwinning voor ontwikkeling gezorgd.
De lage beekdalen en oudeMaasbeddingen waren weiniggeschikt voor bewoning.
Een uitzondering vormen kastelen en watermolens, diejuist het water opzochten.
Waterindegrachtwaseeuwenlangeennoodzaakvoorkastelenenomgrachtehuizen.
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 Spiek (bij Swalmen; fig. 38) en het kasteel van Well zijn
enkelevandeveleadellijkehuizendieineenpleistoceneMaasbeddingliggen;andere
liggen in beekdalen.
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Fig. 38 De omgrachte huizen Hillenraad (1) en Zuidewijk 'Spick (2) liggen in nat broekgebied in een
pleistocene Maasmeander. Het gehucht Boukoul (3) ligt aan weerszijden van het broek, op de rand van
de hogere gronden (kadastraal minuutplan, 1816)

Ook watermolens stonden in de dalen, vaak op korte afstand van het kasteel of
klooster waar ze bij hoorden. Windmolens stonden juist op hoge plekken, maar
eveneens buiten denederzettingen. Dehoogste delen van develden,vrij indewind
en toch relatief dicht bij het dorp, waren ideale plekken voor windmolens. In
Herten584, Meterik en Stevensweert heette een deel van het veld later Molenveld.
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Stedenen vlekken
Groterekernen met een sterkeniet-agrarische component werden vaak aangeduid
alsstedenofvlekken.Dergelijkebegrippenroependenodigedefiniëringsproblemen
op.Hetiszelfsvrijwelonmogelijk omeensluitendedefinitietegevenvaneenstad.
Het begrip heeft de volgende aspecten: [1] demografisch (een redelijk aantal
inwoners,dieerpermanentverblijven),[2]juridisch(stedelijkerechten),[3]militair
(eenduidelijke fysieke afscheiding vanhetplatteland,doormurenenpoorten),[4]
economisch(eenconcentratievanniet-agrarischeactiviteiten)en[5]morfologische
aspecten (een dichte bebouwing).
Lidepraktijk blijkteengrootaantalplaatsenslechtsaaneendeelvandezecriteria
tevoldoen.Eenaantalvandeoudste,alsstadonomstreden,stedelijkeagglomeraties
heeft bijvoorbeeld nooiteenofficieel stadsrechtgekregen,terwijl eraandeandere
kant stadsrechten verleend zijn aan plaatsen die in demografisch en economisch
opzichtvolledigdorpsbleven.Degrenstusseneenstedelijke eneenniet-stedelijke
nederzetting is dan ook vaak moeilijk tetrekken.
Dat geldt zeker voor Noord- en Midden-Limburg. Weinigen zullen het stedelijke
karaktervanRoermond enVenlo,ofhetlandelijke vanBaexemintwijfel trekken.
Daartussenbestaatechtereenbreedscalavan'vlekken'enandereovergangsvormen.
Zo vinden we omwalde dorpen die soms een enigszins stedelijk aanzien hebben
(Arcen,Neer585, Neeritter, Thorn).Sommige plaatsen (Neeritter, Heel) kregende
statusvan 'vrijheid', wataangaf datzeookinjuridischezintussendorpenstadin
zaten.Plaatsen alsKessel,Montfort enWanssum hebben ooit stadsrechten gehad,
maardaaraanherinnertinhethuidigedorpsbeeldweinigmeer.Anderedorpenhebben
allangetijdeenduidelijkeniet-agrarischecomponent(Tegelen)ofontstondenzelfs
door een niet-agrarische activiteit (Griendtsveen). Tenslotte is er een stadje als
Stevensweert,dataanzijnstrategischeliggingimposantevestingwerkendankte,maar
dat in economisch opzicht volledig 'dorps' bleef.Lihettweededeel vanditboek
komen we opde ontwikkeling van deze nederzettingen terug.
Hetovergrotedeelvandenederzettingenisvanoorsprongagrarischgeweest,enook
in nederzettingen die later een duidelijke niet-agrarische component kregen isde
agrarische oorsprongvaaknogindeplattegrond teherkennen.Alleenindesteden
en in eenpaar dorpen zijn handel,grondstoffenwinning of nijverheid duidelijk in
deplattegrond terugtevinden.Omdathet omincidentele gevallengaat,zullenwe
ze behandelen bij de betreffende activiteit.
Plattegronden vansteden en vlekken
Vooral de kleinere steden en vlekken hebben meestal een tamelijk eenvoudige
plattegrond.Degroterestedenhebbenbijnaallemaaleensamengesteldeplattegrond,
diebijVenlozekerteruggaatoptweeoorspronkelijkgescheidenkernen.Roermond
lijktdaarentegeninfasen vanuitéénoorspronkelijke kerngegroeidtezijn.Opdeze
steden komen wenoguitgebreid terug.
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Steden: verkaveling, huizenbouw en stadsbeeld
Vergeleken met dorpen en vlekken vertonen steden een grote afwisseling. Er zijn
aanzienlijke verschillen inbebouwingsdichtheid tussenhetcentrum vaneenstaden
deranden.Ookinvroegertijd bestond desterkste vraagnaarruimte voor woningen
of bedrijfspanden inhet economische centrum: aandecentrale markt, aandehaven
of aan belangrijke doorgaande wegen. In het centrum waren de grondprijzen het
hoogst.Hierstondenrepresentatieve openbaregebouwennaasthuizenvanwelvarende
burgers.Diehuizen warenvaakrijk versierd en,omduregrondtesparen,meerhoog
dan breed. In zij- en achterstraten had de bebouwing minder prestige en kon het
aantalbewonersperhuis oplopen.Debebouwingsdichtheid inhethelecentrum was
hoog.
Vanuithetcentrumnaarbuitenwerddebebouwingsdichtheid lager,evenalsdehuizen
zelf. Buiten het centrum stond alleen langs de belangrijkste uitvalswegen nog
aaneengesloten bebouwing. Tegen de vestingwerken aan lagen eeuwenlang nog
aanzienlijke openplekken,mettuinendiedebevolkingvanvoedselkondenvoorzien.
Hoe belangrijk die tuinen ook tijdens een belegering 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.586
Overigens moeten we ons bij de nijverheid tot in de 19eeeuw geen grote fabrieksgebouwenvoorstellen,maarkleine,ambachtelijke bedrijven.Inhetalgemeenwerden
handel en ambacht gecombineerd met wonen, zoals dat nu bij winkels 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, schuren enz. Toch maakten deze
gebouwen zonder woonfunctie nog in de 19e eeuw slechts een kleine minderheid
vanhettotale bouwbestand uit.In de binnenstad vanNijmegen was in 1879 slechts
1,2% van de gebouwen onbewoond.587
Het silhouet van steden werd tot in de 20e eeuw bepaald door kerktorens en
vestingwerken. Vooralgroterestedenkendeneengrootaantalparochie-enkloosterkerken.HetaantalkloostersnamvooralindelateMiddeleeuwen sterktoe.Zekregen
meestal een plaats in de weinig bewoonde gebieden tegen de stadsmuur.
Andere markante gebouwen waren er meestal niet zoveel.In steden met handel of
nijverheid behoorden de markthal, de vleeshal of het gewanthuis (de lakenhal) tot
degrootste gebouwen van de stad. In Roermond vergaderde het stadsbestuur lange
tijd inhetgewanthuis;pasin1399wordtditgebouw,ofeenlatergebouw opdezelfde
plaats, voor het eerst raithuys genoemd.588 Venlo had al in 1374 een raadhuis589.
In de meeste steden werden echter pas na de Middeleeuwen stadhuizen als
permanentezetelvanhetstadsbestuurgebouwd.Denieuwerepresentatieveraadhuizen
stondenmeestalaandecentralemarkt.DebouwmeesterWillemvanBommelbouwde
nieuwe raadhuizen in Venlo (1597-1600) en Gennep (1612).590 Roermond kreeg
rond 1700 een nieuw stadhuis.591 In een stuk over de molenrechten van Wessem
uitdetweedehelft vande 15eeeuwwordtgesproken vanhetgewanthuis;eenlatere
versie van de tekst spreekt van het stadhuis.592
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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 vandemiddeleeuwse vertegenwoordiger vandeGelderse graaf/hertog.
Het grootste deel van de bebouwing bestond uiteraard uit huizen. De vorm van de
huiskavels wassomshetresultaat vaneengeleidelijke opdelingvanoudere,grotere
kavels. Vaak echter hadden steden of delen van steden een planmatige oorsprong,
waarbijstratenenhuiskavelstevorenwerdenuitgezetendekavelsvervolgenswerden
verkocht. Dit leidde tot straatbeelden waarin een vaste maatvoering overheerste.
Ookstedendiemeerspontaangroeiden,zijn beïnvloeddooreeuwenlangeoverheidsactiviteiten op het gebied van de ruimtelijke ordening. Het even harmonische als
afwisselende beelddatoudestedenvaakbieden,ishetgevolgvanindividuelebouw
binnen voorgeschreven maten en nauwe richtlijnen. Zo hanteerden veel steden
minimummaten voor de huisbreedte (vaak 12 voet: ruim 3Vimeter), alleen al om
voldoenderuimtetegevenomdevuurplaatsopenigeafstandvandemurentekunnen
maken.Dekleinstemiddeleeuwseeenkamerwoningen ('kamers') verschildendaarmee
weinig van de huidige studentenkamer.593
De richtlijnen van de overheid strekten zich ook uit over de huizenbouw zelf. Zo
moesten tussen huizen met de nokrichting dwars op de straat smalle openingen,
druipstroken ofosendroppen,blijven bestaanomhetwatervandedakenaftevoeren
naar de straat.594
Vooral ombrandgevaar te verminderen stimuleerden steden vanaf de late Middeleeuwen de 'verstening' van de stadsbebouwing:de vervanging vande oudehuizen
van vakwerk of hout en met strodaken door stenen huizen met een dakbedekking
vanleien ofdakpannen. Stimuleringvanhetgebruikvanbaksteenvoorhuizenbouw
was,naastdebouwvanvestingwerken,vanafde 14eeeuwvoorveelstedeneenreden
om zelf in steenbakkerijen te investeren595 (we zagen dat hierboven al voor
Roermond). De stad bakte stenen en verkocht die vervolgens aan de inwoners. De
aanwezigheid vanstedelijketichelwerken leiddeoverhetalgemeentotlagere prijzen
voor baksteen.596
Demaatregelen omhoutenhuizen door stenentevervangen, werden indeloopvan
de tijd steeds dwingender. In de 17e eeuw verbood Roermond strodaken en na de
grotestadsbrandvan1665moestenontwerpenvoorgebouwenwordengoedgekeurd.
Voorts mochtengeenhuizen meer wordengebouwd mettopgevels aande voorzijde
van de huizen. Deze maatregel, ook weer om brandbestrijding te vereenvoudigen,
veranderdeRoermondvaneenstadmetkopgevelsineenstadwaarindemeestedaken
evenwijdig aan de straat liepen.597
Delaatsteregelisvrijuitzonderlijk. Hetbelangrijkst voordebrandbestrijding waren
de daken en de zijgevels, en meestal beperkte de regulering door de overheid zich
tot deze onderdelen. Lange tijd hielden veelhuizen diegrotendeels 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 zich inspanden om stenen gevels te
bevorderen, lijkt dat vooral bedoeld om het aanzien van de stad te vergroten.598
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Dat de activiteiten van de overheid zich niet beperkten tot brandbeveiliging, blijkt
ookuitandereactiviteiten.Inallestedenwerdengaandewegdebelangrijkste 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 oog te onttrekken.599
Ook indedorpen vervingbaksteen meeren meerdeoudere vakwerk- enhoutbouw.
Ineenaantaldorpscentrakreegdebebouwingronduitstedelijketrekken.Voorbeelden
treffen weaanindedorpenlangsdeMaas,woonplaatsen vanschippersenhandelaren
(fig. 39).

Fig. 39 Het dorp Well in 1739. De tekening toont een rij bakstenen huizen met topgevels (Van Agt, 1981,
p.77)

Slecht gebakken baksteen is poreus en moet daarom door een deklaag tegen de
elementen wordenbeschermd.Ditvormtdeachtergrondvanhetwitkalkenvanstenen
muren. De associatie met steen maakte, dat later ook het goedkopere vakwerk wel
werd gepleisterd600. Gepleisterde muren treffen we vooral in Zuid-Limburg aan.
In Midden-Limburg is Thorn bekend geworden door de witte huizen. Het stadje
onderscheidt zich hierin sterk van andere plaatsen in de omgeving, zoals Wessem.
De achtergronden van dit verschil zijn niet duidelijk.

Het overgangsgebied tussen stad enplatteland
Tot de 19e eeuw bestonden scherpe grenzen tussen de steden en de gebieden
daarbuiten.Deachtergrondenwarenjuridisch(beidegebiedenkendeneenverschillend
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).
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Toch wasdegrenstussen stad enbuitengebied ookvóórde 19eeeuw niet absoluut.
Vooral rond de grotere steden bestonden al eeuwenlang stadsrandactiviteiten.601
Die activiteiten kunnen in twee groepen worden verdeeld: landelijke (agrarische)
activiteiten die de nabijheid van de stad zoeken en stedelijke activiteiten die naar
buiten worden gedrukt. Tot deeerste groep behoorden detuinen 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
vestigingdichterbijhetstadscentrumwordenweerhouden.Daarnaastzijner stedelijke
activiteiten die naar buiten werden gedrukt, somseveneens door hun grote ruimtebeslag (bijvoorbeeld linnenblekerijen), soms omdat ze lawaai- of stankoverlast
veroorzaakten (volmolens) of gevaar opleverden. Bij een stadsuitbreiding werden
denieuwevestingwerken zoveelmogelijk omde stadsrandactiviteiten heen gelegd,
waarna het proces buiten de nieuwe muren opnieuw begon.
Inde 19eeeuwverdwenendescherpegrenzentussenstadenplatteland,enbegonnen
de verschillen tussen beide te vervagen. Toch bleven de oude processen bestaan.
Vooralwaardebuitengrens vaneen stad langeretijd nietopschuift, zien weooknu
nogaandebuitenzijde eenzonemetagrarische activiteitendieopdestadzijn gericht
(volkstuinen, maneges) en stedelijke activiteiten die naar buiten zijn gedrukt
(sportvelden, bepaalde industriële en handelsactiviteiten).

3.6.7 Continuïteit en verandering in het nederzettingspatroon
Nederzettingen vertonen inde tijd zowel continuïteit als verandering (fig. 40).Die
continuïteit wordt sterker naarmate meer in een nederzetting geïnvesteerd 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 opde ene plek en bouw opeen andere) en om huiskavels
uit te breiden of te splitsen. Voor een grotere nederzetting kunnen dergelijke
beslissingen van individuen leiden tot groei, krimp, verdwijning, verplaatsing of
vormverandering.
Langetijd iseen deelvandeveranderingen 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. Ze gingen veel
langermeeen bij iedereherbouw gebruiktemenzoveelmogelijk delen vande oude
muren.Ookwerdhetstratenpatroon steedsmeervastgelegd,doordestraatverharding
maar vooral door de bebouwing erlangs. In steden en dorpen is het stratenpatroon
het meest constante onderdeel van de plattegrond.
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Fig. 40 Achtergronden van de ontwikkeling van nederzettingsvormen (naar Tiller, 1992, p. 62)

De beste manier om inzicht te krijgen in veranderingen in nederzettingspatronen is
het onderzoek naar verdwenen nederzettingen. Die 'woestenijen' lenen zich beter
voor archeologisch onderzoek dan bestaande nederzettingen. Dit type onderzoek is
vanouds in Duitsland beter ontwikkeld dan in Nederland.
Janssen602 onderscheidde in het Duitse Rijnland vijf fasen waarin nederzettingen
werden verlaten: [1] het eind van detweede en de derde eeuw; [2]het eind van de
vierde en de vijfde eeuw; [3] de periode van het eind van de achtste tot het begin
van de tiende eeuw; [4] de periode van het eind van de elfde tot het begin van de
dertiende eeuwen [5]deveertiende envijftiende eeuw.Hoewel weteweinig weten
van het Maasdal om de gegevens op ons gebied te betrekken, bestaat de indruk dat
deze indeling wel een wijdere strekking 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
nietsamenmetafname, maarwaarschijnlijk metdebredetoepassingvaninnovaties.
Periode 4 wordt vaak in verband gebracht met het ontstaan van de velden. Periode
5 was ook in delen van Nederland (de Kempen) een periode waarin nederzettingen
werden verplaatst naar de randen van de beekdalen.
Het nederzettingspatroon zoals we dat nu zien, is het gevolg van vele eeuwen van
veranderingen. In de volgende hoofdstukken zullen veelvan die veranderingen aan
de orde komen.
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3.7 Het oude gemengde bedrijf: eenflexibelsysteem
Het vroegere gemengde landbouwsysteem van de zandgronden wordt, vooral in
ecologischeliteratuur,vaakalseengesloten,zelfvoorzienend geheelbeschreven.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 deakkerbouw- alsdeveehouderijtak zich volledig op
de markt richten.
Bij beschrijvingen 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 werd de graanteelt belangrijker, terwijl in andere perioden
handelsgewassen of veehouderij aandacht kregen.
Vergelekenmetdemeergespecialiseerdeboerenvandeklei-enveengebiedenhebben
de vroegere boeren op de zandgronden minder verdiend in goede tijden, maar ook
minder geleden in slechte. In volgende hoofdstukken zullen we zien dat de
bevolkingsontwikkeling op de Nederlandse zandgronden soms tegen de algemene
trend inging, met nog groei in perioden waarin bijna overal elders de
bevolkingsaantallen daalden.

3.8 Sporen in het landschap
Kenmerkendvoordeoudezandlandschappenishetonderscheidinverschillendeoude
bodemgebruikseenheden. Die eenheden zijn vaak nog in het landschap terug te
vinden. Ondanks alle beekkanalisaties zijn de beekdalen nog altijd structurerende
elemanten in het landschap. De relatief hooggelegen bouwlanden zijn vooral
herkenbaar waar zegrenzen aanbeekdalen ofaanoudenederzettingen. Indelaatste
gevallen is ook het onderscheid tussen het open bouwland en de kleinschalige,
besloten nederzettingen vaak nog herkenbaar. Na het verdwijnen van de meeste
houtwallen opdegrensvanhetbouwlandisderandvandeopgehoogde bouwlanden
en het gebied daarbuiten soms nog herkenbaar in een steilrand.
Van de vroegere onontgonnen gebieden zijn de resterende heide-, stuifzand- en
hoogveengebieden enindeaangeplantenaaldbossenhetduidelijkst herkenbaar.Ook
waar deze gebieden de laatste eeuwen ontgonnen zijn, wijkt het grootschalige en
rechtlijnige landschap af vandatinhet oudere landschap.Degrenstussen het oude
landschap en dejonge ontginningen isnu 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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4 De cultuurlandschappen
Na de behandeling van afzonderlijke onderdelen van het cultuurlandschap in het
voorgaande hoofdstuk, geeft dit hoofdstuk een regionaal overzicht van de
verschillendelandschapstypen.Debeschrijving gaatuitvande 19e-eeuwsesituatie,
en sluit daarmee aan bij Kaartbijlage 1. Wel bevatten de beschrijvingen een
hoeveelheid historische achtergrondinformatie, zoals oudste vermeldingen van
nederzettingen,maardeordeningisgeografisch. Indevolgendeparagrafen gaanwe
eerstinopdeoudecultuurlandschappen vandestuwwalrand (4.1),hetdekzandgebied
(4.2)ende rivierterrassen (4.3).Ditgedeelte wordt afgesloten met een vergelijking
(4.4).Daarnagaanwein ophetlandschapvandejongeontginningen (4.5),denietagrarische landschappen (4.6) ende grote nederzettingen (4.7). Ook dit hoofdstuk
eindigt met een korte paragraaf over sporen in het landschap (4.8).

4.1 Het oude cultuurlandschap op de rand van de stuwwal
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 aandeMaasendedrogeheidevelden enbossenhogeropdehellingvan
de stuwwal (fig. 41).Bovenopdestuwwalligt een redelijk vlakplateau, waar zelfs
vennen hebben gelegen. Aan het eind van de 18eeeuw werd hier opkleine schaal
ontgonnen, waardoor het gehucht Biesselt ontstond. Het gehucht is genoemd naar
een van de vennen ter plaatse.603
Het dorp Mook ligt opde grens van bouwland en grasland, en dankt aan die grens
haar lineaire vorm (fig. 42). Op de grens van bouwland en heide lag een wildwal,
waarvan op topografische kaarten van omstreeks 1900 nog grote stukken staan
aangegeven.Hetdorpbeschikteopdestuwwalovereengroteoppervlakteheide,maar
bezat slechts weinig graslanden. In de buurdorpen Heumen en Middelaar was de
situatiejuist omgekeerd. Dit vormde de basis voor een langdurige samenwerking,
waarbijdedriedorpen 's-zomershunveedeHeumenseenMiddelaarsebroekgronden
in dreven. In de winter, als het broek door de Maas werd overstroomd, dreven alle
drie de dorpen hun vee de Mookerhei op.604
Van dehistorische ontwikkeling van Mook isvrijwel niets bekend. Denaam Mook
gaat terug tot de Romeinse tijd: de oudste vermeldingen605 wijzen op een -acumnaam.In ofkort na 1078schonk Hendrik IVeen deelvan Mook aanhet Mariastift
in Aken. Een anderdeel van Mook behoorde aan het StAdelbertsstift, eveneens in
Aken.606 Beide kloosters bezaten gezamenlijk een hof in Mook. De kerk, voor het
eerst vermeld in 1206,607 was tot 1648 gewijd aan St Adelbert,608 een wijding
die zeker van na de schenking aan het Adelbertsstift dateert. Dat maakt het
waarschijnlijk dat de kerk is gesticht in de l i e of 12e eeuw.
Dehellingvandestuwwalwasinde 19eeeuwbegroeidmetbosenheide.Terhoogte
van Middelaar lagnogeen tweede nederzetting met bouwland op de stuwwalrand:
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Plasmolen. De Plasmolen zelf gebruikte het water van een stroompje dat hier van
de stuwwal afkwam.

4.2 De oude cultuurlandschappen van het dekzandgebied
4.2.1 Algemeen overzicht
Inhet dekzandgebied waren demogelijkheden om bouwland aanteleggen beperkt,
vooraldoordezeeruitgestrektenattegebieden.Totinde 19eeeuwwashetbouwland
grotendeels beperkttotdehogeredelen vanhetlandschap,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 konhet geheeluitgroeien toteen gehucht of dorp meteen meer
of minder uitgestrekt bouwlandgebied (veld). Overigens moeten ook die velden
oorspronkelijk reliëfrijker zijn geweest dantegenwoordig.Kleine laagten zijn inde
loop van de tijd opgevuld met materiaal uit de omgeving, en de plaggendekken
werken als een soort deken die alle onderliggende hoogteverschillen verhult.

Fig. 41 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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Fig.42Mookvolgenshetoudstekadastraleminuutplan(1821).Metonderbrokenlijnenishettracévan
de geplande,en enkelejaren nahet samenstellen van hetminuutplan aangelegde,nieuwe rijksweg
aangegeven

Anderefactorendiedeliggingvannederzettingenbepaalden,warendeaanwezigheid
vangoedeweidegronden endebedreigingdoorstuifzand. Debekenstromeninhet
dekzandgebiedinoostelijkerichting,naardeMaas.Waardeafwatering stagneerde
ontstondenmoerassen.Bewoningtreffen wealleenaanlangsdebeekdalenmeteen
goede afwatering. Meestal liggen die aan de zuid-, oost- of noordzijde van de
dekzandwelvingen.Deoverheersendewindrichting(zuidwest)maaktebovendiendat
het bouwland in een aantal nederzettingen aan de westzijde werd bedreigd door
stuifzanden.Demeesteboerderijenstaandanookaandeoostzijdevanhetbouwland.
Hetismogelijkdateenkleinveldmeteenpaarboerderijendeoorspronkelijkevorm
is.Hetgehuchtontstonddandooreengezamenlijkeontginningdooreenpaarboeren.
Veel gehuchten en velden zullen echter zijn ontstaan doordat verschillende
kamphoevenaaneengroeidenofdoordateengrotekamphoeveuiteenvielintweeof
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meerbedrijven. Eenvoorbeeld vanhetlaatsteisMarisbijHelden,waaropweelders
indithoofdstuk, bijde bespreking vanHelden,nogterugkomen. Ookgehuchten als
Weverslo (bij Venray; fig. 43) en Eikelenbosch (bij Horst) kunnen uit één
oorspronkelijke kamphoeve zijn ontstaan.

Fig. 43 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

Bij degrootste velden treffen weniet alleen eenreeks gehuchten aan,maar ook een
dichtbebouwdkerkdorp.Vaakliggendiekerkdorpenophetveld.Degehuchtenliggen
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 korte schets geven. Voor de indeling gaan we zoveel mogelijk
uit van de 19e-eeuwse gemeenten.

4.2.2 Venray
Venray iseengoedvoorbeeld vandehiervoor beschreven nederzetting. Het bestaat
uiteenuitgestrektbouwlandgebied,datwaarschijnlijk ontstaanisdoordateenaantal
ouderebouwlandkernen aaneengroeiden.Overalwaarhetbouwlandgrenstaangoede
graslanden liggen gehuchten. Van die gehuchten heeft Veltum (1236 Veltheym)609
eenvroegmiddeleeuwse naam.Oostrum,indelateMiddeleeuwen een afzonderlijke
heerlijkheid rondhetkasteelSpraland,lijkteveneenseen-heem-naam,maardeoudste
vermeldingen wekken twijfel: 1257Het dorp Oosterham ende die borenSpralant;
1402 die heerlickheyden van Spralant ende van Oestrum; 1424 dat eygendom
Oesterhom ende die borch geheiten Spralant.610 Eensluidend is het allemaal niet,
maar een naam op -ham (landtong)611 is op basis van deze gegevens
waarschijnlijker dan -heem.
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Andere gehuchten waren Lull,tussen Oostrum en Venray (1438Luelf12', de naam
is intussen van de topografische kaarten verdwenen) en Veulen (1571Veulen).613
Over de ouderdom van deze gehuchten valt weinig te zeggen. Merselo (1461
Marisloe)614, het meest noordwestelijke dorp in de gemeente Venray, is duidelijk
een slaggroterdande andere gehuchten. Hetheeft drievelden, waartussen detwee
bewoningscentra liggen. Ondanks denamen Groot Dorp en Klein Dorp,bestaan de
beide gehuchten uit weinig meer dan een aantal losse boerderijen. Tussen beide
gehuchtenstaatdekapel,waarvandeoudstedelenuitdelateMiddeleeuwenstammen.
Er heeft zich geen duidelijke kern ontwikkeld.
*

Venrayzelf,hetkerkdorp,ligtvrijvernaarhetnoordwesten ophetveld,slechtsdoor
eensmallestrookbouwlandgescheidenvaneengrootstuifzandgebied. Archeologisch
onderzoek indedorpskernheeft delaatstejaren aannemelijk gemaaktdatdezeplek
al sinds omstreeks 700 bewoond is.615 De naam Venray wordt voor het eerst
vermeld in 1220 als Rode.616 De meeste -rode-namen zijn laatmiddeleeuws, al
komen ook wel vroegmiddeleeuwse voor.
HetdorpVenrayisalindeMiddeleeuwen sterkuitgegroeid;rond 1400waserzelfs
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.

4.2.3 Oirlo
Oirloiseenafzonderlijk kerkdorpindegemeenteVenray.Deplaatswordtinde14e
eeuw voor het eerst vermeld (1326 Oene,een verschrijving van Oerle?)en was in
het begin van de 15e eeuw al een parochie (1416 den hoff ter Culen f...] in den
kerspel vanOyrlegelegen.Ronddietijd bestondookalhetonderscheidtussenGroot
en Klein-Oirlo (1417 eenen Menden gelegen ten groten Oerle).611
Kaarten uit de 19e-eeuw tonen twee velden, elk met boerderijen aan de rand. De
boerderijen aandezuidzijdevanhetzuidelijke veldvormdenhetgehuchtKlein-Oirlo.
Bij het noordelijke veld vormen de boerderijen opderand degehuchten Zandhoek
en Boddenbroek. Daartussenin ligt,midden ophet veld,hetkerkdorp Oirlo.Fig.44
toont dat dorpscentrum met het grondbezit van de boerderijen (a-d) en dekerk (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 isverkleind voordebouw vaneenpaarkleine
huizen.Dehistorische achtergronden vanhetgeheelzijn onduidelijk. Denamenvan
degehuchten maken eenjonge indruk,enhetismogelijk dathetaantal boerderijen
in het dorpscentrum ooit groter is geweest.
Bij Oirlo ligt nog het gehucht Castenray, oorspronkelijk geen -rade- maar een -lonaam (15e eeuw Casterloe; 1485 Castelre).61*
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Fig. 44 Grondbezit inhet centrum van Oirlo naar gegevens van het oudste kadaster (1820). Uit: Edelman
& Edelman-Vlam, 1963

4.2.4 Horst
HetdorpHorstlagaandenoordoostzijde vaneenuitgestrekt veld,datdoorliep langs
Broek (1420 Den hoff te Bruec619 tot aan Hegelsom (1424 Heugelsem).620 Ten
noorden vandeKabroeksche Beeklageentweede veld,dat aan alle zijden omringd
was door bebouwing: de gehuchten Meterik (1483 Meterick)621, Middelijk (1350
Midlick)622, Veld-Oostenrijk (1413 Oesterich)623 en Schadijk (1431
Schaeddick).624 Elk van deze gehuchten bestond uit een reeks boerderijen op de
rand van de akker. Wel bestonden er onderlinge verschillen:in Middelijk lagen de
huizendeels aaneenlangwerpige openruimte,deelsaandewegdieinhet verlengde
daarvan ligt. In het oostelijk uiteinde van Meterik was eveneens een plaatse te
herkennen; vroeger lag hier een drinkpoel.625 In het westelijke deel van Meterik
stonden dehuizen openige afstand vandewegaanhet Meterikse Kerkpad (fig. 45).
Meterik en Middelijk lagen opderand vanhet dalvandeKabroeksche Beek, VeldOostenrijk aandeGroteMolenbeek.Schadijk lagnietaanstromendwater,maarhier
beschikte iedere afzonderlijke boerderij over een poel.
Opvallend zijndenamenvandegehuchten,diealleterugkunnengaanop-wijk. Voor
Schadijk isweleen oorspronkelijk 'Schadewijk' verondersteld, terwijl Middelijk en
Oostenrijk respectievelijk Middel-en Oosterwijk zouden betekenen enook Meterik
op wijk kan teruggaan.626 Dit soort namen suggereert een secundaire oorsprong
tenopzichtevaneen oorspronkelijke kern.Dieouderekernwasmogelijk Horstzelf,
dat oorspronkelijk Berkele heette (1219 Berkele)627, maar kan ook ergens op de
akkerliggen.Aandebeektennoordenvandedorpskern ligtderuïne vanhetkasteel.
In de omgeving ligt de kamphoeve Slooi,met een van de best bewaarde bouwlandkampen.
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Fig.45 Meterik bijHorstvolgenshetoudste kadastrale minuutplan (1821)

Meterik was een mooi voorbeeld van een boshoevennederzetting, wat wijst op een
planmatige oorsprong.Deboerderijen staan inhet lagegebied aanweerszijden van
een dekzandrug. Vanuit de reeks boerderijen aan de zuidzijde strekten grote
langwerpige kavels op, over de rug heen tot aan de boerdeijen aan de noordzijde.
Dezuidelijke boerderijen zijnmetelkaarverbondendooreenpad;dewegdieverder
zuidelijk looptiseenlateretoevoeging.Dooreenruilverkaveling ishierechterniets
van het oude patroon bewaard gebleven.
Eenandere,zijhetminderduidelijke,boshoevennederzetting isMelderslo(15eeeuw
Melderstee; fig. 46).628 In Melderslo stonden de boerderijen aan drie zijden van
het veld. Inde20eeeuw isdekrans vanboerderijen gesloten,toen aande oostzijde
van het veld ontginningsbedrijven werden gesticht.629 Ten noorden van Melderslo
liggen de kamphoeve Locht (vermeld 1423)630 en het gehucht Eikelenbosch. Het
laatste wordt in de 15eeeuw voorhet eerst genoemd. Het is misschien ontstaan uit
een enkele boerderij, maar de vermelding van een Alingenhof te Eikelenbosch in
1460631 wijst erop dat het toen al uitgegroeid was tot een gehucht.
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Fig. 46 Melderslo bij Horst volgens het oudste kadastrale minuutplan (1821). Aangegeven is het
grondbezit van een aantal eigenaren (uit: Renes et al., 1988, p. 21)

4.2.5 Sevenum
Hetdorp Sevenum,eendichtbebouwd kerkdorp meteencentraaldorpsplein, ligt op
denoordoostelijke randvanhetveld.Opdatveldliggendegehuchten HeesenSteeg,
die beide in de 19eeeuw naar de afstand van het dorp waren verdeeld in 'Voorste'
en 'Achterste'. Voorbij Achterste Hees ligt nog het gehucht Kroonenberg. Net als
inMeterik (Horst)liggen deboerderijen inAchterste HeesenKroonenbergniet aan
de weg, maar op enige afstand daarvan. Aan drie zijden grensde het veld aan
beekdalen.Aandewestzijde grensdehetveldaaneenstuifzandgebied. Aandeze zijde
stond dan ook geen bewoning.
HoeweldeoudstevermeldingvandenaamSevenumpasuitde 14eeeuwstamt(1317
Sevenheymf32, wijst de uitgang -um/-heem op een vroegmiddeleeuwse oorsprong.
De kerk moet al in het begin van de 11e eeuw hebben bestaan.633
Hees wijst op een vroegere bosbegroeiing. Hees en Kroonenberg liggen in een
langwerpige laagte. De namen Voorste en Achterste wijzen duidelijk op een
ontwikkelingvanuitSevenum,dekernmetdeoudstepapieren,inwestelijke richting.
Dit zou betekenen dat het oostelijke deel van het veld het oudst is. Hees en Steeg
vertonen,vooralopoudekaarten634,detrechtervormdietyperendisvoor veedriften.
Ook de naam Steeg kan daarop wijzen. Inhet noorden van degemeente liggen nog
twee boerderijen met ogenschijnlijk -heem-namen: de Berghemshof (1457
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Berghum)635 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.636 Van de kamphoeve Tongerlo, niet te verwarren met Tongerlo onder
Maasbree, stamt de oudst bekende vermelding pas uit het midden van de 15e
eeuw.637
In de 15e eeuw waren de buurschappen Hees en Steeg elk zeker zo groot als het
kerkdorp.Dekernen verschilden welinkarakter.Belastinggegevens uit 1469geven
aan dat de meer vermogende bewoners vooral inhet kerkdorp woonden, terwijl de
minstwelvarendegroephetsterkstwasvertegenwoordigd inHees.Vande,toennog
vrij weinige,huiswevers woonde eenrelatief groot deelin Steeg. Overigens waren
de verschillen in rijkdom binnen Sevenum relatief gering.638
4.2.6 Meijel
In Meijel zien we opnieuw dezelfde structuur, met een centraal dorp en enkele
gehuchten. Ineengrensbeschrijving uit 1326wordtgesproken vanhetdorpeMeyel
totSinteWilbortsputtetoe.Dieputlagaandenoordzijde vanMeijel,bijdeBrabantse
grens. De omgeving van de put werd in 1367 aangeduid als LuttelMyel.639
OpdeTranchotkaart zijn vierdriehoekigepleintjes teherkennen.Daarnaastwashet
gehucht Donk gebouwd rond een brede straat,diewe alseen langwerpige 'plaatse'
mogen beschouwen.

4.2.7 Maasbree
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 Korte Heide en Lange Heide (met de
boerderijen openige afstand vandeweg),aande westzijde het gehucht Westering.
Uit de namen valt op te maken dat de bebouwing aan de zuidzijde het oudst is:
Westeringiseensecundairenaam,dieduidtopdeliggingtenwestenvanietsanders,
en Heide wijst op jongere ontginningen aan de rand van de heide.
Er zijn maar weinig oude vermeldingen bekend. (Maas)bree zelf wordt in 1419
genoemd als Breden.640 In 1519wordt een boerderij in Lange Heide vermeld: 'dat
Velsegoet' aan de lange heide onder Maasbree.641De oudst bekende vermelding
van Rooth dateert pas uit 1761.642
Ophet veld van Maasbree overheerste een opstrekkende verkaveling. Daarbij valt
opdat een aantal kavelgrenzen over hethele veld heenliepen. Dit zou eropkunnen
wijzen dat het veld oorspronkelijk van één zijde, de zuidelijke is dan de beste
kandidaat, in cultuur is gebracht. De tweede rij zou dan ontstaan zijn door
verplaatsing vanboerderijen naardeoverzijde vanhetveld.Hetkerkdorp Maasbree
kenteendichte bebouwing omwathetmeest lijkt opeengedeeltelijk volgebouwde
langwerpige open ruimte.
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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.M3 Op de grens van het dekzandenhet terrassenlandschap vinden wedegehuchten Dubbroek,een rijboerderijen op
de terrasrand, en Soeterbeek. De randligging van het laatste tussen het zanddorp
Maasbree en het terrasdorp Baarlo blijkt uit de omschrijving uit 1425:eenenhoff
geheuertSoetersbeke ... gelegen tot Baerle ende totBrede.644

4.2.8 Helden en Panningen
Het veld van Helden en Panningen heeft een spinvorm, met takken in noordelijke,
oostelijke enzuidoostelijke richting.Metuitzondering vanhetzuidoosten,waarhet
veldgrenstaaneenstuifzandgebied,liggenvrijwelrondomgehuchten.Metdewijzers
van de klok meegaande en beginnend ten zuiden van Helden, stuiten we
achtereenvolgens opEgchel,Hub,Beringe,Maris,Vosberg,Loo,Panningen,Stogger,
Onder en Eindt. Midden op het veld lagen Everlo en het jongere Heuvelhoek. De
enige naam met een oude vermelding is Helden (1144), de naam van het
dichtbebouwde kerkdorp. De naam betekent 'helling'.645 Het andere dorp,
Panningen,heeft eencentraaldorpspleinmeteenwatonduidelijke vorm.Namen opingenkunnen totdevroege Middeleeuwen teruggaan,maaroudevermeldingen zijn
van Panningen niet bekend. Ook Beringe (1426 Den halven hoff geheiten
Bieringen)646 is mogelijk een -ingen-naam, al lijkt de vermelding te slaan op een
enkele boerderij. Van de andere gehuchten is alleen van Onder (2e helft 15e eeuw
Onroy: een rode-naam)647 een middeleeuwse vermelding bekend.
Aanderand vanhetdorpsgebied lagenkamphoeven alsDekeshorst, opdegrens van
Helden en Maasbree.648 Ook Maris (fig. 47) ontstond uit een kampontginning. De
oudste vermelding, uit 1390, spreekt van het Klein Marisgoed649,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 heydengelegen'.650 In 1715 werd Groot Maris
opnieuw gesplitst in wat nadien de Oudehof en de Nieuwenhof werd genoemd.651
Indeeerstehelft vande 19eeeuw wasMarisuitgegroeid totvier boerderijen enwas
het bouwland vastgegroeid aan dat van Helden.
Opeen aantalplaatsen zijn meer of minder duidelijke sporen van opstrek zichtbaar.
Voorbeelden liggen bij Onder en Eind opde zuidoostelijke uitloper, Vosberg opde
oostelijke tak, Hub en Echgel op de zuidwestelijke rand van het veld, en Straatje
tussenHeldenenPanningen.BijVosbergliggendeboerderijen nietaandeweg,maar
op enige afstand daarvan aan een voetpad.
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Fig.47MarisbijHeldenvolgenshetoudste kadastrale minuutplan (1820)

4.2.9 Weert en Nederweert
Het grootste 'cultuur-eiland' in het zandgebied is dat van Weert. De naam Weert
(oudst bekendespelling Werta)wijst waarschijnlijk opdelandschappelijke situatie:
een gebied dat als een eiland in de moerassen lag.652 Dit eiland was al in de 14e
eeuwverdeeldin(Over)weertenNederweert:hetlaatstedorpwordtin 1350vermeld
onder de oorspronkelijke naam Meervelt,maar heet in 1380Neerwart).653 In 1419
is sprake van onderdanen van de heer van Horn in Weert wonende binnen beide
banken, 'ten oversten eynde endetennedersteneynde', en blijken beidedorpen dus
een eigen schepenbank te bezitten.654 Elk dorp was toen ook een afzonderlijke
parochie. Degrens volgt hetgrillige verloopvan deperceelsgrenzen en isdus door
reedsontgonnen gebiedgetrokken.Debeideoudekerkdorpen liggencentraalophet
bouwlandgebied. In Weert is het oude kerkdorp met de uitwaaierende wegen nog
te herkennen in de latere stad.
DekernvanWeertmaaktdeindrukvaneenoudkerkdorp,dattotstadisuitgebouwd.
De stadsmuur werd zodanig rond de bebouwing gelegd dat de Markt met de
parochiekerk het middelpunt vandestad vormde.Nogtotinhet midden vande 16e
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eeuwwerd destad,teronderscheiding vanhetbuitengebied, aangeduid alskerkhoff.
Pas in de 16eeeuw werd deze term in de stadsrekeningen vervangen doorstadt.655
VanuitdeMarktwaaierenwegennaarallerichtingenuit.Vrijwel aldezewegenlopen
door in het buitengebied. Doordat de bebouwing voornamelijk langs deze
uitvalswegen isgeconcentreerd —het aantal dwarsverbindingen was gering—heeft
de stad een typische spinvormige structuur. De bebouwing langs de uitvalswegen
hield niet bij de stadsgracht op,zoals dekaart van Van Deventer (fig. 48) duidelijk
laat zien. De voorsteden zijn echter ook later niet binnen de omwalling gebracht.656
Aandenoordoostzijde, bij deHoogpoort, lagDeNijeborg, hetkasteel vandeheren
van Weert, die tevens graven van Horn waren. DeNijeborg was in de 15e eeuw657
gebouwd als opvolger van de 'Alden Borg', die uitde 13eof 14eeeuw dateerde en
indebuurschapBiestlag.Ditoudekasteelwerdkortetijd later,in 1461,geschonken
aan de Minderbroeders en ging op in het nog bestaande kloostercomplex.658

Fig. 48 Weert omstreeks 1560 (kaart van Jacob van Deventer)
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Weert was in bestuurlijk opzicht verdeeld in de stad en de 'buitenie'. De laatste
bestonduitdeachtgehuchten Boshoven,Hushoven,Laar,Leuken(metBiest),Keent,
Altweert, Tungelroy en Swartbroek.659 Daarvan liggen deeerste 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.660 Alleen
voor Laar wordt dit bevestigd door andere gegevens: in 1468 werden delen van de
gemeintgronden afzonderlijk aan deze buurschap toegewezen.661 Als geheel had
debuitenieeenzekerezelfstandigheid, mettussen 1583en1740eeneigen financiële
administratie en een eigen burgemeester. In de gezamenlijke schepenbank was de
buitenie,metmaaréénschepenineentotaalvanzeven,ondervertegenwoordigd. Nog
in de 19e eeuw hebben de gehuchten geprobeerd van de stad los te komen.
OokNederweertbestonduiteenkerkdorpcentraalinhetgrotebouwlandgebied,een
aantal gehuchten tegen de rand van dat bouwlandgebied en enkele gehuchten
daarbuiten. Aan derand van het bouwlandgebied lagen Nieuwstraat, Winnerstraat,
Horik, Ospel, Kreijel, Eind, Hülsen en Roeven. Buiten het grote bouwlandgebied
lagen Leveroij en Mildert.
Het oudste schriftelijke gegeven is devermelding vaneen villa Wertaindetweede
helft vande 1Ieeeuw.In 1139wordtWeertalskerkdorpgenoemd.VoorNederweert
wordtvaakgewezenopvermeldingen vanMartfelde(n)(vóór815;mogelijk uit765779) enMaruilde (815-816).Decontext van de vermelding in 815-816,die verder
alleen plaatsen in Brabant omvat, maakt het echter waarschijnlijk dat het om het
Brabantse Meerveldhoven gaat.662 Dat er in de vroege Middeleeuwen mensen in
de omgeving woonden blijkt uit archeologische vondsten, zoals de Karolingische
scherven onder het bouwlanddek van de Dijkerakker.663
De meeste gehuchten aan de rand van het grote akkergebied duiken pas laat in de
bronnenop.DenaamvanhetgehuchtAltweertstempelthettotdedirectevoorganger
vandelaterestadWeert,maargegevenszijn ernietover.Deoudstevermeldingvan
Altweert stamt uit de 15e eeuw.664 Oudere vermeldingen zijn bekend van enkele
gehuchten buiten het grote akkergebied. Onder Weert zijn dit Swartbroek (1244
gerecht vanSwartbroek, hof van Swartbroek)665 en Tungelroy (1294 Tungerlo)666,
onderNederweert: Leveroij (1244Loiverlo).667Uitde oudste spellingswijzen blijkt
dat Tungelroy en Leveroy van oorsprong geen -rode-, maar -lo-namen zijn.
De topografische kaart van 1898 (fig. 49) toont in het gebied ten zuiden van de
spoorlijn eenreliëfrijke akker. Het wekt deindruk,datdeakkershier opeen aantal
ruggenliggen,endeboerderijen indelanggerektelaagtendaartussen.Op 19e-eeuwse
kaarten ishet bouwland aaneengesloten, maar misschien mogen we aannemen dat
delaagten aanvankelijk alsgrasland zijn gebruikt enpaslaterbijhet bouwland zijn
getrokken.
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Fig. 49 Het gebied ten zuiden van destad Weert opde topografische kaart 1 :25 000, blad 737, verkend
1898

Eenkartering vanhet grondbezit opdeDijkerakker (fig. 50),ten zuidenvan Keent,
in 1844 levert het beeld op van een kransakkernederzetting. De boerderijen aan de
rand van de akker bezaten elk een aanzienlijk deel van hun grond aansluitend aan
deboerderij (fig. 50).668 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.

Fig. 50 Het grondbezit op de Dijkerakker (Keent) in 1844. Uit: Van Mourik & Horsten, 1995, p. 119

Vanderestvanhetgrotebouwlandgebiedisnogminderbekend,maarookhiergeven
de hoogteverschillen en de ligging van gehuchten de indruk dat het grote veld is
ontstaan uit een groot aantal kleine.
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Een indruk vanhetverloopvandeontginningen gevenmisschiendetiendrechten
van het Maastrichtse St Servaaskapittel, dat sinds de 11e eeuw een hoeveelheid
bezittingen enrechteninWeerthad.Rond 1350indehetkapittelerdetiendenvan
65à70hacultuurland.Omstreeks1600wasdatgrofweghetdubbele,omstreeks1700
het drievoudige geworden.669
4.2.10 Stramproy
Hetmeestzuidelijke cultuureiland inhetdekzandgebied was Stramproy.Hetdorp
zelflagmiddenophetveld,degehuchtenaanderand.Eendeelvanhetdorpsgebied,
hetStramprooierbroek,werdbijdegrensscheidingvan1843bijBelgiëgevoegd.De
naam Stramproy (1299 Stramprode)duidt op een ontginning uit heide en
struikgewas.670
Opde Nettekening 1:25000 staan de gehuchten BergerRotteenBrevers Rotte
aangegeven.Dezenamenverwijzennaardeindelinginvijf 'rotten'(buurschappen):
Bergerrot,Breivensrot(Breiven=breedven),Heiensrot,MolenbroekrotenTorenrot
(Toren verwijst naar de abdij Thorn). De indeling in rotten, elk met een eigen
'rotmeester', bestond in ieder geval in 1730.671
4.2.11 Hetdekzandlandschap: enkelegrote lijnen
Lialdezevoorbeeldenliggendeboerderijenengehuchtenaanderandvanhetveld,
terwijl dekerkdorpen óphetveld liggen.Hetisinteressant eens tekijken naarde
BrabantseKempen,hetenigedeelvandeZuidnederlandsezandgrondendatredelijk
onderzocht is.672 Daar lagen de vroegmiddeleeuwse centra centraal op het veld.
Pasinde 12een 13eeeuwverschoofdebewoningnaardebeekdalranden.Deoude
nederzettingbleefsomsnogeeuwenlangherkenbaaromdatdekerk,hetenigestenen
gebouw, eenzaam op de oude plek achterbleef. De achtergronden van die
ontwikkeling zijn nog niet geheel duidelijk, maar liggen waarschijnlijk in een
belangrijkerpositievandeveehouderijenvandeweidegrondenlangsdebeken.Door
dezeveranderingenkoneenwoonplaatsdichterbijdeweidegrondenindebeekdalen
aantrekkelijker worden.Veelvandebeekdalen werdenwaarschijnlijk pasgeschikt
voor beweiding na maatregelen omde afwatering te verbeteren.
DezeontwikkelinglijktvooralindecentraleKempentehebbenplaatsgevonden.In
het uiterste oosten van Brabant zien we ook de gehuchten aan de randen vande
beekdalen.Devroegmiddeleeuwsekerkdorpenzijnhierechternietverdwenen,maar
zijnjuisttotophedendecentraleplaatsengebleven.EenvoorbeeldenisWaalre,rond
de nog onder Willibrord gestichte kerk.673 Het lijkt erop, dat de Limburgse
zandgebieden bij deze voorbeelden aansluiten. Kerken die eenzaam opdeakkers
staan,treffen weinNoord-Limburgnietaan.Eenuitzonderingismisschiendekapel
die ophet veld bij Meterik stond,maardaarvan is de ouderdom onbekend.
InNoord-Limburg liggen geen eenzame kerken,maardichtbebouwde kerkdorpen
hoog op het bouwland. Een aantal van die kerkdorpen gaat zeker tot de vroege
Middeleeuwenterug.InVenrayisditintussenbewezendoorarcheologischonderzoek,
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in Sevenum heeft het kerkdorp een oude naam, en wijst dienaam bovendien zeker
op een nederzetting. De meeste andere dorpen hebben namen die tot de vroege
Middeleeuwenterugkunnengaan,maardieevengoedeenpaareeuwenjongerkunnen
zijn. DitgeldtvoorHelden,Panningen (datpaslaateeneigenkapelkreeg),Maasbree,
Oirlo, Berkel (de oude naam van Horst), Weert en Nederweert. Archeologische en
historischegegevens overdevroegeMiddeleeuwen ontbrekenechterindezegevallen.
Een complicerende factor is,datnamenvankerkdorpen vaakoorspronkelijk dehele
parochie aanduidden.
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 pasindeNieuweTijd (zieookpar.8.5).Terwijl demeeste
middeleeuwse kerken in Noord-Brabant in de 17e eeuw overgingen naar de
protestanten, en de kernvorming 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.
InSevenum,Maasbree enOirlovallendegehuchten daarentegen opdoorhunjonge
namen. Overigens duiken de meeste gehuchten pas zeer laatinde bronnen 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 dathet model van de
Kempen hier niet geheel voldoet. Het nederzettingspatroon van het dekzandgebied
vormt de weerslag van verschillende processen. Alin de vroege Middeleeuwen zal
een deel van de dekzandkoppen bewoond zijn geweest. De ligging van de nederzettingenopdiekoppenzalslechtsdoorgedetailleerd bodemkundigen archeologisch
onderzoek duidelijk kunnen worden,alkunnen weveronderstellen datdebeekdalen
een minder belangrijke plaats innamen dan in later tijd. In de loop van de
Middeleeuwen ishetcultuurland opdedekzandkoppenuitgebreidenwerdennieuwe
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
werdensmallelaagtentussendedekzandkoppen opgevuldenwerdende afzonderlijke
bouwlandgebieden verenigd tot uitgestrekte velden.
Hierliggennoggrotemogelijkheden voorhistorisch(-geografisch) en archeologisch
onderzoek. Ook een gedetailleerd bodemkundig onderzoekkanresultaat opleveren.
In het aangrenzende Brabantse gebied blijken de oudste kernen te zijn ontstaan op
de relatief rijke zandgronden, zogenaamde moderpodzolen.674 Helaas liggen de
interessante gebieden ofwel in dorpskernen, die niet gekarteerd zijn, of onder een
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dik plaggendek. Bij plaggendekken van meerdan50cmdiktegeeft de bodemkaart
geen informatie over de onderliggende bodem.

4.3 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 vandeoude rivierbeddingen
stagneerde deafwatering enkon zich veen ontwikkelen. Anderelaagten waren wel
goed ontwaterd, soms van nature, doordat er een beek door liep, soms doordat de
menseenafwatering heeft gegraven.Alleenwaardelaagtengoed ontwaterd waren,
lagenwei-enhooilanden.Debouwlandenlagenopdehogere,goedontwaterdedelen
van de terrassen, denederzettingen 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 behandelen we achtereenvolgens het
noordelijke deelvandeoostoever, dewestoever,hetholocene Maasdalen tenslotte
het zuidelijke deel van de oostoever.

4.3.1 De terrassen ten oosten vande Maas: vanMiddelaar 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.Ditgebiedwordtaandeoostzijde afgesloten dooreen rij stuifzandheuvels.
Daarachter lagen grote moerasgebieden, waaruit plaatselijk turf isgewonnen. Inde
omgeving van Siebengewald is in delate Middeleeuwen aleenmislukte poging tot
grootschaligeontginningondernomen(ziehoofdstuk 7),maaruiteindelijk zijnaldeze
veengebieden pas inde20eeeuw ontwaterd enin cultuur gebracht. Ten oosten van
de moerassen ligt een hoog terras met oude Rijnafzettingen. De rand van dit terras
was lange tijd de achtergrens van de Maasdorpen, maar door de grenswijzigingen
van 1817zijn delen vandit terras bij Nederland gekomen. Hetwas inde 19eeeuw
grotendeels heide.

Middelaar
De oude kern van Middelaar (oudste vermelding 1326)675 bestond uit een reeks
boerderijen opderandvanhethoogterras.Achterdeboerderijenreeks lageenlaagte,
daarachterweereensmallestrookcultuurlandmetboerderijen endaarachter stuifzand.
Het huis Middelaar stond op enige afstand van het dorp aan de Maas.
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TenoostenvanMiddelaar lageenlandschapmet,waarschijnlijk jonge,kampontginningen en verspreide boerderijen, afgewisseld met heide en stuifzand.

Gennep en het dal van de Niers
LangshetNederlandse deelvan deNiers liggendestad Gennep,het dorp Ottersum
en een aantal gehuchten. Het grootste aaneengesloten bouwlandgebied lag op de
noordoever,tegenoverGennep.Opdegrenstussen bouwlandengrasland laghetdorp
Ottersum, niet als een lange rij boerderijen maar als een gesloten dorpskom. Het
bouwlandgebiedwerdaandenoordzijde begrensd dooreenvolgendelaagte,waaraan
de boerderijen van Milsbeek en Aaldonk lagen.
Gennep wordt vermeld in 1021-1024 (Ganipe); een vermelding uit 949 (in pago
Ganipi)duidt opeen aanzienlijk grotergebied.676Destad Gennep ontwikkelde zich
bijhetpuntwaarderoute overdeoostoever vandeMaas,vanNijmegen naarVenlo
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.677 Ook aan de overzijde van de Niers is
bewoning geweest. De kaart van het Kleefs kadaster laat zien hoe de weg over de
dam aandeoverzijde uitkomt opeen openruimte.Dieruimte wasvooreendeelmet
bomenbeplantenwerdomringddoortuinen.Hetzieteruitalseenverlaten gehucht.
Deoorspronkelijke landelijkenederzettinglagindeomgevingvandeStMartinuskerk
(latergewijd aanSintLambertus),waarvannudetorennogoveris.Aande zuidzijde
daarvan,aansluitend opdeNiersovergang,werdlaterhetmarktplein aangelegd.Een
deel van de oude nederzetting kwam bij de aanleg van de wallen buiten de vesting
te liggen en werd vervolgens opgegeven.678 De kerk lag sindsdien tegen de wal,
in eenuithoek van de stad. Gennep was aanvankelijk omgeven door aarden wallen,
omgevendooreendubbelegracht. Inde 14eeeuwwerdtegen die walleneen stenen
muur met torens gebouwd en werd de buitenste gracht gedempt.679
Centraal in de stad ligt het grote marktplein, waarop het 17e-eeuwse raadhuis staat
(fig. 51).Heteerdere stadhuis,dat waarschijnlijk inde 16e-eeuw is gebouwd en in
1597afbrandde, kanopdezelfdeplekhebbengestaan,maarookietswestelijker onder
het stadskantoor uit 1994.680 Aan de zuidoostwal stond een stadskasteeltje,
Lonensteijn, waarvaneentorenin 1413werdomgebouwdtotkorenmolen.Tekeningen
uit het midden van de 17e eeuw tonen dit kasteeltje in verval.681 Het lege gebied
dat op oude kaarten staat aangegeven in het noordelijke deel van de stad, is
waarschijnlijk eengevolgvandestadsbrandvan 1597.Vande 1Ieeeuwtotdiebrand
hebben hier wel enige gebouwen gestaan.682
HetGenneperhuis,tennoorden vandestad bijdesamenvloeiing van MaasenNiers,
was de zetel van de heren van Gennep. Het is door de eeuwen heen belangrijk
geweest door zijn strategische ligging.683
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Fig.51 Gennep vanuithetoostengezien(uit: CivitatesorbisTerrarumII,1575). Detekeningtoontde
stadkortvoordecatastrofalestadsbrandvan1597, waarbijondermeerhetstadhuisverlorenging.Dat
stadhuis lijktop dezelfdeplaats, op deMarkt, te hebbengestaanalsde 17e-eeuwse opvolger. Opde
voorgrondisde dam annex molenstuw met de watermolen te zien.De molenlinksis waarschijnlijk
gebouwdophet restantvanhethuis Lonensteijn

DestadGennepligtaandeNiers,maarhetbijbehorende bouwland strektezichzowel
uit langs de Niers als op de rand van het Maasdal. Op een rug ten westen van
Gennep,die in de 19eeeuw onbewoond en geheel als bouwland in gebruik was,is
enkelejarengeledeneenspectaculaireopgravinggedaan.Derugblijktvanafheteind
vande4eeeuw bewoond geweest, waarschijnlijk dooreen groepmilitairen (er zijn
nauwelijks sporen van landbouw gevonden) en is omstreeks 500weer verlaten. Er
zijn vage aanwijzingen datdenederzetting maar overkorte afstand is verplaatst.684
In ieder gevalwoonden korte tijd later ook almensen terplaatse vandelatere stad.
Ottersum, een -heemnaam, moettot de vroege Middeleeuwen teruggaan hoewelde
oudste vermelding pas bekend is uit 1349-1362 (kerspel Oitershem).6*5 De nederzettingen aande overzijde vanhet veld zijn waarschijnlijk een paareeuwenjonger.
Milsbeek wordt in 1336 voor het eerst genoemd: unum mansum inMilsbeke6*6,
van Aaldonk zijn geen oude vermeldingen bekend,
Voorbij Gennep enOttersum vinden weopdezuidoevervandeNiersde gehuchten
Delooi en Usheuvel, die elk bestonden uit een paar boerderijen. Opde 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. 52).
Zelderbestond in 1731/'32uitvierboerderijen, waarvandegebouwen gegroepeerd
stonden omeen kleine open ruimte. De verspreiding van de bijbehorende percelen
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is opvallend regelmatig: in ieder blok hadden alle boerderijen 1of 2 kavels. Ook
de bedrijfsgrootte was bijna gelijk. De vier boerderijen waren vrijwel even groot.
Dekapelstaatopeenheuvel,mogelijk eenoudekasteelberg.Hetlijkt erindit geval
op, dat de oorspronkelijke kasteelboerderij in één keer in vieren is verdeeld.687
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. Daarnaastbestondeenonverdeeldgebied,datvooraldegraslanden langs
de Niers omvatte. De manier waarop het land van beide Biesterveldse eigenaren
dooreen ligt, wijst erop dat beide boerderijen voortkomen uit de splitsing van één
oorspronkelijke boerderij.
De grens tussen het grondbezit van Zelder en Biesterveld is zeer scherp, zonder
enclaves en exclaves.We kunnen hieruit 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, genoemd688 en in 1357 een Jan Codken van Sellar.689 Later
zijn beide huizen in één 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.
Ven, dat vroeger meestal Veen werdgenoemd, ishet oude deel vaneen dorpdatnu
Ven-Zelderheideheet.IndeMiddeleeuwen lijkt hetbelangrijker geweesttezijn dan
daarna en was het mogelijk zelfs een afzonderlijk kerkdorp. In 1381 is sprake van
den Venschen Kirchaven (begraafplaats) en in 1413 van het darp intVenne.690

VanHeijen tot Wellerlooi
De naam Heijen betekent waarschijnlijk heide, De naam Heide, zonder nadere
aanduiding,kanwijzen opeensecundairenederzettingmaarookopeennederzetting
uit een periode waarin heide in de wijde omgeving nog zeldzaam was. De oudste
vermelding stamt uit 1271, als sprake is van het Selegüt (de voorganger van het
kasteel) te Heiden.691 Het oudste deel van het dorp ligt aan de rand van het
Maasdal. Verder naar het oosten lagin de 19eeeuw een aantaljonge ontginningen,
waarvan ereenNieuwErfheette (eentweedeNieuwErflagjuist overde dorpsgrens
in Afferden).692 Tegen de Duitse grens ligt een Heihof en ten zuiden van Heijen
vinden we nog een bouwlandkamp die Heiland heet.693 Een gebied bij het Lange
Ven isrond 1437 ontgonnen: in datjaar kreeg deheer van Heijen toestemming om
eenhofstad testchteninndatLangevene, inndatVyrgewaltenhetbijbehorende stuk
grond te ontginnen.694 De boerderij bij het Lange Ven is blijkbaar nadien weer
verlaten.In 1730lagenerslechtstweeminusculestukjes bouwlandindezeomgeving.
Afferden (fig. 53) was een groot endichtbebouwd dorp,dat tussen twee bouwlandgebieden in lag. Zowel ten noordwesten (het Leegveld, lage veld aan de Maas) als
ten zuidenvanhetdorpliggenkleinschalig verkaveldevelden opdehogeregronden
langsdeMaas.Bijhetdorpzelflagenalleenwatkleinekampontginningen temidden
van stuifzanden. Het weiland aan de Maas,de Heerenwaard, behoorde niet toe aan
de dorpelingen.
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Fig.52 HetgrondbezitinZelderenBiesterveld in17311'32. Bron: Kleefskadaster
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Fig. 53 Afferden op het oudste kadastrale minuutplan (1821)

De oudst bekende vermelding van Afferden stamtpasuit 1379,maarhetdorp moet
aanzienlijk ouder zijn. Op bouwkundige gronden wordt aangenomen dat de oudste
kerk op zijn laatst in het begin van de 11e eeuw is gebouwd.695
IndeHeerenwaard,aandeMaas,laghetoudstekasteel,datin 1379wordtvermeld als
dathuestotAefferden.696Enkelejarenlaterishetafgebroken,maarindeomgevingvan
hetveerzijn nogsporenvandegrachtentezien.697Mogelijk ishethuisBlijenbeek, ten
oosten van het dorp, gebouwd als opvolger van het kasteel. Het oudste Blijenbeek,
gebouwdindetweedehelft vande 14eeeuw,waseenomgrachteboerderijdieaanhet
eind van de eeuw werd gesloopt. Daarna begon de bouw van een echt kasteel, dat
waarschijnlijk inheteerstedecenniumvande 15eeeuwgereedkwam.In 1405wasnog
sprakevanguetendehoftotBlienbecke,maartweejaarlaterheettehetalburchhuyseind
hoeuetzoBlidenbeke.m Blijenbeek ligt, met de bijbehorende boerderijen, ten oosten
vanAfferden aandeEckeltscheBeek,dieeerderinde14eeeuwwas(uit)gegravenvoor
deafwateringen vanveenontginningen inhet achterland.
Nog verder naar het oosten, tegen de grens, lagen enkele gehuchten en boerderijen
temidden vanbossen,heideveldenenmoerassen:Siebengewald,Kreftenheye, Flieraij
(1346 Vliderzaele)699,Vrij (1390/'91 inghenVrede;denaam wijst eropdat het toen
al bij een grens lag)700, Lakei, de Ekkelt (1363 Eckel)701 en de Kleine en Groote
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Horst.Demeestezulleninde14eof15eeeuwalskampboerderijzijnbegonnen.Van
deHorst,dieinde 14eeeuw bestond702wordtin 1473gemelddathetwas gelegen
alomme inderheyden.103 Devermelding betreft deGrooteHorst;deKleineHorst
is eenjongere afsplitsing.
Heukelom(fig.54)lagaandeoostzijdevaneenlanggerektenoord-zuidlopenderug
langs de Maas.Het bijbehorende bouwland lag opderug. Denaam wijst opeen
vroegmiddeleeuwse oorsprong,maardeoudstbekendevermeldingen stamtpasuit
1530(Hoeckelomer sand).70* Heukelomheeft zichveelminder ontwikkeld dande
kerkdorpen in de omgeving.

Fig.54 Heukelom op hetoudstekadastrale minuutplan (1821)

Bergen (fig. 55)iseen voorbeeld vaneengeconcentreerde agrarische nederzetting
op een rug. Aan de zuidzijde van het dorp ligt een laagte, waarschijnlijk
oorspronkelijkeenmoerasgebied.DenaamBergenkanvroegmiddeleeuwszijn,maar
de oudst bekende vermelding stamtuit 1269.705
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Fig. 55 Bergen op het oudste kadastrale minuutplan (1821)

Het volgende gehuchtisAijen, dat bestond uit een tamelijk lossegroep boerderijen
op een aantal ruggen bij de Maas. Zowel het gehucht zelf als de belangrijkste
boerderij,deVorsthof,wordenin 1331genoemd:denVorsthoffcumpactu etcensibus
in Oyen.106 De Vorsthof is een voorbeeld van een grote alleenstaande boerderij op
een rug. Eenjongere rij boerderijen lag op de rand van het hoogterras, aansluitend
bij het huidige gehucht Bergsche Heide.
Het kasteeldorp Well (fig. 56) is een van de zeer weinige dorpen die direct aan de
Maas liggen, watkan wijzen ophandel en scheepvaart. Het dorpWell valt op door
de bijna gesloten bebouwing. Het dorp heeft zich waarschijnlijk ontwikkeld onder
invloed van het kasteel, dat in 1363 voor het eerst wordt genoemd.707 Iets ten
westenvanWellligthetgehuchtElsteren.Beidenederzettingen wordenin 1251voor
het eerst vermeld:Eister ... inparrochia Welle10*Denaam Elsteren maakt een zeer
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oudeindruk;mogelijkishethetoudstevandetweeenisdeontwikkelinggestagneerd
door de zuigkracht van hetMaasdorp.
Het tegenwoordige Wellerlooi heeft tot in de 19e eeuw (De) Looij geheten. Het
bestond uit twee losse groepjes huizen aan een beek tussen twee hogergelegen
bouwlandgebieden.Dehuidige,nieuwe,dorpskernligtophetterras,tenoostenvan
het oudegehucht.

Fig.56 Wellop hetoudstekadastrale minuutplan (1821)

Arcen, Lomm,Velden en Schandelo
Arcen wordt omstreeks 1100 genoemd (Arsnan)709, maar de kerk moet al in het
begin van de 11eeeuw hebben bestaan.710 Het was oorspronkelijk een agrarische
nederzetting,maardekernmaaktelatereenontwikkelingtotstaddoorenmaaktnog
steeds een enigszins stedelijke indruk. Het had vroeger muren, grachten (een
binnengracht,deGraaf,eneenbuitengracht,deKurversgraaf,gescheidendooreen
wal)enpoorten.DebelangrijkeweglangsdeMaaskwamaandezuidwestzijde,door
de Maaspoort, Arcen binnen en verliet de plaats weer door de Leypoort aan de
noordwestzijde.DaarnaastwasernogdeKoepoortaandeoostzijde.Dedateringvan
de wallen is onduidelijk. Zehebben de eeuwen niet getrotseerd. Een 17e-eeuwse
schrijver spreektoverdeverwoesting vandemurenenpoorteninhetbeginvande
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voorgaande eeuw.711 Nog in de jaren '30 van de 20e eeuw waren delen van de
vestingwerken herkenbaar.712
Mogelijk is de bewoning na de aanleg van de omwalling geconcentreerd in het
beschermde gedeelte.Buitendewallen,aandeuitvalswegnaarhet oosten,toonthet
kadastrale minuutplan (fig. 57) een kleinschalige, stedelijke verkaveling, alsof de
bebouwing zichhier ooitheeft voortgezet.Handelsplaatsen ontwikkelden zichvaak
onder de bescherming van een kasteel. De nabijheid van kasteel Arcen lijkt die
stellingtebevestigen,maarzoeenvoudigalsinbijvoorbeeld Kesselligthethierniet.
Hetoorspronkelijke huisArcen,het AldtHuys,stondtennoordoosten vanhetdorp.
Het moet al vóór 1300hebben bestaan enwerd in 1511verwoest. Opdeplaats van
hethuidigekasteelstondinde 14eeeuweenhuis 'DenKamp',dateveneensin 1511
werd verwoest. De eigenaar van beide kastelen besloot alleen het laatste te
herbouwen.713 Om het verhaal nog ingewikkelder te maken stond op de zuidoostpuntvanhetdorp,tegendeMaaspoort,deSchanstoren:eenzwaretorendiemogelijk
in het begin van de 15e eeuw is gebouwd. Ouderdom en achtergronden van deze
toren,waarvannogdelen overeind staan,zijn onduidelijk; Stoel714duidthetgebouw
aan als 'tolvesting'.
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
rug. Bovenop de rug, 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 zich voort in Lomm, Hasselt en Velden. Deze nederzettingen hadden
al in de 14e eeuw enige omvang:in 1326is sprake van dat dorp teHasselt endete
Lumme115, in 1334 van de parochie Velden.716 Ten zuidwesten van Velden lag
het gehucht Vorst. Het gehucht Hasselt bestond uit een groepje huizen ophet punt
waar de hogere rug langs 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.
Schandelo (1394 Schanle)717 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 lage
moerasgronden. Alleen aan de zuidwestzijde loopt een beekje door het moeras,
waardoor hier goede graslanden konden worden aangelegd. Aan deze zijde van het
bouwland vinden we dan ook de boerderijen, in een lange rij op de rand. Het
verkavelingspatroon, dateenpaarjaargeledennoggaaf aanwezigwasmaarsindsdien
is opgeruimd, was onregelmatig, maar liet wel enige opstrek herkennen (fig. 58).
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Fig.57 Arcenop hetoudstekadastraleminuutplan(1822).HetdorpArcenligt aandeMaas. Aande
oostzijdeligt,op de randvaneenlanggerekte laagte,eenreeks boerderijen enhetkasteel. Betekenis
vandecijfers:1plaatsvanhetAldtHuysmetwatermolen;2vroegereomleidingvandeLingsforterbeek
naardewatermolenvanhetAldtHuys;3huidigekasteelArcen, terplaatse vanhetmiddeleeuwsehuis
De Kamp; 4 watermolenvanhethuisArcen; 5 oudbeekdal, dat inde loopvande tijdgedeeltelijk is
opgevuldendaardoorbij hetbouwlandkon worden getrokken. NaargegevensvanStoel, 1991
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Fig. 58 Schandelo op het oudste kadastrale minuutplan (1822)
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Venlo
De stad Venlo is begonnen als een agrarische nederzetting. Het oude centrum lag
rond deSt Maartenskerk, die al aan heteind van de 10eeeuw bestond.718 De latere
stad beschikte,integenstelling tot Roermond datmaar weinig buitengebied had,in
de 19e eeuw nog over uitgestreke landbouwgebieden. In de directe omgeving van
destad,vooralaandezuidzijde,lagentuinbouwgebieden,diewarengekenmerktdoor
eendichtheggenpatroon.Deelslagendezelandjes opeenvoormaligveld.Wekunnen
spreken van 'verkamping'.
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)eenmiddeleeuwseoorspronghebben719,wasvoorzover
bekend alleen Stalberg riddermatig. Verschillende huizen zijn in de 17e eeuw
herbouwd alsherenhoeve of landhuis.Wezienhierdeinvloed vandeVenlose elite
op de omgeving van de stad.

Van Tegelen tot Beesel
HetcultuurlandschapvandeoostelijkeMaasoevertussenTegelenenBeeselbestond
uiteensmallestrookmetbouwlandennederzettingen langsdeMaas,mettenoosten
daarvanheidevelden,bossenenmoerassen.Decultuurlandzonewordtopveelplaatsen
intweeëngedeelddooreenstuifzandgordeldieparallelaandeMaasloopt.Demeeste
dorpskernen (Tegelen, Steyl, Leeuwen, Beesel en Rijkel) grenzen aan stuifzand.
RondTegelen bestond alinde 19eeeuwdenodigebedrijvigheid, maarhetdorphad
tochnoginhoofdzaak eenagrarischkarakter.Deliggingtoonthetzolangzamerhand
gebruikelijke beeldvaneenbouwlandgebied opeenlangwerpigeruglangsdeMaas,
daarachtereenbeekenhetdorpendaarachtereentweedebouwlandgebied. Tegelen
was alaanhet eind van de 10eeeuw een afzonderlijke parochie {Tieglon).120Twee
adellijke huizen herinneren aan een vroegere tweeherigheid: Holtmühle (1394 de
Holtmeuleri),dattegenwoordignaareen 18eeeuwsebewonerookwelGlazenapheet,
enDeMunt,datin 1402DeBongartwerdgenoemdenin1875hetkloosterNazareth
werd.721Hethogere terrasgebied inhet oosten vandegemeente wasinde 19eeeuw
grotendeels bebost.Alleen aaneen beekje lagdemiddeleeuwse boerderij Wambach
(1326 Den hoff te Wambeke, met der meulen, thiende ende rente, die daerto
behoren)?11 Het geheel is nadien in een groeve verdwenen.
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. Oorspronkelijk
heette dit gebied Overtegelen: in 1326 was sprake van die stele inder Masen, die
liggen totOvertegele723
Ookhetvolgendedorp,Belfeld, ligtweerdirectaanderivier.EvenalsSteylwasook
Belfeld waarschijnlijk vanoorspronggeenagrarischenederzetting,maareen groepje
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huizen en een kapel bij een aanlegsteiger. In de 14e-16e eeuw kwamen varianten
op de namen Belven en Belveld door elkaar voor, later werd het toch 'veld'.724
Deoude agrarischenederzetting wasGeloo.Belfeld werdin 1571een afzonderlijke
parochieenmaaktevoordien deeluitvanTegelen.In 1438wordtgesproken vandie
gemeynte van Tegelen, Overtegelen ende Loe.125 De rij grote kampontginningen
rond de Groote Hoef, aan dezuidoostzijde van dedorpskern, viel onder Beesel.De
Groote Hoef bestond in 1456.726 Ten oosten van de bewoonde zone lag het
Meelderbroek, een groot moerasgebied dat in de 19e eeuw, na gedeeltelijke
ontwatering, ingebruik was alsgemeenteweide. Aandevoetvanhet hoogterras lag
hier, temidden van uitgestrekte moeras- en heidegebieden maar wel aan de gelijknamigebeek,boerderijMaalbeek(1394-1398Maelbeek)metakkerkamp,watermolen
727

en vijvers.
Reuverisbijzonder omdathetvanuitdeMaasgezienachtereenstuifzandgebied ligt.
Het gehucht had in de 16e eeuw een eigen kapel, maar is verder 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 Offenbeeck12* en in 1445 lag hier de Nederhoeve te Offenbeek.729
Leeuweniseengehucht,datontstondrondeenmiddeleeuwseherenhoeve(1394Den
hof tot Lewen, gelegen bi Besel).130 De naam Leeuwen, een van de meest
voorkomende plaatsnamen in ons land, duidt op een heuvel.731 In dit geval is
daarmee misschien een van de aangrenzende stuifzandkopjes bedoeld, maar ook
prehistorische grafheuvels (inLeeuwen bij Maasniel?) of willekeurig welke andere
soort terreinverheffingen kan tot de naam hebben geleid.
De oudste kern van Beesel (fig. 59) is het tegenwoordige Ouddorp, op een
langgerekte, noord-zuid lopende rug aan de Maas. De kerk met het nog bestaande
kerkhof lag aan een driehoekig plein, de Markt. Al in de 18e eeuw was de Markt
verkleind voor de bouw van de pastorie en een paar huizen.732 In de beek die door
hetBroeklooptlaghetkasteelNieuwenbroek,deopvolgervandeBroeckerhof (1410
Ten Broke)™ In de omgeving lag ook de Rayerhof, het centrum van de leengoederen van de graven van Bentheim in dit gebied734 en mogelijk de plaats waar
in 1173 Heinricus de Bisela135 woonde. Ten oosten hiervan, op de grens tussen
een tweede veld en een oude Maasmeander (het Broek), lag de huizenrij van het
gehucht Bussereind (1534Busserendt).136Ditgehucht wasjonger danhetkerkdorp,
maar had in 1785 het laatste overvleugeld: Dorp en Busereind telden toen
respectievelijk 36 en 40 huizen.737
Tussen de beide kernen werd in 1840 de nieuwe kerk gebouwd, waaromheen de
huidige dorpskern ontstond.738
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Fig.59 Beeselvolgenshetoudstekadastrale minuutplan (1805-1810)

Rijkel, ten zuidwesten van Beesel, heeft in bestuurlijk opzicht altijd tot Beesel
behoord. Van Rijkel is een zeer vroege vermelding uit de 10e eeuw(Rikilo)
bekend.739Ten oostenen zuidoosten vanRijkel ligt een aantalkampontginningen,
waaronder de omgrachte Baxhof, op de grens met Swalmen. Het is een mooi
voorbeeld vaneen grote middeleeuwse kampontginning.740
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4.3.2 De terrassen ten westen vande Maas: van Geysteren tot Buggenum
Van Geysteren tot Broekhuizenvorst
Bij Broekhuizen komt het dekzandgebied tot dicht bij de Maas. Ten noordwesten
daarvan ishet Maasterrassengebied, althans opde westoever van deMaas,een stuk
breder.Hetlandschap bestaathieruiteenaantalzuidwest-noordoost lopenderuggen,
afgewisseld met laagten. Van de Maas naar het zandgebied passeren we eerst het
smalleholocene Maasdal,danderuggenenlaagtendiesamenhetlaagterras vormen
en tenslotte het hoogterras. Vóór de ruilverkavelingen was dit een buitengewoon
afwisselend gebied.
Blitterswijck enOoijen lagenophetlaagterras,opderand vanhetholoceneMaasdal.
Blitterswijck was in de 19e eeuw een groot dorp. De oudste vermelding stamt uit
1242 als een Willem van Blitterswijck wordt genoemd.741 De kerk stond 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.
Het gehucht Ooijen lag op de grens van een langgerekte rug en een uitgestrekt
gemeenschappelijk graslandgebied.In 1326wordtdenhofftotOijen, waarschijnlijk
de voorganger van het latere adellijke huis Ooijen, genoemd.
VerderophetlaagterraslagenWanssum,BroekhuizenenBroekhuizenvorst.Wanssum
ligt aan de benedenloop van de Grote Molenbeek, die hier door een pleistocene
Maasbedding stroomt. De naam Wanssum (1242 Wansheym)142 behoort tot de heem-namen,watwijst opeenvroegmiddeleeuwse ouderdom.Inde 19eeeuwbestond
het dorp uit tweerijen huizen, één opelke oever van debeek,die waren verbonden
door een aantal wegen en dijken door het dal.
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 het eerst vermeld
(1273 Giselbertum de Bruchusen)143, maar de beschermheilige van de kerk van
Broekhuizenvorst, StSalvator,kan eropwijzen datdelaatstgenoemde kerk aluitde
vroege Middeleeuwen dateert. De naam Broekhuizenvorst wijst overigens niet op
eenoorspronkelijke bandmetBroekhuizen.Deplaatsheetteaanvankelijk simpelweg
Vorst en kreeg pas in de 15e eeuw haar voorvoegsel, ter onderscheiding van het
nabijgelegen Grubbenvorst.744 Broekhuizen was later het bestuurlijke centrum; het
kasteel lag op enige afstand van het dorp bij het gehucht Stokt.
Geysteren ligt op de grens van het hoogterras. Alleen het kasteel en dekerk lagen
indelagegronden bijdeMaas,bijdeplaats waar de beekinde Maasuitmondt. Het
kasteel was door een wal beschermd tegen overstromingen.745 Al in het begin van
de 11e eeuw moet hier een kerk hebben gestaan.746 Het kasteel is waarschijnlijk
in het begin van de 13eeeuw gesticht; de oudst bekende bewoner is een ArnoIdus,
milus de Gesserne (1236).747 In 1304 bestond ook het dorp: Die dorpen van
Vronenbroeck ende Geysteren op ter Masen.14%
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Op de grens vanhet hoogterras liggen verder Meerloen Megelsum. Meerlo ligt op
dewestoevervandeGroteMolenbeek,stroomopwaartsvanWanssum.Meerloisgeen
-lo-naam: de oudste vermeldingen spellen consequent -laar (1134 Mirlare, 1213
Mirlar, 1326 Dat goet van Mirlaer).149 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 80-jarige oorlog grotendeels verwoest;
van de herbouw uit 1619 is nog een deel van de kasteelhoeve over (het
'Kasteelke').750 Een kilometer ten oosten van Meerlo ligt het gehucht Megelsum.
Het moet, gezien de -heemnaam751, van vroegmiddeleeuwse ouderdom zijn.
Ophethoogterras vinden wevoortsGunen,tegenhetdekzandgebied aan,Swolgen.
Swolgen lag aaneen laagte die ooit was ontwaterd dooreen wetering,de Leigraaf.
Het behoort tot de oudere dorpen in het gebied en wordt rond 1100 vermeld als
Suulginon.1S2 Onder Swolgen hoorde een aantal gehuchten, waarvan Gun het
belangrijkste was. Dit laatste ontstond rond het gelijknamige huis (1321 Ther
Gonne).153

Lottum en Grubbenvorst
Vervolgen we onze reis naarhet zuiden, danis Lottumhet volgende dorp dat door
een hooggelegen bouwlandgebied vandeMaaswordtgescheiden. Hetdorp,metde
planmatigaandoendemarkt,ligtaandewestzijde vaneenpleistocene Maasbedding.
In die bedding lagen in de Middeleeuwen twee adellijke huizen, de Borggraaf754
en Darth (de latere pastorie). Van beide zijn nog restanten te zien.
Lottum wordt voor het eerst vermeld omstreeks 1100, als Lutmo.7SS De andere
middeleeuwse vermeldingen makenhettochverantwoord Lottumals-heemnaam te
beschouwen.756 Volgens een overlevering stond een eerdere kerk aan de Maas, in
de omgeving van het veer.757 Voorzichtigheid is hier wel geboden, omdat het
klooster Barbaraweerd (Beterweerd), dat hier in de 15e en 16e eeuw stond, voor
verwarring kan hebben gezorgd. Eenkerk in Lottum wordt vermeld in 1400ende
(in 1944 verwoeste) kerk in de dorpskern kan rond die tijd gebouwd zijn.758 Bij
opgravingendienadeTweedeWereldoorlogplaatsvonden indeverwoestekerk zijn
geen sporen van een oudere kerk gevonden.759
Op de grens van het dekzandgebied liggen de langgerekte gehuchten Wieier en
Houthuizen. Ze delen een ovaal veld opdehogere dekzanden en hadden daarnaast
bouwland ophet laagterras aande oostzijde.Wieierkanvroegmiddeleeuws of zelfs
Romeins in oorsprong zijn,760 van Houthuizen (oudste vermelding 1403
Holthusen)761 is de ouderdom onduidelijk.
Grubbenvorstlaatdevoorkeurenvoorvestigingnogeensgoedzien.De belangrijkste
huizen, waaronder het middeleeuwse adellijke huis Kaldenbroek762, 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 begin van de 1Ie
eeuw stond hier ook al een kerk.763 Bij de Maas en op het dekzandgebied lag
bouwland, maar hier stonden geen huizen.
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Ten zuiden van Grubbenvorst ligt, aan de Maas, de ruïne van het kasteel Grebben
(het 'Gebroken Slot').Het bestond in 1272,toen iemand zichHenricus deGrebben
noemde.764 De slotmolen bestond in 1311.765

Blerick, Hout-Blerick en Baarlo
BlerickenBaarloliggenbeideopeensoorteiland,tussendeMaaseneenpleistocene
Maasmeander.
De oudste nederzetting in dit gebied is Blerick, dat al als Blariaco is aangegeven
op de kaart van Peutinger.766 We kennen zelfs een van de Romeinse bewoners: de
naam wordt verklaard als 'landgoed van Blarus'.767 De ligging van het Romeinse
Blerick is nog onduidelijk. In de 11e eeuw bestond in ieder geval bewoning ter
plaatse van het huidige centrum van Blerick, wat blijkt uit de opgraving van 11eeeuwse boerderijen.768 Ook de kerk moet al in die tijd hebben bestaan.769
TenzuidoostenvanBlerick,aandepleistoceneMaasbedding,ligtHout-Blerick (1396
Holtbleryck)™, dat aanvankelijk alleen Houtzalhebben geheten.Het achtervoegsel
dientter onderscheiding van eentweede Hout, op slechts enkele kilometers afstand
bij Kessel.
Blerick en Hout-Blerick delen een groot open bouwlandgebied. Verder naar het
westen, aan de oude Maasmeander, ligt een kampenlandschap, met een paar grote
omgrachte boerderijen.
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 het eind van de dertiende eeuw: 1294-1295
Barle.111
Eenaantalvandegroterevrijstaande boerderijen wasomgrachtengroeideindeloop
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 dezenaammaghebben ishethuisBaarlo,datin 1388werd aangeduid als
het huys endeborcht geheiten Baerlo772 en in 1424 nog uitgebreider als die borch
ende huys geheiten Baerle ... met heuren vesten endegraven.173 De meeste andere
waren in de Middeleeuwen grote boerderijen. Een voorbeeld is de Boekenderhof
(1326 Den hoffte Bochout).™

Kessel
InOijen,inhetnoordoosten vandegemeenteKessel,zienwehetgebruikelijke beeld,
meteenbouwlandgebied aanderivierendebewoningaandelandzijde daarvan.Het
belangrijkste huis is Oijen (1477 Oijen).775
DeMaasstroomopwaarts volgend,komenwedaarnaeenaantalnederzettingen tegen
die direct aande Maas liggen. Bij Kessel zelf kanhetkasteel, dat alstolvesting 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.
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DeplaatsnaamKesselstamtwaarschijnlijk aluitdeRomeinsetijd.776 Kesseliseen
typische kasteelnederzetting. De economische basis voor kasteel en dorp was de
Maastol.Inde 15eeeuwwordtvoortseenmarktgenoemd.777Hetmarktpleinmaakt
een planmatige indruk. Het lijkt in twee fasen tot stand te zijn gekomen, waarbij
vooraldenoordoostelijke,tweede,faseeenzeerregelmatigeaanlegtoont(fig.60).

Fig.60 Kesselop hetoudste kadastrale minuutplan (ca.1820)

De plaats is omgracht geweest: in 1460 was sprake van een huissendehoefftot
Kessel bynnenden cyngell gelegen en een huis sita apud tiliam in foro de
Kessell.m Op Philip Taisne's kaart van het Ambt Montfort (1623) staat Kessel
nogmeteengracht afgebeeld. Indeloopvande17eeeuwisdegrachtgedemptop
een kleinepoelna. Inhet begin vande 18eeeuw wasdegracht verdwenen,maar
wistmenzichhetbestaanervannogwelteherinneren:in 1710-1711issprakevan
een '... gemeyne straet, wie deselve altijtisgeweestgenaemptdecorte straetAen
GeenEyndt,diebijmenschengedenckenversienisgeweestmeteenenpoeldaerde
stadttgrave is geweest., » 779
Kesseleik(1326Eke) enHoutzijnlaatmiddeleeuwseuitbreidingen.Hetbouwland
nam inde 19eeeuw vrijwel dehele strooktussende MaasendeTasbeekin (fig.
61). Het gebied voorbij de Tasbeek bestond uit bos en heide met een paar
kampontginningen.
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Fig. 61 Dwarsdoorsnede door het Maasterrassengebied bij Kessel

Neer, Roggel en Heythuysen
Inhetstroomgebied vandeNeerbeek ligteenreeksmiddeleeuwsedorpenmetvelden.
Hetgrootste vandereeks,Heythuysen,ismogelijk tevenshetjongste.Denaamwijst
op woningen op of aan de heide. Alle drie de plaatsen worden vermeld in de 13e
eeuw: Heythuysen in 1243 (als Hasmecheyen)™1, Neer in 1204 (Nere)1S2 en
Roggel in 1240(Roghele).1*3
De dorpsakkers van Neer, Roggel en Heythuysen vormden in de 19e eeuw een
aaneengesloten gebied. Daaromheen lag een zone met gehuchten en kamphoeven.
Hetgebied langs deLeubeek endeTungelroysche beek wasinde 19eeeuw alsterk
bebost.Temidden van diebossen lageenreekskampontginningen. Laaginhet diep
ingesneden beekdallagen deStUrsulamolen metboerderij enkampen,opdeplaats
van een oudere boerderij, het klooster St Elisabeth. Verder stroomopwaarts lagen
de Spikkerhoeve, met de boerderij zelf in een beekmeander, en de Beijlshof. De
laatsteistegenwoordig eigendomvandeStichtinghetLimburgsLandschap,diehier
een gaaf voorbeeld van een kampenlandschap bewaart.
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Buggenum
Buggenumwordtvoorheteerstvermeldin 1230{Bugnem)1M,maarde-heemnaam
wijst opeenvroegmiddeleeuwse ouderdom.Ookdeoudstekerkisopzijn laatstin
het begin van de 11e eeuw gebouwd.785 De boerderijen staan aan de noordzijde
vandieDorpsstraat(fig. 62).InBöggeme isdekookmeraan eine kantjgaar, zegt
men lokaal.786 Het opstrekkende wegenpatroon doorsnijdt de oudere verkaveling
en ishierdusvooreendeelsecundair.Ditwegenpatroon,datiedereboerderijeen
eigen verbinding gaf met de heide- en bosgebieden die nog lange tijd aan de
noordgrensvandegemeentemoetenhebbenbestaan,geeft welaanhoe functioneel
het opstrekkende systeem was. In de 19e eeuw was het hele grondgebied van
Buggenum in gebruik als akker- of grasland.
4.3.3Desterkversneden terrassen tenwesten van deMaas
Volgensdefysiografische kaartheeft hetterrassenlandschaptussenNeer,Thornen
de grens met het dekzandgebied een eigen karakter. Het is een landschap dat
doorsnedenwordtdooreengrootaantalbeken,dievaakdooroudeMaasbeddingen
lopen.
In dit kleinschalige natuurlijke landschap ontstond een eveneens kleinschalig
cultuurlandschap. Kenmerkend zijn de verspreide bewoning en het grote aantal
middeleeuwse kampontginningen. Metuitzondering van derand van hetMaasdal
hebben zich vrijwel geen grote dorpen ontwikkeld.
Welheeft demenselijke activiteitgeleidtoteenafzwakkingvanhet oorspronkelijke
reliëf. Grotere velden ontstonden in een aantal gevallen doordat oudere kampen
aaneengroeidenendetussenliggendelaagtenwerdenopgevuldmetmateriaalvande
kopjes. Inhoofdstuk 2 zagenwealdatookhet afwateringspatroon is gereguleerd,
door sommige beeklopen afte dammen en andere uit te diepen.
Hom, Beegden en Heel
Horn,BeegdenenHeelzijndriedorpenopderandvanhetholoceneMaasdal.Alle
drie beschikken ze over verschillende velden, zowel aan de zuidoostzijde in het
Maasdalalsaandenoordwestzijde ophetterras.Inandereopzichtenverschillende
dorpen sterk van elkaar.
HeeliseendichtbebouwdstraatdorpopderandvanhetMaasdal.DenaamHeelgaat
terug tot de Romeinse tijd787 en het dorp ligt zelfs vrijwel op de plaats van de
Romeinsenederzetting.788 IndelateMiddeleeuwen goldhet alseengrootdorpen
had het de status van 'vrijheid'.
Beegdenheeft eentotaalandereplattegrond.Dehuizenstaanaaneenaantalwegen
diesameneenovaalvormenenaaneenpaarzijwegen.Eenvandiewegenverbond
hetdorpmetBaexem,maarwasoorspronkelijk vooraldeveedriftnaardeheide.De
bebouwingaandezeveedrift iswaarschijnlijk watjongerdanderest.Aanhetovaal
stond zeker alin de 14eeeuw hethuis Beegden.789
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Fig. 62 Buggenum op het oudste kadastrale minuutplan (1817)
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De naam Beegden is onverklaard. De oudst bekende spelling (1202 parochie
Bregedem)190suggereerteen-heemnaam,maarlaterespellingenalsBekede(1264),
Beket(1326) enBeecht(1441)791maken dit twijfelachtig.
Hornligtopeenpuntvanhetterras,dievooruitsteektinhetMaasdal.DenaamHorn
betekent'uitspringendebocht,hoek'.792DedorpsbebouwingvanHomvolgtdeboog
vandeterrasrand.Hetcentrumvanhetdorpligtbijhetkasteel,datgrotendeelsuit
de 15e en 16eeeuw stamt maarinhoofdvorm totde 13eeeuw terugkan gaan.793
De vermelding van eenEngelbertus deHume in 1102794wijst opeen nog ouder
huis.
Waarschijnlijk ishetcentrumvanhetdorpindeloopvandetijdnaardeomgeving
vanhetkasteelverschoven.Enkelehonderdenmetersnoordelijkerlagnoginde19e
eeuweentweedekern(dehuidigeSteegstraat),dieopdeTranchotkaartOudtHom
heet. Beidekernen zijn nadien aaneengegroeid.
Haelen, Nunhem, Baexem en Grathem
Detweederijnederzettingen,achterdeMaasdorpen,vormdedeovergangtussende
velddorpen enhetechtekampenlandschap.Metdeeerstegroephaddenzedeopen
dorpsakkers gemeen, metdetweede groepde verspreid staandeboerderijen ende
bescheidendorpskernen.Grathem(1116Grathem)enhetminiatuur-kerkdorpNunhem
(1224 Nunem; 1240 Nuhenem)195 hebben (vroegmiddeleeuwse) -heemnamen.796
Baexem lijkt ophet eerste gezicht een -heemnaam, maarde oudste vermeldingen
spellen afwisselend Baxen en Baxem (1244 Boxen, 1273 Henricum deBaxem,
etc.).797Misschien is dehuidige spelling beïnvloed door dievanhet nabijgelegen
Grathem.Haelen wordt in 1240voorheteerstgenoemd alsHalen?9*
Buitendeveldenligteengrootaantalkampontginningenvanverschillendeomvang.
AandeHaelenschebeekligteenreeksadellijkehuizen.Bijdenaamgevingvandeze
huizenhebbendelokalegrondbezittersgezorgdvooreenmaximumaanverwarring:
zowel inNeerals in Haelen komen weeen huis Aldenghoortegen.
Dereeksvrijstaande boerderijen enlandhuizen wordtvoortgezetmetWaerenberg,
Stockx (1329 hof van Stoxf", Exaten (1241 Hexathen)*00,Apenbroek801,
Katert802, Houthem (1424 Houtheym: een heemnaam)803 en de Bosmolen (1329
Boschmulen)*04
Hunselen omgeving
TenwestenvanGrathemligthetmeestuitgesprokenkampenlandschapvanLimburg.
Het zeer versnipperde reliëf maakte dit gebied bij uitstek geschikt voor een
individueleoccupatie.Doorhetgroteaantalkampen,alleomgevendooreenhoutwal,
ontstondhiereenzeerkleinschaligcultuurlandschap.Degrotereveldenontstonden
hier vaak doordat ouderekampen aan elkaargroeiden.
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Echte dorpen komen we in dit gebied niettegen.Welkonden 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,Keipen,OlerenUffelse. Ell,HalerenOlerwordeninde 13eeeuw
genoemd805, Keipeninde 14e.VanAs(tenwestenvanGrathem),Uffelse enHunsel
zijn geen oude vermeldingen bekend.806 Vooral Haler is een mooi voorbeeld van
het aaneengroeien van kampontginningen tot een veld (zie kadertekst).
Middeleeuwse kampontginningen inHaler
Het gehucht Haler is een goed voorbeeld van een ontwikkeling van losse kampen naar een
aaneengesloten veld (fig. 63). 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 dekampen 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.807
Ten noorden van dering lagen nog drieboerderijen. 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 deKessenichse 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.808 De individuele boerderijen worden pas veel later genoemd; de oudst
bekende is de Vennerhof (1496 tgenen Venne).m De Straeterhof was in 1525 eigendom van
het Kinroyse klooster in Maaseik.810 De naam Nunemerhof wijst waarschijnlijk op de
boerderij die eigendom was van het klooster St Elisabethsdal inNunhem. Dit klooster kocht in
1664 een hoeve Ingenstraat en in 1684 de laathof Hoxit in Haler.811 Opvallend is, dat voor
een deel van deze goederen het recht van keurmede bestond812, een recht dat gekoppeld is
aan het hofstelsel (zie hoofdstuk 6).Het kan erop wijzen dat delen van Haler aanzienlijk ouder
zijn dan 1244.
Deboerderijen zijn niet allemaal even oud. Vooral inhet 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; fig. 63D) ooit één geheel hebben
gevormd. Uit het grondbezit valt hetzelfde op temaken voor 15en 16en voor 14en 18.In het
laatste geval heeft 18 geen duidelijke huiskamp, 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 Thomsedeel is overzichtelijker. Deboerderijen 4-7 lijken ongeveer even oud. Duidelijk is
te zien hoe derestgebieden 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 denummers 1,2 en 3 devolgorde
van ouderdom aangeven.
Uit de reconstructie van de oorspronkelijke huiskampen (fig. 63D) 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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Thorn, Ittervoort enNeeritter
Bij Thorn bereiken we weer de rand van het holocene Maasdal. Thorn en, niet
helemaalaanderand,Neeritterzijn weergrotedorpenmetuitgestrekte velden.De
bevolking woonde geconcentreerd in bijna stedelijke dorpskernen.

Fig.64Neerittervolgenshetoudstekadastrale minuutplan (1827)

DekernvanNeeritter(fig.64)heefteenzeerregelmatigeplattegrondmeteenhoofdstraat die uitloopt op een driehoekig marktplein, een parallelstraat en enkele
dwarsstraten.Alleenindeomgevingvandekerkisdeplattegrond onregelmatiger.
Het centrale deel van dedriehoekige openruimte wasin 1840alin privébeziten
gedeeltelijk bebouwd.Hetdorpwektdeindruk vaneenplanmatige opzet.Aande
zuidzijdegrenstdedorpskernaandeItterbeek.Dewallenengrachtenaandeandere
zijden zijn pas in 1584aangelegd.
Bij een nadere beschouwing van de plattegrond vallen drie parallelle lijnen te
onderscheiden,metongeveergelijkeonderlingeafstanden:debeidehoofdstratenen
eenderdelijn aandenoordwestzijde. Delaatsteisinde 16eeeuwgebruiktvoorde
wal,maarvormdevoordienaldebuitenrand vanhetdorp.Dedrielijnen lopenaan
de noordoostzijde door in het buitengebied, wat de suggestie wekt dat het om
oorspronkelijke bredekavelstroken gaat.
Het planmatige dorp kan uit de 12eeeuw dateren. In 1143 wordt gesproken van
IterametaliamItérantquediciturnova,dusvaneenItter(waarschijnlijk hetlatere
Opitter,stroomopwaartsaandeItterbeekinBelgië)eneenanderItterdatnieuwwordt
genoemd. Met dat nieuwe Itter wordt volgens de meeste auteurs813 Neeritter
bedoeld. De mogelijkheid dat het om Borgitter zou gaan, wordt door Monna814
afgewezen, omdat dat laatste huispas veel later zou zijn gesticht.
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Toch zou ereen ouderekernkunnen 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 vermeld. Uit de literatuur
wordt niet duidelijk of deze vroonhof in de dorpskern stond of op korte afstand
daarvan. Eenpachtcontract uit 1270 spreekt van decurtemdicta Wronehof, die lag
supra villain de Yttre versus Kessement (Kessenich)815, waaruit blijkt dat de
Vroonhof stroomopwaarts van de dorpskern lag.
De bevolking was vrijwel geheel geconcentreerd indekern.Hierwoonden 700van
de 730 inwoners die de gemeente Neeritter omstreeks 1845 telde.816 Alleen aan
dewestzijde vanhetveld stonden wathuizen opvoormaligeheidegrond. Het betreft
hier mogelijk ontginningen uitde 18e-eeuw.Indelandelijke verkaveling ten oosten
van dezehuizen isnogdetrechtervorm teherkennen waarmeeeen oudeveedrift op
de hei uitkwam.
Ook in de gemeente Thornwas de bevolking zeer sterk geconcentreerd in de kern,
waar 215 van de 230huizen stonden.817 Thorn (fig. 65,66) iseen van de zeldzame
kloosternederzettingen. De plaats ontwikkelde zich rond het stift, de opvolger van
eeneerderkloosterdatzelfweergestichtwasopeenvroegmiddeleeuws domein.Het
terreinvanhetstift,tussendehoofdstraat endebeek,wasdoormurenomgeven.Ook
buitendieimmuniteit wasdeinvloedvanhetstift groot.Aandebelangrijkste straten
vanhetdorpstaandemonumentalehuizenvandekannunniken en kannunnikessen.
Daarnaast lagen ook boerderijen entuinen indedorpskern.Deplattegrond vertoont
het beeld van een verdichte dorpse opbouw. In het centrum stonden twee kerken:
de stiftskerk, die sinds 1797 in gebruik is als parochiekerk, en de oude, nu
verdwenen,parochiekerk. Dedrie centra,eenkerkelijke omwalde immuniteit langs
de Hofstraat, een burgerlijk centrum om de Wijngaard en een agrarisch deel ten
noorden van de Hoogstraat zijn nog goed te herkennen.818

Fig. 65 Thorn op het oudste kadastrale minuutplan (1828)
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Fig.66DeabdijThorninde18eeeuw(naareengerestaureerdevoorstellingvanE.vanWintershoven)
(Uit:Limburg's verleden2, 1967)

Inontstaanswijze wijken develdenvanNeeritterenThornafvanbijvoorbeeld dat
vanHaler.Perceleringengrondbezittonengeenspoorvanoorspronkelijkekampen
die later aaneengegroeid zijn. Veeleer lijkt het veld al vanaf het begin een
aaneengesloten bouwlandgebied tehebben gevormd.Welzijn indeperceleringin
Neeritter'groeiringen'teherkennen,dieaannemelijkmakendathetveldineenaantal
fasen naar het westen toeis uitgebreid.
TussenThornenNeeritterligtnoghetdorpIttervoort,vroegereenminiatuurkerkdorp
van een paar huizen en een watermolen rond een bijkerk van het stift in Thorn.
Ittervoortwordtvoorheteerstgenoemdin1260(Ittervort),inverbandmeteenkort
tevoren ontgonnen bos (desarto silvae).m
4.3.4Hetholocene Maasdal in Midden-Limburg
Inhetholocene Maasdalliggen maarweinig gebieden hooggenoegombewoning
enbouwlandmogelijktemaken.Devormvandeweinigenederzettingenisbepaald
doorjonge veranderingen in deloopvande Maas.ZowelWessemals Ooiliggen
opeenpuntdieisgevormddoordathetterraswaaropzeliggenaantweezijdendoor
de Maas is aangesneden.
BijRoermondlagenhetgehuchtWeertenenkelelosseboerderijen inhetMaasdal,
alle tussen een oude en een recente Maasloop. Hatenboer is waarschijnlijk
laatmiddeleeuws.DenaamvandeboerderijPolakvindenweheteerstvermeldals
veldnaam: 1460... sijne beenden indenPolich ende daerbuten,wieenwaer die
indenweerdetusschendentwenMasen,dergroterendedercleynerHuyscherMasen
... Aanzienlijk groter is Ooi(16e eeuw Oelenf21 onderHerten.
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DeoudstenederzettinginhetMaasdaliswelWessem,datalin965alsWishemwordt
vermeld.822 De kern van Wessem (fig. 67) ligt op een vooruitstekend terras, dat
aan drie zijden wordt begrensd door lage graslanden. Aan de vierde zijde werden
wallenengrachten aangelegd.Degrachtenbestondenin1453enzijn omstreeks 1950
gedempt. DekernkreegindeMiddeleeuwen aleenenigszins stedelijk aanzien door
dedichte bebouwing aan de Steenweg.Wessemwerd in 1329vermeld als oppidum
en ook in latere stukken wordt het regelmatig als stad aangeduid. Toch ishet nooit
toteen volwaardige staduitgegroeid. Toenhet oost-west gerichte landverkeer in de
late Middeleeuwen belangrijker werd, lag Wessem uit de route. Het werd
overvleugeld door Weert en Roermond. Tekenend is indit verband de verplaatsing
van de munt naar Weert omstreeks 1400.823

Fig. 67 Wessem op het oudste kadastrale minuutplan (1817-1820)

Aan de oostzijde van het veld van Wessem lag het gehucht Pol (1490 Polle,
Poll).iïA Verder naar het noorden lag de boerderij Osen (1326 Den hoff tot
Ozef25, later gesplitst in twee boerderijen, waarvan er een uitgroeide tot landhuis.
In 1918-1920 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.
Het eiland van Stevensweert, tussen deOude endeNieuwe Maas, is waarschijnlijk
gevormd uiteenaantal oudereeilanden.Denederzettingen opheteilandhebbeneen
langgerekte vorm, die samenhangt met de landschappelijke situatie. In Ohé, Laak
en Eiland is die vorm nog altijd goed herkenbaar, maar de bebouwing van
Stevensweert isin 1633binnendenieuwevestinggeconcentreerd (zieparagraaf 8.2).
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De ouderdom van de bewoning is hierniet geheel duidelijk. Stevensweert bestond
inde 13eeeuw.VanEilandzijngeenoudevermeldingen bekend.Ohéwordtvolgens
Tummers al in het eind van de 1Ie eeuw genoemd, maar deze vermelding betreft
eerder Oyen bij Lith of Ooy bij Nijmegen.826 De volgende vermelding stamt pas
uitde 16eeeuw (1592 OeendeLaeck).*21Ditis ookdeeerstevermelding van Laak,
waar ook de Annakapel al in de 16e eeuw hebben bestaan.828 De beide kasteelachtige gebouwen in Ohé en Laak zijn geen van beide middeleeuws. Het huis
Walborg bij Laak, waarvan de ruïne enkelejaren geleden illegaal is gesloopt, was
gebouwd in 1632.Het Goedjein Ohéisiets ouder,maargaat ookniet verder terug
dan de 16e eeuw. Beide huizen zijn nooit riddermatig geweest.829

4.3.5 De terrassen ten oosten vande Maas tussen Swalmen en Echt
Asselt, Swalmen en Maasniel
Asselt wordt al in de 9e eeuw genoemd.830 De kern bestaat uit de Asselterhof, die
mogelijk inrechtelijn teruggaat opeenvroegmiddeleeuwseherenhoeve.Tegenover
de hof staat de kerk, aan derand van het Maasdal. Derest van het dorp bestaat uit
een rij boerderijen op de terrasrand.
Swalmen 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,eenplanmatigaandoendvierkantplein,waaraandekerkenhetraadhuisstaan.
Aande Swalm lag de watermolen. Ten noorden vandezekern liepeen doorgaande
oost-west weg, die binnen de bebouwing verbreed was tot een soort marktstraat.
TenslottelagenaandeoverzijdevandeSwalmnogtweekleinegroepjeshuizen.Aan
denoord-, west- en zuidzijde van Swalmen lagen uitgestrekte dorpsakkers.Aan de
noordzijde van die akkers lag het gehucht Heide.
Aan dewestzijde van Swalmen, aandeSwalm,werd inhet begin van de 14eeeuw
het huis te Swalmen, de tegenwoordige Oudborg, gebouwd. De twee kasteelboerderijen, de Oudenhof (Genaenhof) endeNieuwenhof (Genoenhof) staan opde
rand vanhetdalbovendekasteelruïne.Samenvormenze,althanstotdaterovereen
paarjaar een vierstrooks autosnelweg door detuin 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, waarschijnlijk tussen 1381 en
1392, kasteel Hillenraad gebouwd (fig. 38). Dit werd de hoofdzetel van de
heerlijkheid Swalmen. Het oudekasteel heette aan het eind van de 15eeeuw al de
aide borch. Kort nadien werd het verlaten en begon het verval.831 De Oudenhof
isinde 14eeeuwgeschonken aanhetKartuizerkloosterinRoermond,deNieuwenhof
is altijd onderdeel van het landgoed gebleven en behoort nu nog tot Hillenraad.832
De genoemde oude Maasbedding vormt een ruim 100 meter brede moerasstrook,
waarinbehalveHillenraad ookdeBeekerhofenhetkasteeltjeZuidewijk Spiekliggen.
De Beekerhof, vermeld in 1426,833 was een omgrachte boerderij; een groot deel
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van de gracht is onlangs gedempt. Tussen Hillenraad en Zuidewijk Spiek ligt het
gehucht Boukoul, met een rij huizen op elk van de beide oevers. Door de bedding
is een afwateringssloot gegraven.
Verder naar het zuiden loopt de laagte langs de (laatmiddeleeuwse of jongere)
gehuchten Maalbroek, Spik en Straat.834 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,
indezegeul.Integenstellingtotdeandereplaatsen aandeoudeMaasbedding, gaan
Maasniel en mogelijk Leeuwen terug tot de vroege Middeleeuwen. Van Maasniel
is een vroege vermelding bekend uit 943 (Meo/).835 Het hele gebied ten westen
van Boukoul en Maalbroek, tot aanhet Maasdal, was inde 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 steenbakkerijen. Aan degraafwerkzaamheden herinneren het huis Tegelereye (1593der
stadt Tegelrijen erbe)*36 en de Wijerhof.837 De laagte is ontwaterd door het graven
van de Leygraaf, die bij de Syperhof (siep = afwatering) bij Asselt in het Maasdal
uitmondt.838 Deze Leygraaf bestond al in de 15e eeuw: in 1442 verklaarden de
schepenen van Maasniel dat zede gracht in voorgaande tijden hebben laten graven
vuijter den broeckall bis indie lantwere,dat zede gracht altijd tegen grote kosten
hebben onderhouden, maardat zehaarthans aanhetRoermondse Kartuizerklooster
hebben afgestaan. Die moesten de gracht (een later stuk spreekt van de Leygracht)
voldoende onderhouden dotter nageburen lont niet en verdrencke.*39
TenoostenvanMaalbroekligthetgehuchtAsenray,datnaastdekleinegroephuizen
bij de kapel bestond uit een aantal vrijstaande boerderijen. Asenray wordt voor het
eerst vermeld in 1267 als Asenraede.*40Het 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: deCornelishof bestondinde13eof 14eeeuw,deGasthuishof
in 1322 en de Thuserhof (=Kartuizerhof) in 1460.841De bijbehorende bouwlanden
waren in de 19e eeuw vrijwel aaneengegroeid.

Merum en Herten
Devoormalige gemeente Herten bestond in de 19eeeuw vrijwel geheel uit cultuurland.Van dedriekernen ligt Ooiinhet Maasdal.Hier beperken we onstotde beide
kernen ophetterras:Herten en Merum. Merum wordt pasinde 12eeeuw genoemd
(1189 Rutger vanMerheimf*2, maar de naamsuitgang -heim (heem) wijst op een
vroegmiddeleeuwse ouderdom.
Volgens een bekende oorkonde werd Herten in 968 aan de abdij van St. Remy in
Reims geschonken. De oorkonde iseen 12eeeuwse vervalsing, maar de informatie
kan in grote lijnen juist zijn. In ieder gevalhad de abdij later bezittingen in Herten.
De eerste betrouwbare vermelding van het dorp stamt uit het midden van de 11e
eeuw.843
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Het Roerdal
Aan de Roer lagen enkele dorpen (Melick, Herkenbosch, Sint Odiliënberg en
Vlodrop),eenpaar gehuchten en een hele serie grote landgoedachtige boerderijen.
Van de dorpen is Melick, met een naam uit deRomeinse tijd, zeker het oudst. Het
dorp bestaat uittweedelen.Hetwestelijke deel,bijdeKerkbergende Tonedenhof,
vormt eendorpskom,het oostelijke deeliseenwegdorp.Hetwestelijke deel,bijde
weg overdeRoernaar SintOdiliënbergenMontfort, zalhetoudstzijn. Onduidelijk
is de standplaats van de oudste kerk. De huidigekerk is nade oorlog gebouwd in
een vandenieuwbouwwijken envervingdeoudekerkopdeKerkberg.Vóórde 13e
eeuw schijnt de kerk echter op nog een andere plaats te hebben gestaan.844
De ligging van de Tonedenhof (1454 Toneede hof)MS naast de Kerkberg lijkt een
schoolvoorbeeld van een combinatie van een herenhoeve met een eigenkerk. Bij
nadere beschouwing blijkt dit echter niet opte gaan.Dekerk stond oorspronkelijk
mogelijk ergens anders en de boerderij Genhof (= dé hof) is een betere kandidaat
voor de middeleeuwse herenhoeve. Genhof wordt in 1350 vermeld als de hof te
Melick846. Een verdere aanwijzing vormen de rechten, zoals visrecht, veerrecht en
rechten op het Elmpterbos, die aan Genhof verbonden waren.847
Herkenbosch is duidelijk jonger dan Melick, maar was alinde late Middeleeuwen
een kerkdorp. De kerk wordt vermeld in 1354,maar het koor van dekerk moet al
uit de 13e-eeuw stammen. Het was een bijkerk, een grotendeels zelfstandige
dochterkerk, van die van Melick.848 Aan de oostzijde van het dorp lag het kasteel
Dalenbroek (1402 Dat huys totDalenbroicke)*49, waarvan nu nog een ruïne staat.
SintOdiliënbergontstondrondomdevroegmiddeleeuwsekerk.Indeeerstehelft van
de 9e eeuw werd het als Mons Petri (= Petrusberg) aangeduid. Andere oude
spellingen zijn 858 Berg, 943 Heriberc en 1202 Vodeberg, Huodelberg.sso Nog
inde 15eeeuwwerdenverschillendenamendoorelkaargebruikt:1473indenkerspel
vanBerge, 1473SentePetersberge datmennoemptUlenberge,1474indenkerspel
van Udelenberghe.*51Petrusberg duidt op de kerk, Berg en U(de)lenberg zijn
waarschijnlijk de nog oudere namen. Het bestanddeel uien- wijst op een
moerasgebied.DeliggingvanSintOdiliënberg,opeeneenzameheuvelomringddoor
moerassenenwaterlopen,komtverbluffend sterkovereenmetdievandeoudstekern
van Roermond.
Net als in Melick is ook in Vlodrop (943Flothorpf52dekerk 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
toponiemKerkhalve,terwijllokaalhettoponiemKerkbergbekendis.Indeomgeving
stond ook een 'Kusterei' en de Oude Posterder Kerkweg loopt van Posterholt (De
Donk) naar deze kerkplaats.853 Deze kerk was de moederkerk van die van Karken,
in 1349 als bijkerk van Vlodrop genoemd,854 en van Posterholt.
Dezekerk,werd opeen onbekendtijdstip vervangendooreenkerkindedorpskom,
die tijdens de oorlog werd verwoest en iets oostelijker werd herbouwd. Tegen de
huidige dorpskom ligt het huis Urrade (1394Hof tot Urradetot Flodorp).i55

237

DeRentelaarshof (1426Nunhemshof)wasin delateMiddeleeuwen een herenhoeve
die toebehoorde aan de adellijke familie Van Nunhem.856
In de omgeving van Roermond liggen de gehuchten Roer en Lierop, die beide,
respectievelijk als Rura en Liethorp al in 943 worden genoemd.857
HetgehuchtLierop bestond inde 19eeeuwuitdriegroteboerderijen, hetSteenhuis,
deJongenhof endeThomassenhof, enenkelekleinereboerderijen. Dewijze waarop
het grondbezit dooreen ligt, wekt de indruk dat de drie grote boerderijen
oorspronkelijk één geheel vormden. Die oorspronkelijke boerderij, de voorganger
van dehuidigeJongenhof, moetDen hoffte Ledorp zijn geweest,diein 1326wordt
genoemd als Gelders leen.858
Meer dan dedorpen, zijn dergelijke grote boerderijen kenmerkend voorhet dalvan
deRoer. Eenpaar 18e-eeuwsecijfers geven een ideevan deomvang van dergelijke
bezittingen: de hoeven Schöndeln, Tonedenhof en Genhof, drie Wassenbergse
leengoederen bij Melick, omvatten in 1774 respectievelijk 73, 107 en 195
morgen.859 Veel van deze boerderijen zijn omgracht en zijn 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 deJongenhof inLierop.Bij Melick ligt Schöndelen (1332hoevete Scoynlar)*60
en aan de Roer bij Herkenbosch de Hammerhof (rond 1350 Hammef61.
Nog overheersender zijn degrote hoeven aande zuidzijde vandeRoer.Ten westen
van Sint Odiliënberg liggen, op de rand van een groot broekbos in een oude
Roermeander, Overen (1326 Den hoff tot Overoen; 1433 Overeri)*62, Boschberg
en Hoosten (1510 Hoesteijn).*63 Ten oosten van Sint Odiliënberg vinden we
Frymersum (1587 Bergh)*M, Paarlo, Dasselraay, Moorsel, Triest en Zittard (1612
Ingen Sittardt).*65Frymersum is overigens geen -heemnaam; het huis is genoemd
naar een familie, diehier alwelin de 14eeeuw voorkwam.866 De oudenaam Bergh
wijst mogelijk opeenmotte.Paarlo (1263Pardelare)viellateruiteenintweehoeven:
1566 hoeve groesseParlo, 1625Kleinen Paerlo.*61 Grootgrondbezit is ook nu nog
kenmerkend voor het Roerdal.

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).
Linne (943 Linne)*6* heeft in de Middeleeuwen een kortstondige ontwikkeling tot
stad doorgemaakt. Deplattegrond van de kern bestaat uit een schaakbord (fig. 68).
Dehoofdstraat (de Grotestraat) loopt evenwijdig aan de Maas.Dwars daarop loopt
eenreeksparallelledwarsstraten,opregelmatigeafstanden vanelkaar,naardeMaas.
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
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plattegrond iszoregelmatig,dataanenigevormvanplanningkanwordengedacht.
Misschien gaat dit terug opde 13e-eeuwse pogingen omhier eenstad testichten.

Fig.68Linne op hetoudste kadastrale minuutplan (ca.1805)

Aandezuidoostzijde vanLinnestaatdegroteboerderijBreeweg.Dehoevewordt
alin 1232vermeld869,maarisgebouwd ineenoudere veedrift (deBreeweg,brede
weg) en moet duseen latere toevoeging aan de nederzetting zijn.
Maasbracht wordtin 888vermeld als Warachte. Eenoorkondeuit 855-869noemt
geenplaatsnamen,maargaat overdezelfde 43dorpen,zodatdeplaatstoen ookal
moet hebben bestaan.870 Aan de zuidwestzijde van Maasbracht lag het gehucht
Krachten (1537DerckvanKruchterif11, datnu is opgegaan in debebouwingvan
Maasbracht.
Aandeoostzijde vanMaasbrachtligtBrachterbeek,dattotinde19eeeuwgewoon
Beekheette:een langgerekt gehucht aan weerszijden van debeek.In 1427wordt
DatleentgerBeke endeopCraneveltgenoemd.HetCraneveltwashetveldaande
zuidoostzijdevanBrachterbeek;opdetopografischekaartuit1890heethetKraveld.
DevoorvoegselsMaas-(inMaasbracht)enBrachter-(inBrachterbeek)zijnpaslaat
toegevoegdendiendenomverwarringmetrespectievelijk hetBrachttenoostenvan
Swalmen en met devele plaatsen met denaam Beekte voorkomen.
Ten oosten en zuidoosten van de cultuurlandzone lagheide,stuifzand enmoeras.
In een woest gebied temidden van moerassen en stuifzanden, een uithoek vande
parochies LinneenSint Odiliënberg,werdinhetderdekwartvande 13eeeuwde
burchtMontfortgebouwd.Vooreenkasteelwasditgeenslechteplek,maarwieeen
19e-eeuwse kaart van dit gebied bekijkt, vraagt zich vertwijfeld af hoe hier een
agrarischenederzetting kon ontstaan.Hetdorp,dat zich officieel zelfs stadmocht
noemen,ligt openigeafstand vanhetkasteelopeenheuvel.Zowelbijhetdorpals
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bij het kasteel lag in de 19e eeuw wat bouwland, maar het kasteel moet, meer dan
de landbouw, in de eerste periode de economische basis voor het dorp hebben
gevormd.
Indezemoeras-enheidezone lagennogeenpaarkampontginningen, de Montfortse
domeinhoeven Schrevenhof (bij Sint Joost) en De Waert (tussen Montfort en Sint
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.872 De Waert wordt pas in 1662
voor het eerst vermeld.873 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 1653.874

Posterholt
Posterholt (fig. 69) is een boshoevennederzetting, met een reeks boerderijen op de
rand van het dal van de Vlootbeek. Een volksverhaal wijt de langgerekte vorm van
hetdorpaandeheilige Isidoorenwatengelen,diemeteenkar volhuizen rondreden
om dorpen te stichten, in tijdnood kwamen en vervolgens al rijdend dehuizen van
de kar af smeten.875 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.
Ophet 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 moetendezeveldwegen deeluithebbengemaaktvandestroken,maar
met de toenemende versnippering van het grondbezit werden ze door steeds meer
boeren gebruikt. 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
openbare wegen beschouwd. In de 18e eeuw leidde dit tot een conflict, toen de
eigenaarvandeWijerhof (dehuidigeVurenhof) desteegachterzijn boerderij afsloot
met een 'valderen' (klaphek).Daarbij verklaardehij dat de steeg een erfsteeg was,
datvroegervoorhetgebruikbetaald werdendatdatlaatsteindetoekomstmaarweer
moest gebeuren.876
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sw
Fig.69 Posterholtvolgenshetoudste kadastrale minuutplan (1805-1828)
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Determ 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 de naam. In oude stukken wordt het laatste deel van de
naam afwisselend geschreven als-holt (bos)en-rode(bosontginning): 1147invilla
que dicitur Posterholt*11; 1419 Postrit; 1473 Postroit; 1480 Posterholt; 1552
Postart™
Posterholtstaatbekend alseenschoolvoorbeeld vanhettype.Bijnaderebeschouwing
valt hier wel wat op af te dingen. Zo vormt de Roermondseweg, de vroegere
Heerbaan, een duidelijk breekpunt inde 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 langs de weg gespreid liggen. In drie gebieden is de
bebouwing sterk verdicht tot de gehuchten Donk, Posterholt/Winkel en Borg.
Daartussen liggenmeer open gebieden,waargroteboerderijen bleven bestaanende
kavelstroken minder versnipperd raakten. Tussen Donk en Posterholt liggen zo De
Donk endeVurenhof, tussen WinkelenBorgdeSchurkenshof en deBorgshof. Bij
de Schurkenshof ligt de Bolberg,eenrestant van eenkasteel 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.879 Deze archeologische
datering,gecombineerd metdeoudstevermelding vanPosterholt,brengtonstoteen
datering van de aanleg van het dorp in de 12e eeuw.
RondPosterholtliggennogtweekleinerenederzettingen:HolstenReutje.Holstwas
een kleine boshoevennederzetting, waarvan de stroken vanuit het noorden tegen de
stroken vanPosterholt aanliepen.Hetgehucht Reutje (1377dehoevein''tRatgerif™
lag tegen het huis Aerwinkel (1474 den hoff geheiten den Arwinckel).m

Echt
Het stadje Echt (fig. 70) ligt op het hoogterras van de Maas, bij het punt waar de
rand van dat terras, die globaal van Berkelaar naar Aasterberg loopt, een stuk in
oostelijke richtingterugwijkt. Aandewestkant vandestadlagdan ookvanoudseen
uitgestrektlaagweidegebied.VanderandtotaandelijnSlek-Peij-Hingen-Sint Joost,
ligt eenuitgestrekt gebied metrelatief vruchtbareengoed ontwaterde zandgronden.
Ten oosten daarvan lagen vooral natte gronden eneen uitgestrekte moeraszone.De
naamPeijhoudt verband met dezenattegronden.Doordemoerassen liepmaaréén
doorgaande weg,die op beide oeversuitwaaierde.Dedoorgang stond bekend alsde
Pepinusbrug.
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Fig. 70Echtop hetoudstekadastrale minuutplan (1805/1828)

Daarachterlagweereenhoogplateau,zelfsmeteenvruchtbarelössbodem,maardit
was blijkbaar te geïsoleerd en afgelegen om in cultuur te brengen. Een enkele
middeleeuwseboerderij,Diergaarde,heefteeuwenlangeenzaamindeheidegelegen.
Alleenaanderandvanhetgebied,langsdehuidigelandsgrens,lageenstrookmet
18e-eeuwse ontginningen. Hetginghieromuitbreidingen vanhetcultuurlandvan
de nabijgelegen plaatsen Saeffelen, Waldfeucht, Brüggelchen en Haaren. De
ontginningenwerdendoordebewonersvandiedorpengezamenlijkondernomen(zie
paragraaf 7.3); de nieuwe bouwlanden zijn vanaf het begin verdeeld in smalle
strookvormige kavels.Hetiseenbewijsdatdegeringelandbouwkundige activiteit
in dit deel van Echtniet aan de slechte bodemlag.
243

Voor het overige hield de bewoonde wereld bij Slek, Hingen en Peij lange tijd op.
Inde 17e-19eeeuw zijn welwatkleinegebiedenaandeoostzijdevandezegehuchten
ontgonnen, maar aan het uitwaaierende wegenpatroon aande oostzijde van Hingen
waste ziendathet gehucht langetijd opdegrensvandeheidelag.Aande zuidzijde
vanhetgroteveldlagGebroekeveneens opdegrensvaneennatgebied.Ditmoeras,
de Doort, is tegenwoordig onbewoond, maar eeuwenlang lag er temidden van de
moerasbossen een boerderij (1432 den have inDoirde).m Op de rand lag nog een
tweedeboerderij,DeHorst, eninde 15eeeuwmoeterzelfs nogeenderde boerderij
in de omgeving hebben gelegen.883 Alleen De Horst is nu nog over.
Denederzettingen opdewestelijke rand aan derand vanhetgrote bouwlandgebied
zijn het oudst. Echt zelf wordt in de 10eeeuw al vermeld (uillaEhtïfM, Berkelaar
in het midden van de 11e eeuw (Berclar)m en de tegenwoordige Zwaantjeshof
ten noorden van Berkelaar bestond in 1198.886 Echt zelf heeft zich volgens
Steegh887 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)ni en van twee boerderijen
in Hingen (1464 Een goet geheiten Boxleen, ofte Boxoven, ofte tgoet ten Oeven,
gelegen bijgenHinghe; 1538Den hoff toBuckshoven, geheitenPils leen, gelegen
bij gen Hingen).**9
De kern van Echt was omgeven door een gracht (de Kerkgraaf), een wal en zelfs
enige tijd door een muur met poorten.890 In de 16eeeuw ging Echt als stad alweer
achteruit.Demuur werd afgebroken, alwaren degrachtenresten vande omwalling
nog in de 19e eeuw zichtbaar.891 De plattegrond is eenvoudig. Aan de zuidzijde
van het, afzonderlijk omgrachte, kerkhof lopen straten naar het zuiden en westen,
vandenoordzijde vandekerklopen stratennaarhetnoorden enoosten.Hetkerkhof
lijkt een oudere noord-zuidweg te hebben onderbroken. Al 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
bestond omstreeks 1400892, maar is waarschijnlijk weinig ouder en lijkt weinig te
maken te hebben gehad met het ontstaan van de stad.

4.3.6 De terrassenlandschappen: enkele grote lijnen
Overdeveranderingen inhetnederzettingspatroon inhet Maasterrassengebied is al
even weinig bekend als in het dekzandgebied. Het meest is nog bekend van
verplaatsingen van kerken. Dekerk was in de Middeleeuwen vaak hetenige stenen
gebouw.Waardehoutenboerderijen vrijgemakkelijk kondenwordenverplaatst,bleef
dekerk 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 plek herbouwd. Voorbeelden
vindenweinBaexem,Beesel,Heijen,Melick,VlodropenmisschieninLottum.Soms
ging het om verplaatsingen over zeer korte afstand (Heijen), soms was de afstand
aanzienlijk groter. De kerk van Baexem, die tijdens de Tweede Wereldoorlog
verwoestwerd,werdeenkilometernoordwaartsherbouwd.Dergelijke verplaatsingen
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kunnen uiteenlopende redenen hebben gehad. Soms ginghet omeen min ofmeer
toevalligegebeurtenis,zoalseenschenkingvangrond.Vaakzaleenverplaatsingvan
eenkerkechter wijzen opveranderingen inhetnederzettingspatroon, diemaakten
dat de oudekerk ongunstig was komen te liggen.
Opvallend is,datvrijwel geennederzettingen directaandeMaasliggen.Vaakligt
dichtbijdeMaaseenbouwlandgebied,dataandeachterzijde wordtbegrensddoor
een laagte.Veelnederzettingen liggen aandielaagte,vandeMaas afgekeerd. De
redendaarvanisnietgeheelduidelijk.Opsommigeplaatsenkanoverstromingsgevaar
een rol hebben gespeeld, maarhet grootste deel vanhetterras ligt zohoogboven
derivierdathetnooit overstroomde.Inbuitenbochten bestondgevaardoorerosie;
zoiseen deelvandekerk vanAsselt doordeMaasweggeslagen.Bijplaatsen als
TegelenenHout-Blerickvormdedeuiterstsmallestrookgrasland inhetsmalleen
diep ingesneden Maasdal mogelijk ook een reden om het dorp wat verder naar
achterenteleggen.Hetismogelijkdatooitmeernederzettingenbijderivierhebben
gelegen. Wezagen aliets dergelijks bij Gennep.893In Beesel ligt dehuidigekern
vandeMaasafgekeerd,maarlagdeoudekern,Ouddorp,welbijdeMaas.InLottum
gaan verhalen over een vroegmiddeleeuwse kern aandeMaas.
Dorpendieechtaanderivierliggen,zoalsWell,ArcenenKessel,hebbenbijnaaltijd
iets met de scheepvaart te maken gehad.

4.4Deoudecultuurlandschappen: overeenkomstenenverschillen
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 hetgrootstenlaghetbouwlandonderaandehelling.Indebeide
anderelandschappenlaghetbouwlandjuistopdehoogstedelenvanhetlandschap.
Figuur71toonthetbodemgebruikinhetbeginvande19eeeuwvoordebelangrijkste
landschapstypen. Dedekzand-enterrassenlandschappen verschilden vanelkaarin
de percentages cultuurland. Het hogere aandeel van het bouwland in het
terrassenlandschap kanechter ookverbandhoudenmetdenabijheid vandeMaas.
LangsdeMaas,endusdichtbijdegroteweidegebiedeninhetMaasdal,lageenbijna
aaneengeslotenbouwlandzone.VerdervandeMaasnamookinhetterrassenlandschap
deoppervlakte aanonontgonnen gebiedentoe:dehogereterrassen bestondenvoor
een veelgroter deeluit heidedan delagere,dicht bijdeMaas liggendeterrassen.
Inhet vorigehoofdstuk noemden wealdebodemkundige gegevensdiewijzen op
een verschillend landbouwsysteeminhetterrassengebied eninhet dekzandgebied:
deplaggendekken,diekenmerkendzijnvoordebouwlandeninhetdekzandlandschap,
lijken in het terrassenlandschap te ontbreken.
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Bij denadere verdeling van deterrassenlandschappen valthetgrote aandeel vande
kampen inhetversneden terrasgebied op.Eenlaatste punt datdirect opvalt is, dat
depercentages bosvoordeverschillende landschapstypen ongeveerevenhoog zijn.
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Fig. 71 De cultuurlandschappen van Noord- en Midden-Limburg. Voor elk landschapstype is het
bodemgebruik omstreeks 1806 aangegeven (bron: Steekproef topografische kaarten). Het terrassengebied
is nader verdeeld indrie typen. Voor elkvandietypen ishetbodemgebruik omstreeks 1806 aangegeven
voor deterrasgedeelten (debeekdalen enstuifzanden leverden bijdeze 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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Eenanderverschiltonendenederzettingsvormen.Inhetdekzandgebiedhebbenovale
dekzandwelvingengeleidtotbouwlandgebiedenmetdiezelfdevorm.Afhankelijkvan
deomvanghoordebijzo'nbouwlandgebiedeenlosseboerderij,eengehuchtofeen
dorpmeteenaantalgehuchten.Debewoningwasvaaksterkgespreid,metboerderijen
aantweeofdriezijden vanhetbouwlandgebied;alleenwaarhetbouwlandgrensde
aanmoeras of stuifzand ontbrak de bewoning. Inhetterrassenlandschap stond de
bewoning vaak aan één 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 continuïteit vanaf de Romeinse tijd aangetoond en zijn ook
vroegmiddeleeuwse nederzettingen uitzonderlijk.

4.5 Het landschap van dejonge ontginningen
Dejongecultuurlandschappen vindenweindegebiedendiein 1806/1840nogniet
incultuurwaren.Eendeelvandezegebiedenbestaatooknunoguitbos,heide,veen
ofstuifzand. Eenveelgroterdeelisintussenincultuurgebracht.Afgezien vaneen
enkele veenkolonie (Griendtsveen, ziepar.4.6) vindenwehierhet landschapvan
de 'jonge heide-ontginningen'. Overigens is de periode 1806/1840 tamelijk
willekeurig.Deontginningsgolf begonalinde 18eeeuwendekenmerkenvande
19eeeuwse ontginningen vinden weookalbij ontginningen uitde 16e-18eeeuw.
Dezeparagraafgeeft eenkortoverzichtvandebelangrijkste typen.Hetverloopvan
de ontginningen komt meeruitgebreid aan de orde in paragraaf 9.6.
4.5.1 Kenmerken
Dehoofdkenmerken vanhetheide-ontginningslandschapzijnverspreidebebouwing
eneenrechtlijnige inrichting.Vooralinde 19eeeuwwerdeengrootaantalnieuwe
wegenaangelegd.Indegrotereheidegebiedenkwameennetwerkvanrechte,elkaar
loodrechtkruisendewegentotstand.Ditpatroondiendeineersteinstantievoorde
ontsluiting vandenieuw aanteleggen bossenenwerdpaslaterdebasisvooreen
agrarisch landschap.Indenatteregebiedenwerdeendeelvandewegenverhoogd
aangelegd.NamenalsHoogstraat(EU)enNieuwendijk(Keipen)wijzenhiernogop.
Bijdeontginningwerdbinnenhetraamwerkvanhetwegenneteenverkavelingvan
regelmatige stroken en rechthoeken aangelegd. De bermen van degrotere wegen
werdenbeplantmetbomen.LangsdekiezelwegvanHunselnaarEll(deGroenstraat)
stonden in 1927 populieren.894 De boerderijen werden verspreid aan de wegen,
vooral aan verharde wegen,gebouwd.
Waar denieuwe landbouwgebieden ver van bestaande dorpen aflagen ontstonden
nieuweverzorgingskernen.Ookinhetuitgestrektekampenlandschaptenzuidenvan
Weert ontstonden nukernen, zoals Haler en Keipen.
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4.5.2 Typen
Dejonge heide-ontginningen vormen geen uniform verschijnsel. In navolging van
Thissen895 kunnen we ze verdelen in een aantal typen:

Grootschalige bebossingen
In de 19eeeuw is relatief weinig ontgonnen tot cultuurland. Wel werd op enorme
schaalbos,voornamelijk naaldhout,aangeplant.Ineenaantalvandezegebieden heeft
het bos later weerplaats gemaakt voorcultuurland, maar zijn dehoofdlijnen van de
inrichting blijven bestaan. Het mooiste voorbeeld zijn de regelmatige rechthoeken
ten westen van Houthuizen (fig. 72).

Kleinschalige individuele ontginningen
Deze vormeneenvoortzetting vandekampontginningen uitde 16e-18eeeuw.Deze
kleinschalige ontginningen lagensomsaanderandvanhetouderecultuurland,soms
ookmidden opdeheide.Deeerstevonden vaakplaats vanuit bestaande boerderijen
en gingen niet altijd samen met boerderijstichting. Bij de ontginningen opdeheide
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. Deafzonderlijke ontginningenhaddentamelijkrechtegrenzen,maarsamen
vormen zeeenzeeronregelmatigpatroon.Dekavelgrenzen werdentothetbeginvan
de 20e eeuw beplant met houtwallen of heggen.
Soms vonden kleinschalige ontginningen plaats binnen een grotere structuur. Een
voorbeeld biedteendeelvanhetMeinweggebied,datzeersystematisch isingedeeld
in een aantal brede stroken, die op hun 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. 73).
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Fig.72 DeHoogeenHouthuizerheide in 1890en1987.Bron: Topogrcfischekaarten, blad674 (1890)
en52G (1987)
'
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Fig. 75 //ef 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 korte afstand van het Duitse dorp Oberkruchten. Het dichtstbijzijnde Nederlandse dorp,
Herkenbosch, lag over de weg zo'n 10 km verwijderd. Tappen van bier was, anders dan in Duitsland,
aan de Nederlandse kant vrij. Later werd aan de herberg een winkel toegevoegd, wat lucratief was door
de hogere prijzen in Duitsland. In 1884 vestigden zich nog twee gezinnen in de directe omgeving. In
een van de huizen werd een tweede herberg gevestigd. Gaandeweg ontstond een kleine woonkern. In
1906 bouwden de bewoners een stenen wegkruis, aan de overzijde van de weg bij 'Zum deutsches Eck'.
In het begin van de20e eeuw werden eenpaar boerderijen gesticht: de Wolfshof in 1908 ende Lindenhof
in 1912. De zielzorg werd in 1923 door het bisdom Roermond overgedragen aan het bisdom Keulen,
waarna het gehucht onder depastoor van Oberkruchten viel. Tot de bouw van een school in1926 gingen
de kinderen ook in Oberkruchten naar school (Gootzen, 1981). Nog in1934 waren delen van het gebied
onontgonnen. Bij 'A' is later de schacht van de Staatsmijn Beatrix aangelegd (Topografische Kaart
1 : 25 000, bladen 747 en 748, verkend 1934)

Grootschalige ontginningen door gemeenten en instellingen (20e eeuw)
Somsnamen gemeenten het initiatief omeen stuk land te ontginnen. Dat land werd
vervolgens in kavels verkocht aan boeren, die er een bedrijf opkonden zetten. Het
landschapdathiervanhetresultaat was,komtopveelpuntenovereenmethetvorige.
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).
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Grootschalige ontginningen door grootgrondbezitters
Duidelijk andersishetlandschapdatdoorgrootgrondbezitters isontgonnen.Vooral
ten oosten van de Maas, in de voormalige moerasgebieden tegen de Duitse grens,
vinden we hiervan 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.Nadatdiepachtafriep vond somsschaalverkleiningplaats,alsdegemeente
de pacht niet verlengde en het land vervolgens uitgaf aan lokale boeren. Een
voorbeeld van zo'n schaalverkleind landschap ishettuinbouwgebied van Tuindorp
Wellerlooi.

4.6 De niet-agrarische landschappen
Totinde20eeeuwkunnenwevrijwelheelNoord-enMidden-Limburgkarakteriseren
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.

4.6.1 Het turfwinningslandschap
Buiten de steden is het enige niet-agrarische 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 GrootePeel ende Mariapeel, met hun
kenmerkende veenbanenstructuur, als turfwinningslandschap getypeerd.
Griendtsveen vormt in de basisopzet van de veenkolonie, de structuur van de
wijkenstelsels,eenvariant opdeGronings-Drentsekanaalveenkoloniën.Datisvooral
goed te zien aan de plattegrond van het wijkensysteem: het gaffelpatroon is
kenmerkend voor de Peel.
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Verschillende typen veenkoloniën
Vooral in de Gronings-Drentse veenkoloniën is geëxperimenteerd met verschillende wijzen om
een veenkolonie aan te leggen.
De afbeelding toont een aantal hoofdtypen: A met enkel kanaal; B met korte hoofdwijken; C
met een dubbel kanaal en dubbele vooraffen; Dmet achterdiep; Emet wijken aan één zijde; F
met blokken.896
Type A is het basistype, dat in de oudste veenkoloniën 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 afzonderlijke boerderijen vallen extra duur uit omdat ze het brede hoofddiep
kruisen. De andere typen in fig. 74 zijn ontwikkeld om deze kosten te verminderen, vooral
door het aantal bruggen inde hoofdweg teverlagen. Bij Dkunnen daarnaast devele 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. Deveenkolonie indeBrabantse gemeente
Asten was daarentegen opgezet met twee parallelle hoofdvaarten (typeC).
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Fig. 74

De vervening begon met het graven van de hoofdvaart en de wijken (vaartjes). De
laatste lagen op een onderlinge afstand van 200 meter. Halverwege tussen twee
vaartjes kwameenhoofdsloot voor deontwatering vanhetveen.897 Die hoofdsloten
monddennietuitindehoofdvaart, maarineenslootaandeachterzijde.Detransporten afwateringsstelsels vormden daarmee twee gescheiden kamvormige systemen.
De tussenliggende gebieden werden vervolgens verder ontwaterd door greppels
('gribben') op onderlinge afstanden van tien meter.898 Daarna werd het veen op
zeersystematische wijze afgegraven, viaeensysteemvankuilen enbanken opvaste
afstanden.899 Veel van de gebruikte technieken werden ook in het noordoosten van
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Nederland toegepast. Het is daarom opvallend dat de maatschappij Helenaveen
ervarenveenarbeidersuitdebuurtvanHannoveraantrokomdeturfwinningopgang
te helpen.900
Detopografische kaartenvankortvoordeeeuwwisselinggeveneenfraaibeeldvan
dekanalen-enslotenstelselsdiezijnaangelegdvoordeveengraverijinHelenaveen
en degrauwveenwinning inde andere gebieden. Toende gemeenten enkelejaren
later ook de onderliggende zwartveenvoorraden verkochten aan de turfwinningsmaatschappijen, werden de oude vaarten niet dieper uitgegraven. De oude sloten
werden nuuitgegraven tot denieuwe wijken, en derestanten vande oude wijken
werden nude afwateringssloten.901 Ditis goedte zien opfiguur 75.

Fig.75DeontsluitingvandeturfwinningsgebiedenindePeel.Bron:Topografischekaartenuitca. 1892,
ca. 1920(alleenvoor hetBrabantse deelbeschikbaar) enca.1935
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Vanaf heteindvandejaren '20werddeturf meerenmeerafgevoerd over smalspoor
en raakten de kanalen in onbruik.902
IneenaantalopzichtenwijktGriendtsveenafvandeNoordnederlandse veenkoloniën.
Zo zijn de wijken in de Peel, anders dan in Noord-Nederland, niet tot ophet zand
uitgegraven. Ze liggen daardoor nu hoger dan hun omgeving.903 Een ander groot
verschil ishet bewoningspatroon. In Griendtsveen vinden weniet de gebruikelijke
veenkoloniale lintbebouwing, maar een geconcentreerd dorp dat verwantschap
vertoont met fabrieksdorpen (zie par. 9.7).

4.6.2 Andere niet-agrarische landschappen
Pasindeloopvande20eeeuwzijndeniet-agrarischelandschappen sterkinomvang
toegenomen. Op figuur 1, gebaseerd op de 'traditionele' cultuurlandschappen, is
hiervan weinigterugtevinden.Eenkaartvanhethuidigecultuurlandschap zouechter
grote vlakken 'stedelijk landschap', 'landschap van zand- en grindwinning' en
misschien zelfs 'transportlandschap' laten zien.

4.7 Steden en vlekken
4.7.1 Algemeen
Destedenvormdencentravanniet-agrarische activiteiten, somsdooreen aanzienlijke
handel of nijverheid, maar altijd als verzorgingscentrum voor de omgeving. Als
verzorgingskernen vormden de steden en de grotere dorpen een netwerk met
verschillendeniveaus.Zeersterkvereenvoudigdkunnenweonderscheidmakentussen
degrotesteden,meteenverzorgingsfunctie vooreenforseregio,endekleinelokale
centra.
Ophethoogsteniveau stondenVenloenRoermonden,buitenhet 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 zichkleinere centraontwikkelen: stadjes alsGennep,Arcen,Echten
Kessel. Het ommeland van een stad als Gennep bedroeg in de 18e eeuw voor de
meeste aspecten minder dan 10 km.904 Een opvallend gat vormt op beide niveaus
Noord-Limburg ten westen van de Maas. Een stad is hier nooit tot ontwikkeling
gekomen (ziehoofdstuk 7),maarwelhebbenenkelegrotedorpen alsVenrayenHorst
een aantal centrale functies gekregen.
De afzonderlijke grotedorpen enkleine steden zijn albeschreven inde voorgaande
paragrafen, in samenhang met de beschrijving van het omringende landschap. De
beide grote steden, Roermond en Venlo, hebben zich in veel sterkere mate los van
hetomringende agrarischelandschapontwikkeld,wateenbehandelingindehuidige
paragraaf rechtvaardigt.
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4.7.2 Roermond
De opvallende driehoekige plattegrond van de binnenstad van Roermond is te
verklarenuitdeliggingopeenuitsteekseltussenhetlaagterrasvandeMaasenhet
dal van de Roer. De oorspronkelijke situatie, een heuvel die vooruitstak in het
laagland,moetovereenkomstenhebbengehadmetdieinSintOdiliënberg.Denaam
Roermond,waarvan meestal wordt aangenomen datdie verwijst naar demonding
vandeRoer9 is ook welverklaard uit een 'munte',een (versterkte?)heuvel,aan
de Roer. Voorhet laatste pleit datdemonding van de Roer in een eerdere fase
een kilometer van Roermond verwijderd was.
OpdeRoermondseheuvel('Buitenop') werdinde 12eeeuweenkasteelgebouwd,
de latere Voogdij.Hier stond ookdeoudsteparochiekerk en aan de oostzijde van
de heuvel, aan de Roer, lag de oudste nederzetting. Dit gebied, dat in de
Middeleeuwenondermeerdoorvisserswerdbewoond,wordtooknunoggekenmerkt
door een zeer dichte bebouwing (voor zoverniet gesloopt)en smalle straatjes.
Deze nederzetting werd uitgebreid met een groot rechthoekig marktplein en een
regelmatigstratenplan.AandeMarktwerdenenkelestenengebouwenneergezet-het
gewanthuis(delakenhal,dielangetijd ookalsstadhuiswerdgebruikt),devleeshal
ende Stads- of Grauwe Toren (een soort belfort; fig. 76).

Fig. 76 De Markt in Roermond, getekenddoor Jan de Beijer, 1744. Aan de Markt zien we een
? ™ ? T 5 / ° J e n , r y ' Stenen HuiZen- Unks StaM de bouwval van * Grauwe Tore"- eenstadsloren diein
, rZ»"^broken.
Opdeachtergrondstaatde15e-eem>seStChristoffelkerk. Uit:Bruijnzeels,JMC
&JM.W.C.Schatorjé (1989)
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De kelders onder het gewanthuis liggen nog onder het huidige stadhuis en zijn
gedateerd in het eind van de 12eeeuw.Dekelders wijzen erop,dat hier toen aleen
gebouw stond 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 stadsvorming
is aangelegd.907
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.908
De eerste ommuring kwam vóór 1279 tot stand.909 Het is mogelijk, dat deze
ommuring alleen het oudste, regelmatig aangelegde stadsdeel omgaf. In dat geval
zoudeabdij buitendeoudsteommuringzijngebouwdenpasbijeenvolgendesterke
uitbreiding binnen de muren zijn gebracht. Door die latere uitbreiding werd de
oppervlakte vandebinnenstad ongeveerverdrievoudigd.Hetisechter ook mogelijk
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
Zwartbroekpoortwordtgenoemdin 1331,deMaasnielderpoort in 1341endeVenlose
Poort in 1347. Daarmee bestond het overgrote deel van het huidige stratenpatroon
in de binnenstad; nadien is het slechts in detail nog veranderd.910
De stadsuitbreidingen lagen aan de oost- en zuidzijde van de oude stad; de
landschappelijke gesteldheid maakteuitbreidingnaardenoordwestzijde moeilijk. De
oude stad met de markt kwam daardoor enigszins excentrisch te liggen. De
Munsterabdij, gebouwd aan de rand van de bebouwing, kwam daarentegen zelfs
centraalindestadteliggen.Eenbelangrijk deelvandemiddeleeuwse lakenindustrie
was gevestigd in de uitbreiding, aanvankelijk in het oostelijke deel, later ook aan
de zuidzijde.911 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. 77).912
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 inopsporten [buiten de Inop-poort]liggende
hebbenaff te breken indmit den bergedair die huysingeopstaande syn teslichten
bis ter muyren gelijck an der straten.913In 1410 werd op korte afstand, maar juist
binnendemuren,begonnen aandebouwvandenieuweStChristoffelkerk, dehuidige
kathedraal.Ophetoudekerkhof,datnogeentijdlang ingebruikbleef,werdeenkapel
gebouwd, later aangevuld met een kluis voor ene Dorothea. In 1412 werd er een
windmolengebouwd,waarnaardepleklaterookwelMolenbergheette.Dekluisbleef
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,
deeersteinhetmidden vande 15eeeuw,detweedenaeenrampzalige overstroming
vandeMaas en de Roer in 1530,bleef deplek bewoond.Nog indeeerste helft van
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de 17e eeuw woonde iemand 'in de clouse op den hoogen kerkhoff'.914 Op het
terrein ontstond een kleine voorstad, die onlangs grotendeels is gesloopt.

Fig.77Kloosters,kerken engeestelijkeinstellingen inRoermondvóór1783.Het rastergeeftdestad
aan vanvóórde uitlegvandeeerstehelftvande14eeeuw(VanHövelltot Westerflier, 1970,pp. 53,
75)

De succesvolle ontwikkeling van de stad leidde al snel tot het ontstaan van
voorsteden.Directaandeoverzijde vandeRoerbrug,aanhetbeginvandeoudeweg
naarhetzuiden,ontwikkelde zichdeVoorstad SintJacobmetdeVismarkt.Debrag
bestond al in het begin van de 14e eeuw. De voorstad werd in de 14e eeuw nog
aangeduid als over de brug in de aide loye.
Lag de stad aanvankelijk aan de Roer, omstreeks 1342werd deMaas,die een paar
kilometerwestelijkvanRoermondliep,verlegdenlangsdestadgeleid.Indeeeuwen
nadienisdestadvoortdurend beziggeweestomdeMaasindebuurttehouden,door
batten aan te leggen en soms door nieuwe doorgravingen te maken.

4.7.3 Venlo
DestadVenloontstondontstonduittweeouderekernen.Delandelijkekern,ontstaan
rond een vroegmiddeleeuwse hof, moeten wezoeken in de omgeving van de Grote
ofStMaartenskerk,dieooklaternogzoopvallendafzijdig vanhetstadscentrumlag.
In de omgeving bouwden de Gelderse graven rond 1275 een versterkt huis
('stadskasteel') als bestuurscentrum.915
Deanderekern,de 13e-eeuwsehandelsnederzetting,lagbijdeMaas,indeomgeving
van de Oude Markt en de Jodenstraat. Hier stond ook de oude, na de Tweede
Wereldoorlog verdwenen, kerk van St Nicolaas. Al in 1269 woonde een van de
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schepenen vandehandelsplaats aandeOudeMarkt.916Opdeplattegrond vanVenlo
vallen beide stadsdelen op door hun onregelmatige plattegrond.
Tussendezebeideoudstekernenlageenlaagte,waardoordePanhuismolenbeek naar
de Maas stroomde.917 Behalve een enkel adellijk huis, het 'Steynen Huys' van
ridderGerardvanBocholt,wasditgebieddunbewoond.Laterlaghiereenstadsdeel
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
beidekernen kon verenigen tot de nieuwe stad. Op 'Het Kruis',de kruising van de
Vleesstraat/Lomstraat metde Steenstraat/Gasthuisstraat, bijhetgenoemdehuis van
GerardvanBocholt,kwamhetnieuwemarktplein,laterdeMarkt.Hethuiszelfwerd
als stadhuis in gebruik genomen.918 Deze nieuwe Markt, centraal tussen de oude
kernen bijdehavenendekerk,werdinde 15een 16eeeuw steedsmeerhetcentrum
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.919
Hetterrein binnendemuren werdindelateMiddeleeuwen verderopgevuldmeteen
reeks kloosters. In de 15eeeuw lag de stad er in grote lijnen al; het wegenpatroon
isnadientotinde 19eeeuwnauwelijks meerveranderd.Debelangrijkste onderdelen
zijn bijvoorbeeld zichtbaar opdekaart van Blaeu uit 1649.920Duidelijk zijn dedrie
marktpleinen te herkennen: naast de Grote en de Oude Markt is er een aparte
Vleesmarkt.Zeker in vergelijking methet ene marktplein van Roermond isdit nog
eens een bewijs voor het belang van de handel in Venlo.

4.8 Sporen in het landschap
De verschillen tussen de oude cultuurlandschappen zijn het best herkenbaar aan de
natuurlijke vormen: het grote hoogteverschil van de stuwwal en de vele oude
Maasmeanders inhetterrassenlandschap. Overhet algemeen vertoonthetterrassenlandschap een grotere variatie dan het dekzandlandschap.
De vroegere onontgonnen gebieden zijn herkenbaar aan de restanten onontgonnen
gebiedenaandegrootschaligeenrechtlijnige inrichting.Vaakishetoudecultuurland
reliëfrijker dandejonge ontginningen, maardezeregelgaatzekerniet algemeen op.
Hetturfwinningslandschap heeft, metzijnstructuurvanbanenofvaarten,eengeheel
eigen karakter.
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Deel 2.TUD
Hetlandschapdoordeeeuwenheen

5 Prehistorie enRomeinseTijd
5.1 Prehistorie
5.1.1Paleolithicum en Mesolithicum
DeoudstesporenvanmenselijkeactiviteitendaterenuithetPaleolithicum,deOude
Steentijd.Indezeperiode,enooknoginhetdaaropvolgendeMesolithicum,leefden
de bewoners vanjagen, verzamelen en visvangst. Dat maakte maar eenhele lage
bevolkingsdichtheidmogelijk;eengebiedmetdeomvangvanheelNoord-enMiddenLimburg kon hoogstens enkele honderden mensen voeden. Die trokken rond in
groepen van 25-100 personen.921 Hun bewegingen werden bepaald door de
seizoenen,waarbijindeloopvaneenjaarzoveelmogelijkvoedselbronnenwerden
aangeboord.Hetlaatstemaaktedatgrenzentussenlandschappenaantrekkelijkwaren
omkortere oflangere tijd te bivakkeren.
Het Paleolithicum werd gekenmerkt door een afwisseling vankoude perioden,de
ijstijden, enwarmereintervallen.Ongeveer 11000jaargeledeneindigdedelaatste
ijstijd en begon dehuidige warmereperiode,het Holoceen. In een landschap dat
gaandeweg dichter begroeid raakte, namen de bestaansmogelijkheden toe. De
leefwijze veranderdeenhetdieetvanderondtrekkendejagersenverzamelaarswerd
diverser.Gebieden meteenvoldoenderijkengevarieerd voedselpakket kunnen al
een bijna permanente bewoning hebben gekend.Wenoemen dezeperiode,totde
introductie van delandbouw,deMidden-Steentijd (Mesolithicum).
DeOudeenMidden-Steentijd beslaan sameninNederlandruim200000jaar.Dat
verklaart dat, ondanks de lage bevolkingsdichtheid, enorme aantallen stenen
werktuigen zijn gevonden.Die liggen overhethele gebied verspreid. Zezijn ook
achtergelaten in dePeel,waardeveenvorming nogniet opgang wasgekomen.
Deinvloedvanmensenophunomgevingwasgering,maarnamwelindeloopvan
de tijd toe. De overgang naar een agrarische bestaanswijze is waarschijnlijk
geleidelijkverlopen.Alvoorwevanechtelandbouwkunnensprekenzullenmensen
bepaaldevormenvanbeheervanhunomgevinghebbentoegepast:gericht afbranden
vanterreinen ombepaaldegewassen betereontwikkelingskansen tebieden,zekere
vormen vanwildbeheer, misschiendomesticatie vandeeerstehuisdieren.Dejacht
opgrotezoogdierenhadgevolgenvoordesamenstellingvandefaunaenhetgebruik
van vuur leidde tot secundaire bossen en grotere openplekken.922
Delatereagrarische bevolkingheeft noglangetijd doorjagenenverzamelenhaar
voedselpakket aangevuld. Pas na vele eeuwen verdween dejacht vrijwel uit de
landbouwsamenlevingenwerdheteenexclusieveactiviteitvoorliedendie(wensen
te) behoren tot dehogere standen.
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5.1.2 Neolithicum
Pasnadeintroductie van delandbouw werd demenselijke invloed opde omgeving
zogrootdatweplaatselijk vaneencultuurlandschap kunnen spreken.Delandbouw,
endaarmeehetNeolithicum,begonopdeZuid-Limburgselössgrondenongeveer5300
v.C, inhet onderzoeksgebied ongeveer duizendjaar later.Vanuit de zandgebieden
zullen in de tussenliggende periode zeker contacten hebben bestaan met het
lössgebied923, waar de bevolkingsdichtheid dankzij de landbouw vele malen hoger
lag.Deoudstbekendeboerennederzetting opdeNederlandsezandgronden werdeen
paarjaargeleden ontdektbijSintOdiliënberg.Hetgaatomeenboerderijuitca4300
v.C.924 Pas in het derde millennium kreeg de landbouw in het onderzoeksgebied
enige omvang.
Deintroductie van de landbouw had ingrijpende gevolgen. De bevolkingsdichtheid
groeidesterkendebevolkingwasbovendienmeerdanvoorheengebondenaanvaste
woonplaatsen. Voor het eerst begonnen mensen hun directe omgeving interichten
en kleine stukken natuurlandschap om te vormen tot cultuurlandschap. Uit het
Neolithicum stammen ookdeoudstegrafheuvels.Neolithischegrafheuvels, zoalsdie
bijvoorbeeld liggen bij Swalmen,925 zijn de oudste zichtbare landschapselementen
in het onderzoeksgebied.
Hetneolithische landbouwsysteem lijkt gebaseerd te zijn geweest opkleine akkers
temidden vanuitgestrekte bossen.Hetveewerdineenstal ofbinneneen omheining
gehouden.Ditlandbouwsysteem werdindezestreeknogtotindeBronstijd toegepast.
Ten noorden van de grote rivieren lijkt een ander systeem te hebben overheerst,
waarbij grotere stukken bos werden omgezet in weidegronden.926
De spreiding van vondsten maakt duidelijk dat een aantal gebieden, zoals de Peel,
indezeperiode onaantrekkelijk werdvoorbewoning.Eenbelangrijke oorzaakmoet
de veengroei zijn geweest. De neolithische vondsten zijn geconcentreerd in de
omgevingvandeMaasendebelangrijkste beken.Dezegebiedenhebbennadienhun
favoriete positie door de prehistorie en de geschiedenis heen behouden.

5.1.3 Bronstijd en Ijzertijd
De Bronstijd en de Ijzertijd 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.
Op de zandgronden van Midden- en Oost-Nederland zijn op veel plaatsen sporen
gevonden vanakkersystemen uitdeIjzertijd. Hetgaatomzogenaamde Celticfields:
kleine,ongeveervierkantepercelen diedoorwallenwarenomgeven.Complexenvan
dergelijke akkers zijn op oude luchtfoto's te zien ten oosten van Nederweert927 en
in de omgeving van Melderslo.928
InZuid-Nederland zijntotnutoeweinigsporenvandergelijke akkersystemen bekend.
Dat kan komen doordat erte weinig is gezocht, maar het isevengoed mogelijk dat
alle sporen later vernietigd zijn door landbouw of bedektdoordeenorme esdekken.
In het dekzandgebied waren in de 19e eeuw vrijwel alle stukken land die droog
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genoeg waren voor akkerbouw, ook inderdaad als bouwland in gebruik. Hierin
verschiltdesituatieopdezuidelijke zandgronden vandezandgrondeninMiddenen Oost Nederland, waar de bouwlanden in de 19e eeuw een veel geringere
oppervlakte innamen.
De duidelijkste sporen uit de late prehistorie zijn opnieuw grafheuvels. In het
onderzoeksgebied liggen grafheuvels uit de Bronstijd (Swalmen), de late
Bronstijd/vroegeIjzertijd (Weert-Boshoverheide)enuitdeIjzertijd (Grubbenvorst,
verschillende heuvels bijVenlo).

5.2 De Romeinse tijd tot ca 270 n.C.
De Romeinse tijd is een interessante periode voor de Limburgse
landschapsgeschiedenis.Judezeperiodekwameenmatevanpolitiekeeneconomische
integratietotstanddieindeduizendjaardaarnanietmeerbereiktzouworden.De
grote steden waren met elkaar verbonden door brede,rechte wegen. Dezewegen
haddenindeeersteplaatseenmilitairdoel:zemoestendienenomdetroepenlangs
deRijntevoorzienvangoederenuithetachterland.Eenaantalplaatsnamenenwegen
uit de Romeinse tijd bestaat nog altijd (fig.78).
5.2.1 Plaatsnamen
VooralineensmallestrooklangsdeMaasvindenweplaatsnamendieteruggaantot
deRomeinsetijd.DrienamenzijnovergeleverdinRomeinsebronnen:Blerick,Heel
enMelick.Opvallendisdatdezealledrietotopdehuidigedagzijnblijvenbestaan.
DeplaatsnaamHeelwordtvereenzelvigdmet'Catualium'opdekaartvanPeutinger
(ca 365 n.C.).929 Blerick ('Blariaco') staat eveneens op die kaart, terwijl Melick
('Mederiacum')voorkomtinhetItinerariumAntonini,eenreisbeschrijving dievan
omstreeks 300 dateert.930 In Blerick wordt de continuïteit bevestigd door
archeologische vondsten uit de 5e,6een 7eeeuw.931 In Heel ligt denederzetting
zelfs ongeveer opdezelfde plek:hetRomeinseHeelomvattehet gebiedtussende
huidige Dorpsstraat en deMaas.932
DenamenBlerickenMelickhebbenbeidedeuitgang-iacum,laterafgesleten totik. Van hetzelfde type is Mook (1206 Moldeka)m, dat opgrond van deze naam
eveneensindeRomeinsetijd kanwordengedateerd.OokKesselen waarschijnlijk
Tegelen934gaan terug tot de Romeinse tijd.

263

ROMEINS LIMBURG
2e-3e EEUW

Cuijk-CEVCtVM

W Nederzetting
•

Militaire post

•

Villa

Nijmegen -NOVIOMAGVS

• £ *

dl Tempel
INDUSTRIE

A Aardewerk
T Dakpannen

\

*

IJzer

•

Natuursteen

\

— Weg (zeker)
— Weg (moe elijk)
3lenck-BLARIACVM

' Venlo

/ * X/TEGVLA(?]-Tegelen

FTEVDVRVM-Tudderen

—..**
•*CORIOVALLVM-Heerl
TRAIECTVMADMOSAMMaastricht +.M

f*ÄQVAE GRANNI

Fig. 78Romeins Limburg, 2e-3e eeuw (Willems, 1987, p.9)

De ouderdom van de verschillende Wilers (bij Swalmen, Blerick, Venlo en
Grubbenvorst; net buiten ons gebied ligt Wyler bij Nijmegen) is omstreden.
Steinbach935 plaatste zein de Merovingische tijd, enookBlok936 plaatst ze in
de Middeleeuwen. Gysseling maakt onderscheid tussen mier als zelfstandige vorm
enalsuitgang.Voorhetlaatstetype,datveelvoorkomtinNoord-Frankrijk(-villers)
enWest-Duitsland (-weiier)neemtGysselingeenvroegmiddeleeuwse oorsprong(TeCeeeuw)aan.Heteerstetype,waartoeookdeNoord-Limburgsevoorbeelden behoren,
houdt hij echter voor Romeins.937 Tummers938 maakt onderscheid tussen de ZuidLimburgse wilers, diein eengebied lagen waar in de Merovingische tijdeen
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romaansetaalwerdgesproken,endenoordelijker voorbeelden.Inheteerstegebied
houdt hij de wilers voor Merovingisch. De wilers verder naar het noorden liggen
buiten het kerngebied van de wüer-namen, in een omgeving die in de vroege
Middeleeuwen germaanstalig was,en blijken steeds in de omgevingvan Romeinse
wegenvoortekomen.Tummersconcludeert danookdatdezenamen waarschijnlijk
tot de Romeinse tijd teruggaan.
In de directe omgeving van het onderzoeksgebied treffen we nog meer Romeinse
plaatsnamen aan. Ten zuidwesten van Thorn ligt Kessenich, waarvan de naam
teruggaat openeCassinius,diehier indeRomeinse tijd een landgoed bezat.939Aan
de westzijde van deMaas,tegenover Mook ligtCuijck (ca365 Ceuclum),opnieuw
een -iacum-naam.
Juist tennoorden vanhetgebied ligtNijmegen, dathetindeRomeinsetijd eventot
provinciehoofdstad bracht.Dehoofdplaats vandeBataven ('Oppidum Batavorum')
kreeginde2eeeuwmarktrechten enheettenadien 'UlpiaNoviomagus Batavorum'.
Vervolgens kreeg de plaats stadsrechten en veranderde de naam in 'Municipium
Batavorum'. Nijmegen was in die tijd eenforse plaats,met naar schatting 5000tot
6000 inwoners. De markt- en stadsrechten werden verleend in een tijd van
economische problemen nahet 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.940

5.2.2 Bewoningspatroon
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 vooral
voor de markt (de militaire garnizoenen en de steden) produceerden. Veel villa's
ontwikkelden zich uit omheinde inheemse nederzettingen, doordat debovenlaag in
sterke mate romaniseerde. Een traditionele inheemse boerderij kon in enkele
generaties uitgroeien tot een stenen villa.941
Demeestevilla'swerdengebouwdineensmallestrookaanweerszijden vandeMaas,
in de omgeving van derivier en de grote landwegen. Inhet onderzoeksgebied zijn
er verschillende gevonden. Op de Kloosterberg in Plasmolen (bij Mook) is de
fundering opgegraven van een villa met een breedte van 84meter.942 Enkelejaren
geleden werd een villaopgegraven opde Steenakker inMaasbracht. 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.943
Het grootste deel van de bevolking bleef wonen in traditionele boerderijen en was
meer dan de bewoners van de villa's gericht op zelfvoorziening. Wel werd de
agrarischeproduktieintensiever.Deomvangvandenederzettingen zal,netalslater,
gevarieerd hebben vaneen enkele boerderij tot eendorp.Overhet geheel genomen
lijkt zich echter vanaf de eerste eeuw n.C. een concentratie van de bevolking in
grotere nederzettingen te hebben voorgedaan.944 Buiten de woonkernen, vaak aan
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wegen, lagen de begraafplaatsen. In enkele gevallen werden nog grafheuvels
aangelegd; een voorbeeld is mogelijk de Baronsberg bij Baexem.

5.2.3 Wegen en verkeer
Handelwaseenbelangrijke bezigheidinhetRomeinserijk.Degarnizoenen 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 ook over grote afstanden aangevoerd. De langeafstandshandel werd later minder belangrijk, doordat de lokale produktie steeg en
de inheemse troepen minder behoefte hadden aan mediterrane produkten dan de
oorspronkelijke Romeinse troepen. Indevierde eeuw,nadat devilla-economie was
ingestort,moestechteropgroteschaalgraanuitEngelandenNoord-Frankrijk worden
ingevoerd om de garnizoenen te verzorgen.
De meeste handel, vooral van massagoederen, ging over water.945 De Maas zal
bijvoorbeeld debelangrijkste transportroutegeweest zijn waarlangsdeproduktenvan
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 particuliere 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 zeookvaaknaarhistorische ofmythischefiguren, zoalsKareldeGrote.946

De wegen afzonderlijk
Enkele Romeinse wegen liepen door het onderzoeksgebied. Zoals bij veel grote
rivieren liep aan beide zijden van de Maas een weg, overhet algemeenjuist buiten
de overstromingsvlakte.947 Verder liepen de weg tussen Heerlen en Xanten en een
weg van Cuijk naar het oosten door Noord- en Midden-Limburg.
De weg op deoostelijke Maasoever Opde oostelijke oever van de Maas moet een
wegvanMaastrichtviaVenlonaarNijmegen hebbengelopen.Vandezewegisechter
nog niets teruggevonden.
DewegopdewestelijkeMaasoeverVandewestelijke weg,dievanMaastricht (waar
dewegaanslootopdehoofdweg vanBavainaarKeulen)viaHeel,Blericken Cuijck
naarNijmegen liep,is welietsbekend.Viaeendoorwaadbareplaatstussen Katwijk
en Mook kruiste deze weg de Maas, om daarna aan te sluiten op de weg over de
oostelijke Maasoever. De voorde werd in het tweede kwart van de vierde eeuw
vervangen door een brug bij het kort tevoren gebouwde castellum van Cuijk. De
restenvandebrug,indeMaasterhoogtevandehuidigekernvanCuijk, zijn onlangs
onderzocht.Debrughadvoornamelijk eenmilitairefunctie.Naeeneerdererenovatie
in 369 is de brug kort voor 400n.C. nog een laatste maal hersteld. Met het vertrek
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van het Romeinse leger verviel de functie, waarna de brug niet meer werd
onderhouden enna enige tijd instortte.948
Verdernaarhet zuidenwerddewegenkelejarengeledenteruggevonden bijNeer.
Over de rest van het verloop van de weg tasten we echter nog in het duister.
Willems949neemtaandatdewegdoorHeelliep,maargeeft geennaderegegevens
over de ligging. Het aantal mogelijke trace's is door de landschappelijke situatie
(beken, moerasgebieden) gering.Zomogen weaannemen dat dewegomhet Vijverbroek heenboog.
DewegvanCuijknaardeRijnVandebrugbijCuijkmoeteenweghebbengelopen
naar de castella aande Rijn bijXanten.
DewegvanAkennaarXantenOpeenpaarplaatseninMidden-Limburgzijnresten
gevonden vaneen Romeinse wegdie van Aken viaHeerlen,Tudderen enMelick
naar Xanten liep. In de bossen ten oosten van Swalmen ligt het Steinke, een
grindbaandieietsbovenhetomliggendeterreinuitsteekt.Debaan,dienietmeerals
wegingebruikis,volgtgedeeltelijk eenbestaandbospad,maarsnijdteldersschuin
doorbosverkaveling.Debreedtebedraagtca.8-9menhetgrindpakketismaximaal
30 cm dik.Deweg wordt alin 1554 'Het Steinke' genoemd.950
Eentweededeelvandezewegiswaarschijnlijk dePrinsendijk951,dietussenGp429
enGp426deNederlands-Duitsegrensvormt.Ookditiseenkaarsrechtegrindbaan.
De Prinsendijk werd in 1535aangeduid als Steenwegen in 1551alsde steinweg,
den man noemt Koning-Karelsweg952 De laatste naam duidt erop, dat de weg al
inde 16eeeuwalszeeroudwerdbeschouwd.Steenwegduidtopeenverhardeweg
en is, zeker bij een 16e-eeuwse vermelding van een weg met een zo afgelegen
ligging,eenindicatievooreenRomeinseweg.Indezecontextishetnietuitgesloten
dat het toponiem Witte Steen (aan de Prinsendijk bij Gp429) verwijst naar een
Romeinse grenspaal.Bij Gp426maaktdePrinsendijk, endaarmeedelandsgrens,
eenknik.VolgensoudekaartenliepdeKeizerKarelsweghierechterrechtdoor.Bij
veldonderzoek trof W.Luys953inhetverlengdevandePrinsendijk nogsporenvan
de weg aan. Tenslotte is nog een deel van de weg bekend bij Boukoul
(Swalmen).954
Rivierovergangen
VandeplaatsendieindeRomeinsetijdwordengenoemdennunogbestaan,lijken
demeesteverbandtehebbengehoudenmetverkeer.WezagenaldatHeel,Blerick
enMelickvoorkomenopeenRomeinseroutekaartofroutebeschrijving.Melicklag
bij het punt waar de weg overde oostelijke Maasoever deRoerkruiste.Cuijk en
MooklagenbijMaasovergangen;devoordebijMookendebrugbijCuijkkwamen
hierboven al tersprake.
OokbijBlerick/VenlowordtweleenbelangrijkeMaasovergangverondersteld,waarbij
zelfs eenbrugnietuitgeslotenis.DeRomeinsenederzettingBlerick(Blariacum)is
totophedennietteruggegvonden.Welzijneraanwijzingenvooreenlaat-Romeinse
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nederzettingindeomgevingvandeFrederik-Hendrik kazerne,hetvroegerfort SintMichiel.955 Aan de overzijde van de Maas, ter plaatse van de huidige binnenstad
vanVenlo,werdindeeersteeeuw n.C.eenmilitaire nederzetting gesticht,diegoed
terverdedigingvaneenMaasovergangkanhebbengediend.Dezenederzettinggroeide
later uit tot een handelsplaats, maar werd in de 3e eeuw verlaten. De naam is niet
overgeleverd.956
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-Limburgse Rimburg.957

5.2.4 Industrie
Op verschillende plaatsen zijn in de Romeinse periode grondstoffen gewonnen en
verwerkt. Zo zijn bij Lomm sporen gevonden van ijzerwinning uit oerbanken.958
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. Zomoeten alin de Romeinse tijd dakpannen zijn gemaakt in Tegelen.
De plaatsnaam, die kan teruggaan tot de Romeinse tijd, wijst op een plaats waar
tegelswerdengebakken.959Uitarcheologisch onderzoek zijn verderRomeinse steenen pannenovens bekend bij Middelhoven (Swalmen), Hulsfort (Venlo), Belfeld en
Wieier (bij Swalmen).960Juist buiten het onderzoeksgebied lag een zeer uitgebreid
complex potten-, steen- en pannenbakkerijen bij Groesbeek.961

5.3 De laatromeinse tijd en de Volksverhuizingstijd
Een breuk in de ontwikkeling was de periode rond 270 n.C. In deze tijd stortte de
grensverdediging van het Romeinse rijk in onze streken in. Germaanse stammen
trokkenhetrijkbinnenenrichttengroteverwoestingen aan.Demilitaire ineenstorting
ginggepaard meteeneconomische.Vooraldevilla's,sterk afhankelijk vanverkoop
van hun produkten aan garnizoenen en steden, kwamen in problemen. Een aantal
villa'swerdverlaten.Somswerden deruïnesbetrokkendoorFrankischeinvallers.962
Ook de nederzetting ter plaatse van de huidige binnenstad van Venlo werd in deze
periode verlaten.963 De oppervlakte bos nam toe. Delen van het Nederrijkswald,
die in de eerste eeuwen van de jaartelling bewoond zijn geweest,964 waren in de
Middeleeuwen vrijwel onbewoond bos en zijn zelfs nu nog uiterst spaarzaam
bewoond.
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
ommuurd965ende grote wegen werden beveiligd doorwachttorens. 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.966
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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 inde4een5eeeuwenlagdicht bij dewegvan Cuijk
naar Xanten en bij de monding van de Niers in de Maas.967 Soms stichtten
immigrantennieuwenederzettingennaastverlatenvilla's.EenvoorbeeldishetZuidLimburgseVoerendaal,waardevillainhetmiddenvande4eeeuwwerdopgegeven,
maarwaarnieuwebewonersnogeeuwenlanggebruikmaaktenvanderuïnesvande
Romeinse gebouwen.
Inhetbeginvande5eeeuwverdwenenookdelaatsteRomeinselegioenenuitdeze
streken.Eenvanderedenenwas,datBrittanniëzich(in410)losmaaktevanhetRijk,
waardoordedoorvoerfunctie vanhetNederlandserivierengebiedminderbelangrijk
werd.968 Het vertrek van de troepen leidde tot een verdere economische
ineenstorting,dieeeneindmaakteaandelaatstevilla's.Ookeenbelangrijkdeelvan
deinheemsebevolkinglijktnaarzuidelijker strekentezijngeëmigreerd.Alleswijst
erop,dat de bevolkingsomvang overal in hethuidigeNederland rond de5een6e
eeuweendieptepunt bereikte.Uitdezeperiodezijnmaarweinignederzettingenen
grafvelden ontdekt,endiezijnooknogkleinvanomvang.Pollenanalytischegegevens
wijzen opverlaten cultuurland enuitbreiding vanbossen.969
Sommigenederzettingenhaddeneenwattaaierbestaan.Romeinsefortificatieswerden
soms in stand gehouden door de Frankische vorsten of, zoals in Maastricht, door
kerkelijke machthebbers.DerestantenvandeRomeinseverdedigingswerkenboden
een zekerebescherming indezeonzekeretijden enblevendaardoor aantrekkelijke
woonplaatsen.Deaanwezigheidvaneenmachthebberbetekendebovendiendateen
aantalstedelijkeactiviteiten,zoalsbepaaldeambachten,opeenlaagpitjedoorgingen.
ContinuïteitisaangetoondinMaastricht,waardeRomeinsebrugoverdeMaasnog
tot verindemiddeleeuwen bleef functioneren (in 1275storttedebruginenwerd
zij vervangen door de huidige Servaasbrug). Het laatromeinse fort bij de brug
overleefde alsbisschoppelijke residentieenookdebedevaartskerk ophetgrafvan
StServaasbleefvoortdurendingebruik.InNijmegenlijktdelaatromeinse fortificatie
ophet Valkhof in de5een6eeeuwbewoondte zijn gebleven; waarschijnlijk was
hiereenFrankischhof gevestigd.Mogelijk ishetfort, netalsdeandereRomeinse
forteninhetrivierengebied,inhandengekomenvandeFrankischekoningenenloopt
ereendirectelijn naardepalts(paleis)dieKareldeGrotebinnenderestenvanhet
Romeinsefort liet bouwen.Indeomgevingvanbeideplaatsen zijn ookagrarische
nederzettingen uit de 7eeeuw bekend.970
Debelangrijksteargumentenvoorcontinuïteitlevertdeplaatsnaamkunde.Wewezen
indevorigeparagraafalopplaatsnamendieteruggaantotdeRomeinseperiode.Dat
dezenamenblevenbestaanduidteropdatsteedsmensenindeomgevingzijnblijven
wonen.
DeaanwijzingenvoorbewoningscontinuïteittussendeRomeinseperiodeendevroege
MiddeleeuwenconcentrerenzichlangsderandenvanhetMaasdal.Opgrotereafstand
van deMaasontbreken dergelijke gegevensvrijwelgeheel.Voorhetgrootstedeel
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van het gebied maakte de bewoningsgeschiedenis in de vroege Middeleeuwen een
nieuwe start.

5.4 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
viergroepen:[1]bovengrondsebouw-enaardwerken,zoalsgrafheuvels eneenenkele
nogbestaandeRomeinseweg;[2]losseoppervlaktevondsten, zoalsvuurstenen bijlen
en pijlen; [3] sporen die slechts na opgraving aan het licht komen en [4] nietmateriële sporen, zoals plaats- en waternamen. De derde groep ishet meest divers
enomvatnederzettingsplattegronden enrestantenvangebouwenenwegen,maarook
alle mogelijke losse voorwerpen. De objecten uit deze groep hebben als
gemeenschappelijk kenmerk dat er geen sporen aan het oppervlak zichtbaar zijn.
Bijdespreidingvansporenkunnendrieaspectenwordenonderscheiden:waarisiets
geweest, waar is iets bewaard gebleven en waar is iets gevonden.
De oorspronkelijke spreiding van objecten is afhankelijk van de eisen die de mens
stelde.Voorjagers/verzamelaars wasdeaanwezigheid vanwild,vruchtenenandere
vormen van voedsel doorslaggevend. In de loop vanhetjaar werd een groot aantal
verschillendevoedselbronnen benut.Voordelandbouwwarenbewoonbaarheid(droge
voeten,water),bouwland (bewerkbaarheid, vruchtbaarheid), grasland, brandstof en
bouwmaterialen van belang. Ook dit betekende dat zeer verschillende ecotopen
werden benut.WezagenaldatmenseninhetPaleolithicumenMesolithicum vrijwel
het hele onderzoeksgebied gebruikten. In latere perioden zijn delen van het gebied
intensief gebruikt, andere delen extensiever en sommige gebieden vrijwel niet. De
groteveengebieden zijnbijvoorbeeld nahetMesolithicumvrijwelnietmeergebruikt.
Het tweede aspect, degebieden waarresten bewaard zijn gebleven, geeft een ander
spreidingsbeeld. Vooral inde gebieden die voor akkerbouw zijn gebruikt, zijn veel
oudere sporen door latere activiteiten, zoals ploegen, vernietigd. Goede
vondstomstandigheden bestaaningebieden dieinlatereperioden extensief gebruikt
zijn, zoals permanente graslanden, heidevelden enbossen. Overigens zijn ook daar
welouderesporen vernietigd,bijvoorbeeld doorafplaggen ofafbranden vandeheide
of door de werking van boomwortels.
Daarnaast zijn veel sporen behouden gebleven doordat ze later bedekt zijn door
jongerebodemlagen.Diekunnenvannatuurlijke oorsprongzijn,zoalsdedekzanden
die een aantal van de oudste paleolithische vondsten bedekken. Bij de jongere
stuifzanden omvatten de oorzaken zowel menselijke alsnatuurlijke achtergronden.
Geheeldoormenselijke activiteiten ontstondenplaggendekken opdeakkers ofoude
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, isdekans opvondsten het grootst. Ook zijn eenvoudig
herkenbare objecten, zoalsgrafheuvels, beterinkaartgebracht. Objecten diebedekt
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zijngeraakt,zijnoverhetalgemeenmoeilijkertevinden,hoewelersomsverrassende
ontwikkelingenplaatsvinden.Zozijnoudebouwlanden,relatiefhooggelegenendicht
bijdedorpskernen,geliefdegebiedenvoorhuizenbouw.Delaatstejarenismeeroog
gekomen voorde archeologische waarde vanhetbodemarchief onderdeplaggendekkenopdiebouwlandenenheefteenaantalspectaculaireopgravingenplaatsgehad.
Daardoor isjuist vandeze gebieden nurelatief veel bekend.
Despreidingvanvondstenweerspiegeltdaarnaasteenheelanderaspect:despreiding
vanarcheologen.Groteconcentraties vanvondstenineenkleingebiedzijninveel
gevallen het resultaat van één actieve archeologische werkgroep of zelfs vaneen
enkele archeoloog.
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6 Vroege Middeleeuwen
Naar de heersende families worden de vroege Middeleeuwen wel verdeeld in de
Merovingische (6e-7eeeuw),deKarolingische (8e,9eeneendeelvande 10eeeuw)
en,opdeovergangnaardehogeMiddeleeuwen,deOttoonsetijd. Hetiseenperiode
diebegonindediepecrisisnadeRomeinsetijd.Derelatieveintegratieenregionale
specialisatie vanhetRomeinserijk haddenplaatsgemaakt vooreenmeerelementair
economisch systeem, waarin regio's opnieuw vrijwel zelfvoorzienend waren. Dit
werkteinhetvoordeelvanregionalemachthebbersdieuitwarenopautonomie.Zodra
hetcentralegezagdattoeliet,vielnoordwest-Europauiteeninnagenoeg zelfstandige
gebieden.
De bevolkingsomvang bereikte waarschijnlijk haardieptepunt in de6eeeuw.Lide
Merovingische tijd begon een langzaam herstel, dat zich nadien voortzette. De
bevolkinggroeideweer,nederzettingenencultuurlandwerdenuitgebreid.Kenmerkend
isdegrotedynamiekvanhetnederzettingspatroon,metnederzettingendieregelmatig
verplaatst werden.
IndeKarolingischetijd wordtdesituatieietsduidelijker.Schriftelijke bronnengeven
enig houvast, vooral voor de bestuurlijke organisatie. De verbreiding van het
Christendom vanaf de 8e eeuw gaat gepaard met nieuwe organisatievormen
(parochies)eneentoenamevanhetaantalschriftelijke bronnen.Inhetnederzettingspatroon lijkt degrootste dynamiek voorbij;meeren meer kregen de nederzettingen
een vaste lokatie. Een deel van de huidige kerken en kastelen gaat direct terug op
voorgangers uit de 8e tot de 10eeeuw. Meer dan in de Merovingische moeten we
in de Karolingische periode de basis zoeken voor de structuur van het huidige
cultuurlandschap.

6.1 Bestuurlijke ontwikkeling
Deperiodevande 6een 7eeeuw wordtmeestalgenoemdnaardeMerovingers,een
Frankische koningsfamilie. De stichter vanhet Merovingische rijk isClovis,diein
491deThoringi,dieindeomgevingvanTongerenwoonden,onderwierpendaarmee
zijn rijk tot in onze streken uitbreidde.971
Het bleef voorlopig een gebied in de marge, alwas de Maas wel van enig belang.
Met het afnemen van de Romeinse invloed vervielen de landwegen en bleven de
rivieren overalsbelangrijke verkeerswegen.Maastrichtnameenaantalfuncties over
van het landinwaarts gelegen Tongeren.972 De stad aan de Maas was in de
Merovingische tijd een handelsplaats van enige betekenis, met rond 600 n.C. een
munt (die overigens enkele decennia later verplaatst is naar Dorestat).973 De
Maashandel en-scheepvaart zalookverdernaarhetnoorden invloedhebben gehad.
Macht wasindieeeuwen vooral gebonden aan grondbezit. Koningen breidden hun
grondbezit uit door veroveringen, huwelijken en confiscaties. Ze raakten aan de
anderekantooklandkwijt, doorerfdelingen envooralomdatzeerhunvazallenmee
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betaalden. In een periode waarin nauwelijks geld in omloop was en land de
belangrijkste vormvanrijkdom was,betaaldedekoningzijnpersoneelinland.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 dekoning zijn 'leenmannen' aan
zich bond.
In de loop van de tijd werden de Merovingische vorsten machtelozer en gingen
opkomende families als de zogenaamde Pippiniden, de voorvaderen van de latere
Karolingischekoningen,eenbedreigingvormen.Delaatstenmaaktenvanafheteind
van de 7e eeuw feitelijk, ennahet afzetten van de laatste Merovingische koning in
751 ook officieel, de dienst uit.
De Pippiniden hadden vanouds grondbezit, en daarmee een machtsbasis, in het
Maasgebied. Rond700hadden zeomvangrijke bezittingen in ondermeerMeerssen,
Susteren, Asselt, Sint Odiliënberg en Lith.974 Het Maasgebied was niet langer een
uithoek van hetrijk. Vooral KareldeGroteverbleef regelmatig inde omgeving: hij
had zijn belangrijkste residentieinAkenenbreidde ookdekleinepaltsin Nijmegen
uit tot een belangrijke residentie.975

6.1.1 Rijksgoed
Het eigen grondbezit van de Karolingische vorsten, aangeduid als koningsgoedof
rijksgoed, was van verschillende herkomst. Behalve het omvangrijke familiebezit
omvattehetderestantenvanhetbezitvandeMerovingischekoningen, geconfisceerde
goederen ennieuw veroverde gebieden.NetalseerderbijdeMerovingers kalfde dit
bezit voortdurend af. Een groot deel van het koningsgoed leren wepaskennen uit
deoorkonde waarinhetwerdweggeschonken. Eenkaart vanhetkoningsgoed inhet
huidige Nederland en België976 toont de grootste concentratie in Zuid-Limburg,
met een uitloper naar Midden-Limburg, en de aangrenzende delen van België,
aansluitend bij de palts Aken. Binnen het huidige Nederland lag een tweede
concentratie van koningsgoed in het Midden-Nederlandse rivierengebied.
InNoord-LimburgmaaktenMookenMiddelaardeeluitvaneenomvangrijk complex
rijksgoed, dat ook het aangrenzende Rijkswald omvatte.977 Mogelijk duidt de
vermelding van de pago Ganipi (in 949) op dit complex.978 Mook werd in het
laatste kwart van de 1Ie eeuw door koning Hendrik IV aan het Akense Mariastift
geschonken.979 Het gebied sloot aan op de uitgebreide bezittingen in het MiddenNederlandse rivierengebied en op de palts van Nijmegen.
In Midden-Limburg worden naast de oude familiebezittingen in Asselt en Sint
Odiliënberg ookMaasbracht, Swalmen,EchtenLinnealskoningsgoed genoemd.980
Vageherinneringen aandebandenvanEchtmetdeKarolingerskunneneeuwenlater
tot de legende van Pepijn en het Echterbos hebben geïnspireerd.981
Ten westen van de Maas bestaan aanwijzingen voor een paar enorme domeinen in
deomgeving vanHeel.Inlatere eeuwenlagen hier deheerlijkheden Heel,Wessem,
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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 nebben
uitgemaakt van het domein Heel, wat blijkt uit de oude parochie-indeling.982
Grathem vormde later voorhet wereldlijk bestuur een Thornse exclave,hoewelhet
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.
Tussendebeideconcentratiegebieden toontdekaartvankoningsgoedeenopvallend
hiaat in het Noord-Limburgse Maasdal tussen Kessel en Mook. Deze leegte is
misschien meerhet gevolg van gebrek aan gegevens dan van gebrek aan rijksgoed.
Juist in dit gebied vinden we een aantal malen het toponiem vorst: Grubbenvorst,
Broekhuizenvorst enVorstbijVelden.Vorstduidtopeenjachtgebied(een 'foreest'),
dat meestal van koninklijke oorsprong was.

6.1.2 Uiteenvallen van het Karolingische rijk
Hetgroterijk vanKareldeGrotewerdinde9eeeuweenpaarmaalgesplitstenviel
uiteeninsteedskleinereeenheden.Indedaaropvolgendeeeuwvielhetcentralegezag
infeitegrotendeelswegenkregenlokaleenregionalehereneengrote zelfstandigheid.
Lokalefamilies alsdevooroudersvandegravenvanKesselkondeneenmachtsbasis
opbouwen. Enkele van de oudste kastelen stammen uit deze periode.
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
ondernamen,waarbij zesomsverderivieren opvoeren.Een9e-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 in Noorwegen.983 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 vaststelde984, in Hasselt bij Arcen985 en in het ZuidLimburgse Elsloo. De laatste lokatie past wat beter bij de details die door de
monniken van Stavelot-Malmedy over de Noormannenraids worden gegeven.986
De meeste argumenten wijzen toch wel op Asselt.987
Hetwarenonrustigetijden.Kroniekschrijvers uitdetiendeenelfde eeuwbeschreven
het gebied tussen Maas enRijn alseen onveilige enbijna onbewoonde streek, waar
men hier en daar in een bos temidden van ruïnes, half verwilderde mensen
aantrof.988
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6.2 De landbouw
6.2.1 Landbouwsysteem
Vandevroegmiddeleeuwselandbouw inhetonderzoeksgebied isvrijwelniets bekend.
Uit algemene literatuur komt een beeld naar voren van een zeer gemengde
bedrijfsvoering, waarin de veehouderij een belangrijke plaats innam.989 De
vroegmiddeleeuwse boer onttrok een breed pakket aan plantaardige en dierlijke
Produkten aan zijn akkers, weiden, bossen en heidevelden.
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.990

6.2.2 Nederzettingen en grondbezit; het domaniale stelsel
Het is buitengewoon moeilijk ominzicht tekrijgen innederzettingen en grondbezit
in de vroege Middeleeuwen. De beschikbare gegevens zijn bovendien ongelijk
gespreid overdeverschillendecategorieën.Vanhetparticulierekleingrondbezit 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 duidelijk wordt hoe die waren opgebouwd. We mogen
aannemendattenminsteeendeelvandegroterebezittingen zijn geëxploiteerd volgens
het domaniale stelsel ('hofstelsel').

Kenmerken van het domaniale stelsel
Het domaniale stelsel was een bedrijfstype waarbij het land van een grootgrondbezitter werdbewerkt door onvrijen ('horigen'), dieinruilvoorhun arbeid een stuk
landkregen waarmeezeinhuneigenonderhoudkondenvoorzien.Hetlanddatvanuit
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,
was een antwoord opdegeldschaarste vandevroege Middeleeuwen. Toen de geldeconomieindelateMiddeleeuwen weeropkwam,werdendemansiomgezetinpachtbedrijven of verkocht.
In het ideale geval viel een hof samen met een dorp, zoals in figuur 79. De
werkelijkheid wasechter vaakgecompliceerder.Naastdehofkondenook boerderijen
van andere eigenaren in een dorp liggen.Evenzo kon een hof nog bezit in naburige
dorpen hebben. De meest ingewikkelde hoven bestonden uit een groot aantal zeer
verspreide huizen en stukken land, die werden bestuurd vanuit een centrale hof. In
zulkegevallenwerdhethelecomplexwelgenoemdnaardecentralehof. Debronnen
gaanvooraluitvanbezitseenheden,nietvangeografische eenheden.Uitdiebronnen
valt dan ook maar zelden op te maken welk type wordt bedoeld.
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V =vroonland
H=hof
K =kerk
M=mansus

Fig. 79Ideaaltypevaneenvroegmiddeleeuwsehof. Uit:Vervloet, 1986, p. 17

Daarbijmoetenwebedenkendatdemeestehovenpasuitlaterebronnenbekendzijn.
Hetis vaak onmogelijk uit temakenof eenlaatmiddeleeuwse vermelding vaneen
'hof' duidt opeenvroegmiddeleeuwse 'curtis',opeenlaterehof (bijvoorbeeld een
van de vele leen- en laathoven die ontstonden door latere reorganisaties van
verspreidebezittingen)ofopeengewoneboerderij.Totdebesteaanwijzingenvoor
hetdomanialestelselbehoren,naastdeaanduiding'curtis'allerleirechtenendiensten
die,omwatvoorredendanook,blevenbestaannadatheteigenlijkedomanialestelsel
alwasverdwenen. Eenvoorbeeld isdekeurmede,oorspronkelijk hetrecht vande
heer omhet beste stuk te kiezen uit denalatenschap van eenhorige.
De grotere domeinen besloegen enorme gebieden en waren in hoge mate zelfvoorzienend. Naast bouwlanden, weilanden en bossen omvatte zo'n domein ook
visrechten,eenwatermolenensomsenkelegespecialiseerdenederzettingen.Namen
als Houthuizen en Broekhuizen zijn mogelijk gegeven vanuit één domeincentrum
(Lottum)enwijzenwellichtopeenspecialefunctiebinnenhetdomein.InDuitsland
blijkt opvallend vaak een nederzetting met de naam Houthuizen (Holthausen,
Holzhausen)inhetgebiedvaneenvroegmiddeleeuwsehofteliggen.Deinterpretatie
is,datdezenamenniet alleendeligginginhetbosaangeven,maar ookde functie
vanhoutleveranciervoorhetheledomein.991Misschienkunnenwehierookdenken
aan de gehuchten met de naam Hout bij Blerick enKessel.
Hetdomaniale stelselinNoord- enMidden-Lintburg
Werdlangetijd aangenomendathetdomanialestelselingrotedelenvanNederland
nietofnauwelijks heeft bestaan,delaatstejarenwordeninuiteenlopendegebieden
steeds meer aanwijzingen voor 'hoven' gevonden992.Indit licht bezien ishetniet
al te gewaagd om ook in Noord- en Midden-Limburg het voorkomen van het
domanialestelselindevroegeMiddeleeuwenteveronderstellen.Vooraldeomgeving
vandeMaaswasbepaald geenuithoek.DeKarolingische vorsten bezatenergrote
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.
Een aantal hoven valt wel met enige zekerheid aan te wijzen, vooral in MiddenLimburg.DehofvanAsseltwordtgenoemdin860enwasoorspronkelijk koninklijk
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bezit. Aan dehof was het recht van keurmede verbonden. Ook dehof van Wessem
kanteruggaan op oorspronkelijk koninklijk bezit.Dezehof waslater eigendom van
het klooster van Sint Pantaleon in Keulen.993In de oude landelijke kern van Venlo
lagindelateMiddeleeuwen deGravenhof (laterHertogenhof), mogelijk deopvolger
van een vroegmiddeleeuwse hof. In de directe omgeving zijn 9e-eeuwse
bewoningssporen aangetroffen.994 Ook Genhof in Melick kan teruggaan op een
vroegmiddeleeuwse hof995. In de omgeving, zowel bij Melick als bij Herkenbosch,
lagen keurmedige goederen.996 Ook een deel van het land van de hof van Lierop
(de tegenwoordige Jongenhof) was keurmedig.997
Dehof van Thorn wordt in 1234 vermeld als curia de Thorenm en beschikte over
het recht van keurmede. Monna situeert het centrum van deze hof in de omgeving
vandekerkenzetzichdaarbijaftegen deopvattingvanBelonje,diedeGroteHegge
als nazaat van de hof zag. Het belangrijkste argument tegen het laatste is, dat de
Grote Hegge pas in 1389 voor het eerst vermeld wordt en ontbreekt in oudere
opsommingen van de bezittingen van de abdij.999
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.1000
Herten biedt een voorbeeld van eenhofdie wealleen 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
beschrijvingen van het abdijbezit1001 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 1221verkochtdeabdijhaarbezitinHerten,danomschreven als
een curtis, aan de jonge Munsterabdij in Roermond. De hof omvatte niet de hele
plaats:deMunsterabdij hadin 1220aldriehuizen en 18bunder akkerland inHerten
gekocht van het Akense kapittel van Sint Adalbert.1002 In 1220worden keurmeden
vermeld.1003
Keurmedige goederen worden verder nog genoemd in Neer1004, Blitterswijk, Horst
en Venray1005, Asenray1006, Exaten1007, Weert1008 en zelfs in de relatief jong
lijkende groep kamphoeven in Haler.1009 Alles bij elkaar zijn de aanwijzingen voor
hetdomaniale stelsel doorhethele onderzoeksgebied verspreid,hoewel degrootste
concentratie in de omgeving van de Maas ligt.
Degegevensoverhetdomaniale stelselvormeneenbelangrijke bronvankennisover
delandbouw inde vroege Middeleeuwen. Hetisechternognauwelijks mogelijk de
gegevenslandschappelijk teinterpreteren.Vangeenenkelehofistotnutoedeligging
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.
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6.2.3Ontstaanvandevelden
In de vroege Middeleeuwen ontstonden waarschijnlijk de eerste velden. Uit de
definitie vaninhoofdstuk 3kunnen wedrieessentiëlekenmerkenhalen:[1]erzijn
verschillende eigenaren en/of gebruikers (dat hoeven er niet veel te zijn; de
kleinschalige verkaveling is gebruikelijk, maarniet essentieel voor een veld); [2]
visuele openheid en [3] het gebruik als bouwland (hoewel er na de oogst en in
braakperioden welvee opmaggrazen),waarbij denadrukligt opgraanteelt.
Onduidelijk is,wanneerdezecombinatieontstond.Menneemtaandatindevroege
Middeleeuwenkleine,omwaldeakkertjesdomineerden.Veldensuggerereneenzekere
organisatieeneenaantalonderlingeafspraken.Devoordelenvaneenaaneengesloten
open bouwland zijn het duidelijkst als over het hele veld hetzelfde gewas wordt
geteeld,wateenverbandlijkt aantegevenmetdespecialisatieopgraanteelt.Inde
internationale literatuur lijken de gedachten de laatstejaren uit te gaan naar een
ontstaan rond de 9e of 10eeeuw.1010

6.3 Nederzettingen
6.3.1 Nederzettingen engrafvelden in deMerovingische tijd
In de Merovingische tijd waren nederzettingen en begraafplaatsen ruimtelijk
gescheiden,zoalsdatookindeRomeinseperiodegebruikelijk wasgeweest.Totnu
toe zijn meer grafvelden dan nederzettingen bekend.Grafvelden zijn ondermeer
gevonden bij Blerick (5e-7e eeuw)1011, Hunsel, Posterholt, Vlodrop, Swalmen,
Grubbenvorst en Bergen.Het grafveld bij Swalmendateert uitde6e en7eeeuw,
maarbevatookRomeinsesporen.BijPosterholtwerden 82gravenuitde7een8e
eeuwonderzocht,maarmogelijk gaathetomhetjongstedeelvaneengrafveld dat
5 tot 6keer zogroot is geweest.1012
Pas de laatstejaren zijn nederzettingen uit deMerovingische periode ontdekt:de
hutkommen uit de 6een 7eeeuw diein 1969in Grubbenvorst werden gevonden,
warendeeersteMerovingische bewoningssporen inLimburg.Korttevorenwasin
Cuykeenhutkomuitde6e/7eeeuwgevonden.Hetbetreft eenweefluit, diebijeen
nabijgelegen huis moet hebben behoord.1013 De al eerder genoemde nederzetting
bij Gennepbleef bewoond tot omstreeks 500n.C.enenigelosse vondsten wijzen
erop, dat in de omgeving in de 6e en 7e eeuw mensen woonden. Rond die tijd
bestond ook al een nederzetting in de omgeving van de latere Sint
Maartenskerk1014,eveneens een gebied waar ookalindeRomeinse tijd bewoning
is geweest.1015 Vierkilometer stroomopwaarts laginde 6eeeuw een nederzetting
aandeNiers,terplaatsevanhethuidigeZelder.Hetbijbehorendegrafveld bleeftot
ver in de 7e eeuw in gebruik.1016 Bij Reuver werden bewoningssporen uit de 7e
eeuw, naast Romeinse sporen, aangetroffen bij de uitbreiding van een
bungalowpark.1017 Andere vroegmiddeleeuwse vondsten zijn bekend uit een
grindgat bijBeesel.1018
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De gegevens overziend valt de nadruk op de omgeving van de Maas en de grotere
beken op. Het grafveld bij Hunsel vormt een van de weinige aanwijzingen voor
menselijke activiteiten verder landinwaarts.1019 Een tweede opvallend punt is de
grote dynamiek in nederzettingen. De meeste nederzettingen werden na kortere of
langere tijd weer verlaten. De grafvelden bleven langer in gebruik. Men krijgt de
indruk vaneenzekereterritoriale indeling,waarbijeengrafveld hetmeest constante
onderdeelwas.Debijbehorende nederzettingen zwierven binnendatterritorium:als
een boerderij aan vervanging toe was, werd de nieuwe elders gebouwd. Naar de
redenen kunnen we slechts gissen. Wel moet een plek die enige decennia als
woonplaats heeft gediend, door de voortdurende bemesting met afval waardevol
bouwland hebben opgeleverd.1020
Een overzichtskaart van Merovingische vondsten in heel Nederland1021 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
kijkennaardeabsolute aantallen. Schattingen voorDuitslandkomenuitop2,2à2,4
inwoners per km2 in de 6e eeuw,1022 wat voor ons onderzoeksgebied zou
neerkomen op zo'n 3500 mensen. Heidinga1023 geeft zelfs een nog lager getal voor
heelNederland buitenLimburginde7eeeuw:20 000-30 000mensen,ofwel minder
dan 1inwoner per km2.

6.3.2 Uitbreiding van het aantal nederzettingen
Bij gebrek aan archeologische en archivalische gegevens vormen plaatsnamen de
belangrijkste bron.Daarbij zijn zowelRomeinse alsvroegmiddeleeuwsenamenvan
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 zijndeplaatsnamenop-heem('woonplaats'),eenwoorddatvanaf
devijfde eeuwalsaanduidingvoornederzettingeningebruikkwamenronddetiende
eeuw weer in onbruik raakte.
Aan de westzijde vande Maas vinden we, zoals wehierboven al zagen, een aantal
namen die teruggaan tot de Romeinse tijd: Kessenich, Heel,Kessel,Blerick, Cuijk
enmisschienWiler(bijBlerick).Indetussenliggende gebiedenkomenwedenodige
vroegmiddeleeuwsenamentegen.VooralinhetgebiedtussenKessenichenHeellijkt
een groot aantal nederzettingen tehebben bestaan. Thorn enWessem bestonden in
de tiende eeuw.1024 Iets verder landinwaarts ligt Grathem, met een -heemnaam.
Verder naar het noorden stuiten we langs de Maas op de -heemnamen Buggenum,
Lottum, Megelsum (bij Meerlo) en Wanssum (waarvan het eerste lid wel eens is
afgeleid van de naam Wodan)1025. Andere oude namen zijn hier Geysteren en de
algenoemdenamenop-vorst(Broekhuizenvorst, Grubbenvorst).Delaatsteduidden
oorspronkelijk geen nederzettingen aan, maar wijzen wel opmenselijke activiteit.
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
AkenseMariastift inkomsten(de'negenden') in43plaatsen.Bijeenbevestigingvan
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die schenking in 888is een lijst vandie43plaatsen toegevoegd enblijkt het onder
meeromMaasbrachtenAsselttegaan.In966isdelijst alaangevuldtot50plaatsen
en valt ook Linne eronder.1026 Aan de Maas lagen verder nog Echt, Rijkel en de
verschillende Wilers (Wieier bij Swalmen,Wielder bij Lottum en Wiler bij Venlo,
die overigens geen van alle vroeg worden vermeld.1027 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. Uit archeologisch
onderzoek blijkt datterplaatse vandehuidigebinnenstad van Venloin de9eeeuw
weer een nederzetting gesticht werd, zes eeuwen nadat de Romeinse nederzetting
ter plaatse verlaten was.1028
Aan de Roer vinden we, naast het al eerder genoemde Sint Odiliënberg en het
Romeinse Melick, in de vroege Middeleeuwen Roer en Vlodrop. Beide
laatstgenoemdeplaatsenwordenvermeldindealeerdergenoemdeoorkondeuit943.
Indezelfde oorkondevinden weookMaasniel,aaneenkleine zijbeek vandeMaas.
Verdernaarhetnoorden toe omvathet bewoondegebied maareenzeersmallezone
aan de Maas.Tussen de Romeinse namen Mook en Tegelen vinden wehier 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 dekroniek vanAlpertus van Metz een versterking inhet begin
van de elfde eeuw.1029
Verder landinwaarts, in het dekzandgebied rond de Peel, zijn maar weinig
aanwijzingen vooroudebewoning.Een 10e-eeuwsevermelding vanHeldenlijkt op
een misverstand te berusten.1030 Dat het toch niet helemaal leeg was, bewijzen
-heemnamen Veltum (bij Venray) en Sevenum. Een naam als Venray (een -radenaam) is moeilijk in de tijd te plaatsen, maar tot voor kort werd een
hoogmiddeleeuwse oorsprong aangenomen. De verrassende vroegmiddeleeuwse
vondsten (vanafca700)indedorpskern verlengden debewoningsgeschiedenis hier
meteen met een aantal eeuwen.1031 De vondst van een merovingische fibula uit
ca 600 n.C. op het Antoniusveld1032 brengt de bewoningsgeschiedenis van deze
omgeving nog een eeuw verder terug.
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
gebruikissindsdevroegeMiddeleeuwen enmisschiennogwellanger.Doorgebrek
aan gegevens ishetniet mogelijk dit oudstecultuurland opdekaart aante wijzen.
Er is welverondersteld dat denederzettingen inhet zandgebied gesticht zijn vanuit
de oudere nederzettingen aan de Maas.1033 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.
Bewoningscontinuïteit sinds de Romeinse tijd, en van daaruit een zelfstandige
ontwikkeling, is ook voor het zandgebied mogelijk.
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6.3.3 Kerkstichtingen
De oudste kerken
Maastricht was de enige plaats in het huidige Limburg waar een christelijke kern
dedonkere eeuwenoverleefde. Rond 650wasMaastrichtdemeestnoordelijke plaats
aandeMaas meteenchristelijke kerk.Daarnaverbreiddehetchristendom zichsnel,
vooral door desteun van de Frankischekoningen. Het verdwijnen vangrafgiften in
hetbegin vande8eeeuw ismogelijk aleenuitingvandeverbreiding vandenieuwe
godsdienst. Soms werd een kerk of kapel gebouwd op een bestaande
begraafplaats.1034 Meestal echter werden de oudere grafvelden, die buiten de
nederzettingen lagen, opgegeven ten gunste van de kerken en kerkhoven.
De oudste kerken in het Maasgebied ten noorden van Maastricht zijn die van
Susteren, Sint Odiliënberg en Aldeneik. Ze staan bekend als de drie Maaslandse
munsters (moederkerken).Deoudstevandedrie,dievanSusteren,isomstreeks 714
gesticht.Devrouwvanhofmeier Pepijn vanHerstal,Plectrudis (Pepijn enPlectrudis
waren de grootouders van Karel de Grote), kocht hier een landgoed van de beide
zoonsvanhaarzuster.Ophet landgoed werdeenkerkeneenklooster gebouwd, die
vervolgens aan Willibrord werden geschonken. De beschermheilige, Sint Salvator,
doet vermoeden dat Willibrord bij de stichting betrokken was.1035
De beide andere 'munsters' zijn in het midden van de 8e eeuw gesticht: het
vrouwenklooster van Aldeneik (bij Maaseik) doordedames Harlindis enRenulaen
hun ouders1036,dekerk van Sint Odiliënberg waarschijnlijk doorde Angelsaksische
bisschopWiro.DiekreegvanPepijn IIItoestemmingkreegomzichindeeenzaamheid terug te trekken, op een heuvel die aan Pepijn toebehoorde. Later zouden zijn
landgenoten Plechelm en Odger zich bij hem hebben gevoegd. Hieruit ontstond de
parochiekerk van Sint Petrus, die nog als O.L.V. kapel naast de tegenwoordige
parochiekerk staat. Van beide kerken kunnen delen nog uit de 11eeeuw stammen,
al is vooral de grote kerk meermalen (in de 19e eeuw zelfs nogal drastisch)
verbouwd.1037
In858 schonk Lotharius IIdeze Petruskerk aan bisschopHungerus van Utrecht,die
gevlucht wasvoordeNoormannen. Hij vertrok alnakortetijd naar Deventer, maar
hetkloosterdatdemeegekomenkanunnikenopdebergstichttenbleefbestaan.Toen
demeestekannunniken weerterugkeerdennaar Utrechtbleven zevenvanhen onder
leiding van eenproost achter. Het kapittel is in 1362naar Roermond overgebracht.
Omstreeks 1465werdendeverlatengebouwenbetrokkendoormonnikenvandeorde
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
vormU(de)lenberg voor,die zalduiden opeen bergineen 'ode' (moeras,laagland).
Deze laatste vorm werd door de monniken verfraaid tot Odiliënberg. 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. Odiliawerd zelfs
naverloopvantijd opgenomen indeMidden-Limburgse volksverhalen alsdedochter
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van de Pepijn die het Echterbos aan de bewoners van Echt zou hebben
geschonken.1038
Is de band van Susteren met Willibrord duidelijk, elders bestaan geen duidelijke
aanwijzingen voor activiteiten van deheilige indeze streken. Toch komen wehem
regelmatig tegen. De kerken van Geysteren, gebouwd opeen plek met bewoningssporen uit de 7e en 8e eeuw1039, en Stramproy zijn aan Willibrord gewijd en ook
dekerkenvanGrubbenvorst,Lottum,MeerloenMeyelhebbenbindingenmetWillibrord.1040 Ten westen van Geysteren, op de grens van Geysteren, Venray en het
BrabantseMaashees,ligtbovendien eeninteressanteWillibrordsput,naast een 16eeeuwse Willibrordkapel (fig. 80). 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 onderzoekwijst eropdatdepoelindietijd waarschijnlijk indeheide
lag, maar dat in de omgeving ook bos en cultuurland lagen.1041
Op een onbekend tijdstip is een 3 m brede en 90 cm diepe gracht om de poel
aangelegd. Op de bodem van deze gracht, alsmede ophet talud van de poel en op
een 30cmdikke veenlaag indepoel,is 13e-eeuws baksteenpuin gevonden.Poelen
gracht zijn verland, de poel is uitgegraven en later dichtgestoven. Uit de 14e eeuw
stamt de bakstenen put, die in de 14e-15eeeuw door een ringwal werd beschermd
tegen stuifzand. Later stoof ookdie ringwalonder.Indeput zijn Merovingische en
Karolingische scherven gevonden.1042 Het lijkt hier te gaan om een gekerstende
heidense bron.1043Datzelfde kan worden verondersteld voor de bron onder de kerk
van Sevenum.1044
Rond hetjaar 1000moeten alverschillende andere kerken hebben bestaan. Tussen
972 en 995 stichtte graaf Ansfried het klooster van Thorn.1045 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
'Tornensi monasterio' in de kroniek van de bisschop van Merseburg uit 1007.1046
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 bestond voor de stichting van het klooster; waarschijnlijk is zij in
het derde kwart van de 10e eeuw gesticht.1047 De nabijgelegen kerk van Wessem
is al in de 10e eeuw afgescheiden van de parochie Heel, die dus nog ouder moet
zijn.1048 De kerk van Echt werd in 929-939 geschonken aan het Sint Servaasstift
in Maastricht.1049 Verder naar het noorden bestonden de kerken van Venlo en
Tegelen al aan het eind van de tiende eeuw.1050 Een dergelijke ouderdom is ook
wel eens, overigens zonder nadere argumenten, geopperd voor de kerk van
Well.1051
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Fig. 80 De Willibrordsput ten westen van Geysteren. Betekenis van de cijfers: 1 kapel (16e eeuw);2
aanbouw (1849); 3 put; 4grenspaal; 5 zodenwal; 6 oude toegang (Munsters, 1967, p. 437)

Tabel 11 geeft een overzicht van een aantal bouwhistorische gegevens, voor een
belangrijk deel gebaseerd op opgravingen na de verwoestingen van de Tweede
Wereldoorlog (fig. 81,82). Vetgedrukt zijn kerken waarvan delen of voorgangers
door Stoepker1052 als pre-romaans werden gekenschetst, wat betekent dat ze op
zijn laatst in het begin van de 1Ie eeuw zijn gebouwd. Ook bouwmaterialen geven
inzichtindateringen.HoutenkerkenwerdengevondeninBuggenumenGrubbenvorst,
mogelijk ook in Geysteren en in Gennep.1053 Een aantal van die kerken moet uit
de vroege Middeleeuwen dateren. Delen van het metselwerk van de kerken van
Buggenum, Maasniel en Sint Odiliënberg wijzen opbouwactiviteiten in de
Karolingische periode.1054 Ook de kerken van Maaskeien en ijzeroer hebben over
het algemeen een hoge ouderdom. IJzeroer istotca 1200 toegepast voor
kerkenbouw.1055
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Fig.81 Fundering vankerken inGrubbenvorst, opgegraven doorP.Glazema. Opdevoorgrondishet
laterekoortezien,gebouwdvankalksteen(mergel).Daarbinnenligtdefunderingvanhetouderekoor,
vanMaaskeien eneenlaagtufsteen. De oostmuur vanhetschiplaterdoorbroken naarhetkoor, wat
eropwijstdathetschipouderis.Opdeachtergrondisdefunderingvandelaterebakstenenwesttoren
te zien(Uit:Limburg's verleden 2, 1967)

Weereenanderebronvormendemoeder-dochterrelatiestussenkerken(fig.83).Zo
was dekerk vanHorst eendochterkerk van Blerick. Heldenvormdetot inde 17e
eeuw samen met Kessel één schepenbank (nog in de 19e eeuw heette het meest
westelijke deel van Helden de 'Kesselsche Velden') en men mag misschien
veronderstellen dathetookoorspronkelijk éénparochievormde.Indatgevalishet
waarschijnlijk dat de oudste kerk aan de Maas stond en dat Helden daarvan een
dochterkerk is, maarhet blijft een veronderstelling.1056
Nog minder duidelijkheid bieden de typisch Midden-Limburgse 'bijkerken',
zelfstandigekerkendiedesondanksnogonderdemoederkerkvielen.Verschillende
kerkeninhetbinnenlandwarenalsbijkerknoglangetijdondergeschiktaaneenkerk
aan de Maas: Ittervoort en Stramproy waren bijkerken van Thorn, Beegden en
GrathemvanWessemenHunselvanKessenich.DekerkvanHeythuysenwordtin
1646genoemdalsbijkerk vanBuggenum,datzelfweereenbijkerkvanThornwas.
Delaatsterelatielaatalziendatwevoorzichtigmoetenzijnmetconclusies:dekerk
van Buggenum is ouder dan de hoofdkerk in Thorn. Zeker in dit geval moet de
onderlingeverhoudingteruggaanopeenlaterereorganisatievandeparochiestructuur
door de abdij Thorn.
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Tabel 11Bouwmaterialen in opgegraven kerken (Munsters, 1967,p.456; Glazema,
1948b; 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

Äfferden
Arcen
Asselt
Baexem
Beegden
Bergen
Blerick
Broekhuizen
h
Broekhuizenvorst
Buggenum
h
Gennep
h
Geysteren
h
Grathem
Grubbenvorst
h
Heel
Herkenbosch
Horst
h
Maasniel
Middelaar
Neeritter
Roermond (Munster)
Roermond (vm Francisk.)
Sevenum
h
Sint Odiliënberg (Petruskerk
Sint Odiliënberg (Maartenskerk)
Swolgen
h
Thom
Venlo-Sint Maarten
Wessem

ijzeroer

vuursteen

mergel

tufsteen

Rom. materiaal

kolenzand
steen

k
k
k
k
k
k
k
k

k
k

k

k

k
k

Fig. 82 Fundering van de middeleeuwse kerk van Maasniel, opgegraven door P. Glazema. behalve
veldkeien zijnfragmenten van Romeinse pannen en brokken rodemortel gebruikt (Uit: Limburg's verleden
2, 1967)
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Fig. 83 Kerkfiliaties (tek. P. Verweij)

Bij kerken waarvan geenschriftelijke, archeologische of bouwkundigedateringte
geven valt, kan de patroonheilige (tabel 12) soms aanwijzingen geven voor de
ouderdom.Patroonheiligen (patrocinia) zijn aanmodeonderheviggeweest,eneen
aantal heiligen was vooral in een bepaalde periode populair. Typisch vroegmiddeleeuwse patroonheiligen zijn Sint Petrus (in Arcen, Baarlo,Bergen en Sint
Odilienberg)enSintSalvator(Broekhuizenvorst).VooralopgrondvanhetSalvatorpatrociniumwordtwelveronderstelddatdekerkvanBroekhuizenvorstdemoederkerk
isvandievanBroekhuizen,hoeweldelaatstenadienalsdebelangrijkstevandetwee
gold. Archeologische gegevens bevestigen de hogere ouderdom van de kerk
van Broekhuizenvorst.1058
Interessant is ook dekerk vanAfferden, die aan Cosmas &Damianus is gewijd
Afferden maakt deeluit van eenreeks kerken in de omgeving van Nijmegen met
ditpatrocinium. Zestammen waarschijnlijk uit de 10eeeuw,wat inhet gevalvan
Afferden door archeologische gegevens bevestigd wordt.1059 Een aantal andere
patroonheiligen kan volgens Luissen1060 wijzen op vroege zuidelijke invloed, via
grootgrondbezittersdiebandenhaddenmetkerngebiedenvanhetMerovingische rijk
HetgaatomheiligenalsDionysius(Asselt,Heijen),Stephanus(Heel,Stevensweert)
Medardus(Wessem),Aldegondis(Buggenum)enLandricus(Echt).Demeestevar!
dezekerken zijn inderdaad vroegmiddeleeuws,maarbijStevensweertenHeijenis
erwelergweinigdatdezehogeouderdombevestigt.Deoudstedelenvandekerk
vanAsseltstammenmogelijkuitde1Ieeeuw.AsseltwaseenbijkerkvanSwalmen,
maar wordt in 16e-eeuwse bronnen wel als de moederkerk van de twee
aangeduid.
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Tabel 12 Patroonheiligen van middeleeuwse kerken (grotendeels naar Van Veen,
1923)
Patroonheilige
Adelbert
Aldegundis
Andreas
Antonius
Catharina
Christoffel
Cosmas en Damianus
Dionysius
Fabianus en Sebastianus
Geertmid
Jacobus
Johannes de Doper
Lambertus
Lambertus en Lucia
Landricus en Anna
Laurentius
Leonardus
Margaretha
Maria/O.L. Vrouw
Maria Geboorte
Martinus
Medardus
Michael
Nicolaas
Petrus
Petrus en Lucia
Petrus Banden
Salvator
Servatius
Severinus
Stephanus
Vitus
Willibrord

kerk
Mook (oorspronkelijk)
Buggenum, Maasbree
Melick, Velden
Mook (later)
Montfort
Roermond
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, Hom, Linne, Neer, Sint Odiliënberg, Tegelen, Venlo, Vlodrop, Weert
Wessem
Herten, Thom, Wanssum
Broekhuizen, Heythuysen, Meyel
Arcen, Baarlo, Roggel
Bergen
Venray
Broekhuizenvorst
Nunhem
Grathem
Heel, Stevensweert
Well
Geysteren, Stramproy

SintMaarten,netalsDionysiuspopulairbijdeFrankischeheersers,isinveel streken
een redelijk betrouwbare indicatie voor een vroegmiddeleeuwse kerk.1062 In het
Maasgebiedlijktdezeheiligeechterveellangerdanelderspopulairtezijn gebleven.
Hoewel een aantal Maartenskerken (Gennep, Tegelen, Venlo, Vlodrop) zeker oud
is, en een aantal andere oud kan zijn (Horn, Linne, Neer, Weert) bestaan er ook
jongere voorbeelden.1063 Zo lijkt twijfel op zijn plaats in Beegden, waar Maarten
mogelijk niet de oorspronkelijke patroonheilige is (in 1646 wordt Leonardus als
patroon genoemd).InOdiliënbergisdeSintMaartenskerkjongerdande Petruskerk.
DeWillibrordpatrocinia zijn uiteraard van na de dood van deheilige, alkunnen 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 vanThorn en werdpas in 1583 zelfstandig.
Andere heiligen zijn juist van latere datum. 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 bisschop1064 die later de huisheilige van het
bisdom werd en die alspatrocinium in deze streek door deeeuwen heen op Luikse
invloed wijst.

288

Hoeweldebovenstaandegegevensallemaalenigszinsonzekerblijven,wijzen zewel
allemaalindezelfderichting.Hetlijkterp,datdeoudstekerkenaandeMaasstonden,
en dat de kerken in het binnenland over het algemeenjonger zijn en mogelijk zijn
gesticht vanuit de kerken aan de Maas.

Kloosters en hun grondbezit
Devroegmiddeleeuwsekloosters,dietotdeBenedictijnerorde behoorden,beschikten
vaak overenorme bezittingen. Veelvandeoudstekloosters werdendoordekoning
ofdoorrijksgroten voorzienvanuitgestrektelanderijen,waarondercompletedorpen.
Een belangrijk deelvanhetgrondbezit vandezeoudstekloostersgaatdanookterug
op rijksgoed
Naasthetbezitvankloosters inhetgebied zelf ofindedirecteomgeving (Susteren,
Thorn)laginNoord-enMidden-Limburgookbezitvanverderweggelegenkloosters.
ZowerdWessemin965geschonkenaanhetkorttevorengestichtekloostervanSint
Pantaleon in Keulen1065 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 10e eeuw gestichte) Sint
QuirinuskloosterinNeuss.InKesselhaddeO.L.V.-abdij inSoissonsinde 10eeeuw
bezittingen1066 en het Maastrichtse Sint Servaaskapittel had al vroeg bezittingen,
waaronder een omvangrijke tiendgang, in Weert.

Eigenkerken
Hetgrootstedeelvandevroegmiddeleeuwsekerkeniswaarschijnlijk nietdoordorpen
of bisschoppen gesticht, maar door de (wereldlijke of geestelijke) eigenaren van
landgoederen.Privébezitvankerken,zogenaamdeeigenkerken,wassindsde6eeeuw
toegestaan.
Hetbezitvaneenkerkwaslucratief doordeinkomstendiehetopleverde.Zogingen
detienden,oorspronkelijk bedoeld voorhet onderhoud vankerkenpastoor,naarde
eigenaar van dekerk. Detienden werden innaturageïnd en soms verzameld ineen
speciaal gebouwde tiendschuur. De Roermondse Munsterabdij bezat al in 1395en
zekernog in 1472een schuurin Weerde(Stevensweert),waar zedetiendenuit die
plaats opsloeg.1067 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 kastelen Horst (schuur uit 1744)1068,Well en Hillenraad.
Na aftrek van het salaris van de pastoor, die overigens door de eigenaar werd
uitgekozen,enhet onderhoud vandekerkbleef zekerineenwelvarendestreeknog
genoegover.Tochlijkterwelenigeterughoudendheid tezijn betrachtbijhetstichten
van kerken. Situaties als in Engeland, waar soms twee of drie kerken in hetzelfde
dorpeenbeeldgevenvanbestuurlijke concurrentie,zijninhetonderzoeksgebied niet
bekend.
Eigenkerken werden door de kerkelijke hiërarchie als een noodzakelijk kwaad
beschouwd. In de vroege Middeleeuwen moet de kerkenbouw, en daarmee de
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verbreiding van het Christendom, sterk door de bouw van eigenkerken zijn
gestimuleerd. Dekeerzijde wasdeinvloed vandelocaleelite,diebovendieneendeel
van de inkomsten van de kerk afroomde. In 1179 (Derde Concilie van Lateranen),
toen de positie van dekerk sterk genoeg was geworden, werd de mogelijkheid van
het stichten van eigenkerken afgeschaft.1069
Hetrecht omdepastoor voortedragen (het 'patronaatsrecht') kaneeuwen later nog
een aanwijzing geven voordekerkstichter. Zoblijkt hetpatronaatsrecht vandekerk
van Well in 1321 in handen van de Sint Vitusabdij te Mönchengladbach,1070 wat
samen methet SintVitus-patrocinium van dekerk een sterke aanwijzing geeft voor
een stichting door de abdij.
Deverbinding vandeoudstekerken aangrondherenwerpteniglichtopdespreiding
vandiekerken.Wezagenhierboeven aldatdekerken aandeMaaswat ouderwaren
en als moederkerk dienden voor kerken in het dekzandgebied. Dat hoeft niet te
betekenen datdenederzettingen inhet binnenland vanuithetMaasdal zijn gesticht:
in hoofdstuk 4 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 oudekerken zijn gesticht, vooral in het (welvarender en dichter bewoonde)
Maasdal lagen.

6.3.4 Nederzettingsvormen
Over vroegmiddeleeuwse nederzettingen is buitengewoon weinig bekend. Over het
algemeen lijkt de bewoning tamelijk verspreid te zijn geweest. Het
nederzettingspatroon vertoondeeengrotedynamiek;pasaanheteindvandeperiode
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 beïnvloed. In de Zuid-Limburgse dorpen Maarland en Eijsden geven open,
ongeveer vierkante terreinen nog tot op heden de plaats van de oude hof aan.1071
Dergelijke voorbeelden vallen in ons gebied (nog?) niet aan te wijzen.
Desamenhangtussenkerkenendomeinenkanonswelietsverderhelpen.Opvallend
vaak ligt naast een vroegere eigenkerk een kasteel of een grote boerderij. De kans
ishier groot datde wortels vandit geheel liggen ineenvroegmiddeleeuws domein.
Misschienmogenwederedeneringzelfs omdraaienenervanuitgaandatdeomgeving
vaneenvroegmiddeleeuwsekerkdeeerstaangewezenplekisomeen domeincentrum
te gaan zoeken.
Voorbeelden vandecombinatievankerkengroteboerderij ofkasteelzienwevooral
in het Maasdal. Tot de mooiste voorbeelden behoren Kessel, Horn, Geysteren en
Asselt. In Melick stond de oudekerk opde kerkberg naast de Tonedenhof. Ook de
verdwenen hoven van Echt1072, Neeritter, Thorn en Venlo moeten ergens bij de
kerk hebben gelegen. Aan het Kerkplein in Neer werden enkele jaren geleden de
restenvaneenstenengebouw blootgelegd;mogelijk gaathetookhieromdeopvolger
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van een vroegmiddeleeuws domeincentrum.1073 Plaatsen waar de eigenaar van het
plaatselijke,envaaknaastdekerkliggende,kasteelbeschikteoverhetpatronaatsrecht
zijn Afferden, Arcen, Blitterswijck, Broekhuizen, Geysteren, Grubbenvorst, Horn,
Maasbree, Sevenum, Stevensweert, Swalmen, Tegelen, Well en oorspronkelijk
misschienGennep.Inanderegevallen berusttehetrechtbijdegeestelijke instelling
die ook de plaatselijke hof bezat: Herten, Neeritter.1074 Een aantal van deze
voorbeelden is zeker vroegmiddeleeuws, dejongste zullen uit de l i e en 12 eeuw
stammen.

6.3.5 Niet-agrarische activiteiten en nederzettingen
De Maas was in de vroege Middeleeuwen de belangrijkste noord-zuid verbinding.
OphetbelangvandeMaashandel wijst bijvoorbeeld detoldieindeeerstehelft van
de 10eeeuwinEchtlag.Detolwerdin950verplaatstnaarhetnoordelijker gelegen
Kessel1075, mogelijk in verband met een verlegging van de Maas. De Maas had
nadien ter hoogte van Echt twee takken, wat voor tolheffing bepaald onhandig is.
De abdij vanThorn kreeg in 1007zowel markt- alstolrecht, wateveneens wijst op
verkeer.1076
Opvasteonderlingeafstand vanongeveer30km,overeenkomend meteendagvaren,
lagen plaatsen die een rol in de Maashandel lijken te hebben gespeeld: Namen,
Dinant, Huy, Luik, Maastricht. Elk van deze staties had een belangrijke
rivierovergang, en daarmee een plaats waar goederen konden worden overgeladen
van land- naar watertransport.1077
Vanaf Maastricht wees Linssen alsvolgende staties Meeswijk (10e eeuw Masuic),
Wessem, Blerick-Venloen Blitterswijck aan. In deeerste twee gevallen klinkt dat
plausibel.VanMeeswijk vermeldt bijvoorbeeld eenoorkonde van OttoIuit946dat
de grootmoeder van Otto er een stuk grond met vijf solidi aan inkomsten uit
scheepvaart schonk aan een klooster.1078 Wessem was in de 10e eeuw een
handelsnederzetting (portus)meteenstenenkerkenmuntrecht.Hetmuntrechtmoet
in 965 al hebben bestaan.1079 De 10e-eeuwse kerk is in het midden van de 11e
eeuw door een grotere vervangen.1080 Dit alles wijst erop dat dit gebied profiteerde
vandeMaashandel.Waarschijnlijk kruisteookeenbelangrijke oost-westverbinding
hier de Maas.
Verder naar het noorden wordt het moeilijker. De Maas stroomt hier zo langzaam
datdeafstand die opeendagkanwordenafgelegd aanzienlijk moetverschillen van
dieindestroomopwaartseriviervakken.VoorBlerick-Venlo beschikken webovendien
nauwelijksovervroegmiddeleeuwsegegevens.De9een 10e-eeuwsebewoningssporen
in Venlo betreffen een agrarische kern die niet aan de Maas lag.Wel lag in Venlo
indelateMiddeleeuwen eenbelangrijke rivierovergang enoverlaadplaats.Datdaar
waarschijnlijk ookindeRomeinsetijd aleenbelangrijkerivierovergangwas,maakt
in ieder geval duidelijk hoe geschikt de plek was.
Nog veel problematischer is Blitterswijck. Hier zijn de enige aanwijzingen voor
activiteit de mislukte stadsrechtverleningen aan Wanssum en Geysteren (maar dat
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waspas inde 14eeeuw),een muurschildering vanSint Christoffel inde dorpskerk,
en vooral de naam op -wijk.1081 Toen Luissen 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
veranderd en is de latijnse oorsprong van het woord in Nederlandse plaatsnamen,
en daarmee de verklaring, onhoudbaar gebleken.1082 Volgens de huidige opvatting
had wijk een veel ruimere betekenis, die dicht bij 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. Dieeigen identiteit kan liggen in
een afwijkende bevolkingssamenstelling of in een bijzondere functie (handel,
nijverheid, veehouderij).
Overnijverheid indevroegeMiddeleeuwen isweinigbekend.Mogelijk isinTegelen
enigekleiverwerkendeactiviteitblijven bestaan.Erzijnaanwijzingen datde fabricage
van dakpannen na de Romeinse tijd nog eeuwenlang is doorgegaan.1083 In Gennep,
aandenoordzijde vandestadsmuur,iseengrotehoeveelheidijzerslakken gevonden,
die wijzen op enige metaalbewerking in de omgeving.1084

6.3.6 Een fundamentele verandering?
Uit de bovenstaande gegevens blijkt een uitbreiding van het aantal nederzettingen
endeoppervlakte cultuurland indeloopvandevroegeMiddeleeuwen. Plaatsnamen
waren daarbij een belangrijke gids. Die plaatsnamen geven echter nog niet aan of
denederzettingopdezelfdeplaatsisblijven üggen.Wemerktenalop,dat boerderijen
indeMerovingischetijd 'zwierven',doordatzenaafbraak vaakopeenandereplaats
herbouwd werden.
In de internationale literatuur begint een zekere overeenstemming te ontstaan over
een fundamentele verandering in de 8e-10e eeuw.1085 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. Dezeontwikkelingen zullen opdeeenofandere wijze verband met elkaar
hebben gehouden.
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.Vooraldoordestichtingvaneenkerkkoneengrondheerlijke hofzich
ontwikkelen tot het centrum voor de wijde omgeving.
Daarnaast nam het ontstaan van de dorpsakkers, met hun stelsel van onderlinge
afspraken enhunsteedsverderversnipperende grondbezit,eendeelvandevoordelen
van verspreide bewoning weg. Bij de volgende herbouw kon een boerderij in de
omgeving van de hof of de kerk worden gesitueerd.
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6.4 Sporen in het landschap
In de vroege Middeleeuwen zijn de grondslagen gelegd voor het huidige
cultuurlandschap. Toch valt het nog niet mee om vroegmiddeleeuwse
landschapselementen inhetterreinaantewijzen.Eenpaarkerkenenkasteelheuvels
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/herenhoevemetkerkineenaantalgevallentotindevroegeMiddeleeuwen
terug kan gaan. Tot de plekken die noghet dichtst het vroegmiddeleeuwse beeld
benaderenhoren Asselt, metdekerk endehofineenlandelijke omgeving aande
rand vanhet Maasdal,en Sint Odiliënberg, metdevrijstaande kerk opde bergin
hetRoerdal.

293

7 Hoge en late Middeleeuwen (1000-1500)
Deperiode vande 10etot het begin vande 14eeeuw waseentijdvak vanexpansie.
De bevolkingsomvang moet in deze tijd sterk zijn toegenomen, wat tot grote
ontginningen leidde. In de internationale literatuur wordt vaak gesproken van 'de
groteontginning'.Deeconomischeontwikkelingblijktookuitdeopkomstvansteden.
Deexpansieperiodewerdgevolgddooreenperiodevanstagnatieenherstructurering
in de 14een deeerstehelft van de 15eeeuw. Daarna zette een nieuweperiode van
groei in.
In de grote ontginningsperiode werd de basis gelegd voor een belangrijk deel van
hethuidigecultuurlandschap.Eenaantalvrijstaandeboerderijenmethunakkerkampen
wordtalindeMiddeleeuwen genoemd,maarookdelenvandeveldenomdegrotere
bewoningskernen moeten in deze periode zijn ontstaan. De belangrijkste landschapstypen kregen indezeperiodehunkenmerken. Indithoofdstuk willenwehet
ontstaan van die verschillende landschappen nader bezien.

7.1 Sociaal-economische ontwikkeling
7.1.1Het algemene beeld
In de economisch-historische literatuur wordt de periode tussen 1000 en 1500
verdeeld in drie fasen. Een periode van sterke bevolkingsgroei en economische
'hausse' totdeeerstehelft vande 14eeeuw werd gevolgd dooreen landbouwcrisis
die duurdetothet midden vande 15eeeuw,waarnaeenlangzaamherstel intrad.1086
In het grootste deel van Europa gelden de 14een de eerste helft van de 15e eeuw
alseencrisisperiode.Vooraldegraanprijzen bereikteneendieptepunt.Deklapkwam
hard aan, temeer omdat de voorgaande periode een zekere economische integratie
had opgeleverd.1087Deproblemen bleven daardoorniet beperkttotkleine gebieden,
maar waren tot in de uithoeken van Europa voelbaar.
Hetbeginvandecrisis verschilt pergebied. Insommigegebieden wasalomstreeks
1300duidelijkdatdeontginningenteverwarengegaan.Marginalegronden,dieonder
drukvandebevolkingsgroeiincultuurwarengebracht,werdenalnakortetijd minder
produktief en moesten soms worden opgegeven. In deze gebieden stagneerde de
bevolkingsgroei,terwijl deontginningeninanderestrekennogdoorgingen.Overheel
Europa bezien was er een toestand van overbevolking, die leidde tot een
Malthusiaanse reactie. 1317-1319warenjaren metgrotehongersnoden en in 13481351volgdedebekendepestepidemie,diezichindevolgendeeeuwennogeenaantal
malen herhaalde.Indiejaren stegen de inkomsten vanlokaleheren uit keurmeden.
De bevolkingsgroei werd omgezet in een daling. Vooral de graanprijzen, met hun
inelastische vraag, raakten in een vrije val.
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HetgevolgwaseenreconstructievandeEuropeselandbouw.Gebiedendiedaarvoor
geschikt waren, schakelden over opprodukten met een meerelastische vraag. Wijn
en andere handelsgewassen boden voor sommige gebieden een uitweg. Zo maakte
deverbouw vanwede,eenplantwaarvanblauwekleurstof werdgemaaktendieonder
andere in de omgeving van Gulik geteeld werd, in de 14e eeuw een sterke groei
door.1088 Andere gebieden schakelden over van akkerbouw naar veeteelt, wat
samenging meteenlagerebehoefte aanarbeidskrachten. Zozien weindezeperiode
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.
Andere gebieden misten mogelijkheden tot omschakelen. In de meer marginale
gebieden, zoalsdemeesteEuropesemiddelgebergten,namenbevolkingenoppervlakte
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.
De daling van de graanprijzen was voor de niet-agrarische bevolking gunstig. De
lonen van handwerkslieden en stedelingen, maar ook van landarbeiders, dietoch al
stegendoordetoenemende schaarsteaanmensen,stegeninwerkelijkheid nogverder
door de lage voedselprijzen. Veel kloosters en andere grootgrondbezitters kwamen
indeproblemen doordehogerelonen.Desteden vertoonden overhetalgemeen een
rooskleuriger beelddanhetlandelijk gebied,terwijl ineenaantallandelijke gebieden
eenverschuivingvanlandbouwnaarniet-agrarische activiteitenvaltwaartenemen.

7.1.2 Noord- en Midden-Lintburg en omgeving
Onduidelijk blijft in welke mate deze ontwikkelingen, die op Europese schaal
plaatsvonden, gevolgen hadden in het onderzoeksgebied. Een zeker verband moet
erwelgeweestzijn:hetMaasdalstondnietopzichzelf maarbezathandels-enandere
relaties met het Rijnland en met de kustgebieden. Dat gebieden in de late
Middeleeuwen albeïnvloed werden doordebuitenwereld blijkt ookuitdegegevens
overbevolkingsdichtheid enverstedelijkingsgraad. Dezegegevenstoneneenpatroon
vanconcentrische cirkels omdeeconomische zwaartepunten indeNederlanden.De
grootste bevolkingsdichtheid en de hoogste verstedelijkingsgraad kwamen voor in
Vlaanderen enHolland (tabel 13).Brabant nameen tussenpositie in.Daarnavolgde
het Gelders Overkwartier, waarbij het grote verschil tussen de Landen van Kessel
envanMontfort opvalt.DeandereNederlandsezandgrondenkwamennog aanzienlijk
lager uit.
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Tabel 13Bevolkingsdichtheid (inw./km2)van een aantal gebieden omstreeks 1500
(Blockmans, 1980, p. 46)
Gebied
Vlaanderen
Holland
Henegouwen
Brabant
Hertogdom Limburg
Land van Kessel
Land van Montfort
Goch-Erkelenz
Kwartier van Zutphen

Periode
1469
1514
1458
1473
1489
1469
1469
1467-1469
1470-1498

Stad + platteland
77,9
>66
41,4
39,8
21,4
23
15
>12
20

Platteland
44,9
47
28,9
27,3
19,9
23
12
12
12

Overdedemografische eneconomische ontwikkelinginde 14een 15eeeuwbestaat
nog geenhelder beeld. Onlangs stelde Becker1089 vast datdepest ookinhet 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 epidemieën in 1473 (Venlo) en 1524 of 1529 (Weert).1090 In delen
van Gelre lijkt de bevolkingsomvang in de tweede helft van de 14e eeuw te zijn
afgenomen.Gelderserekeningenbevattenindietijddiversevermeldingen vanwoest
liggende erven.1091 De grote broekontginningen ten oosten van Gennep (zie
hieronder,par.7.3)gingennoginde14eeeuwdoor,maarliepeninhettweedekwart
van de 14e eeuw vast.
Vooralindezanddorpen inhetPeelgebied zienwejuistindezeperiodede opkomst
van de lakennijverheid. Het leidde in deze dorpen tot een zekere welvaart en,
tenminste in een aantal dorpen (Weert is het duidelijkste voorbeeld) tot groei.
Een overzicht van de demografische ontwikkeling in delate Middeleeuwen in een
aantaldelenvandeNederlanden(fig.84)toonteengedifferentieerd beeld.Gebieden
als Rijnland en de Brabantse Maaskant, die later gedomineerd werden door
veehouderij,kenden overdeperiodealsgeheeleenbevolkingsafname. Daarentegen
laten typische zandgebieden als Salland en de Meierij van 's-Hertogenbosch juist
in de internationale crisisperiode eengroei zien.Ook inGelre lijkt de bevolking in
deeerste helft van de 15eeeuw te zijn gegroeid.1092Inhet laatste deel van deeeuw
lijkt vrijwel overal in de Nederlanden een bevolkingsafname te hebben
plaatsgevonden, opnieuw in tegenstelling tot de algemene trend.
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7.2 Bestuurlijke ontwikkeling
Niet alleendeeconomie, ook het bestuur maakteindelateMiddeleeuwen een fase
van integratie en schaalvergroting door. Een paar eeuwen eerder was het bestuur
uitzonderlijk versnipperd,watsomsnoginhethuidigelandschaptezienis.Demeest
directe restanten zijn de vroegere bestuurscentra (kastelen, steden), de
verdedigingswerken endegrensmarkeringen. Daarnaast hebben overheden doorde
eeuwenheendeeconomiegestimuleerd.Veelbelovendedorpenkregen stadsrechten
omnieuwebewonersenbedrijfstakken aantetrekken.Ookontginningenwerdendoor
de overheid gestimuleerd.

7.2.1 Versnippering
Inbestuurlijk opzichttoondende 1le en 12eeeuweenuitzonderlijke versnippering.
Sommigevandeoudstekastelenverwijzennognaarlokaleheersersdieinhogemate
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 lle/12e eeuw vermoeden.1093
De term 'motte'kasteel is afkomstig van het Franse begrip 'château à motte', een
kasteelopeenheuvel.DegangbareMidden-Limburgseaanduiding,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,
dekapelheuvel in Zelder. Een verdwenen motte iswaarschijnlijk deDrususberg bij
Merum,dierond 1880isafgegraven. Deheuvellagop300metervanhaar mogelijke
opvolger, de Oude Borgh van de heren van Mereheim.1094 Andere mottes worden
verondersteld in Ottersum1095 en Sint Odiliënberg (het huis Frymersum heette
oorspronkelijk Berg1096).
Enkele van de belangrijkste oude kastelen 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 van ca 1000.1097 Het kasteel van Horn
isvoorzoverbekend watjonger,maarbestondnetalsdatvanKesselinde 13eeeuw
uit een weermuur opeen motte.1098Het Gebroken Slot,vroeger Grebben genoemd,
behoorde in de 13e eeuw aan de heren van Milien.
Van anderekastelen isnognauwelijks ietsbekend.Eenraadselvormen dekastelen
inafgelegen,ontoegankelijkeenonbewoondegebieden.Eendergelijke ligginghebben
de 12e-eeuwse Bol(len)berg bij de hoeve Diergaarde in het Echterbroek1099 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.1100 De
vraagdoetzichvoornaardefunctie vandieafgelegen kastelen.DeBolbergkaneen
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functie hebben gehad voor het toezicht ophet jachtgebied van de Gelderse graven
(de 'Diergaarde'). Misschien mogen wevoordeversterking aandeRoodeBeekiets
soortgelijks veronderstellen.

7.2.2 Versterking bestuurskracht
In de 12eeeuw begonnen de heren, in onderlinge concurrentie, hun machtsbasis te
versterken.Datgebeurdeopuiteenlopendemanieren.Demeestsuccesvollen,Gelre,
Gulik, Loon en Limburg, ontwikkelden zich tot machtsblokken, die in Noord- en
Midden-Limburg interfereerden.
Verschillende rechten die aanvankelijk aan de keizer toebehoorden, kwamen
gaandeweginhandenvanlagereheren.Eenvoorbeeldishetwildemisregaal,hetrecht
op de onontgonnen gebieden. Daartoe behoorden ook de rivieren, en daarmee de
rechten op visvangst, tolheffing en opwassen.1101 Een ander recht was het recht
op versterking. Deze rechten en inkomsten vormden een belangrijke basis voor
uitbreiding.
Die uitbreiding was een geleidelijk proces, waarbij kastelen, hoven, rechten en
gebieden werden verkregen door aankoop,huwelijk, ruil oferfenis. Hoewel daarbij
opde lange termijn wel naar een aaneengesloten gebied werd toegewerkt, kwamen
deuitbreidingentotstandnaarmatezichmogelijkheden voordeden.Inonzeregionen
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 vandezedrieterritoriazagenhuninspanningen beloondmeteenhertogstitel:
Gelre in 1334, Gulik in 1356 en Kleef in 1417.1102
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.1103 Ze
moesten genoegen nemenmeteen bescheiden positieeneen beperktgebied,waarin
zehet overigens nog eeuwen hebben volgehouden. Degraven van Kessel bouwden
naast hun omvangrijke bezit rond het stamslot een tweede machtsbasis op aan de
oostzijde vandeMaas (rondhunkasteelinBruggeneninGrevenbroich) enbezaten
bovendien nog aanzienlijke bezittingen op de Hunsrück (ten zuiden van de
Moezel).1104 Later kwamen ook zij in de verdrukking tussen hun machtiger
concurrenten: in 1279 werd het gebied ten westen van de Maas overgedragen aan
Gelreennadatdegravenfamilie in 1307uitstierf namGulickdegebieden tenoosten
van de Maas over.1105 De heren van Horn breidden hun territorium vooral uit met
geestelijke goederen, zoalsWessemenWeert, waarover zeaanvankelijk de voogdij
hadden.1106 In 1450 kregen ze de titel van graaf.1107 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.1108
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 raaktehetgebied vandeeersten vernipperd enkwamhet Loonse gebied,
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in grote lijnen het tegenwoordige Belgisch Limburg, in handen van de Luikse
bisschoppen.
Gelrebiedteenmooivoorbeeldvandegeleidelijkeuitbouwvaneenaantalverspreide
bezittingen en rechten tot een echte landsheerlijkheid. Het grote belang van Gelre
voor de geschiedenis van Noord- en Midden-Limburg rechtvaardigt een wat
uitgebreidere behandeling.
Het begin ligtnaar verluid in 1018,toenkoning Hendrik IIeenaantalgoederen gaf
aan twee broers, Gerardus en Rutgerus Flamens. De beide broers, waarschijnlijk
afkomstig uit Vlaanderen, heten respectievelijk de stamvaders van de Gelderse en
deKleefse graventezijn. Een latereGerard zouin 1097totgraaf zijn verheven. Hij
bezat de kastelen van Wassenberg en Gelder meteenvrij omvangrijke hoeveelheid
land, alsmede een aantal rechten en goederen inhet rivierengebied (in de Betuwe,
Teisterbant en het Land van Maas & Waal). De kern werd aanvankelijk gevormd
door de beide kastelen, waarvan Gelder al snel de hoofdresidentie van de graven
werd. Beide kastelen stammen in eerste aanleg waarschijnlijk uit de 11e eeuw.
Belangrijker danhetgoederenbezitwaseenaantalrechten,vooralhetwildernisregaal,
die al vrij vroeg aan de Gelderse graven kwamen.1109
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 indieperiodewasNijmegen enomgevingin 1247.Gaandewegwerdhet
Gelderse gebied hier een aaneengesloten geheel. Onder graaf Otto II (1229-1271)
werd een begin gemaakt met het verlenen van stadsrechten.
Daarnarichttedeaandachtzichweermeernaarhetzuiden.HierwasEcht,dateerder
aan Sint Servaas (Maastricht) en degraven vanLoon behoorde,alin 1076 Gelders
bezit.Inde 13eeeuwwordenookSintOdiliënberg(1222),Roosteren(1243)enLinne
(1258)alsbezitvandeGeldersegravengenoemd.Aldezeplaatsen warenlaterdeel
van de heerlijkheid Montfort, waarvan in 1259 Hendrik van Gelre, broer van graaf
Otto H,alsheer wordt genoemd. Hij is,tenminste vooreen deel, verantwoordelijk
voor debouw vankasteel Montfort. Ineen oorkondevan 1277werd vastgelegd dat
deze heerlijkheid na de dood van Hendrik weer aan de graaf van Gelre terug zou
vallen.1110
In 1279werdGelreuitgebreidmetKessel.HierstuitteGelreopBrabant,dateveneens
inditgebieduitbreidingzocht.NadedoorBrabantgewonnenLimburgseSuccessieoorlog(1283-1288,metdebeslissendeslagbijWoeringenin 1288)kwamdeGelderse
expansie grotendeels tot stilstand.1111 Wel vonden nog kleine aankopen plaats ter
afronding vanhetbezit:Geysteren in 1304endeburchtGrebbenmet Grubbenvorst
in 1311.1112Daarmee besloeghetGelders Overkwartiereenredelijk aaneengesloten
gebied aan weerszijden van de Maas.
In de 14e eeuw ontwikkelde zich de indeling van Gelre in de vier kwartieren, elk
met een hoofdstad.1113 Het betekende een stimulans voor de ontwikkeling van de
vierhoofdsteden Roermond,Arnhem,ZutphenenNijmegen.HetOverkwartierwordt
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vanaf 1318 in Gelderse stukken aangeduid als het land van der Nierssen opwaert
aen beyden syden van de Masen.nu

7.2.3 Versterkte steden
In de late Middeleeuwen verloren kastelen gaandeweg hun strategische betekenis.
Hun plaats werd ingenomen door de steden, die zich inveel gevallen aanvankelijk
juist onder de bescherming van een kasteel hadden ontwikkeld.
In de eerste fase van de ontwikkeling werden die steden nog door het kasteel
gedomineerd, een beeld dat bij mislukte steden als Kessel en Montfort nog altijd
herkenbaar is. De meer succesvolle steden drukten later de kastelen steeds verder
weg. Een mooi voorbeeld is Roermond, waar het kasteel in de 14e eeuw werd
afgebroken endekasteelbewoner verhuisde naareenhuisindestad.Eenstad bleek
methaargroterebevolking enreserves beterinstaateenbelegeringtedoorstaandan
zelfs de grootste kastelen.
Veelstedenwarenversterktmetgrachtenenaardenwallen,metalleenstenenpoorten
bij de toegangen. Steden die zich dat konden veroorloven bouwden stenen muren
met torens. Gennep deed dat bijvoorbeeld in de 14e eeuw.1115 Roermond bezat
na de uitleg in de 14e eeuw een stenen muur met 20 torens.1116
Beter dan een enkele gracht was een dubbele met een, mogelijk met doornstruiken
begroeide,middenwaltussendebinnen-enbuitengracht.Dergelijke dubbelegrachten
hebben zekergelegen omArcen,Gennep,Roermond,Venloen,althans gedeeltelijk,
Weert.JacobvanDeventer's stadsplattegronden (ca1560)tonennogdubbelegrachten
omRoermond, Venlo aande westzijde vanWeert.InRoermond en Venloliggen ze
omde stadsuitleg uit de eerstehelft van de 14eeeuw,inhetDuitse Straelen zijn ze
waarschijnlijk rond 1400 aangelegd.1117 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 gracht1118 (is toen de tweede
grachtomeendeelvandestadaangelegd?).InGennepdaarentegenwasdebuitenste
gracht al in de 14e eeuw weer gedempt.1119 Al met al mogen we aannemen dat
dedubbelegrachtinde 14een 15eeeuwalseenmoderneverdedigingstechniek gold.

7.2.4Kloosters en hun bezittingen
Een bijzondere plaats inhet middeleeuwse landschapwerd ingenomen doorde vele
kloosters. Naast de oude benedictijnerkloosters ontstond in de hoge en late
Middeleeuwen een groot aantal nieuwe kloosters, behorend tot verschillende
kloosterordes. Sommige werden in de wildernis gesticht, waar ze kleine
ontginningskernen vormden, andere werden gebouwd in bestaand cultuurland. De
meestewerdengestichtindesteden,waarzehetstadsbeeldtussendedichtbebouwde
kern en de muur gingen bepalen.
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Middeleeuwsekloosters enkloosterorden lijken eeneen soort vastelevenscyclus 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 richten. Li korte tijd werd een aanzienlijk bezit
opgebouwd. Nadezeopbouwfase volgdeeen fase vanconsolidatie.Het beheer van
de goederen vroeg steeds meer aandacht; dewelvaart gaf aanleiding tot enige luxe
ennieuwe generaties kloosterlingen stonden steeds verder af vande eenvoud ende
pioniersgeest van destichters.Daardoor verloorhet 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 aftestotenentevervangendoordichterbijgelegen land.Tenslottevolgde
een fase van neergang. Veel kloosters bleken niet in staat zich aan veranderende
omstandigheden aante passen en kwamen in economische problemen. Ze verloren
hunaantrekkingskracht voornieuweroepingenenkrompenin,somstotdateennieuwe
hervormingsbeweging het elan en de oude idealen weer terugbrachten.
Degrotebenedictijnerkloosters uitdeKarolingischeperiodehaddenalinde 10eeeuw
hun opbouwperiode achterzich, albleven veelervannogeeuwenlangrijkaan bezit
en invloed. Ook werden nog enkele nieuwe kloosters gesticht, bijvoorbeeld in het
midden van de 11e eeuw de abdij Siegburg, die kort daarop eigenaar werd van
Straelen (inclusief Arcen).1120 De orde als geheel kreeg steeds meer kritiek, ook
van binnenuit. Er ontstonden hervormingsbewegingen vankloosterlingen die terug
wilden naar de oorspronkelijke idealen. Debelangrijkste van die bewegingen ging
uit van het klooster Cluny, gesticht in 909. De Cluniacensers werden in korte tijd
populair, en rijk. Het gevolg was een nieuwe hei^orrningsbeweging, waartoe de
cisterciënsers en de norbertijnen behoorden.
In de late Middeleeuwen werd het kloosterlandschap steeds gevarieerder door een
groot aantal nieuwe ordes (tabel 14).Naast ordes als die van de benedictijnen en
cisterciënsers,diedelandbouwalsbelangrijkste bestaansbronhaddenendiedaarom
geworteld wareninhetlandelijk gebied,ontstondenerookdiemeerinde stedelijke
wereld thuishoorden. Aanvankelijk waren daar benedictijnerkloosters omgezet in
wereldlijke kapittels (bijvoorbeeld in Maastricht). Vervolgens was nagegaan of de
regel van Augustinus wellicht meer aangepast kon worden aan stedelijke
omstandigheden.Deoudstevoorbeeldenzijndeleefgemeenschappen vankanunniken,
priesters die verbonden waren aanbisschoppelijke kerken. Behalvemetzielzorg en
eredienst, hielden zij zich ook bezig met onderwijs en met beheer van kerkelijke
goederen.Ookontstondenerleefgemeenschappen vankanunnikessen,dienaasthun
geestelijke levenvooralverzorgendetakenuitvoerden.Inde 1Ieeeuwnameengroot
aantal kanunniken de augustijner regels aan en werden reguliere kanunniken.
Daarnaast bleven seculiere kanunnikenbestaan, dierecht hielden opeigen bezit en
inkomsten. De augustijner regels waren, meer dan de benedictijner, gericht op
werkzaamheden in de stedelijke wereld.1121
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Tabel 14 Kloosters inNoord- en Midden-Limburg inhet midden van de 16eeeuw,
op volgorde van stichtingsjaar (grotendeels naar Van Veen, 1923)
Naam, plaats

Stichtingsjaar

Sint Odiliënberg

ca 750

benedictijnen

Thom

972-995

benedictijnen?

Keizerbosch, Neer
Elisabethsdal, Nunhem
Munsterabdij, Roermond
Proosdij van Sint Ursula,
Kessel
Nieuwenhof, Roermond

ca 1226?
1212
1218
1218 of
1219
1279

norbertijnen
eisterciënsers
eisterciënsers

Later kanunniken, die in 1362 naar Roermond trokken.
Omstreeks1465werdendeverlatengebouwenbetrokkendoor
monniken van de orde van het H. Graf.
MV Inde 13eeeuw omgezetin een wereldlijk stift voor adellijke
vrouwen
V
M (cauliten). Na 1430 reguliere augustijner kanunniken.
V

begijnen

V

Begijnhof, Thom
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

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

cellebroeders

M

Tussen 1445 en 1454 naar de stad verplaatst; oude klooster
stond bij de Molenberg
Vanaf 1497 onder de orde van het H. Graf.

premonstratenzer

V

franciscanen
augustijnen
franciscanen
begijnen

M
V
M
V

Sint Nicolaas, Venlo
Mariaweide, Venlo
Kruisherenklooster,
Roermond
Jeruzalem, Venray
Mariendaal in de Oode,
bij Venlo
Gods- of Broodboomgaard,
Roermond
Sint Hieronymus, Roermond
Maria Wijngaard, Weert
Bethlehem, Venray
Barbaraweerd, Arcen
Minderbroedersklooster,
Weert
Mariengaarde, Roermond

Trans Cedron, Venlo
H. Geestklooster, Venlo
Klooster Sint Joost,
Brachter Sint Joost
Well
H. Theobaldus, Roermond
Begijnhof, Weert

Eind 15e
eeuw

Orde

M/
V

Opmerkingen

M

Stond aanvankelijk buiten de stad. In 1388 naar een terrein
in debuurtvan de Schoolstraat overgebracht

1483 naar de stad verplaatst.

1530 wegens overstroming naar de stad verplaatst; oude
klooster stond bij de Molenberg.

(begarden)
(begarden)

Eenderdegroepkloosterswasdievandebedelorden,zoalsdominicanen, augustijnen,
carmelieten en franciscanen. Ze hielden zich bezig met prediking en zielzorg, en
legdengrotenadruk oparmoede.Debedelorden wareneconomisch afhankelijk 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 ('clarissen'). Daarnaast ontstond nog
dederdeordevoormannenofvrouwendiewelineenleefgemeenschap gingenwonen
maar geen geloften aflegden.
Datlaatstehaddenzegemeenmeteenanderelekenbeweging,debegijnen (vrouwen)
en begarden (mannen). Deze beweging ontstond inhet eind van de 12eeeuw in de
Nederlanden. Zijkenden geen vasteregelen stondenbijdebisschoppen vaakineen
kwaad daglicht. Eveneens in de Nederlanden ontstonden aan het eind van de 14e
eeuw de leefgemeenschappen van deBroeders enZusters des Gemenen Levens.De
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meeste broederkloosters namen de regel van Augustinus aan en vormden de
Windesheimer congregatie.Devrouwengemeenschappen sloten zichvakeraanbij
de derde orde vanFrancisais.1122
Somsveranderdenkloostersvansignatuur.Hetfranciscanerklooster MariaWijngaard
inWeertwerd alin 1450,achtjaarnadestichting,omgezetineenaugustinessenklooster.
HeteerstecisterciënserkloosterinhetgebiedtussenMaasenRijnwasCamp,inde
omgevingvanGeldern,datkortna1122isgesticht.Camphaduitgebreidebezittingen
inhetonderzoeksgebied,ondermeerinVeltum(bijVenray),Blitterswijck,Wanssum,
Blerick en Gennep.1123 De cisterciënserorde werd begunstigd door de Gelderse
graven.1124In 1218stichtteeenvandiegravendeMunsterabdij,eenkloostervoor
cisterciënsernonnen,inRoermond.Camp,deMunsterabdijenGravendaal(aande
Niers, een dochterklooster vandeMunsterabdij) zijn alle drie alsgrafkerk voor
Gelderse graven gebruikt. Dekerk vande Munsterabdij, die niets heeft vande
eenvoud dievoorcisterciënserkerken wasvoorgeschreven,ismisschiengebouwd
alsgrafkerkvoordestichters.EenandercisterciënserkloosterwasSintElisabethsdal
bij Nunhem,gesticht in 1212.
VlakbijSintElisabethsdallaghetkloosterKeizerbosch(Neer),datbehoordetotde
norbertijnenorde.Dezeorde,in1121gestichtdoorstreekgenootNorbertvanGennep,
leek zowel in organisatie als in idealen op de cisterciënserorde. Beide ordes
koesterden hetideaal vaneengroep monniken ofnonnen diezichindewildernis
vestigdenendaarmeteigenhandeneenbestaanopbouwden.Zezijnindehistorische
literatuur vaakgezien alsgrote ontginners.Modern onderzoekheeft vandatbeeld
weinigheelgelaten.Dekloostersblijkenvaakinbestaandcultuurlandtezijngesticht
en ook de meeste uitbreidingen betroffen aankoop of schenking van bestaand
cultuurland.1125 Dat blijkt ookuitde schaarse gegevens over dekloosters inons
gebied.SintElisabethsdalisgestichtopdeplaatsvaneenouderadellijkhuisVreholt
en Keizerbosch gaat terug op een uithof van de abdij Averbode.1126 Nog
opvallender isdeligging vandeMunsterabdij:nietindewildernis maarnaastde
opkomende stad Roermond. Destichting is misschien mede bedoeld geweestals
stimulans voordewederopbouw engroei vanRoermond,datin 1214door brand
verwoest was.Hetklooster heeft zeker als bedevaartsoord en agrarisch centrum
belang gehad voor de lokale economie.1127 Overigens gaat het te ver om
ontginningen door kloosters geheel te ontkennen. De bovengenoemde abdij
Gravendaal kocht bijvoorbeeld in 1280een bos bij Goch vandegraaf, methet
duidelijke doelhette ontginnen totcultuurland.1128
Geheel anders was de ontwikkeling in Thorn, dat misschien is gesticht als
benedictijnerklooster.1129 Inieder geval vanaf de 13eeeuw washeteenexclusief
adellijk stift, waar de hoogste adel in den lande de overschietende dochters
onderbracht.Kandidatenmoestenkunnenaantonendatallegrootouders,laterzelfs
alle overgrootouders, van adel waren. Degelofte vanarmoede washier nietvan
toepassing.Thorn,hetenigevoorbeeldvaneenkloosterstadje inonsgebied,wordt
nog altijd gedomineerd door de vroegere stiftskerk. Het enige deel van de
stiftsgebouwen datbehoudenbleef,devoormaligekeuken,vormtnogaltijdeenvan
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demeestkapitalepanden.Aandenoordzijde vanThornstaatdeLoretokapel,gesticht
door een vroegere bewoonster van het stift.
Vanaf de 13eeeuw werdhet overgrote deelvandekloosters in de steden gebouwd.
Enkele kloosters die aanvankelijk buiten de stadsmuren stonden, werden later om
veiligheidsredenen verplaatst naar een plek binnen de stad. Andere vestigden in de
stad een 'refugiehuis', waarnaar men in geval van nood kon uitwijken. Roermond
met directe omgeving telde in het midden van de 16e eeuw elf kloosters, het
begijnhof meegerekend.InVenlobegondevestiging vankloosters laterenbleefhet
aantal ook kleiner (vijf in de 16e eeuw). Weert was met twee kloosters en een
begijnhof duidelijk eenstadvaneenlagereorde.VooreendorpalsVenrayzijn twee
kloosters juist weer opvallend veel.
De meeste kloosters werden gebouwd in delen vande steden waar nogruimte was,
buiten de dichte bebouwing van het centrum. In vrijwel iedere middeleeuwse stad
lagen binnen de muren nog tuinen, boomgaarden en andere open ruimten. Deze
dienden gedeeltelijk omruimtete hebben voornieuwebebouwing zonder datdirect
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 kloosters op deze terreinen gevestigd. Vooral in
Roermond is dit nog in de huidige stad herkenbaar.
Inhetbuitengebied isalleeninhetLeudalenomgevingnogietsvaneenmiddeleeuws
kloosterlandschapterugtevinden.Opkorteafstand vanelkaarlagenhierdekloosters
Sint Elisabetsdal (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
19eeeuw 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 Sint Elisabethsdalheeft een wisselvallige geschiedenis gehad en heeft
maarnauwelijks de80-jarige oorlogoverleefd. Degebouwengaanvoornamelijk terug
op de 18e-eeuwse herbouw van het klooster, maar van het middeleeuwse gebouw
is nog een toren over. Bij het klooster staat de ruïne van de kloostermolen, nazaat
van de molen die in 1278naar deze plek werd verplaatst (voordien stond de molen
ruim 500 meter noordelijker). In 1701 kocht het klooster ook de tweede molen op
de Leubeek, de Leumolen of Sint Ursulamolen.1130 Sint Elisabethsdal is in de 19e
eeuw opnieuw als klooster in gebruik genomen.

7.3 Landbouw en ontginningen
7.3.1 Uitbreiding van nederzettingen en cultuurland (lle-begin 14e eeuw)
Tussen de 1Ieenhet begin van de 14eeeuw maaktennederzettingen en cultuurland
overaleensterkegroeidoor.Debelangrijkste oorzaakwasdesterke bevolkingsgroei.
Meer lokaal valtte wijzen opeen doelbewuste kolonisatiepolitiek van landsheren.
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Bewoning
Hetzwaartepunt vande bewoningbleef gedurendedeheleperiode,enookdaarna
nog, in het Maasdal liggen. Wel werd het onderscheid kleiner, omdat ook het
dekzandgebied,datrondhetjaar 1000nogzeerdunbevolkt was,gaandewegwerd
opgevuld met nederzettingen. Een indruk van de uitbreiding van het aantal
nederzettingenbiedendeplaatsnamen.Vandeplaatsnamenop-broek,-houten-ooi
nemenweaandatzeuitdeperiode1000-1350stammen.Ookvoordemeestenamen
op -laar en -rade/-rode en een deel vandenamen op-lois dat waarschijnlijk.
Somskunnenwedelaatmiddeleeuwse stichtingenaanhunvormherkennen.Zowel
de(meestaldriehoekige)dorpspleintjes alsdelanggerekteboshoevennederzettingen,
die we in de hoofdstukken 3 en 4 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
meestenederzettingenvandittypezijnwaarschijnlijk inde12een13eeeuwgesticht,
hoewel er ookweloudere voorbeelden bekend zijn.1131 Dergelijke nederzettingen
kunnen wijzen opinvloed vanhogere overheden.
Over de ontwikkeling van kamphoeven bestaan weinig bronnen. Hoewel veel
boerderijnamen alindelateMiddeleeuwen wordengenoemd,zegtdatnogweinig
overdestichtingsdatum.Datdebebouwinginhetkampengebiedindeloopvande
tijd verdichtte, blijkt uit de boerderijsplitsingen, die we kunnen herkennen in
toevoegingen als Groot, Klein, Oud en Nieuw. Voorbeelden zijn de Grote ende
KleineLochtinHaler,GrootenKleinBollerbijBlerickenGrootraaijenKleinraaij
ten zuiden van Grubbenvorst. Voorzichtigheid is geboden bij de Grote Hoevein
Belfeld, voor het eerst genoemd in 1456:1132 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. 34).
Grootschalige ontginningen
Uitbreiding van nederzettingen ging samen met ontginningen. Een deel van die
ontginningen was grootschalig en planmatig. De boshoevennederzettingen, zoals
Posterholt, behoren tot dezecategorie.
InhetgebieddirecttussenMaasenRijnhebbendegravenvanGelreenKleefrond
1200 het initiatief genomen voor een reeks grootschalige ontginningen. Deze
ontginningsgolf versnelde rond 1270 en liep door tot het midden van de 14e
1133

eeuw.
In veel gevallen ging het om ontwatering en ontginning van lage broekgebieden.
Ervaring met grootschalige broekontginningen bestond vooralinHolland,endaar
haalde degraaf dan ookeendeelvandekolonisten vandaan.Opdeaanwezigheid
van Hollandse 'broekers' wijzen mogelijk nog enkele boerderij- en veldnamen
(Ollandt,Polder).Essentieelwasinzo'ngebiedeengoedeafwatering.Hiertoewerden
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parallelle sloten gegraven, wat leidde tot strookvormige kavels.1134 Deze gebieden
vertonendaarinovereenkomstenmetdeboshoeven,zijhetdatnietaltijd boerderijen
op de stroken zijn gebouwd. Het water werd verder afgevoerd door weteringen te
graven naar de Maas of de Niers.
Een grote broekontginning vondplaats in de omgeving vanGoch,tegen de huidige
Nederlands-Duitse grens (fig. 85).1135In 1346bevestigdehertog Reinoud vanGelre
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 Vliederzale (de boerderij Flieray).In de oorkonde werden
drie weteringen genoemd, die direct na de verdeling moeten zijn aangelegd en die
hetovertolligewateruithetbroekgebied afvoerden. Daarvanliepenertweedoorhet
huidige Limburg naar de Maas. De 'weteringe van denMulraetschen dijcke indie
Maese' heet op Nederlands gebied nu de Horster beek en komt ten oosten van de
ruïnevankasteelBleijenbeek uitindeEckeltscheBeek,diebijAfferden indeMaas
uitmondt.
DeHorster beekisenigszins vergraven, maarheeft ingrotelijnen noghettracévan
de wetering uit het begin van de 14e eeuw. De 'weteringe van Wymmerdijcke,die
gaensal[...]indieMaese' vormtdeanderebovenloopvandeEckeltscheBeek.Deze
wetering looptopDuitsgebiedevenwijdig aandegrensnogeenstukdoor.Degrens
wordt zelf gevormd door de Veener Ley/Spaansche Ley/Leitgraben1136, een
grenssloot die al bestond vóór 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
(zeuenghewaet).In 1346iseralsprakevaneenbuurschapSevengewalde.Heteerste
deel van denaam wordtmeestalverklaard uithet telwoord zeven ofuit zevenboom
(jeneverbes). Dathetgehucht in 1492uit zevenhuizen (seskaetereneynenbauhof)
bestond, moet toeval zijn: de naam is ouder dan de nederzetting.1137
Opvallend aan deze ontginningen is,dat ze in de eerste helft van de 14eeeuw nog
volop in ontwikkeling waren. In dezelfde tijd werd ook in de omgeving van
Groesbeek nog volop ontgonnen.1138 Het economische tij was echter aanhet keren.
In detweede helft van de 14eeeuw ontbreken grootschalige ontginningsplannen en
ook een belangrijk deel van de hierboven beschreven plannen zijn mislukt. Wel
werden de stroken uitgezet, maar de Tranchotkaart geeft het hele gebied als heide
aan.Indeomgeving vanSiebengewald toonthethuidigelandschapdesondanks 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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Natuurlijkeelementen

Elementenouder dan 1347
=====^

111111111 Randhogeregronden

Veenerley(gekanaliseerde
natuurlijkewaterloop)
Dijk

-*• Stroomrichting
Nieuweelementen 1347 -1350
////
S\SN

Verkavelingveengebied
Verkaveling heidegebied
Wetering

Fig.85Middeleeuwse broekontginningen rond Goch.Naar: Kastner, pp. 17en 21
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Kleinschalige ontginningen
Veelmoeilijker dandezegrootschaligeprojecten zijndekleinschalige uitbreidingen
vanhet cultuurland tevolgen.Enkelevermeldingen wijzen opuitbreidingen vanhet
bouwland in de hoge Middeleeuwen. Zo lag in 1260 een 'uitgerot' bos bij
Ittervoort1139, terwijl men zich in 1287de ontginning van een deel van het Thornse
veld nog wistteherinneren.1140Ooksommigeplaatsnamen wijzen op ontginningen.
Op ontginningen uit bos wijzen denamen op -rode/-rade en misschien ook Zittard
(bij Sint Odiliënberg).1141

7.3.2 Einde van het domaniale stelsel
Hetdomanialestelsel,ontwikkeldvooreensituatiemeteenzeergeringegeldomloop,
raakte achterhaald doordeopkomst vandestedenendaarmeevandegeldeconomie.
Rond de 12e eeuw kwamen veel hoven in economische problemen. Een oplossing
was de omzetting in pachtbedrijven, wat in Noord- en Midden-Limburg later
plaatsvond dan opde lössgronden (bijvoorbeeld rond Sint Truiden). Een voorbeeld
inhet onderzoeksgebied vormtdehofvanSintPantaleoninWessem,dievanaf 1219
werd verpacht aan de heer van Hom.1142 De pacht was aanvankelijk 14 mark per
jaar. Om verschillende redenen werd de pacht in 1236 verlaagd tot 10mark en in
1264 tot 6 mark. Door inflatie daalde de pacht verder totdat de inning nauwelijks
meerdemoeitewaardwas.Tussen 1305en 1329isdepachtwaarschijnlijk afgekocht
en werd de heer van Horn volledig eigenaar van Wessem.1143
In de hof van Mook maakte de eigen exploitatie door de eigenaren, twee kloosters
in Aken, in 1226 plaats voor verpachting.1144
Soortgelijke ontwikkelingen zullen de meeste andere hoven hebben gekenmerkt.
Kleine restanten, zoals bepaalderechten,konden noglangetijd blijven bestaan.De
heren van Dalenbroek bezatennoginde 18eeeuwhetrechtvankeurmede inHerten
en op herendiensten in Maasniel.1145 Ook veldnamen als de Vroonbeemd
(herenbeemd) in Thorn overleefden de hoven zelf.1146

7.3.3 Landbouwsysteem
De ontginningen gingen samen met een verandering in landbouwsysteem. De
graanteelt, die alinde vroege Middeleeuwen belangrijker aanhet 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 stond
tegenoverdathetvoedselpakket eenzijdiger werd.Hetgevolgwas,datdegemiddelde
lengte van de Europeanen in de loop van de Middeleeuwen met vijf cm afnam.1147
Ook in onze streken wasgraanteelt hethoofddoel vandelandbouw.Vandepachten
en renten die innatura aan enkele kloosters werden betaald, betrof het inruim85%
van de gevallen rogge. Incidenteel kwamen daarnaast rogge, haver, raapzaad en
hoenders voor.1148
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Opeensurpluswijzen misschiendespiekersofspijkers,diewenogterugvindenin
de namen van omgrachte huizen in Lomm (vermeld 1394), Beesel-Ouddorp,
Reuver1149, Boukoul (Zuidewijk Spiek, 1463 Spieker) en Venlo.1150 Van
oorsprongiseenspiekereenschuurvooropslagvangraan.LidelateMiddeleeuwen
wasspiekerechterookweleengangbareaanduidingvooreenbepaaldtypeadellijk
huis1151, wat het geheel weer wat minder duidelijk maakt. Toch is het wel
opvallend,dataldezespiekersindeomgevingvandeMaasliggen.BijDeSpycker
in Bergen mogen we wel aan de oorspronkelijke betekenis denken: het was
waarschijnlijk vanoorsprongdetiendschuur vanhet SintViktorstift inXanten1152,
dat hier grond bezat.
Vooreenaantalboerenmoetdaarnaastdefokkerij eenbronvaninkomstenhebben
gevormd. Rond Venlo bestond in de late Middeleeuwen paardenfokkerij. Paarden
en vee uithet Overkwartier werden in de 15eeeuw verhandeld inKeulen.1153
De groeiende bevolking zorgde voor een steeds grotere druk op het land.
Ontginningen leidden tot een sterke inkrimping van de weidegronden. Demeest
waardevolle weidegronden,debossen,degenereerden steedsverderenveelandere
weidegronden waren al slecht van kwaliteit. Er ontstond een groeiend tekort aan
weidegronden. Dit leidde tot een belangrijke ontwikkeling: de omzetting van de
moerasbossenindebeekdalentotgoedegraslanden.Demoerasbossenwerdengekapt
enontwateringsslotengegraven.Hetisdebelangrijksteontwikkelingnahetontstaan
vandeopenbouwlandengeweest.Uitpollenanalytischegegevenswetenwe,datde
Noord-Brabantse beekdalen in de 11e-12e eeuw intensiever in gebruik werden
genomen.Indezeperiodeontstonden ookdegehuchten metplaatsen(brinken)aan
deranden van de beekdalen.1154
7.3.4Ploegers enkeuters
Ineenstukuit 1279overNeeritterwordtonderscheidgemaakttusseneenhovenaer
en een coytre.uss Het isdeeerstekeerdatwein Limburg eenkeutertegenkomen
en een bewijs dat er toen altwee klassen in de landbouw werden onderscheiden.
Nadien komen webeide groepen vakertegen,in 1472(Stevensweert) alsploeger
en koeter, in 1477(Echt)alsackerlüde enkoeter. Deeersten beschikten overeen
paard en wagen en een ploeg. In Stevensweert reden de ploegers hun vereiste
tiendkorennaarhetverzamelpunt,maarwerdendekeutersgeachthettedragen.1156
Ploegersenkeutershaddenookinverschillendematerechtopgebruikvandegemene
gronden (ziepar. 3.4).
7.3.5Nieuweontginningen in de15e eeuw
Onduidelijk isnog,ofdeontginningen inde 14eeeuw geheel ophielden,alzagen
wewelbijdegrootschaligeontginningeneenstagnatieoptreden.Inde15eeeuwwerd
iniedergevalwelweernieuwlandincultuurgebracht.Opvallendisdeliggingvan
een aantal 15e-eeuwse ontginningen tegen de grenzen van de dorpsgebieden, ver
buiten de oudere nederzettingen.

311

Fig. 86 De Heihoeven ten westen van Grubbenvorst op de topografische kaart uit 189011891
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OpdeheidetenwestenvanGrubbenvorst,tegendegrensmetSevenum,groeideeen
enkelekampontginning, de Berckt (later deOudeBerkt)inde 15eeeuw uit tot een
gehuchtvanvierboerderijen. Vandedrienieuweboerderijen moetdeVeegteschhof
al in 1464 hebben bestaan. De Nieuwe Berkt en de Kawei worden beide in 1509
vermeld (fig. 86).Verdernaar het noorden, tegen de grens met Horst, lag in 1440
een heidegebied dat Wijtveld.1157 Mischien kort daarna, maar in ieder geval vóór
1537,ishierdehofWijdtveldt gesticht.Deboerderijislatergesplitst;NieuwWitveld
is de huidige Witveldhoeve.1158
Eenvergelijkbare liggingaandegrensvanhetdorpsgebiedheeft Dekeshorst,waarvan
in 1465 wordt gemeld dat de bijbehorende kamp, waarschijnlijk niet lang tevoren,
ontgonnen is uit de gemeynten van Helden en (Maas)bree.1159 De kamp ligt nog
altijd op de gemeentegrens.

7.4 Niet-agrarische activiteiten en nederzettingen
Vanaf de 13eeeuwontstondeennetwerkvanverzorgendeplattelandssteden.In 1200
bestond nog geen enkele stad, drie eeuwen later woonde al 1/3 van de Gelderse
bevolking in steden.Binnen deNederlandennamGelredaarmeeeen middenpositie
in, ver achter Vlaanderen, Brabant en Holland, maar vóór de noordoostelijke
gewesten.1160 De meeste steden bleven gering van omvang en waren vooral van
belang voor bestuur en ambacht. Enkele steden ontwikkelden zich als industriestad
ofkonden een plaats veroveren inde 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.

7.4.1 Ontwikkeling vande 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
activiteitendiegaandewegeenaantalrechtenkregen.Inanderegevallenwerdineens
een stadsrecht verleend,juist omzo'neconomischeontwikkelingtestimuleren.Het
was een periode van economische groei,waarin grote enkleine heren poogden een
graantje van handel en nijverheid mee te pikken door een stad te stichten.
Een vanderechten dieveelwerden gegeven omdeeconomiete stimuleren washet
marktrecht, hoewel lang niet alle nederzettingen met een markt ook werkelijk de
ontwikkeling tot stad doormaakten.1161 In verschillende steden werd de markt
gesticht opgrondvandeheer,dieookdebouwgrondindeomgevingincijns uitgaf.
Deheer bood detoekomstige bewoners bescherming en verplichtte 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 stadsstichtingen1162 en kan misschien ook verondersteld worden
vooreenaantalstedeninonsgebied(Roermond,Venlo,Gennep,Kessel).Tegenover
hetenthousiasmevandewereldlijke herenstondeenterughoudendheid vandegrote
kloosters.HoewelkloostersalsThornenSusterenzekerenigehandelenandereniet313

agrarische activiteiten aantrokken en de ontwikkeling van markten stimuleerden,
hebben ze de ontwikkeling van zelfstandige steden naast hun poorten zelden
aangemoedigd.1163 Misschien heeft mede hierdoor een plaats als Thorn, met al
vroeg een markt, het nooit tot stad gebracht.
Eenanderestimulans wasgehele ofgedeeltelijke vrijstelling vantollen.Hetwaseen
recht dat maar spaarzaam werd verleend, omdat de inkomsten uit tollen voor veel
landsheren onmisbaarwaren.DegravenvanGelregavengedeeltelijke tolvrijstelling
aan burgers van Venlo en Roermond. De Venlonaren werden in 1371 in Nijmegen
enMook vrijgesteld vaneenprijsverhoging endeRoermondenaren 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.1164 Dergelijke rechten konden kooplieden ertoe brengen zich in een van
die Gelderse steden te vestigen.
Ondanks alle moeite zijn alleen Venlo en Roermond als stad geslaagd. Net buiten
ons gebied ligt dan nog Nijmegen, dat alin 1204oppidumwerd genoemd en dat in
1230stadsrechten kreeg.Het begrip oppidumduidtindeMiddeleeuwen 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.1165
Roermond was in 15eeeuw veruit degrootste stad inhet onderzoeksgebied. Venlo
stond op afstand opdetweede plaats.Van Schaïk1166geeft voor Roermond in 1396
een inwonertal van 6674, voor Venlo van 3398 in 1474en 4383 in 1533.Ondanks
de exact ogende aantallen gaat het om schattingen (bijvoorbeeld van het aantal
gezinsleden perhuishouden),waarbij ooknogeensdegeestelijkheid endebewoners
van instellingen (voor Venlo zo'n 150 personen)1167 buiten beschouwing zijn
gebleven. Alle andere steden hadden in 1400 minder dan 1000 inwoners.1168
Gennepzalbijvoorbeeld inde 16eeeuwzo'n500inwonershebbengehad,een aantal
dat het ook in het midden van de 18e eeuw nog had.1169
Hoebeperkt ooknaardetegenwoordige maatstaven—het middeleeuwse Roermond
zounu alstekleinegemeentewordenopgeheven—rond 1400goldeenstadmetruim
6000inwoners alsfors.Binnen hethuidigeNederland kwamen alleen Utrechten 'sHertogenbosch (metelkongeveer9000inwonerstoendegrootstesteden),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.1170 De grootste Noordnederlandse steden van dat moment vielen overigens
inhetniet bij bijvoorbeeld Aken,Keulen,Luik eneen aantalVlaamse steden. In de
15een 16eeeuwgroeideRoermondnauwelijks meer.Destadbleefachterbijdetoen
juist snel groeiende Hollandse steden, maar ook bij steden als Nijmegen en
Maastricht, en zakte in de rangorde ver weg.1171 Het inwonertal van Roermond
in 1564 is door Ramaer geschat op 6200.1172
Kleine centra ontstonden naast de belangrijkste kastelen (Kessel, Montfort, Horn,
Kessenich) en kloosters (Thorn, Susteren). Enkele van deze plaatsen ontwikkelden
zich verder dan andere, en werden op een zeker moment als stad aangeduid. In het
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Gelderse gebied vinden we inde 2ehelft van de 13eeeuw de aanduidingoppidum
voor Goch (1261),Venlo (1272),Nieuwstadt (1277,mogelijk alin 1242),Geldern
(1286, resp. 1290), Kessel (1290) en Montfort (1294/'95).1173 Uit 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 Vu om alle stadsrechtbrieven diehij zonderkoninklijke toestemming had
uitgevaardigd, intetrekken. Tegelijk kreeghij toestemming om inhetvervolg wel
zelf stadsrechten te verlenen. Vervolgens schreef hij in 1312 een reeks van 14
stadsrechtbrieven, onderanderevoorKessel,Montfort enhetjuistbuitenonsgebied
liggendeNieuwstadt.Hoewelaldezebrieven,misschiendoordegeestelijke 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 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 grond zijn gekomen.1174
Deinvloed vandebeidegrotesteden,Roermond enVenlo,strekte zichalindelate
Middeleeuwen uit tot in de verre omtrek. Iedere stad had een functie als
verzorgingscentrum voordeomgeving.Voortsdiendenturfwinning en stenenbakkerij
voornamelijk stedelijke doeleinden en belegden stedelijke instellingen en rijke
stedelingen in landelijk grondbezit. Iederklooster bezatweleen 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.1175

7.4.2De steden afzonderlijk
Roermond
Roermond is de oudste stad in het onderzoeksgebied. Het oudste gegeven over de
plaatsstamtuit 1130,alseenadellijkedame,Reinwidis,zichvrouwevanRoermond
noemt. Omstreeks 1183is 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.1176 De versterking is dan de woonplaats van
de voogd,delokale vertegenwoordiger vandegraaf,en wordt sindsdien aangeduid
alsdeVoogdij.Mogelijk warendevoogden zelf deafstammelingen vandevroeger
onafhankelijke heren van Roermond.
Tegendeversterkingaanontstondeenwoonkern,diealaanheteindvande12eeeuw
planmatig werd uitgebreid. In 1213 had Roermond mogelijk al stedelijke rechten,
alisook welbeweerd datdiepasin 1232werdenverkregen.In 1213werddeplaats
verwoest, maar al snel herbouwd. Elf jaar later wordt Roermond als oppidum
aangeduid.1177 De graven van Gelre moeten een belangrijke rol hebben gespeeld
in de opkomst van Roermond. Zewareneigenaarvanhetgewanthuis,watblijkt als
ze het in 1347 aan de stad in erfpacht geven.1178 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
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de bouwactiviteiten zelf, hettermarkt brengen vandeopbrengst vande landerijen
enwaarschijnlijk doorproduktiewerk voordetextielnijverheid, leverdedeabdij een
bijdrage aan de ontwikkeling van de stad.1179 De nieuwe stad moet aanvankelijk
een steunpunt zijn geweest voor de expansieplannen vande graven in zuidelijke
richtingenlater,nadatdieexpansiewasverijdeld doorBrabant,voordeconsolidatie
van hetGelderse gebied.

Venlo
De stadwording van Venlo is gecompliceerd. In de oorspronkelijke landelijke
nederzettinghaddendeherenvanHeinsbergzekerinde 12eeeuwinkomsten.In1246
blijken zeinhetbezit vandetienden enhetpatronaat vandekerk. Zehaddendie
rechten toen inleen gegeven aandeheren vanMilien. Alindeeerste helft van die
eeuw ontwikkelde zichaandeMaas eenkleinehandelsplaats.Naarhet schijnt heeft
de graaf van Gelre, die hier al bepaalde rechten moet hebben gehad, deze
ontwikkeling gestimuleerd. De handelsnederzetting had in 1269al een volledige
schepenbank meteenstedelijk aandoend schepenzegel enwerd in 1272 aangeduid
alsoppidum.Debewoners,oppidanigenoemd,drevenhandelopdeMaas.Daarnaast
waserenigeindustrie:aanhet eind vande13eeeuwbezatVenlo vier watermolens,
waarondereen 'nieuwemolen',eneenlakenhal(gewanthuis).Deplaatswerdinveel
opzichtenalsstadbeschouwd,zekerdoordeeigenbewoners(in1294/'95werd zelfs
alportergeit geheven), maar wasofficieel nogsteeds eendorp. In 1343werdhet
vreydorpvanVenlototeenstadtverheven.Dezezeerlatestadsrechtverlening kwam
erinfeite opneerdatdeGeldersehertogdeanderemachthebbers,waarvan toende
heer vanMilien veruitdebelangrijkste was (andereadellijke families warende Van
Broekhuizens endeVan Bocholts),inhetlandelijke gebied omdekleine stedelijke
kernuitkochtenvervolgens hethelegebied vandelateregemeenteVenlo stedelijke
rechten gaf.1180

Verschillen tussen Roermond enVenlo
Ineconomischopzichtverschildendebeidestedensterkvanelkaar.Venlowasvooral
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 er7 zoutmeters,1181 in 1343 waren dateral 14.De marktfunctie
is gedeeltelijk teverklaren uitdegunstige ligging, ineenbuitenbocht vandeMaas
eninhetgebied waardeMaasvan eenhoog-naareenlaaglandrivier overgaat.Even
belangrijk isechterdesteunvandeGeldersegravengeweest,diedestadvoorrechten
zoals stapelrecht entolvrijdom verleenden waardoorconcurrenten alsArcen werden
uitgeschakeld.
Roermond heeft doorlopend geprobeerd eendeel vandeze handel naar zich toete
trekken, maar isinditopzicht altijd demindere vanVenlo gebleven. Daarentegen
was Roermond eenveelgrotere industriestad. Veel vandeprodukten dieindelate
Middeleeuwen opde Roermondse markt werden verhandeld, zoals wol,wede en
aluin,1182 haden direct te maken met de textielnijverheid. Zoals in 1523van
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Venlose zijde werd gezegd: 'die stadt van Ruremunde hadde die drapperye van
waillen laicken te maicken, dairby die burgers vanRuremunde grote neirunge by
hadden ind die stat ind burgers sere rycke by woirden'.im Al aan het eind van
de 13e eeuw bezat de stad een wolwaag.1184 In de 14e eeuw had de stad een
lakenhal en in 1375 bevonden zich Roermondse 'wantsnyders' op de markt in
Kampen.1185Delakenindustrie wasde belangrijkste economische basisvandestad.
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, voorallinnen en laken,maardelaatste bedrijfstak wasteklein om
de enige Venlose volmolen volledig emplooi te geven.1186
Menneemtmeestalaandatdetextielindustrie vooralwasgebaseerd opEngelsewol.
Dat Engelse wol overdeMaas naarRoermond werd gebracht is zeker,alwerd ook
wel lokale wol verwerkt.1187 De stad Goch, die zich specialiseerde op grove maar
sterkeweefsels opbasis vaninlandse wol,schijnt eenuitzonderingte 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 dejaren 1360kreeg.1188

Kessel
Bij Kessel was de hoop gevestigd op de scheepvaart over de Maas. In 1294/'95
worden schippers genoemd1189, maar het belangrijkste was de tol.1190 Kessel
wordt in 1236nog '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 handen van de
Geldersegravenwasgekomen.Heteerstelijkthetmeestwaarschijnlijk: destichting
van een stad past in het beeld van een ambitieuze adellijke familie die haar
zelfstandigheid verdedigde tegen het oprukkende Gelre.1191 De oudste gegevens
over stadsvorming dateren echterpas uit de Gelderse periode. In 1290was Kessel
van de 13Gelderse 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.1192

Linne, Montfort en Echt
Ten zuiden van Roermond vinden we een afgebroken ontwikkeling tot stad in
Montfort, Linne en Echt.
Linne werd in 1258en,voor het laatst, in 1277 opidumgenoemd, watwijst opeen
kortstondigeontwikkelingtotstadinde 13eeeuw.In 1277hadLinne,integenstelling
tot bijvoorbeeld Nieuwstadt, geen eigen stadszegel.1193 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 eenjaar later
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overdroeg aan zijn broer Hendrik, bisschop van Luik. De verkoop aan Gelre heeft
waarschijnlijk de basis onder de stadsvorming van Linne weggeslagen.
Toen was intussen al het grote kasteel Montfort, op de grens van Linne en Sint
Odiliënberg, 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 wordt1194, maar het
kasteel zelf was nog niet gereed. De latere naam is Montfort, een typische
modenaam.1195
Nadien deden de Gelderse graven nog enige moeite om het gehucht Montfort, dat
bijhetkasteelontstond,eensterkereeconomischebasistegeven.Hetgehucht,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.1196 In de al vaker genoemde oorkonde van 1277 wordt de plaats nog
niet eens apart genoemd, wat aangeeft dat het nog een onbelangrijk dorp was.1197
Enige decennia later, in 1294/'95, wordt Montfort voor het eerst als oppidum
aangeduid. Vermoedelijk bestond ertoeneenmarkt meteentol.Ookvoor Montfort
is het volgende bericht de stadsrechtbrief uit 1312.1198 Volgens de omschrijving
in de brief was de plaats toen omgeven door wallen en grachten.1199 Pas in 1344
werd Montfort een zelfstandige parochie; tot die tijd bleven kasteel en dorp onder
de parochies Linne en Sint Odiliënberg.
Ook later kwam de plaats nauwelijks tot ontwikkeling: in 14e- en 15e-eeuwse
opsommingen vanGeldersestedenontbreektMontfort steevasteninbelastinglijsten
komt het voor onder weinig indrukwekkende aanduidingen als dat steetken (1468)
of dy vleck (1533).1200 In het midden van de 18e eeuw werd de plaats omschreven
als een gering vlek.1201Wel bleven de vestingwerken bestaan, waarschijnlijk tot
inde 16eeeuw.In 1483isbijvoorbeeld sprakevande 'ingesetenfen] binnendieveste
Montfort woonaghtig\n02 In 1493isvoorhet laatst sprake van een stad: 'scepenen
...der stat Monffoirf; nadien is 'vleck"degebruikelijke aanduiding.1203 Toch werd
Montfort in de 16eeeuwnog stedelijk genoeg geacht omte worden afgebeeld door
Jacob van Deventer.1204
Datlaatste isookhetgevalmetEcht,dateveneens deeluitmaakte vanhetLand van
Montfort. NadateerderhetMaastrichtse SintServaaskapittelendegraven vanLoon
hier rechten hadden gehad,raakte Echt indeloop van de 12e of de eerste helft van
de 13e eeuw in Gelderse handen. De plaats wordt in 1259 en 1277 nog als 'ville'
(dorp)omschreven,inhetlaatstegevalteronderscheiding vande 'opida' Nieuwstadt
en Linne.1205 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,
wasongebruikelijk vooreendorp.In 1343wordtEchteenmalig,samenmetErkelenz,
genoemd ineenlijst vanGelderse steden,maarbeideplaatsen staanwel afzonderlijk
onderaan delijst. In 1397wordt Echtaangeduid alseen 'villamunita',wat aangeeft
dat de plaats versterkt was. De schepenen van Echt duidden hun woonplaats in de
15eeeuw aan alsdorp.Toch vertoonde Echtjuist in die periode enige activiteit: in
1481 stond er een 'gewandthuys'1206 en rond 1475 werd een forse hallenkerk
gebouwd.1207 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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Het noordwesten
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.1208 Veel resultaat had het allemaal niet.
Een echtemislukking washet stadsrechtvoorWanssum,waarvoorgraaf Reinald in
1314koninklijke goedkeuring kreeg.Er werd eenjaarmarkt gevestigd, die in 1364
wordt genoemd en die rond 1600 nog bestond.1209 Daar bleef het bij, en een stad
heeft zich hier nooit ontwikkeld.
In 1317wasdegraafvanplanombepaaldevrijheden vanWanssumaanhetbuurdorp
Geysteren te verlenen, maar ook daar had dit nauwelijks gevolgen.1210
Nog onduidelijker is Venray, dat op munten uit de jaren 1394-1402 soms wordt
aangeduid alsopidideVenraden.DiemuntenwarenterplaatsegeslagennadatGelre
was verdeeld tussen twee zonen vande overleden hertog Eduard. Dejongste zoon,
Reinoud, maakte aanspraak opeendeelvandeerfenis enkreegin 1394onder meer
het landvanKessel.InVenraybegonhijdaarnaeeneigenmuntslag.NadatReinoud
in 1402 zijn overleden broer ook in de rest van Gelre opvolgde hield de muntslag
in Venray weer op.1211 Om het centrum van het dorp lag een gracht, de
borchgraven (Burggraaf). Degracht,die onlangs isteruggevonden,hadeen breedte
van 5 tot 9 meter en een diepte van 2 à 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.1212 In het dorp stonden twee versterkte
huizen, de Duyckenborch en deRoekenborch.1213

Gennep
Een stadsrecht voor Gennep wordt pas vanaf 1361 vermeld, maar is mogelijk al
omstreeks 1250 verleend.1214 Gennep had enige bedrijvigheid. Zo werd in 1428
op de Niers in Gennep de oudst bekende papiermolen van Nederland gesticht.1215
De schapescharen (scharen om schapen te scheren) op het 14e-eeuwse wapen van
deheren vanGennep blijken ophet 15e-eeuwse stadswapen te zijn vervangen door
scharen, zoals die in de lakennijverheid werden gebruikt: een aanwijzing voor
lakennijverheid?1216

Weert
Het landelijke dorp Weert maakte in de 14eeeuw 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 scheepvaartroute
over de Maas. De graven van Horn verplaatsten in de 13e of 14e eeuw hun
hoofdresidentie van het Maasdorp Horn naar Weert. Omstreeks 1400werd ook de
munt,dievoorheen inhet MaasdorpWessemwasgevestigd,naarWeert verplaatst.
De wegen boden werkgelegenheid voor voerlieden, waarvan er (althans later) een
groot aantal in Weert woonde,eneenroute voorde afzet vanlaken.Weert bezatin
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de 14e eeuw een lakenindustrie van enige omvang, die vooral exporteerde naar
Brabant. De nijverheid strekte zich misschien ooktoen aluit over het omringende
platteland: de produktie lijkt wel erg hoog voor een kleine stad als Weert, en ook
derelatief dichte bevolking van een aantal omliggende dorpen in de 15eeeuw lijkt
opniet-agrarische activiteit tewijzen. Degraven vanHornprobeerden deeconomie
testimuleren doorde oprichting van eenwolambacht (1378)endoorhet marktrecht
(1414). In het laatste jaar bestonden de wallen, grachten en poorten al. Een echt
stadsrecht is voorWeert niet bekend; het lijkt eropdat deplaats zichgaandeweg tot
stad heeft ontwikkeld.1217

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 metdescheepvaart opdeMaastemaken gehad.Arcen verloorechter
in de 14e eeuw haar stapelrecht aan Venlo, en de handel is nadien van weinig
betekenis meer geweest.
Wessem, dat in de vroege Middeleeuwen alshandelsplaats enigbelang had, was in
de 13e en 14e eeuw in economisch opzicht in verval en bood blijkbaar te weinig
perspectieven om er een stadsrecht aan te verlenen.
Neeritterwaseendichtbebouwd dorpmeteenzeerregelmatigeplattegrond.Hetwas,
naastondermeerHeel,eenvandezeven 'vrijdorpen' vanhetSint Lambertuskapittel
in Luik1218. Waarschijnlijk is Neeritter een gesticht marktvlek. De stichting lijkt
bedoeld omdeinvloed vanhet kapittel indekleine Luikseenclave te bestendigen.
7.4.3 Nijverheid
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 particuliere handen. In de 14e eeuw slaagden de meeste
stedelijke overheden erin, dit recht in handen te krijgen. Het was een belangrijke
inkomstenbron.1219
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 zich toe te
trekken. Datkostte vaak de nodige moeite.De stad Roermond bouwdepas in 1412
een eigen (wind)molen.1220
Molens vormden de meest verbreide vorm van middeleeuwse bedrijvigheid. Ze
stonden 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.Zobestonden inde 15eeeuwdepapiermolen inGennep ende
volmolens in Stramproy (in 1474 gebouwd door het stift Thorn)1221 en
Swalmen1222. 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.
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Dewindmolen, weleensdeenigesuccesvolle innovatieindetechnologie vanhet
malen vangraan gedurendedeMiddeleeuwen genoemd,iswaarschijnlijk inde2e
helft vande 12eeeuwergens innoordwest-Europa uitgevonden enheeft zichsnel
verbreid.1223 Windmolens uit de 12e eeuw zijn bekend in Engeland, Vlaanderen
enhetRijnland;vanuithetlaatstegebiedverbreiddedezeinnovatiezichondermeer
naar Limburg.1224Deoudst bekende vermelding vaneen windmolen inNederland
dateert uit 1222 ('ad molendiam voleris') en betreft een molen in Merum bij
Herten.1225
Een andere vorm van plattelandsnijverheid was de steenindustrie. Al in de
Middeleeuwen bestonden steenbakkerijen bijTegelen,VenloenMaasniel.Inelke
fase van economische opbloei is deTegelse kleibenut.
Inde15eeeuwwordtookdestroverwerkendeindustrieinVenray,dienoglangheeft
bestaan, al genoemd.1226
7.4.4 Turfwinning
We mogen aannemen dat al in de late Middeleeuwen opveel plaatsen turf werd
gestokenvooreigengebruik,maarerisweinigoverbekend.Deoudsteaanwijzingen
komenuitdeveengebiedeninNoord-LimburgtenoostenvandeMaas.Inhetmidden
van de 14e eeuw is sprake van eynen stuck torffvennesin den lande van
Gennep}221 In de 15eeeuw werd ook al,door inwoners van Kevelaer enWeeze,
turf gewonnen in hetWellsmeer onder Bergen.
Deoudst bekendegegevensoverturfwinning indePeelstammenuitde 15eeeuw.
In 1427 gaf Willem, graaf van Horne, aan Claes Bormans van Baecxem en zijn
erfgenamen het recht om turf te steken op de gemeinten in het land van Home,
waaronder Nederweert.1228 In dezelfde tijd werd ook aan de Brabantse kant van
dePeel,onderGemert,turf gestoken.1229Alsnelwerdenveenbanen aangelegdom
de turfvelden te kunnen bereiken. Al aan het eind van de 15e eeuw was het in
Someren verboden de baanen door te graven, op straffe van een boete en
verbeurdverklaring vande gewonnenturf.1230

7.5 Sporen in het landschap
Deontwikkelingen indehogeenlateMiddeleeuwen hebbenhet cultuurlandschap
vanNoord-enMidden-Limburg inveel opzichten bepaald.Veelkampen engrote
delen van de velden werden in deze periode ingericht en ontgonnen. Ook het
landschapvandebeekdalen,gedomineerddoorpermanentegraslanden,stamtuitdeze
periode.Demeestedorpenenstedenkregeningrotelijnenhunhuidigeplattegrond.
Uitdezeperiodestamtooknogeendeelvandestadsmurenen-grachten.Afgezien
vanenkelevagebouwsporenvanRomeinseenvroegmiddeleeuwsegebouwen,hebben
dehogeMiddeleeuwenbovendiendeoudstenunogzichtbaregebouwenopgeleverd.
Hetgaatvooralomkastelenenkerken,maarookomdelenvaneenaantalstadshuizen
en misschien van boerderijen.
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8 Nieuwe Tijd (1500-1795)
Nog steeds treft men vaak de opvatting aan dat het cultuurlandschap na de
Middeleeuweneenfasevanstabiliteitdoormaakte.DeTranchotkaartvanomstreeks
1806 zou een goede indruk geven van het landschap aan het eind van de
middeleeuwen.Hoeweldezeopvattingeenkernvanwaarheidbevatmoetenwehaar
tochafwijzen. De'NieuweTijd' waseendynamischeperiode,waarindebevolking
groeide,hetcultuurlandwerduitgebreid,hetbodemgebruikveranderdeenhetMaasdal
meer en meer beïnvloed werd door externe sociaal-economische en politieke
ontwikkelingen.

8.1 Sociaal-economische ontwikkeling
8.1.1Degrote lijn
In detweedehelft vande 16eeeuw verschoof heteconomische zwaartepunt inde
LageLandenvanVlaanderenenBrabantnaarHolland.EentijdlangvormdeHolland
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 Nitz1231hebben erop gewezen, dat in de 17eeeuw een zonering
opEuropeseschaalvaltaantewijzen,metdeHollandsestedenalscentrum.Binnen
debeperkingen diedefysisch-geografische gesteldheidbood,gingengebiedennog
meer dan in de hoge Middeleeuwen functioneren binnen een internationale
taakverdeling.
Eenmodelvoorregionalespecialisatierondeenkernwerdalin1826opgestelddoor
J.H. von Thünen.1232 In zijn visie was dichtbij het centrum kapitaalintensieve
landbouw en produktie van bederflijke goederen (zuivel, tuinbouwprodukten)
geconcentreerd.Daaromheenlageenzonevanhoutteelt.Houtwaseennoodzakelijk
produkt, maar de lage waarde per gewichtseenheid maakte transport over grote
afstanden, althans over land, onrendabel. Verder van het centrum lagen de
graangebieden.Daarbijwerddegraanverbouwmettoenemendeafstandextensiever,
omdat de stijgende transportkosten moesten worden gecompenseerd door lagere
produktiekosten.Uiteraardisinwerkelijkheid geensprakevancirkelvormigezones.
Eenwatertransportweg,zoalsdeMaas,maaktetransportgoedkoperenleiddetothet
uitrekken van zones.Daarnaast speelden de fysisch-geografische omstandigheden
een rol. Meer afgelegen gebieden konden bovendien hun positie verbeteren door
Produktenteverwerkentotproduktendieminderbederfelijk waren(boterinplaats
van melk) of die een hogere waarde per gewichtseenheid, en dus lagere
transportkosten, hadden (jenever uitgraan).
De tuinbouw en de intensieve melkveeteelt in Holland zelf passen in dezevisie,
terwijl de turfwinning in west en noord-Nederland de plaats innamen van Von
Thünen'sboszone.OokdeeconomievandeNederlandse zandgrondenraakteinde
16e eeuw sterker vervlochten met die van de kerngebieden.1233 In de meeste
zandgebieden bleef graanteelt de hoofdactiviteit.
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8.1.2 Noord-en Midden-Lintburg
De landbouw
We mogen aannemen dat de landbouw in Noord- en Midden-Limburg extensiever
was dan inhet dichter bevolkte Brabant. Een aanwijzing vormt de oppervlakte aan
oudebouwlandgronden,dieindeLimburgsezandgebieden lagerwas.Ooksommige
vernieuwingen vonden in Brabant aanzienlijk eerderplaats.Zomaakteeen systeem
waarbij verpachter en pachter elk de helft van de veestapel bezaten, in de Meierij
alinhetbeginvande 16eeeuwplaatsvoorsystemen waarbijdepachtermeerruimte
kreeg(hijwerdeigenaarvandeheleveestapelofdeveestapelvandeverpachterwerd
aan een vast aantal gebonden). In het Land van Montfort werd het systeem van
gezamenlijk vee nog tot in de 18e eeuw gehandhaafd.1234 Waar in delen van
Brabant een sterke ontwikkeling van deveehouderij (vooral van de boterbereiding)
waartenemen valt, zaldenadruk opde Limburgse zandgronden opgraanteelt zijn
blijven liggen.Tochwerdendeeffecten vandeHollandsestapelmarkt ookinLimburg
wel gevoeld. De kwaliteit van de veeteelt nam toe, er werden speciale
landbouwprodukten voordeHollandsemarktgeproduceerd (tabak,slachtvee),ende
verzorging van de akkers werd met het oog op de gevraagde kwaliteit van de
Produkten verbeterd.1235
Het verloop van de graanprijzen laat in deze periode een duidelijk herkenbare
golfbeweging zien.Deprijsschommelingen opdegraanmarkten vertonenovergrote
delen van Europa een vergelijkbaar beeld. Voor Limburg beschikken we over
gegevens over de prijzen in Maastricht.1236 De graanprijzen vertoonden hier een
stijgingtussen 1580enhetmidden vande 17eeeuwwaarnaze,met schommelingen,
constant bleven tot ca 1690.Daarna volgdeeenscherpe dalingtot ca 1720,gevolgd
dooreengeleidelijke stijging,dieopheteindvande 18eeeuwovergingineensnelle
stijging.
Degraanboeren in Limburg zullen ongetwijfeld in de eerste helft van de 17eeeuw
geprofiteerd hebben van de hoge prijzen. De volgende periode was moeilijker. De
bevolkingsgroei vertraagdewaarschijnlijk vanaf 1650,maargingweldoor.Zotonen
decommunicantencijfers uit 1668/'69, 1703en 1752/'56 inhet Land van Montfort
een langzame groei. Het lijkt erop, dat in deze periode relatief weinig nieuw land
ontgonnen is.De bevolkingsgroei moet vooral zijn opgevangen door intensivering,
een verschijnsel dat we ook elders op de zandgronden kennen.1237 Technieken
hiervoor waren onder meer tussen- of onderteek van groenbemesters (wikke,
klaverachtigen), aanpassingen vandeploegendewijze vangrondbewerking aande
eisendiedelokalebodem stelde,eenenigszinsverbeterdestalvoedering vanhetvee
en mogelijk de introduktie van verbeterde technieken van mestbereiding. In deze
periode is mogelijk de plaggenbemesting en de potstal wijdverbreid geraakt.
Opmerkelijk zijn de sterke lokale verschillen.
Deaanpassingen leiddentoteenlangzaameconomischherstel,datindetweede helft
van de 18e eeuw werd gevolgd door een periode van duidelijke groei.1238 De
gunstige landbouwprijzen van de tweede helft van de 18eeeuw gingen samen met
een duidelijke versnelling van de bevolkingsgroei1239 en een toename van de
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ontginningen.InLimburgenStaats-Brabantnamdebevolkingtussen 1750en1795
metmaarliefst eenvijfde toe.1240Deuitbreidingvanhetcultuurlandwerdversterkt
dooreenbewusteontginningspolitiekvanPruisen,dieondermeerinGennep,Venray
enHelden gevolgen had.Depolitiek lijkt wonderweltehebben aangesloten opde
internationale conjunctuur. Elders in dithoofdstuk komen we opde ontginningen
terug.
Desteden
Deverschuivingeninheteconomischezwaartepunthaddengrotegevolgenvoorhet
stedenpatroon in hethuidige Nederland. Inde 16eeeuw waren de grotere steden
relatief gelijkmatig over Nederland verspreid, met concentraties aan de kust, de
Hollandse binnenduinrand ende grote rivieren.Lide eeuwen nadien groeiden de
Hollandsestedensterk(vooralindeperiodetot1650),maarstagneerdenvrijwelalle
andere steden.1241
De stagnatiegold zeker desteden inhetonderzoeksgebied. Dekortste verbinding
vanHollandmethetRijnland enMidden-EuropaliepviadeRijn.HetMaasdal,dat
voorheen geprofiteerd had van haar ligging tussen Vlaanderen/Brabant en het
Rijnland, kwamnuuitderouteteliggen.Welnamdescheepvaart overdeMaas,
vooraltussen Holland en de omgeving vanLuik,in de 16een 17eeeuwnogtoe.
Venlo profiteerde hiervan, maakte als enige een zekere groei door en passeerde
Roermond ininwonertal.
DestagnatiediedeHollandseeconomievanafhetmiddenvande17eeeuwtroftoen
deHollandsestapelmarktrelatiefterreinbegonteverliezen,betekendeeenteruggang
indeMaasscheepvaart.NustagneerdeookdeeconomievanVenlo.Hetinwonertal
nam af en zou zonder de aanwezigheid van een garnizoen nog veel sterker zijn
afgenomen.
VeelmoeilijkerhadRoermondhet.Dezestadraakteineendiepecrisisenzakteterug
naarhetniveau vanregionaal verzorgingscentrum. Zelfs datpakteslechtuit,toen
Roermond bij de verdeling vanhet Overkwartier in 1715een groot deelvanhaar
achterland verloor.1242 De stad verloor een aanzienlijk deel van haar bevolking
enhadinde 18eeeuwweinigmeerdan4000inwoners(tabel 15).Nadiensteegdit
aantalwelweer,maarinhetmiddenvande19eeeuwhadRoermondnogsteedshaar
15e-eeuwse bevolkingsomvang nietterug.
Tabel 15Inwonertal vanRoermond enVenlo 1525-1795.Klasse 1=5000-10000
inwoners;klasse2=2500-5000inwoners.Naar:VanderWoude,1980,pp.136-139
en Visser, 1985
Klasse 1525
(R)/ 1560 (V)

Klasse 1675

Klasse 1750

Klasse 1795

Aantal
inwoners 1795

Venlo

2

1

2

2

4082

Roermond

1

2

2

2

3788
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De kleine steden deelden in de malaise; 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 uithoeven breiden.De Vries enVan
derWoude spreken voorNoord- (enMidden-)Limburg zelfs vandesurbanisatie:het
deel van de bevolking dat in steden woonde nam tussen 1550en 1750 af van25%
naar ca 15%1243.

8.2 Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
8.2.1 Politieke ontwikkeling
In bestuurlijk opzicht bracht de 16e eeuw grote veranderingen. Aan het begin van
deeeuw leek zichde laatmiddeleeuwse trend vanbestuurlijke concentratie voort te
zetten. Onderstaande kaart (fig. 87)toont de situatie in 1543.Het grootste deelvan
Noord- en Midden-Limburg behoorde toen tot het Overkwartier van Gelre. In het
noordenlagwatKleefs gebied(Mook,Gennep,Heijen)enverderzuidelijk behoorden
Tegelen en Melicktot hethertogdom Gulik.Alleen inMidden-Limburg ten westen
van de Maas bestond 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 zich nog de mogelijkheid voor te doen van een zelfstandige
staatkundige eenheid indeze streken.DelaatstehertogvanGelre,Willem II(15381543) 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 één
staatkundig geheel.1244
Vervolgenskwamde80-jarige oorlog,diehetgebiedopnieuwverdeelde.De80-jarige
Oorlog is een onrustige periode geweest, waarin het Maasdal voortdurend betwist
werd door destrijdende partijen. Datgingdoor tot omstreeks 1713.Centraal ineen
oorlog stond 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
vooreenbelangrijk deelinhuneigenvoedseltevoorzien,washetgrootste slachtoffer
van iedere belegering de plattelandsbevolking in de omgeving. Vrijwel ieder dorp
bouwde een vluchtschans ommensen en vee in,betrekkelijke, veiligheid te kunnen
brengen.1245 Op deze schansen en op een paar andere landschappelijke gevolgen
van de 80-jarige oorlog komen we hieronder nog terug.
BijdeVredevanMunster(1648)bleefdeverdelingvanLimburgtussendestrijdende
partijen gehandhaafd. NadeSpaanseSuccessieoorlogwerdhetOverkwartierverdeeld
ineen Oostenrijks, een Staats,een Pruisisch eneenGuliksdeel(1715).HetGulikse
deel omvatte alleen de exclave van de stad Erkelenz en kan hier verder buiten
beschouwingblijven.Desituatienadien,dieduurdetotdeFranseveroveringin1794,
is weergegeven op fig. 88.
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LIJST DER VRIJE RIJKSHEERLIJKHEDEN EN TWEEHERIGHEDEN GELEGEN BINNEN HET GRONDGEBIED DER „BEIDE UMBURGEN".
N.B.denr*.verwijzennaarde
InNttUrUndsLimhmrf.
1. Meijdel
2. Hunsel
4. Umbricht
5. Stein
7. Vaesrade
8. Wijnandsrade
9. Rimburg
10. Terblijt
11. Gronsveld

eider»op k u n aangegeven
12. Rijckholt
13. Mesch
14. Slenaken
16. Wittein
InBttgitcb Limburg
47. Kinrooi
18. Kessenich
19. Meeswjjk
20. Leut

21. Eudes
22. Mechelen
23.Boortem
24. Likboven
25. Rekern
26. Lanaken
27. Heet
28. Vlijdngen
29. Sluizen
30. Koninksem
31. GrootLoon
32. Zeppcren
33. St.Truiden

Tvetbfrizhtden *#*;
I
II
III
IV
V

Maastricht • Brabants-Luiks
Necroeteren - Loons-Thoms
Koertel —Brabants-Loom
Lununen-Linkbout-Schulen m Brabants-Loon*
Dook - Loom-VrijeHeerlijkheid.

Opgemerkt zij dat de gemeenten: Eisden en Breust, waarvan de grondgebieden
deels Valkenburg», deels Vrij-heerlijk wan« en totaal door elkaar lagen, bcoralingi„Valkenburg»"en„vrij-h**rlijk"zijn*
Auteursrechten voorbehouden.
Tekenwerk: Van GorcumAssen, niargegevens vanDe Vin. 1972.

Fig. 87 Staatkundige indeling in 1543. Naar: Atlas Lintburgen, p. 9
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HET OVERKWARTIER VAN GELDER 1580-1794
g § 5 § £ ? Oostenrijks Overkwartier (1716-1794)
'l

Staats Overkwartier
Overkwartier (1716-1794)
(1716-1794)
Staats

^ Pruisisch Overkwartier (1713-17

Fig. 88 Het Overkwartier van Gelre 1580-1794. Uit: Atlas Lintburgen, p. 19

De verdeling had plaatselijk gevolgen voor het landschap. Zo deed de Pruisische
overheid meer dan de anderen 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.
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8.2.2Steden,vestingen en schansen
Inde80-jarigeOorlogwerdendestrategischbelangrijkestedenversterkt(tabel16).
Dat gebeurde volgens nieuwe technieken, die een antwoord waren op het steeds
krachtiger geschut. Inhetbeginvande 16eeeuwontstondhetrondeel,eenronde,
lage toren die voor driekwart buiten de muur uitstak en diende voor een betere
dekking van de tussenliggende muren.1246 Een volgende stap washet vijfhoekige
bastion, dat de basis vormde voor de uitgebreide vestingwerken van het OudNederlandsestelselvanvestingbouw(eind16eeeuw).Eeneeuwlaterwerdditstelsel
vervangen door het Nieuw-Nederlandse stelsel.
Tabel 16Ontwikkeling van wallen enmuren (grotendeels naar:Schukking, 1967)
STAD, dorp, vesting
Arcen
ECHT
GENNEP
Genneperhuis
Kessel
MONTFORT
Montfort, kasteel
Neer
Neeritter
ROERMOND
Stevensweert
Thorn
VENLO
WEERT
Wessem

Fase
1
la
la

2
2
2
2

3

4

5

4
la
la
2

3

2

3

1
lb
4

5
5

4

5

lb
2
2

3
3

la

Fasen:
1 Omwalling (a: middeleeuws; b: 16e-eeuws)
2 Middeleeuwse ommuring
3 Overgang (bastions uit eerstehelft 16eeeuw)
4 Oud-Nederlandse stelsel (gebastionneerd)
5 Nieuw-Nederlandse stelsel (verbeterd gebastionneerd)

Op de kaarten van Jacob van Deventer (ca 1570) bezaten de steden nog hun
middeleeuwse wallen,murenengrachten.NadienmaaktenalleenVenloen,totop
zekere hoogte, Roermond de verschillende verbeteringen mee. Steden als Echt,
GennepenWeertdedenhetnogeentijdlang methunmiddeleeuwseverdedigingswerken, 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 voorherstel vandemurenen aanlegvanbastions,maarhetkwamniettot
uitvoering.Inhetbeginvande19eeeuwwerdendemeesterestantenvandemuren
engrachten opgeruimd.1247DemurenvanEchtwerdeninde 16eeeuw afgebroken;
de plaats staat op de atlas van Taisne als 'voorheen stad nu ontmanteld tot
dorp'.1248 In Gennep was de gracht in 1734al verdwenen en inkleine perceeltjes
uitgegeven alsland-entuinbouwgrond.EendeelvandestadsmuurwasindeNiers
verdwenen enniet meer aangevuld (fig. 89).
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Fig. 89 De stad Gennep op de Kleefse kadasterkaart uit 1734

Merian's plattegrond van Venlo (fig. 90) toont de stad al met een aantal rondelen
endeeerste bolwerken.Dezevestingwerken zijn nadien voortdurend uitgebreid,het
laatst in de 19e eeuw.
In Roermond (fig. 91) werden aan het eind van de 16e eeuw nieuwe aarden
verdedigingswerken aandebuitenzijde vandemuren gelegd.Inde 17een 18eeeuw
werdenookdevoorstedenBuitenopenSintJacobomwald.DeOostenrijkse regering
stelde in 1781devesting definitief buiten werking en droeg de werken over aan de
stad.1249
Buiten de middeleeuwse steden werd een groot aantal forten, schansen en andere
vestingwerken aangelegd.Debelangrijkste warendeforten SintMichael,GenneperhuisenStevensweert, alleindeeerstehelft vande 17eeeuwaangelegddoorSpaanse
troepen.
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Fig. 90 Ontwikkeling vande vestingwerken van Venlo. [A] De stad metde middeleeuwse muren en
poorten endubbele grachtop de kaartvanJacobvanDeventer(ca 1570).[BJ Dekaart vanMerian.
[C] De kaartvanTranchot (1806)
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Fig. 91 Ontwikkeling van de vestingwerken van Roermond. [A] De stad met de middeleeuwse muren
enpoorten en dubbele gracht op de kaart van Jacob van Deventer (ca 1570). [B] De vestingwerken van
Roermond in 1702: relatief eenvoudige versterkingen volgens het Oud-Nederlandse stelsel. [C]De kaart
van Tranchot (1806)
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Sint Michael,een regelmatig vijfhoekig fort, werd in 1641-'43tegenover destad
Venlogebouwd.Hetfort maakteinfeitedeeluitvandevestingwerkenvanVenlo.
BijdemondingvandeNiersomringdendeSpanjaardenhetmiddeleeuwseGenneperhuismetuitgebreidevestingwerken,waarvannogdelenoverzijn(fig.92).Dankzij
dienieuwe vestingwerken doorstond Genneperhuis in 1642een belegering van34
dagen voorhet door Frederik Hendrik werd veroverd.1250

Fig.92 Gennep enGenneperhuis volgens Merian (hetnoorden onder).Uit:Limburgs Verleden 2

DemeestinteressantevestingiswelStevensweert,bijzonderomdathetdorpmetde
vestingwerken als één geheel werd opgezet (fig. 93).Het oudeStevensweert,een
lintdorp bij het kasteel, bleef in Spaanse handen toen Frederik Hendrik in 1632
Roermond,VenloenMaastricht hadveroverd.DeSpanjaarden brakenin 1633 het
oude dorp, op een restant van het kasteel na, af en herbouwden het met een
stervormig stratenpatroon. Twee kruisende straten verdeelden de plaats in vier
kwartieren. Aan de noordoostzijde van het kruispunt kwam een rechthoekig
marktplein.Drievandevierkwartierenwerdeninkleineretaartpuntenverdeeld,elk
door twee straten die vanuit het middelpunt naar derand liepen.
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Fig. 93 Stevensweert op het oudste kadastrale minuutplan (ca. 1820)

Het zuidoostelijke kwartier heeft een onregelmatiger plattegrond, dienog restanten
van het oorspronkelijke dorp verraadt. Stevensweert werd omringd met uitgebreide
vestingwerken.1251
Het stervormige stratenpatroon is typerend voor nieuw gestichte of herbouwde
vestingsteden uitdeRenaissance.Anderevoorbeelden inNederland zijn Coevorden
(1609-1617)1252 en Bourtange (uitgezet 1580, aangelegd 1593). In Stevensweert
isdeplattegrond vanhetdorpnogsteedsaanwezig.Devestingwerken zijn nu vrijwel
verdwenen, maar het terrein is grotendeels nog open en loopt zichtbaar op in de
richtingvanhetdorp.Mochtiemandbehoefte krijgen aaneentoeristische trekpleister
tussen de Maasplassen, dan behoort reconstructie van een deel van de vesting nog
tot de mogelijkheden.
Naast de dure verdedigingswerken om de grote en meest strategische plaatsen
bestonden her en dereenvoudiger versterkingen. De wallen vanWessem werden in
1508 vernieuwd door Brabanders die het stadje hadden ingenomen. In 1601 deden
Gelderse troepen hetzelfde. In 1584 vroegen zowel Thorn als Neeritter aan hun
grondheer toestemming om hun dorp te mogen versterken. Beide plaatsen hadden
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indietijd veeltelijden vanrondtrekkendetroepen.InThornbestaannogsteedsde
straatnamen Walen Akkerwal.
Het klooster Keizerbosch in Neer legde in 1669 een brede gracht aan om het
kloosterterrein.Intijdenvangevaarmochtendeomwonendenhetkloosterterreinals
schuilplaats gebruiken. In andere dorpen bood een kasteel een schuilplaats. De
dorpelingen van Blitterswijck troffen daartoe in 1602 een regeling met de
kasteelheer.1253In Venray dienden kerk enkerkhof tot vlucht- en schuilplaats.Op
kostenvandekerkwarenaandebinnenzijdevandekerkhofmuurringenaangebracht
omin oorlogstijd dedieren vasttekunnen zetten.1254
Veelanderedorpenbouwdeneenvluchtschans.Alsweereenseenbendeinaantocht
waskondebevolkingvanhetdorpzichmethetveeterugtrekkenindeschans,onder
bescherming vande schutterij. Deschansen werdenaangelegd enbetaald doorde
dorpelingen,nadattoestemmingvoordeaanlegwasverkregenvandeheervanhet
dorpofvandeschepenbank.Eenaantalisalrond 1600aangelegd,maardeaanleg
ging nog tot inde 18eeeuw door.
Vluchtschansen,ookwelboerenschansengenoemd,wareneenvoudigeconstructies,
diehoogstens effectief zijn geweesttegenkleinebendes.Zo'n schansbestond uit
een 2-3 meter hoge wal, verstevigd met takkenbossen en beplant met wilgen of
doornstruiken. Omdeschans lageengracht,dievierofvijf, somszelfs tienmeter
breedwas.Eeninhaalbarebrugofophaalbrugeneenpoortbeschermdendetoegang.
Binnen dewalwerden houtenhuisjes gebouwdvoordegezinnen dieaandebouw
hadden meegewerkt. Het binnenterrein werd meestal vrijgehouden en soms later
verpacht alsakkerland.Toenin 1661eenkapelanie werdgesticht inBeesel,kreeg
dekapelaanvoorzijn onderhoudondermeerdebeschikkingoverdeopbrengstvan
deverpachtingvandeschans:lerstelickdeSchans, rentendeiaerlixsveertiengl:6
st., edoch mitsdeseconditie, datsowanneer kriegh oftoorlogh (:'t welck Godt
voorhoede wil:)in sulckenvalsij daerop wederom sullen moegen timmeren en
1255

woonen.
In gevaarlijke perioden was de schans permanent bewoond door een portier.1256
Voor gebruik en onderhoud werd een schansreglement opgesteld. Delen van de
bewaardgeblevenreglementen vanMoesel(Weert)enKreijel(Nederweert)komen
letterlijk metelkaar overeen.1257
De schansen werden meestal aangelegd opgemeenschapsgrond. Zolagen de vier
schansen inNederweert opgrond diedaartoe doordeheer van deheerlijkheid in
bruikleen was gegeven.1258 Meestal werd een moerasgebied uitgezocht, waar de
grachtenvolwaterblevenendevijandmoeilijkdoorkondringen.Andereschansen
werdenindedirecte omgevingvandehuizen aangelegd.Deschans van Afferden,
genoemdin 1592,werdlateruitgebreid zodatdekerkerbinnenkwamteliggen.1259
Deschansenwareneigendomvandegemeenteofbuurt,enwerdendaarom,vooral
alszedichtbijdehuizenlagen,vaakgebruiktvoorbuurtvoorzieningen.Zostonden
rond 1820schooltjes opdeschansenvanBoshoven,Moesel,Keent,Tungelroy(alle
indegemeenteWeert)enKreijel (gem.Nederweert).OpdeschansvanLaar(gem.
Weert) werd nogin 1949deparochiekerk gebouwd.
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Noginde 18eeeuwwerdendeschansenonderhouden.DeschansvanMoesei(Weert)
werd eind 18e eeuw gerestaureerd met materiaal van de nabijgelegen schans van
Keent.1260 Op 19e-eeuwse kaarten is nog een groot aantal schansen te zien. Veel
schansen waren toen nog in het terrein herkenbaar, en ook de besturen bestonden
vaaknog.Nadienzijndemeesteechterverdwenen,vooraldoordatdemoerasgebieden
ontwaterd en ontgonnen werden. Van slechts enkele van de 36 bekende vroegere
vluchtschansen zijnnogsporeninhetlandschapterugtevinden.Hetmeestcompleet
is de Mookerschans, die enkele jaren geleden is gerestaureerd.1261 Andere
herkenbare schansen zijn de Heumense schans in Mook, de schans van Kesseleik
enenkeleschansenrondWeert(Boshoven,Laar,MoeselenRoever).Vandeschansen
van Laar en Boshoven bestaat de gracht nog, maar is de wal verdwenen.
Laatstgenoemde schans is uniek, omdat de oude indeling bekend is. Ophet oudste
kadastrale minuutplan is het schansterrein, dat een oppervlakte heeft van 3A ha,
verdeeld in zo'n 100 perceeltjes (fig. 94). Hoewel er maar twee huizen en de Sint
Odakapelstonden,laghierhetgrondplanvaneencompleet,tijdelijk, dorp.Deschans
met de kapel is nu nog altijd eigendom van het gehucht Boshoven.1262

Fig. 94 De schans van Boshoven op het oudste kadastrale minuutplan (1812)
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8.2.3 Economischeoorlogvoering: deFossaEugeniana
Tussen Venlo en Lingsfort (ten oosten van Arcen) liggen nog de resten vaneen
kanaaldatdeSpanjaarden probeerden aanteleggenvandeMaasnaarde Rijnberk
aandeRijn:deFossaEugeniana(fig.95).HetkanaalisgenoemdnaarIsabellaClara
Eugeniana, landvoogdes vandeNederlanden, diezelf overigensbescheidensprak
vandeFossaSanctaMaria.IndeNoordelijkeNederlandennoemdemenhetkanaal
gewoonlijk deNieuweVaart of Nieuwe Grift.

Fig.95De FossaEugeniana. Uit:Thurlings & VanDrunen, 1960,p. 194

DeFossaisaangelegd omdehandelvandeRepubliekteondergraven.Samenmet
voorgenomen kanalen van de Maas naar de Schelde1263 en vandaar naar de
Noordzee(Oostende),zoueenscheepvaartverbindingontstaandiedehandelvanhet
Rijnland, vangroot belangvoordeRepubliek, overSpaansgebied omkonleiden.
Zelfs dacht menhet Rijnwater viahetkanaal omtekunnen leiden naar deMaas,
waardoor deRijn droogzoukomen testaanen desteden aandebenedenloopvan
deMaaszoudenoverstromen.Nogopdetopografischekaartvan1890staateendeel
vandeFossa,bijVenlo,aangeduid alsDenRijn.Ditdeelvanhetplangetuigtvan
weinig topografisch inzicht, omdat het kanaal via een reeks sluizen over een
heuvelrugmoestwordengeleid.NietdeRijn,maardeNierszouhetkanaalvanwater
moeten voorzien. Daartoe werden bij Geldern drie sluizen in deNiers gelegd.1264
Tussen 1626 en 1628 werd het kanaal voor een groot deel aangelegd. Nadien
stagneerde het werk, onder meer door geldgebrek. Dekosten waren onder meer
opgelopendoorHollandseaanvallen,diedebouwvaneengrootaantalverdedigingswerkenlangshetkanaalnodigmaakte.Verdedigingwas,naastdewensvandestad
Venlo omdehaven binnen haar gebied tehebben, ookdereden omde westelijke
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monding vanhet kanaal bij de vestingVenlote situeren enniet, 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 1629veroverd,Venlotijdens Frederik Hendrik's
Maasveldtochtin 1632enRijnberk enkelejarenlater.HetvervolgkanaalnaarAntwerpen was al eerder de ijskast in gegaan.1265
Momenteel zijn nog grote delen van het kanaaltracé in het terrein zichtbaar. Vlak
voor de Duitse grens, bij Lingsfort, liggen duidelijk herkenbare schansen aan
weerszijden van het kanaal.

8.2.4 De grenskerken bij Weert
Een heel ander gevolg van depolitieke verhoudingen waren dekatholieke kapellen
dieinde 17eeeuwgebouwd zijn bijdegrensmetBrabant.BijdeVredevanMunster
(1648) werden Weert en Nederweert, als deel van de Zuidelijke Nederlanden, aan
Spanjetoegewezen.InhetaangrenzendeBrabantsegebied,datonderdeNederlandse
Republiek kwam, was aanvankelijk alleen de hervormde godsdienst toegestaan.
DeFranciscanen vanhetkloosteropdeBiestinWeertbegonnenvervolgens diensten
te organiseren bij deBooldersdijk (onder Nederweert),enkele meters vandegrens.
Van Laar (bij Weert) naar deBooldersdijk loopt nog altijd het Munnikenpad. Werd
aanvankelijk in de open lucht gepreekt, in 1651 werden een kerk en een pastorie
gebouwd. Er is nu 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 Budelhadden sedert 1650/'51
eenkerkbijdeGrashut,opWeertsgebied.Dezelaatstekerkisnogtot 1681gebruikt
door de bewoners van Heeze. De andere dorpen hebben dekerk tot ongeveer 1672
gebruikt. In 1953 liet de gemeente Weert de fundamenten reconstrueren en
opmetselen.1266

8.3 Landbouw en agrarische nederzettingen
Zowel nederzettingen als cultuurland zijn in deNieuwe Tijd behoorlijk uitgebreid.
Debevolkingsdruk leiddetoteengrotebehoefte aannieuwbouwland. Dorpsbesturen
verkochten heide om bepaalde dringende uitgaven te kunnen doen. Reparatie van
oorlogsschade wasin deze onrustige eeuwenvaak aanleiding omgemeentegrond te
verkopen. Voor keuterboeren was de aankoop en ontginning van een stukje
gemeentegrond ongeveer de enige mogelijkheid om een eigen landbouwbedrijf op
te zetten. Sint Odiliënberg kende door de sterke bevolkingsgroei in 1774een groot
aantalhuishoudens die weinig of geenlandbezaten, en stelde voor hengronden uit
de gemeynt ter beschikking te stellen.1267
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Daarnaast waren er stedelingen diehungeld investeerden in land. Vaakkochten 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
deelvanNoord-LimburgtenwestenvandeMaasbezat.KoningFrederikvanPruisen
bood ontginners 30 rijksdaalders en 6jaar ontheffing van grondbelasting.1268
Aan de andere kant konden de bos- en heidegebieden in het gangbare landbouwsysteemmoeilijk wordengemist,enbezatendemeesteboerenonvoldoendekapitaal
om meststoffen, zoals mergel, van elders aan te kopen.1269 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 bezwaar gemaakt. Dit impliceert
agrarisch-technische ontwikkelingen.
Bij de ontwikkelingen die plaatsvonden moet onderscheid worden gemaakt naar
bedrijfsgrootte. Dedrukomtoteenhogereproduktietekomenwashetgrootstonder
dekleineboeren.Aandeanderekantwarendegrotebedrijven inhetvoordeel,omdat
zemeerruimtehaddenomrisico'stenemen.Overhetalgemeenmagmenaannemen
dat kleine bedrijven vooral uit waren op een hogere produktie per hectare, terwijl
vernieuwingendieeenhogereproduktieperwerknemerbeloofden vooralinteressant
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 stukheide,anders bekeken dan
op een groot bedrijf dat afhankelijk was van betaalde werknemers. Het maakte dat
kleine boeren ook intijden van lageprijzen nog weldoorgingen met kleinschalige
ontginningen,terwijlgrootschalige,commerciëleontginningen inzo'nperiodestopten.

8.3.1 Veranderingen in het landbouwsysteem
Opdebouwlandenlagdenadrukopdegraanteelt.Thurlings&VanDrunen spreken
vaneenduidelijke exporterende landbouw.Viademarkten vanVenloenRoermond
werd roggeuitdeomgevinggeëxporteerd.1270 IndeomgevingvanRoermond kwam
omstreeks 1770deproduktievanbrandewijn op.Verwerkingvangraantot brandewijn
leidde tot lagere transportkosten. Bovendien kon het residu als veevoer worden
gebruikt, wat een intensivering van de veehouderij zonder extra druk op de
weidegebieden mogelijk maakte.1271 Ook in Biesselt, dat in 1774 was gesticht op
de Mookerheide, stond vijfjaar later al een brandewijnstokerij.1272
Aanvankelijk zalhetgraannogbinnenhettraditionelevruchtwisselingsstelsels,zoals
het drieslagstelsel van wintergraan-zomergraan-braak, zijn geteeld. Later werd de
braakvervangendoordeverbouwvanvoedergewassen (klaver,voederbieten,spurrie).
Spurrie verlangt weinig mest enkangemaaid of afgegraasd worden.1273 Ookklaver
kan worden afgegraasd. Het was een belangrijk gewas, omdat het niet alleen goed
veevoer vormde maar tevens stikstof in de bodem bracht.
Devervangingvandebraakdoorgroenvoerenvoedergewassen begoninde16eeeuw
in Vlaanderen en verbreidde zich vandaar naar Brabant, Engeland en, pas in de
tweede helft van de 18e eeuw, naar Limburg.1274
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Dezevernieuwingen maaktenhetmogelijk meerveetehouden,datbovendien langer
opstalwerdgevoed.Hetresultaat wasmeermestenduseenhogeregraanproduktie.
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.1275 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.1276 Raap- en oliezaad werden vooral geteeld voor
de produktie van plantaardige olie. Raapkoeken werden als veevoer gebruikt.1277
Plaatselijk werd wat hop verbouwd. Bij Nunhem en Haelen stond 250 ha hop in
1806.1278
In dezelfde tijd kwam de aardappel op.Deze werd in Midden-Limburg zeker sinds
1730 geteeld, in kleine hoeveelheden, en gebruikt als veevoer. Gegevens uit de
omgevingvanThornwijzen opeen sterkegroeirond 1780.RondHorstwerdenrond
1800 al aardappelen verhandeld; enkele jaren later blijkt dat ook rond Roermond,
Venlo en Weert. In de Franse tijd begonnen de bewoners ook zelf aardappelen te
consumeren.1279 Het belang van de aardappelteelt was tot het eind van de 18eeeuw
van plaats tot plaats sterk verschillend.

8.3.2 Ontginningen
Debovenstaande ontwikkelingen dienden vooral omdeproduktie ophet bestaande
cultuurland uittebreiden.Daarnaastkonookhetcultuurland wordenuitgebreid.Dit
gebeurde zowel op grote als op kleine schaal.
Ideaal en praktijk
In de 18e en 19e eeuw horen we regelmatig van mensen die zich ergerden aan de
enorme,schijnbaar nutteloze,heidevlakten.Voorvelenwashetdebelangrijkste rem
op de ontwikkeling van de landbouw.1280 Verschillende mensen kwamen met
plannen omgrotestukkenincultuurtebrengenennieuwenederzettingentestichten.
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.1281 Anderen, zoals
een aantal van de bekende fysiocraten, hadden veel verder ontwikkelde ideeën 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.
De meeste grootse plannen liepen op niets uit, maar in Biesselt bij Mook kunnen
we nog de sporen van een gedeeltelijk geslaagde poging herkennen. Minder
ambitieuze plannen hadden vaakmeer succes.Inde 17eeeuwwerd eenaantal grote
landgoedachtige boerderijen gestichtopdeheide.Zeomvattenzowelcultuurland als
bos. Daarnaast waren er talloze kleine ontginningen door boeren.
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De overheid ontgon zelden zelf, maar stimuleerde wel steeds meer. Vooral de
Pruisische overheid wasactief. Zijvaardigde bijvoorbeeld in 1769eendecreetuit,
dat het immigranten aantrekkelijk maakte om zich in het land van Kleef te
vestigen.1282 Ook hielp de overheid soms door de voorwaarden te scheppen voor
ontginningen. De Pruisische overheid legde bijvoorbeeld in 1770het Geldernsch
Kanaal,datopDuits gebied Niers-Kanalheet,aanomdeafwatering vanhetgebied
ten noordwesten van Geldern te verbeteren.1283 Een verbeterde afwatering was
noodzakelijk omdie natte gebieden in cultuur te kunnen brengen.
Een van de weinige grote ontginningsplannen waar tenminste iets van terecht is
gekomen is Biesselt (fig. 96),opde heide bij Mook. Het is bovendien het enige
voorbeeld vaneenkolonieinhetLandvanKleefwaarbijhetparticulierinitiatief een
grote rol heeft gespeeld. De structuur van de ontginning is nog steeds in het
landschap herkenbaar.1284
Een grootschalige ontginning uitde 18eeeuw: Biesselt (gem.Mook)
De stuwwal bijMook is door deeeuwen heen alsextensieve weidegrond in gebruik geweest bij
de boeren dieonderaan destuwwal woonden. Hetgrootste deel vande stuwwal is tedroog voor
gebruik alsbouw- of weiland, maar bovenop de stuwwal ligt eenrelatief vlak envochtig
gebied, datwelmogelijkheden bood. In 1771bestonden plannen omhier ongeveer 30
boerenfamilies uit deomgeving vanDenBosch tevestigen, maar ditplan ging niet door.1285
In hetzelfde jaar nogmeldde zich detolontvanger Anton Peter Witzen uit Helmond methetidee
om tussen Goch en Gennep eencomplete stad tebouwen voor 500, later teruggebracht tot 200,
Hollandse emigrantengezinnen. Hijwildedaarvoor eenstuk grond vantenminste 200morgen
(ca 170ha).HetPruisische bestuur inKleef ging opdeplannen inen wees deMookse heide
aan. Degedachten gingen nuuitnaar eengebied van300morgen (ca255ha;detotale
Mookerheide besloeg zo'n590ha). Daarna begonnen onderhandelingen metdegeërfden van
Mook. Zo'n honderd families uitMook gebruikten deheide omplaggen te steken. Verder werd
de heide begraasd door hetveeuitMook, Heumen enMiddelaar. Witzen stelde voor datde
boeren hetveeopstal gingen voeren endaarvoor veevoer gingen verbouwen, maar daarvoor
was de tijd nogniet rijp. Doordat de300morgen tegen degrens metGroesbeek werden
uitgezet, opdevlakke topvandestuwwal, werd inieder geval detoegang vanuit hetdorptot
de heide niet belemmerd.
In 1773en 1774werd vervolgens degrond uitgemeten. Voor dewegen, deHeumenseweg ende
weg vanMook naar Groesbeek, werd eenminimale breedte van 36voet aangehouden.De
wallen behoorden totdepercelen, degreppels (graben) vielen erbuiten. DevrijheerVan
Dedem, heer vanMook, kreeg als schadeloosstelling 25morgen toegewezen. Al in1775
verkocht hij deze grond uit geldgebrek.
Vervolgens verdween debedenker en opzetter vanhet geheel, Witzen, spoorloosmet
achterlating vanschulden. DeKrieges- undDomainen Kammer teKleef besloot vervolgensde
grond maar teverkopen, watnogin 1774werd uitgevoerd. De328,3 morgen (280ha) werdin
30 percelen vanongeveer 10morgen (8,5ha)verdeeld. Deprijzen verschilden naarde
oppervlakte vanhetkavel, maar vooral naar dekwaliteit: vanminder danƒ5voor percelenmet
grote hoogteverschillen tot meer danƒ100 voor vlakke percelen bij hetvendeBiessael.De
koper verplichtte zich de grond binnen twee totdriejaren incultuur tebrengen, waaronderook
bebossing werd verstaan. Hij wasvrij omer éénof meer huizen opte zetten.
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Vervolg
Nog in 1774begon rentmeester Motmans de voorbereidingen voor debouw van huizen. Al snel
bouwde hij 10huizen en een molen. Ook de schepen Hendrik Verhoeven bouwde.De
bebouwing stond in zogenaamde hoven, ommuurde percelen met binnen demuur 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 stonden er een molen en een
brandewijnstokerij. De laatste leverde afval dat als veevoer kon dienen enmaakte zo een
intensievere veehouderij mogelijk. Overigens woonden er voornamelijk 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. Debouw van demolen gaf problemen
omdat de Plasmolen voor alle inwoners van Mook als dwangmolen gold. Omdathet 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 dekolonie een
banmolen. Voorts nam Motmans nog het initiatief tot een veemarkt, die aanvankelijk 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 vanhuizen met erf, wallen en grachten.12*6 Al snel
stagneerde de ontwikkeling van de kolonie echter. Wel nam de oppervlakte bos verder toe, maar
bouwland en huizen kwamen er nietmeer bij. De Tranchotkaart toont alleen een groepje huizen
in de buurt van het voormalige ven. Daar lag ook het meestebouwland. Demolen werd in 1830
verkocht en verplaatst naar Swolgen.1287

Landgoedachtige ontginningen
Vooral in de 17e eeuw lijken kapitaalkrachtige lieden geïnvesteerd te hebben in
grootschalige ontginningen.Inhetlandschap vinden wederesultatenterugingrote
kampontginningen,die zich doorhun rechthoekige vormen vanhun 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 dergeüjke goederen bekend.1288 Een
van de oudste is Annendael (fig. 97), een omgracht huis waarvan nog een klein
restant overis.Hetisrond 1618gebouwd doorHermanFrederikvandeBerghvoor
zijn beide zusters Anna en Charlotte, en genoemd naar de oudste zuster. De
ontginninglagopdegrensvanEchtenPosterholt,watleiddetoteenreeksprocessen
tussen Van de Bergh en Echt enerzijds en Posterholt anderzijds.1289
Dezelfde Van de Bergh liet in 1633 het moerasgebied van het Rozendaal, tussen
Maasbracht en Montfort, ontwateren. Hiervoor werd ondermeereenwetering naar
deMaasbijLinnegegraven,detegenwoordigebenedenloopvandeVlootbeek.Korte
tijd later werden er de domeinhoeven Koningshof en Heerenhof gesticht.1290
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Fig. 97 Het huis Annendael tussen Echt en Posterholt, getekend door Jan de Beijer (ca 1740). Uit:
Bruijnzeels, J.M.C. & J.M.W.C. Schatorjé (1989)

Lilbosch, ten zuidoosten van Echt, werd in het midden van de 17eeeuw 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 militair gaf, had meer succes.1291 Resten
van de gebouwen en houtwallen van deze ontginning zijn nog te herkennen ophet
terrein van de latere abdij Lilbosch.
Waterloo bij Beesel is in 1715 gebouwd door Balthasar Wijers, rentmeester van
Hillenraad. Hij vroeg in datjaartoestemming om 60 of 70morgen gemeentegrond
te mogen kopen om daarop een boerderij te bouwen. De gemeente had in 1695
vergunning gekregen om 400 morgen gemeentegrond te verkopen, had daarvan in
detussenliggendeperiodepas 150morgenverkocht,engaftoestemming.Deboerderij
(1715 De Waterlaedt) is genoemd naar een oude afwateringssloot van het
Meerlebroek (1554 die Waterlois). In 1751blijkt de boerderij omgrachtenin 1780
is sprake van een herenhuis naast de boerderij.1292
Andere voorbeelden zijn de Berckenkamp bij Sint Odiliënberg (in 1633 ontgonnen
door het Roermondse Jezuïtenklooster) en De Waard bij Montfort.1293

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.
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Een vroeg voorbeeld biedt Belfeld. In 1574maakte depastoor vanBelfeld een lijst
opvan deinkomsten vanzijn driejaardaarvoorgestichteparochie.Naarhet schijnt
baseerde de pastoor zich op een register uit 1524.1294 De inkomsten moesten
wordenopgebrachtdoornoggeentwintigpersonen.Daarvanbeschiktenermaarliefst
acht overeen 'nieuw erf', somsnaast een ouder goed. Het geeft de indruk van een
bruisendeactiviteitinhetbeginvande 16eeeuw.Vanmaareenvandenieuweerven
wordtdeliggingaangegeven:aandeLoorheyden(deheidevanhetgehuchtGeloo).
De aanduiding 'nieuw erf' vinden we een paar keer terug als toponiem: een
boerderijnaam De Nieuwe Erf ten westen van Grubbenvorst en eenNieuw Erf bij
Heijen.1295 De moderne topografische kaart geeft nog een veldnaamNieuwe Erven
ten noordoosten van Arcen. Dit gebied komt al op een kaart uit 1634 voor.1296 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'
nietaltijd eenboerderijaanteduiden.DeErvenendeNieuweErvenbijRijkel,beide
vermeld in de 18e eeuw,1297 lijken uitsluitend grasland te omvatten.
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),EU(24,7 ha), Beersel (nu Belgisch gebied;
8,1 ha) en Thorn (23,9 ha). Ook uit de eerste helft van de 18e eeuw is in deze
omgevingeenserieaanvragen omheidetemogen ontginnen,bewaardgebleven.De
aanvragers waren verschillende bewoners van Baexem, Thorn en Ittervoort en de
meeste aanvragen werden geheelofgedeeltelijk gehonoreerd.1298 Eendeelvan deze
uitbreidingen lag aanderand vandevelden vanThorn,Neeritter en Ittervoort. Een
voorbeeld vaneenjongeuitbreiding ishet Hexveld (bij Ittervoort),dat in 1501nog
Hexheide heette.1299
In het Land van Montfort (het gebied van de latere gemeenten Echt, Linne,
Maasbracht, Montfort, Roosteren, Sint Odiliënberg en Vlodrop) werden vooral in
de tweede helft van de 18e eeuw veel gemeentegronden verkocht.1300 Her en der
breidden bestaande boerderijen huncultuurlanduit.Roebroeck vondgegevens over
ontginning van 71 bunder tussen 1600en 1650en van 1630bundertussen 1650en
1789.Indedomeinrekeningvan 1774staaninkomstenvan'delanderijenbijdievan
Peij en Hingen uit de gemeynte vanEcht in denjaere 1740 aengegraven' en van
'de landerijen bij die van St. Joost, Hingen en Gebroek uyt de gemeyntevan Echt
in denjaere 1757 en1761aengegravene'.1301 In het ontginningsproces sneuvelden
enkelevandelaatstebossen.Zowerdindejaren 1740-'42ongeveer35morgen van
het Lillaertsbos inLinnegerooidenverpacht als akkerland.1302 Eenpoginguit 1787
omeengebiedvan2900bunderincultuurtebrengen stuitteoptegenstandvanboeren
en werd maar ten dele verwezenlijkt.1303
Een laatste voorbeeld betreft Koningsbosch bij Echt. Zoals we al zagen, behoorde
eenderdedeelvanhetEchterBostoeaandelandsheer.Inhetbeginvande18eeeuw
vond een scheiding plaats, waarbij het 1/3 aandeel werd omgezet in een concreet
gebied: het Koningsbosch. Daarmee was de weg vrijgemaakt voor grondverkopen
in dit deel.In 1720werd 100bunder inhet Koningsbosch tot akkerland uitgegeven
aanenkeleinwonersvanSaeffelen. Hetbetreffende gebiedwerdDeBrandtgenoemd,
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naar een bosbrand die hier in 1684 had huisgehouden.1304 De ontginningen lagen
aandehuidigeNederlands-Duitse grensensloten aan ophet ouderecultuurlandvan
Saeffelen. Nadien mochten ook inwoners van Waldfeucht, Brüggelchen en Haaren
hun cultuurland over de grens uitbreiden en delen van het Echterbos ontginnen.1305
In 1740 is sprake van 'de door die van Waldfeucht aangegravene erven in het
Echterbos'.u06 In het derde kwart van de 18e eeuw was in de zuidpunt van
Koningsbosch een gehucht ontstaan, datwerd aangeduid alsde 'SpaenscheHuizen'
en 'het nieuwe dorp of Koningsbosch',1301 Andere delen van het gebied werden
opnieuw bebost.

Periodisering van de ontginningen
De gegevens over het Land van Montfort1308 geven de indruk van een enorme
versnelling, die inzette omstreeks 1730.Een groot deel van de ontginningen uit de
periode 1600-1780 is in de laatste 50jaar tot stand gekomen.
Dit beeld komt sterk overeen met dat van andere delen van Nederland. Zo werden
inlaag-Nederland tot het midden vande 17eeeuw veel droogmakerijen aangelegd,
lag de aanleg in de periode 1660-1760 bijna stil, en trad nadien weer een groei
in.1309 In de Meierij van 's-Hertogenbosch hadden de meeste dorpen in de eerste
helft van de 18eeeuwnauwelijks inkomsten uitverkoopvandelen vande gemeynt.
Indetweedehelft vandeeeuwwerd steedsmeerheidegrond verkochtomteworden
omgezet in cultuurland en bos.1310Een verband met de agrarische conjunctuur ligt
hier voor de hand.

8.3.3 Ontwikkelingen in de onontgonnen gebieden
Degrotedruk opdeonontgonnen gebieden leiddetoteen snelleverdwijning vande
bossen. Opvallend is, dat overal in Europa de 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.Wezien dat bijvoorbeeld in Meijel inde 16e
en 17e eeuw.1311
Aan de andere kant begon in deze periode ook de grootschalige aanplant van bos.
Deoudst bekende aangelegde produktiebossen ('plantages') inNederland stammen
aluit het begin van de 16eeeuw en liggen in de omgeving van Breda.1312Dit begin
vond vooralsnog weinig navolging. Het enige dat we in het onderzoeksgebied
tegenkwamen is een nuwen boss bij het Vijverbroek (1500)1313 en een misluckte
plantasie bij Maris (Helden, ca 1715?).1314 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 gekochtinMiddachten.Eendeelvandebomen werd gestolen,derest
ging dood, en datzelfde gebeurde met de bomen die een jaar later werden
gepoot.1315
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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
bossenwerdenzowelaangeplantinheide-alsinmoerasgebieden.Opdeheidebetrof
het vooralnaaldbomen,inmoerassen ookwelloofbomen. Deoudstegegevens over
dennen in het onderzoeksgebied stammen uit deze periode.Inhet Nederrijkswald,
ten oosten van Mook, begon bijvoorbeeld rond 1760de aanplant van naaldhout.1316
De gemeente Horst verkocht 30 dennen in 1794.1317 In 1761 blijken dennen en
'heesters' langs de weg naar Heythuysen en Roggel vernield.1318 Andere
dennenbossen zijn bekend inHeijen, waar in 1791-1793een gebied van 25morgen
met dennen werd beplant,1319 bij de Holtmolen onder Venlo (1791)1320 en in
het Echterbos (1788).1321
Bij Montfort vinden we een paar voorbeelden van bosaanplant in moerasgebieden.
In 1773werdbesloten omhetvolgendevoorjaar inhetReigersbroek 'witbomen' en
in het Boortmoer elzenenessenteplanten.In 1817was 100morgen (1/3deel)van
hetReigersbroekmetdennenbeplanten65morgen(bijnadehelft)vanhetBoortmoer
met elzen en essen.1322
Elders in Nederland werden in het midden van de 18e eeuw de eerste stuifzanden
beteugeld door bosaanplant,1323 maar in het onderzoeksgebied zijn hiervan geen
18e-eeuwse voorbeelden bekend.

8.4 Niet-agrarische activiteiten
8.4.1 Verbindingen en handel
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
karreninde 18eeeuwregelmatigeverbindingen:tussenNijmegenenVenloentussen
Venlo en Maastricht.1324 De meeste wegen waren in slechte staat; buiten de steden
waren nauwelijks verhardewegen.Eenvandeweinigenieuwegrotewegenuitdeze
periode isdebaan van Roermond naar de Kapel in 't Zand,deKapellerlaan, diein
1730 werd aangelegd als deel van de grote weg naar Keulen en Gulick.1325 De
weg werd al snel met bomen beplant: in 1793 waren de laanbomen rijp voor de
verkoop.1326
Het personenverkeer tussen Limburg enHolland wasnoginhetmidden vande 18e
eeuw weinig intensief. De belangrijkste reismogelijkheden waren de postkoetsverbindingen, enkele malenper week,van Maastricht viaRoermond en Venlonaar
Nijmegen, vanMaastrichtviaRoermondenEindhovennaarDenBoschenvanVenlo
naarKeulen. Daarentegen hadMaastricht eendagelijks beurtschipnaarLuikeneen
dagelijkse postkoets naar Aken, later ook naar Tongeren en Brussel.1327 De Maas
was soms zo slecht bevaarbaar dat goederen een omweg moesten maken via de
Rijnhavens tussen Neuss en Kleef.1328
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8.4.2 Nijverheid
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 sterk concurrerende lakennijverheid opzette.1329 Ook in Roermond nam
dezenijverheid af. Inhet beginvande 17eeeuwproduceerde destadnieteensmeer
genoeg voor de eigen bevolking.1330
Regelmatig werdenpogingen ondernomen om destedelijke 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 18eeeuw om in Gennep een zijdeindustrie te ontwikkelen. Om zijderupsen te kweken werden moerbeibomen
geplant.1331 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.1332
De afname vandetectielnijverheid inde steden werd voor eendeel gecompenseerd
door een toename in het landelijk gebied. Deze plattelandsnijverheid betrof echter
wel een ander soort produktie. Was de laatmiddeleeuwse stedelijke lakenindustrie
gespecialiseerd inprodukten van hoge kwaliteit, in de 16e-eeuw werd gewerkt met
slechteregrondstoffen (goedkopeSpaanseeninheemsewol)enwasheteindprodukt
van lage en weinig constante kwaliteit.1333 Dit kon alleen concurreren door lage
produktiekosten, wat een reden moet zijn geweest voor de verschuiving naar het
platteland met zijn lagere loonniveau.
De omvang van de plattelandsnijverheid is opvallend. De groeiende bevolking en
de beperkte agrarische bestaansmogelijkheden zorgden voor een reservoir aan
goedkope arbeidskrachten. Diegingen zichvooralmethuisnijverheid bezighouden,
somszelfstandig, somsvoorbedrijven inRoermond.Ertradeenduidelijke 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.
Aanvankelijk stelde de stad Roermond zich 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.1334 Vooral de
eerstgenoemde dorpen beschikten over groteheidevelden, en zullen hun eigen wol
hebben verwerkt. In Sevenum verdubbelde het aantal schapen tussen 1595 en
1680.1335 Weert kan men misschien beter beschouwen als centrum van dit gebied
van plattelandsindustrie dan als een industriestad. De structuur van de sector,
bijvoorbeeld zonder gespecialiseerde gilden1336, doet meer landelijk dan stedelijk
aan.
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Fig. 95 Kleiwinningten oosten van Tegelenin het begin van de 19e eeuw. De afvoerwegen zijn
uitgespaardinde kleiput(Tranchotkaart, blad33, 18051'1816-18)

Activiteiten die milieu-overlast, vooral stank,metzichmeebrachten werdendeels
naarhetplattelandverplaatst.Rotenvanvlasvervuilthetwater,doodtdevissenen
stinkt. Het was daarom vaak verboden in rivieren en in de omgeving van de
dorpen.1337Meergeschikt warenafgelegen vennen.Eenvandievennen,tenzuiden
van Maasbree,heetnogaltijd Vlasrooth.Ten oosten vandeMaaslageninde18e
eeuw vlaskuilen in Beesel.1338 Ook vollen, een bewerking in de lakenindustrie,
en leerlooien gaven veel stank en werden zoveel mogelijk buiten de steden
uitgevoerd. Zo stond in Swalmen een volmolen die werkte voor deRoermondse
textielnijverheid.Toendienijverheidterugliepwerddemolenindetweedehelftvan
de 16eeeuw omgebouwd tot looimolen.1339 OokdeHalbekermolen bij Echtwerd
in de loop van de 17eeeuw niet meerals volmolen gebruikt.1340
Detextielnijverheid naminde18eeeuwaf.InWeertsteldedeactiviteitdehele18e
eeuw al niet zo veel meer voor en ook de plattelandsnijverheid liep terug.
Huisnijverheid heeft een element van verborgen werkloosheid. Een 18e-eeuwse
bestuurdermerktealopdatnijverheid slechtsgedijde oponvruchtbarebodems.1341
Toendemogelijkheden indelandbouw aanheteind vande 18eeeuwverbeterden,
liephetaantalhuisweversdanookterug.LiHorstwerktenin 1798/1799nogmaar
15mensen, voornamelijk kinderen, inde nijverheid.1342
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Gennep bezat mogelijk in de 16e en 17e, maar zeker in de 18e en 19e eeuw, een
vrij omvangrijke pottenbakkersnijverheid.1343 Daarnaast stonden op verschillende
plaatsen steenovens, die vooral stenen voor lokaal gebruik afleverden. Het
belangrijkste centrumvankleiverwerkendeindustrie,Tegelen,maakteinde 18eeeuw
een sterke groei door. Al rond 1800 bestonden grote kleigroeven, die waren
ingegraven in de terrasrand (fig. 98).Het aantal pottenbakkerijen groeide van 3in
1734 naar 20 in 1830. In 1773 begon ook de dakpannenindustrie. De
baksteenindustrie was hier nog van vrij geringe betekenis.1344
8.4.3 Turfwinning
Deturfwinning bleef tot de 19eeeuw 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.
Vergelijken we echter met de middeleeuwse situatie, dan zien we toch wel een
duidelijke groei.Door deafname enuitputting vande bossen was turf als brandstof
belangrijker dan ooit. Deturf in de Peel werd niet meer alleen voor eigen gebruik
gestoken. Inde 17eeeuwhadden debewoners van dePeeldorpen een goede bijverdienste door met karren vol turf naar dorpen in de omgeving te rijden en daar de
turf te verkopen.1345
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. Dehoeveelheid turf die hier lag werd (door de tegenpartij)
omschreven als eene ontelbare quantiteyt van torff, well eenige duysenden
herren.1346
De groei leidde tot een steeds sterkere regulering. In de 16e en 17e eeuw werd
voorgeschreven datdeturfkuilen metelkaarverbondenmoestenworden.Hetkeurboek
van Meijel uit 1578 schreef voor de gesteeken kuylen die eene in die ander te
brengen. Eensoortgelijke regelisbekenduitAsten(1658),waardeverbindingssloot
drie voet breed en vier voet diep moest zijn.1347
Ookprobeerdemendeturfgronden dienognietwarenaangetast,tebeschermentegen
regellozevervening.InMeijelwerddatalin 1578voorgeschreven:... soosalniemant
hem laeten gelieven eenigenieuwepeelen optesteken.Nogduidelijker werd hetin
1730 in Nederweert gesteld: ... niemandt [sal] moegen torfsteecken ofte baggert
maecken ... daer tot nogh toe noyt is getorft.134*
In de grotere veengebieden, de Peel en de veengebieden achter Gennep, werden
veenbanen aangelegd. De veenbanen zijn aangelegd in de 18eeeuw of eerder: alle
veenbanen opmeerrecentetopografische kaarten staan ookalopde Tranchotkaart.
Deveenbanen bij Gennep staanniet opdekaarten vanhetKleefskadasteruit 1731,
maar die kartering ging over grondbezit, niet overwegen.Men magdan ookuit het
ontbreken niet concluderen dat zenog niet bestonden. Debanen in de Peel worden
al aan het eind van de 15e eeuw vermeld.1349
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TenoostenvandeMaaswerdenenkelekleinemoerasgebieden,zoalshet Turfbroeck
bij Beesel en het Reigersbroek en het Boortmoer bij Montfort uitgeveend. De
produktie vertoonde grote schommelingen. Van het Turfbroeck bestaat een aantal
opbrengstcijfersuitdeperiode 1739-1779(tabel17).Inheteerstejaarwerdener721
karren turf uitgehaald. Afgezien van een kleine opleving in dejaren 1750 nam de
opbrengst steeds verder af.
Tabel 17 Aantal karren turf uit het Turfbroeck onder Beesel. Uit: 'Bieslo aen die
Maese'
Jaar
1739
1740
1752
1758
1759
1767
1779

Aantalkanen

721
351
241
438
431
132
62

HetReigersbroekenhetBoortmoervielendroognadathetaangrenzendegebiedvan
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
hierdeturfwinning vanuitMaasbracht,in 1653dievanuitMontfort. In 1652bepaalde
's Konings Rekenkamer in Roermond, datdeinwoners van Linne,Herten,Merum,
Odiliënberg enRoermond in het Reigersbroek turf mochten winnen tegen betaling
van een rijksdaalder per kar met één paard.
Ook hier zien wegrote schommelingen. In 1654werden 48karren uit het Reigersbroek gehaald. Daarna steeg de produktie tot 229karren in 1684en 254karren in
1701.1nl716warenergeeninkomstenuitdeturfwinning enmelddederentmeester
datdeturfopraakte.Tochleefdedeturfwinning nadienweerenigszins op, misschien
doordat een nieuwe afwateringssloot was gegraven. De afvoersloot werd later
onderhouden door depachters van de Rozendaalse hoeven,die in ruil daarvoor elk
2Vz 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 1807geheelniets.Delen vandemoerasgebieden waren
intussen met hout beplant.1350

8.4.4 De verfraaiing van het landschap
DeNieuweTijd vormtdeeersteperiode waarinmensendoelbewust probeerden het
landschap te verfraaien. De tochtige middeleeuwse kastelen, die in deeerste plaats
een militaire functie hadden, werden vervangen door meer gerieflijke woonhuizen.
De aangename woonplaats die de eigenaren wensten, strekte zich ook over de
omgeving uit. In de directe omgeving van het huis werden siertuinen aangelegd,
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waarvan de besloten vierkante perken aanvankelijk nog deden denken aan de
middeleeuwse kruidentuinen.
Vanaf de 17eeeuw werd de tuinaanleg grootser. Vierkante enrechthoekige perken
werdenondergeschikt aaneengroterplan,metvaakeensymmetrischeopzet waarbij
een lange asdoorhethuis de basis vormde.Aansluitend opdetuinaanleg werd ook
de architectuur van dehuizen symmetrisch. Soms werd eennieuwe voorgevel voor
een ouder, asymmetrisch huis geplaatst.
Het skelet van detuinaanleg werd gevormd door langerechtebomenlanen, diezich
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 opcreatieve wijze werden gebruikt—een van de
lanen van het kasteel van Horst is ooit gebruikt als lijnbaan — dienden ze bij de
aanlegvooralterverfraaiing vanhetlandschap.Daarbijgavenzeprestigeenmaakten
ze de macht van de kasteelheer over de wijde omgeving duidelijk.1351 Bijna ieder
belangrijk huis had wel een of meer lanen. Zeer uitgebreide lanenstelsels lagen
bijvoorbeeld bij kasteel Well.
Siertuinen van enige omvang lagen slechts bij de grotere huizen, zoals Arcen,
AldenghoorenHillenraad.InArcenzijndecontourenvandeoudetuinaanlegenkele
jaren geleden gebruikt voor de aanleg van een nieuwe tuin. Ook de tuin van
Hillenraad is grotendeels 20e-eeuws: de tuin werd rond 1909 opnieuw aangelegd.
Hetcentrale deeliseen vrije reconstructie vande 18e-eeuwse tuin,daaromheen ligt
eenlandschappelijke aanleg.Deoprijlaan ishetenigeovergeblevendeelvande18eeeuwse turn.
De tuin van Aldenghoor is in landschappelijke stijl opnieuw ingericht met behoud
van de contouren en de lanen van de oude geometrische aanleg. De oude
symmetrische aanleg,meteenhoofdas voor hethuis enmetrechthoekige perken en
eenvijver aanweerszijden vandieas,was inhetbeginvandevorigeeeuwnoggoed
herkenbaar (fig. 99).
Degenoemdesiertuinenhaddennietdeallurevandegrotetuineninwest-enmiddenNederland. Ze werden aangelegd door de plattelandsadel die beschikte over
aanzienlijke, maartamelijk constanteennietuitzonderlijk hogeinkomens.Deleden
vandezelandbezittende klassebezatniet definanciële mogelijkheden van sommige
vorstenhoven, handelaren, bankiers of industriëlen.
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Fig. 99Aldenghoor enomgeving op hetoudste kadastraleminuutplan (ca1818)

8.5 De nederzettingen
8.5.1 Roermond
Roermond maakteinde 17een 18eeeuw in economisch opzicht eenperiodevan
stagnatie door.Destad werdnietuitgebreid; demiddeleeuwse stadsmuren bleven
nogtot verin de 19eeeuw degrens vande stad.De belangrijkste veranderingin
deplattegrond wasdeverkleiningvandeMarkt.Doornieuwebebouwingaanéén
zijde kreegde oorspronkelijk vierkante markt een rechthoekige plattegrond.
Stadsbrandenin1554en1665richttengroteschadeaan,deeersteinhetnoordelijke
enwestelijkestadsdeelenindevoorstedenBuitenopenSintJacob,detweedejuist
in het deel dat de eerste keer wasgespaard. Bij de brand van 1665gingen 1100
huizen, 2h van het totaal, verloren. Doordat deze brand in een periode van
bevolkingsafname plaatsvond, werden veelhuizen niet meer opgebouwd.Kaarten
uit de 18eeeuw tonen degrote open plekken.1353
8.5.2 Venlo
Venlotoonde een wat florissanter beeld. De stad profiteerde van degroei vande
Maashandelinde 16een 17eeeuw.Degroeidiedestadrond 1500doormaakte1354
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is nadien nog een tijd doorgegaan: in het begin van de 16e eeuw had de stad ruim
4000inwoners,ophethoogtepunt aanheteindvande 17eeeuwruim5000.Degroei
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.

8.5.3 Het platteland
De agrarische nederzettingsvorm bij uitstek was in de Nieuwe Tijd de verspreide
bewoning.Boerderijen innieuwe ontginningen stonden vrijwel steedsverspreid aan
de wegen, temidden van hun grondbezit.
Dorpen maakten wel een duidelijke groei door, maar die betrof niet-agrarische
bebouwing. De voortschrijdende arbeidsdeling leidde tot de groei van het aantal
ambachtslieden en middenstanders, die zich 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).
Een voorbeeld van late kernvorming: Bakel (Noord-Brabant)
Een goede illustratie van de late ontwikkeling van de dorpskernen levert de gemeenteBakel in
het Brabantse Peelgebied. De beide kernen in deze gemeente ontstonden pas in de 17eeeuw.
Het dorp Bakel bestond in 1651nog uit drie buurtjes en losse huizen met elk een eigen naam.
In 1736 werden ze samen genomen onder denaam KerckEynd 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
één geheel beschouwd (DeStraet).nss Hethoofddorp groeide het snelst. In 1651 stond6,3%
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.
Huizentallen in de kernen en de gemeente Bakel tussen 1651 en 1938.1356
1651
1736
1832
Dorp Bakel
15
23
36
Dorp Milheeze
11
14
18
Gemeente Bakel
238
245
283

1938
111
42
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8.6 Sporen in het landschap
De ontwikkelingen in deNieuwe Tijd hebben eigen vormen aan het middeleeuwse
landschap toegevoegd. Develden werden nogenigszins uitgebreid, maar denadruk
lagopkampontginningen, zowelmiddenopdeheidealsaanderandenvandevelden.
Deontginningen uitdezeperiode wordengekenmerkt doorverspreide bewoningen
rechtebegrenzingen.Deboerderijtypen ontwikkelden zichtotde 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
turfwinning en de kleiverwerkende industrie grootschaliger waren dan in de
voorgaande periode. Grote infrastructurele werken, zoals de aanleg van de Fossa
Eugeniana, waren nog uitzonderlijk.
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Voor het eerst werd het landschap opvallend beïnvloed door werkzaamheden ter
verfraaiing. Bijkastelen en landhuizen werdentuinen aangelegd metlanendietot
ver in het omringende agrarische landschap doorliepen.
De belangrijkste ontwikkeling in het stadsbeeld was de uitbreiding van de
vestingwerken.Binnendevestingwerken veranderdehetstadsbeeld vooraldoorde
vervanging vanhouten door stenen huizen.Van belangwasookdeopheffing van
dekloosters, al werden demeestegebouwen niet meteen afgebroken.
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9 Van de Franse Tijd tot het midden van de20e eeuw
WiedeTranchotkaarten uithetbegin vande 19eeeuw bekijkt wordtgetroffen door
de leegte. Een groot deel van Noord- en Midden-Limburg bestond uit heide en
moeras.Enkelejaren geleden verscheen een boek overNederland indeeerste helft
van de 19e eeuw onder de veelzeggende titel Het lege land."51
Als we de steden niet meerekenen was de bevolkingsdichtheid van Noord- en
Midden-Limburg dehelft vandieinZuid-Limburg,datalwelgrotendeelsincultuur
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. 100).Aanvankelijk overheerstenbebossingen,ronddelaatste
eeuwwisseling kwamdeontginningtotbouw-engraslandineen stroomversnelling.
Er kwamen twee nieuwe landschapstypen tot ontwikkeling, de veenkoloniën en de
heideontginningen en bossen.
ONTWIKKELING VAN HETBODEMGEBRUIK IN NOORD- ENMIDDEN LIMBURG 1806 -1987
INPERCENTAGESVAN DETOTALEOPPERVLAKTE
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Fig.100BodemgebruikinNoord-enMidden-Limburg1806-1987.Bron:Steekproeftopografischekaarten

In dit hoofdstuk bekijken we de landschappelijke ontwikkeling van de Franse tijd
tothetmidden vande20eeeuw.Heteindpuntisnietstriktin 1950gelegd:waareen
duidelijk breekpunt iets later valt loopt de beschrijving in dit hoofdstuk ook wat
verder door.
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9.1 Sociaal-economische ontwikkeling
9.1.1 Economische conjunctuur
Deeconomie vertoonde ookinde 19een20eeeuwgroteschommelingen. Dat blijkt
duidelijk indelandbouw, diehet grootstedeelvande behandelde periode veruit de
belangrijkste economische activiteit bleef. De landbouw was rond 1800 nog
grotendeels zelfvoorzienend; nog geen 30% van de produktie werd verkocht.1358
In de loop van de 19e eeuw steeg dit percentage, waarmee de landbouw meer dan
ooitgevoeligwerdvoormarktschommelingen.Diewarenergenoeg:goedeperioden
werden steeds weer gevolgd door de crises.Dieptepunten waren de landbouwcrisis
van dejaren 1880ende grotewereldcrisis van het eind vandejaren '20.De laatste
trof alle sectoren van de economie en zwakte pas in de loop van dejaren '30 af.
De agrarische conjunctuur had grote invloed op het verloop van de ontginningen,
enisdaarmeedirect vaninvloed geweest opdeontwikkelingvanhetlandschap.We
gaan er daarom in paragraaf 9.6 nader op in.
9.1.2 Overheid en economie
Eeninteressantaspectvandeontwikkelingenindelaatstetweeeeuwenisdeinvloed
van de overheid. In de voorgaande hoofdstukken zijn wede overheid voornamelijk
tegengekomen alsregelgever.Verdedigingswerken, grensmarkeringen eneenenkel
infrastructureel werk (zoals de Fossa Eugeniana) waren de belangrijkste directe
bijdragen van de overheid aan het landschap.
De nieuwe gecentraliseerde staten die in de 17e en 18e eeuw ontstonden, brachten
eenintensieverebemoeienisvandeoverheid.Onzestrekenmaaktenalinde 18eeeuw
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.
HetnieuweKoninkrijk derNederlanden zettedezetrendvoort.OnderWillemIdeed
de staat heldhaftige pogingen om de economie te stimuleren, vooral door
investeringen in de infrastructuur. Het waren investeringen voor de lange termijn:
de meeste van Willem I's 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 vanhet liberalisme inhet midden vande 19e
eeuw trok de overheid zich uit een aantal activiteiten terug en verkocht zij
bijvoorbeeld haardomeingronden. Enkeledecennialater, aanheteind van deeeuw,
sloegdeslingerweerdeanderekantop.Ronddeeeuwwisselingwerden bijvoorbeeld
hetStaatsbos(ch)beheer enDeStaatsmijnen opgericht.Ineenperiodewaarinweinig
geïnvesteerd werd in bebossing en alleen buitenlandse bedrijven wilden investeren
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in steenkolenwinning, ging de staat zelf de exploitatie van deze belangrijke
grondstoffen ter hand nemen. Kort nadat de staat een groot deel van de
domeingrondenhadverkocht,gingzijnuweergrondbezitopbouwen.Inde20eeeuw
is vrijwel alleen nog bos aangelegd doorde overheid of met overheidssubsidies.
Eenzelfde groeiende overheidsinvloed iste zienindelandbouw.Hetstrevennaar
uitbreidingvanlandbouwgrond wasdehele 19eendeeerstehelft vande20eeeuw
een wens van de overheid. Lange tijd werd vooral het particuliere initiatief
gestimuleerd,vanaf1840bijvoorbeelddoorbelastingvrijdomvoorontginningen.1359
In de 20e eeuw groeide de rol van overheden, vooral van de gemeenten, bij
ontginningen. Li de crisis van de jaren '30 hielden particuliere investeringen
grotendeels op. Na aanvankelijke afzijdigheid gingen overheden investeren in
produktiemiddelendoorruilverkavelingen,ontginningeneninfrastructurele werken
alswerkverschaffing uittelatenvoeren.Ruilverkavelingsplannenwerdenvoorbereid
door een overheidsinstelling, deCultuurtechnische Dienst.

9.2 Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
De Franse tijd bracht grote veranderingen in politiek enjuridisch opzicht.Nade
Franse tijd kwam het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Bij de Belgische
afscheiding werdLimburgkortetijd Belgisch,nadien werddeoostelijke helft een
deelvanhetverkleindeNederland.Depolitiekeontwikkelingenhaddenverschillende
gevolgen, variërend van nieuwe grenzen en veranderingen in wetgeving tot
overheidsmaatregelen om de economie te stimuleren. Verschillende van die
ontwikkelingen zijn inhet landschap terug te vinden.
9.2.1Veranderingen indeFranse tijd
In de Franse tijd werd Limburg voorheteerst sindsdeKarolingische tijd weerin
haargeheelonderdeelvaneengroterestaatkundigeeenheid.Hetmiddenenzuiden
vandehuidigeprovincieLimburgwerdenin 1795deelvanhetFranseDepartement
van deNedermaas (hoofdstad Maastricht).Hetnoordelijke deel werdpasin 1801
ingelijfd enwerdonderdeelvanhetDepartementvandeRoer(hoofdstadAken).1360
Een aantal politieke veranderingen in de Franse tijd, zoals de opheffing van de
kloosters en de afschaffing van de heerlijke rechten, had ook landschappelijke
gevolgen.Doordeafschaffing vandeheerlijke rechten(1798)verviel bijvoorbeeld
demolendwang.Boerenkondennadienopdedichtstbijzijnde ofopdegoedkoopste
molenhungraanlatenmalen.Excentrischgelegenmolenskwamenindeproblemen.
EenvoorbeeldwasdewatermolenvanMaalbeek,opgroteafstandvanKaldenkirchen
enbovendienin1817bestuurlijk vanKaldenkirchenovergedragenaanBelfeld.Ook
voor de boeren in Belfeld lag de molen echter ongunstig.Demolen werdkortna
1870 stilgelegd en in 1883gesloopt.1361 De opheffing van de molendwang leidde
ook tot de bouw vannieuwe molens,vooral van,goedkopere,windmolens.
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De kloosters die nog bestonden, werden nu ook opgeheven. Het bezit werd
genationaliseerd envervolgens weerverkocht.Hetmeestingrijpend wasditvooreen
kloosterstadje alsThorn.Nadathierhetstift was opgeheven endestiftskerk in 1797
parochiekerk wasgeworden,werdendeoudeparochiekerk enhetovergrotedeelvan
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 inLimburg, die voordien eigendom waren vandehogere overheden maar
door hetplaatselijke bestuur beheerd werden, werden nu formeel eigendom van de
gemeenten.

9.2.2 De provincie Limburg
Ophet Congres vanWenen (1815)werden degrenzen vanhetnieuwe Nederlandse
koninkrijk vastgesteld (zie paragraaf 1.2). Het land werd ingedeeld in provincies,
die in veelgevallen teruggrepen opde oude gewesten. In Limburg was dat niet het
geval.DeversnipperingvanvóórdeFransetijdkwamnietterug,maarookdeFranse
indeling 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 vóór de Franse tijd. De
hoofdbestanddelen vande provincie Limburg werden het Nederlandse deelvan 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).

9.2.3 De Belgische Afscheiding
DezeprovincieLimburgwerdweerintweeëngedeelddoordeBelgische Afscheiding.
Bij het uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid (1831) werd Limburg, met
uitzondering vanMaastricht,Belgischgebied.Bijdedefinitieve grensregeling (1839)
werd de huidige provincie Limburg, als compensatie voor het bij België gevoegde
westelijke deel van Luxemburg, bij Nederland gevoegd. In plaats van dat
Luxemburgse gebied werd Nederlands Limburg als hertogdom lid van de Duitse
Bond, een situatie die tot 1876 zou duren.1362

9.2.4 De vestingsteden in de 19eeeuw
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
slechten rondom steden die de laatste vijftig jaar nog als vesting waren gebruikt.
Tegelijk kwamen alle vestingwerken en -terreinen in handen van de staat.
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Voor de vestingen die nog van belang bleven, werden de beperkingen zelfs nog
stringenter: in de Kringenwetvan 1853werden zones van 300,600en 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 alsnelverdwenen. Een Frans plan omnieuwe vestingwerken aan
teleggen,waarbijdevoorstadSintJacobzoumoetenwordenafgebroken endeRoer
omgeleid, werd niet uitgevoerd. De stad was in de 19eeeuw geen vesting meer.
Venlo bleef nog wel een tijdlang van belang als vesting. In de loop van de eeuw
werdendevestingwerkennoggemoderniseerd.Zolangdevestingfunctie gehandhaafd
bleef,kondestadnietuitbreiden.Nogin 1865/'66 ontstondendenodigetoestanden
bijdeaanlegvandespoorlijnMaastricht-Eindhoven,diebijVenlodeMaasoverstak.
Omdat de brug binnen de vesting moest liggen, maakte de spoorlijn uit het zuiden
kortvoordestadeenbochtvan90°,doorsneed bijhetFortKeulende vestingwerken
enklomdaarnalangsdezuidgrensvandebebouwingnaardebrug.Binnendevesting
was geen ruimte over voor een station, dat daarom buiten de vesting werd
gebouwd.1363
Het nut van de vesting werd aleen tijdlang door velen betwijfeld. In de 19eeeuw
werd de landsverdediging steeds meer geconcentreerd in het westen van het land.
De overgebleven Limburgse vestingen (Maastricht, Stevensweert en Venlo)pasten
slechtindezestrategie:zezoudennietmeerdoorhetveldleger worden ondersteund
enliepengevaarvandehoofdmacht afgesneden teraken.In1867beslootderegering
deze vestingen op te heffen. Nog geen twee jaar na de problemen met de
spoorwegaanleg begonnudeafbraak vandevestingVenlo.InStevensweertwerden
de vestingwerken in 1874 openbaar verkocht. De belangrijkste koper was de
gemeente, en ook hier begonnen afbraak en egalisatie onmiddellijk.1364

9.2.5 De PeellRaamstelling (1934-1940)
Pasinde20eeeuw werden opnieuw vestingwerken inLimburg aangelegd.Doorde
ontginningvandePeelkonhetvoorheen ondoordringbaremoerasvoorheteersteen
doorgangsroute wordenvoorbuitenlandselegers.In 1918werdende mogelijkheden
onderzocht voor een linie tussen Grave en Weert. Een dergelijke linie zou de
HollandseWaterlinieverbindenmetdeBelgischeverdedigingslinies,dieophunbeurt
weer aansloten op de Franse.Van aanleg kwam het vooralsnog niet, deels doorde
Nederlandseneutraliteitspolitiek,deelsdoorBelgischeenFransebezwarentegende
ligging van de linie. De linie was zover oostelijk gedacht dat de aansluiting opde
Belgische versterkingen problemen gaf.
Pas in 1934begon de aanleg van wat laterde Peel/Raamstelling genoemd werd.In
deonontgonnenveengrondentussenGriendtsveenenNederweertwerdenvoorbereidingen getroffen om de accessen (doorgangen) af te kunnen sluiten met wegversperringen, verhakkingen en mijnenvelden. Waar dat mogelijk was, werden
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gebiedengeschiktgemaaktvoorinundatie.HetknooppuntvandeZuid-Willemsvaart,
Noordervaart en het kanaal Wessem-Nederweert 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 endeRaam,eenbeekdiebijGraveindeMaasuitkomt,werdeenantitankgracht 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
hetMinisterievanOorlogdeaanlegvaneendeelvanhetDefensiekanaal.Tenoosten
vanditkanaalmoest eenstrook van 1200meter alsschootsveld vrijvan boerderijen
en bomen blijven (fig. 101).
In1939kwamuiteindelijk geldbeschikbaar voordeverdereaanlegvandelinie.Met
stoomgraafmachines werdhet40kmlangeDefensiekanaal gegraven.Hetkanaalkreeg
een breedte van 10 meter bij een diepte van 1,8 meter. Het kanaal werd enerzijds
zorechtmogelijk aangelegd,maarhieldanderzijdsrekeningmetdeterreingesteldheid
(eenlaaginundatiegebied aandeoostzijde)enmaaktegebruikvanbestaandekanalen.
Door het laatste vertoonde het kanaal een aantal knikken en liep het wel erg dicht
langs nederzettingen als Griendtsveen en Weert. Om voldoende water inde gracht
tehouden bouwdemenopregelmatige afstand stuwen.Opdemoeilijk inundeerbare
stukken moesten draadversperringen en mijnenvelden een vijand tegenhouden. De
verdediging werd verder gevoerd vanuit betonnen kazematten, waarvan de PeelRaamstelling er 383 telde. Extra zware versterkingen lagen op accessen als de
spoorlijn bij Griendtsveen.1365
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Fig. 101 Het landschap ten westen van Ysselsteyn(gem. Venray)wordt gekenmerkt door lange
strookvormigekavelsenhetontbrekenvanbebouwingenopgaandebegroeiing.Bijdeontginningmoest
hiereenstrookvan1200metertenoostenvanhetPeelkanaalopen blijven(Uit:Michels, 1991,p. 49)
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Fig. 102 De Peel-Raamstelling in Brabant en Limburg. Uit: Michels, 1991, p. 47
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Delinie bleef kwetsbaar door de slechte aansluiting opdeBelgische verdedigingswerken. Daarbij kwam het gebrek aan mensen en materieel. Limaart 1940besloot
delegerleiding omdefunctie van de Peel-Raamstellingte veranderen: delinie zou
een vijand niet meer tegen moeten houden, maar slechts de opmars vertragen om
deVesting Holland respijt tegeven.Meteen werdeengrootaantalmanschappen en
het modernste materieel afgevoerd naar Holland. In mei 1940was delinie dan ook
zeer zwak bezet. Op 10mei 1940reed een gepantserde Duitse treindwars door de
linie,waarnademeegevoerdetroepen enkelekazematten veroverden.Daarmeewas
deheleliniewaardeloosgeworden.DeNederlandsetroepentrokkenzichterugachter
de Zuid-Willemsvaart.
Hetgrootstedeelvandelinieisnoggaaf aanwezig(fig. 102).Detankgracht bestaat
nog,evenals de meeste kazematten. Zelfs het open landschap aan de oostzijde van
de linie is nog steeds aanwezig.

9.2.6 Bunkers uit 1944l'45
Aanheteindvandeoorlogheeft hetDuitselegerstellingen aangelegd inhetgebied
tussenMaasenRijn.IndeomgevingvandehuidigeNederlands-Duitse grens,onder
meeraanweerszijden vandePrinsendijk, zijnnogrestantenvandeMaas-Roerstelling
te zien. Het betreft een aantal kleine bunkers.1366
9.2.7 Vliegvelden
Weinig vormen vanbodemgebruik zijn zotypisch 20e-eeuws alsvliegvelden.Toch
zijn beideNoord-Limburgse vliegvelden, het Duitse bijVenloenhetnaoorlogse in
de Peel, al weer geschiedenis geworden.
Een betonnen commandobunker annex verkeerstoren op de heide ten oosten van
Venlo is nog ongeveer het enige overblijfsel van het grote militaire vliegveld
(Fliegerhorst Herwigen), dat de Duitsers in 1940 aanlegden.1367
DePeelbasis bij Venray is in dejaren '50 aangelegd als militair vliegveld en heeft
vele jaren als reserve vliegbasis gediend.1368
De vliegvelden zijn aangelegd op enkele van de laatste grote heidevelden. Deze
combineerden een grote openheid met goedkope grond.
9.2.8 Een systeem van waarnemingsposten
Tussen 1945enca 1990stonddelandsverdediginginhettekenvandeKoudeOorlog.
Met een curieus mengsel van moderne techniek en oude ambachten bereidde de
Nederlandse defensie zich opnieuw voor op een aanval uit het oosten. Tot de
enigszins gedateerd aandoende onderdelen hoorden een heuse waterlinie (de
IJssellinie,tennoordenvanNijmegen) eneensysteemvanuitkijktorens.Dezetorens
staan de laatste jaren sterk in de belangstelling en zijn in enkele gevallen al
voorgedragen als gemeentelijk monument.
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Detorens maakten deeluit van de luchtverdediging. Als aanvulling opde moderne
radarposten envliegvelden, werden militairen opheuvels enintorens gestationeerd
omnaarvliegtuigentekijken enteluisteren.Dewaarnemers behoordentothetKorps
Luchtwachtdienst, dat in 1951 werd opgericht. De bemande luisterposten werden
nodiggeachtomdatradarnietinstaatwasvliegtuigenwaartenemendielagervlogen
dan 350 meter.
Hetlandelijkenetomvatte276waarnemingsposten,dieelkeengebied meteenstraal
van8kmmoesten volgen.Waarmogelijk werden depostengevestigd opbestaande
gebouwen: in Limburg bijvoorbeeld opde watertoren van Steyl en op fabrieken in
Swalmen, Stramproy en Helden-Beringe. Waar dergelijke mogelijkheden niet
aanwezig waren,werden betonnen torensgebouwd.De 140torens dieinNederland
zijn gebouwd, varieerden in hoogte van 2XA tot 31 meter, maar zijn wel steeds
afgeleid vanhetzelfde standaardontwerp.DetorenvanPosterholtisnogophetlaatste
moment verhoogd,toen delandeigenaar overleed en zijn erfgenamen terugkwamen
op de belofte om de bomen rond de toren te kappen.
Hetsysteemraaktealsnelachterhaald doordesteedssnellerevliegtuigenenin 1964
werd het Korps Luchtwachtdienst opgeheven. Nadien zijn de meeste torens
afgebroken. Naarschattingzijn ernunog 15over,waarvantweeinonsgebied:tussen
Montfort en Linne en ten zuiden van Posterholt.1369

9.3 Verbetering van de infrastructuur
Integratie was lange tijd een belangrijke politieke doelstelling. In de Franse tijd
gingen de Nederlanden deel uitmaken van een van de grote gecentraliseerde natiestatendiesteedsmeerhetbeeldvanEuropabepaalden.OokhetnieuweNederlandse
koninkrijk van 1815was een centraal bestuurde staat. Dewens 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.

9.3.1 Een kanaalplan uit de Franse tijd
De Fransen namen de oude plannen voor een kanaal tussen Rijn en Schelde weer
op en begonnen met de aanleg van het Grand Canal du Nord, later Noorderkanaal
ofNoordervaart genoemd.VoorhetstuktussenRijn enMaasisoverwogenhetoude
tracé van de Fossa Eugeniana te gebruiken, maar uiteindelijk besloot men tot de
aanleg van eennieuw kanaal, van VenlonaarNeuss.Tussen Maas en Schelde werd
in 1806 gekozen voor het tracé Venlo-Nederweert-Lozen-Luijksgestel-HerentalsAntwerpen.Hetkanaaldiendenietalleeneeneconomisch,maarvooraleenstrategisch
doel, als alternatief voor de transportroute door de Bataafse Republiek (en haar
opvolgerhetKoninkrijk Holland;beidewarenoverigensbondgenoot vanFrankrijk).
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Om over voldoende water te beschikken werd een 42 km lang voedingskanaal
aangelegd van Smeermaas (aan deMaas bij Maastricht) naarLozen.
Tweejaarlangishardaandezekanalengewerkt.Oppositiekwamvandenoordelijke
bondgenoot,diehaarbelangenimmersdoorhetkanaalgeschaad zag.Hetmilitaire
argument verviel geheel toen het Koninkrijk Holland in 1810 bij Frankrijk werd
ingelijfd endemondingvandeRijninFransehandenkwam.Kortdaarop,in1811,
werden de werkzaamheden gestaakt.1370
NadeFranse tijd laghet kanaaltracé in verschillende landen. Pruisen maakteeen
stuk van haar deel bevaarbaar. Nederland gebruikte een deel van het kanaal,van
LozentotNederweert, in 1822-'26bijdeaanlegvandeZuid-Willemsvaart. Nade
afscheiding gebruikte België een ander deel bij de aanleg van het Kempenkanaal
(1843-1859).Het deelvanNederweert tot Beringeis in 1853uitgegraven voorde
afvoer van turf uit Helenaveen. Van Beringe tot Blerick is de onvoltooide
Noordervaartnog,deelsonderdenaamEverloseBeek,inhetterreinterugtevinden.
HetdeelvanVenlototaandeDuitsegrenstenslotte,isverdwenenopeenpaarkorte
sloten na (fig. 103).
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Fig.103DeFossaEugenianaendeNoordervaartopdenettekening1 :50 000.Beidekanalenkruisen
elkaarkortvoordegrens.De Fossa wastoendebelangrijkstevandetwee:hetmaakte (enmaaktook
nunog)deeluitvanhetafwateringssysteemvandeveengebiedenopdegrens.VooraldaaromisdeFossa
blijvenbestaan,terwijl de meesteresten vandeNoordervaart zijn opgeruimd

DegedachteaaneenkanaalvanAntwerpennaardeRijn bleefnoglangleven.Pas
in1873deedBelgiëafstandvanhetrechtomeenkanaaldoorLimburgaanteleggen,
in ruil voorde aanleg van een spoorlijn van Antwerpen naar Mönchengladbach.
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9.3.2 De Napoleonswegen
Omstreeks 1800liepbuitendestedennoggeenenkeleverhardewegdoorhetgebied.
Zelfs debelangrijkste doorgaanderoute,vanMaastrichtviaRoermondenVenlonaar
Nijmegen, was slechts een zandweg. Toch was dit een belangrijke verbinding, die
in Franse stukken voorkomt als deel van de route Parijs-Nijmegen.
Elders in Nederland was de situatie niet veel beter. Pas in de Fransetijd werden de
eerste aanzetten gegeven voor eenlandelijk net vanbestrate wegen.Nade inlijving
bij het Franse Keizerrijk kreeg vooral de integratie van Nederland binnen het rijk
aandacht. Daartoe werden enkele wegen aangewezen als route impériale en
vervolgensverbeterd.Deverbeteringenhetverdereonderhoudkwamenvoorrekening
van het keizerrijk.1371
Al in 1797 werd de latere Napoleonsweg voorgesteld1372, maar de aanleg begon
pas veel later. Een groot plan voor acht straatwegen die Parijs met alle uithoeken
vanhetrijkmoestenverbinden,omvatteondermeerderouteimpérialeno.3deParis
à Wesel (fig. 104). In 1808 stelde de hoofdingenieur Ansquer voor de weg via
Maastricht envandaar overdeoostelijke Maasoever te laten lopen.Dewegzoudan
devestingsteden Maastricht, Stevensweert, Roermond enVenloverbinden,watook
voordelen had voor handel en postvervoer. De korte afstand tot de Maas was
voordelig voor degrindaanvoer. Uiteindelijk werd de wegtoch voor eengroot deel
ten westen van de Maas gelegd: van Maastricht over Maaseik naar Venlo.In 1811,
nanieuwe veroveringen, werd besloten dewegdoortetrekken naar Hamburg.Men
verwachtte op de totale reis van Parijs naar Hamburg zestig uren te besparen. Het
deel van VenlonaarWesel werd in 1811aangelegd,dattussen Maastricht enVenlo
in 1812 en volgende jaren.1373
Alin 1811, langvoordat deweggereed was,verving zij ineennieuweindeling van
de wegen de oudere weg over de oostelijke Maasoever. De laatste zakte naar het
niveau van departementale weg vande vierde klasse. Toch was denieuweweg, de
huidige Napoleonsweg, nog langniet af. Ondanks ruime financiële middelen, inzet
vantweebataljons Spaansekrijgsgevangenen alsdwangarbeiders envervangingvan
straatstenen door grind als wegverharding (de weg is pas na 1870 bestraat)1374 was
de weg bij het vertrek van de Fransen nog niet gereed. Hij werd door Nederland
voltooid.1375
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Fig.104De wegender eersteentweedeklasseinhetFranseRijkin1811.Naar:Prost,1991, p. 87

De weg loopt vrijwel kaarsrecht; de weinige knikken zijn te verklaren uit de
ondergrond. Zo draait de weg bij Ittervoort omhet Vijverbroek heen. Als typische
doorgaande verbinding loopt de wegbuiten de nederzettingen om. Pas lateris wat
lintbebouwing ontstaan aan de weg en aan de zijwegen naar de dorpen. Door zijn
rechte tracé, het vrijwel ontbreken van bebouwing erlangs (althans langs het
Nederlandse deel van de weg) en door de beplanting van de bermen vormt de
Napoleonsweg een opvallend element in het landschap.1376
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9.3.3 De rijksstraatwegen tussen 1813 en 1860
Na 1813bleef de belangstelling vooreen 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
1821verdeeld intweeklassen, waarvan alleen dewegen van deeersteklasse onder
direct beheer en onderhoud van het Rijk zouden moeten komen. De wegen van de
tweede klasse kwamen voor rekening van de provincies.1377
Korte tijd later ontstond een groot hiaat in het hoofdwegennet. Na de Belgische
afscheiding lagdeNapoleonsweg vooreendeelinBelgië,waardoorMaastricht 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 dejaren '40 de rijksweg
vanNijmegen naarMaastrichtoverdeoostelijke Maasoeveralsgrindweg aangelegd.
In 1854 volgde de weg van Eindhoven naar Weert, aansluitend op de oudere
straatweg van 's-Hertogenbosch naar Eindhoven.1378 Het traject van Maastricht
tot Roermond is pas in 1877 bestraat.1379
Anders dan deNapoleonsweg, aan deoverzijde van de Maas,kronkelt de rijksweg
Nijmegen-Maastricht door vrijwel alle dorpskernen. Tussen de dorpen werden de
oudere verbindingen vervangen dooreen kaarsrechte nieuwe weg. Opdekaart van
Mook (fig. 42)is goedte zienhoedewegdeels oudere wegen volgt endeels nieuw
is aangelegd. Dewegen door dedorpskernen vielen onder de verantwoordelijkheid
vandegemeentenenblevenknelpuntentotdathetlaatinde20eeeuwgewoontewerd
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 rijks wegennet en op het
spoorwegennet.1380 De aandacht van het Rijk ging vooral naar de aanleg van dat
spoorwegennet. Die spoorwegen, later aangevuld met tramwegen namen een
belangrijk deelvanhet verkeer over. Degrote wegen moeten in die tijd een rustige
aanblik hebben geboden. Zelfs werden verharde wegen versmald om
onderhoudskosten te besparen.1381
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Beplanting langs oude rijkswegen1382
Ouderijkswegen zijn herkenbaar aan de laanbeplanting. Al in 1805 werd bepaald dat de
bermen van alle grote wegen van het keizerrijk, voorzover deplaatselijke gesteldheid dat
mogelijk maakte, door de aanliggende eigenaren moesten worden beplant met bomen. Waar
die eigenaren in gebreke bleven zou de staat ophun kosten bomen planten. De bermen zelf
waren staatseigendom, maar de bomen en de vruchten behoorden toe aan de aanliggende
eigenaar. In 18IS zette de nieuwe overheid dit beleid voort. Waarrijkswegen nog niet
beplant waren zoude staat dit doen.Nog in 1876gaf deminister van Binnenlandse Zaken
aan, de rijkswegen te willen beplanten ten batevan 's-Rijksschatkisten tot veraangenaming
van het gebruikvanden weg. Tweejaar later werdhet beleid gewijzigd, en meldde de
minister dat in het vervolg van Rijkswege alleen beplantingen zouden worden aangelegd op
die wegen waarzulksin het belangvande wegblijktnoodigte zijn.
Uit de formuleringen valt op te maken dat naast houtopbrengst, vastleggen van de bermen en
oriëntatie, 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 langs rijkswegen. Voor de wegover de oostelijke Maasoever is dat
niet verwonderlijk; die was nog in aanleg. Maar ook debeplanting langs de Napoleonsweg
kwam, met uitzondering van een klein stuk bij Baarlo,pas nadien tot stand. De beplanting
langs het Nederlandse deel van deze weg is enkelejaren geleden onderzocht. Langs de
ongeveer 34km weg stonden zo'n 3200bomen,vooral eiken en beuken.Bijna de helft
daarvan was ouder dan 80jaar; veel eiken en beuken waren zelfs ouderdan 120jaar.
De beplanting langs rijkswegen vertoonde regionale verschillen. In 1937bestond 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 stonden 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).

9.3.4 Aanleg van kanalen in de 19eeeuw
OnderkoningWillemIwerdeninverschillendedelenvanhetlandkanalenaangelegd.
Dekoning zelf was inEngeland overtuigd geraakt vanhet belang vankanalen voor
de economische opbloei.

Zuid-Willemsvaart
Een van de nieuwe kanalen was de Zuid-Willemsvaart, van Maastricht naar Den
Bosch.Hetkanaalwerdvoorverschillendedoelenaangelegd.Teneerstewashetvan
belang voor de handel, 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.1383
Verderverwachttemeneenstimulerendewerkingopdelandbouw.Alinde 18eeeuw
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 1787gepubliceerd door Hendrik Verhees.Zijn voorstelvooreenkanaalvan
Den Bosch via Maastricht naar Luik liep vooruit op de Zuid-Willemsvaart.1384
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DeZuid-Willemsvaartwerdtussen 1822en 1826gegraven.Bijdeaanlegwerdzoveel
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
vanMaaswatertevoorzien.AlleenvanNederweertnaarhetnoordenmoesteenheel
nieuw kanaal worden gegraven. Omdat de meeste schepen gejaagd werden, kwam
aan beide zijden van het kanaal een breed jaagpad. De hoogteverschillen maakten
eenhelereeks sluizennodig.Desluizenhadden,meernogdoordehoge 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.1385
Een plan uit 1828om Antwerpen te verbinden metdeZuid-Willemsvaart stuitte op
grote bezwaren van de noordelijke havensteden Amsterdam en Rotterdam. Deze
discussie was vande baan nade Belgische afscheiding, toendeZuid-Willemsvaart
deelsopNederlands,deelsopBelgischgebiedkwamteliggen.HetNederlandse deel
van het kanaal is steeds als scheepvaartkanaal in gebruik gebleven en is daarvoor
verschillende malen aangepast.Zoishetkanaalopdiverseplaatsen verbreed en zijn
in de jaren '20 nieuwe, betonnen sluizen gebouwd.1386
Zoals zoveelvanWillemI's projecten gingdeZuid-Willemsvaartpasindeloopvan
de 19e eeuw, onder andere economische omstandigheden, aan de verwachtingen
voldoen.Hetkanaalbleektoeninderdaad eenstimulanstezijn voorde ontwikkeling
van de omgeving. Zo werd de turfwinning 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, vanafhet midden vande 19eeeuw guano,laterkunstmest) ende afvoer
vanlandbouwprodukten opgang.Indeomgevingvanhetkanaalwerdinde19eeeuw
heide ontgonnen.1387 Al in de 19e eeuw werd de Zuid-Willemsvaart gebruikt om
hooilanden in de omgeving te irrigeren met Maaswater (zie par. 9.6). Ook nu nog
wordt het kanaal in de Peel voor irrigatie gebruikt.1388

Noordervaart en Afwateringskanaal
Voorde grootschalige turfwinning indePeelwerd in 1853nogeentweededeelvan
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. 9.4). De ontsluiting
en ontwatering van de Peelvenen leidde tot wateroverlast in de omgeving. Als
oplossingwerdeenkanaalnaardeMaasvoorgesteld,datbehalvevoorde afwatering
ook zou kunnen dienen voor de afvoer van turf. Twee mogelijkheden werden
bestudeerd: voltooiing van deNoordervaart vanBeringe totdeMaas bij Blerick, of
aanlegvaneennieuwkanaalvandeNoordervaartnaardeMaasbijNeer.Hetlaatste
was goedkoper, ook omdat het vrijwel geheel door onontgonnen gebieden liep.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
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doorsneden,warenvóórdeaanleg.DaarentegenzoudeNoordervaartveelcultuurland
doorsnijden;medewerkingvandegemeenteMaasbreewasdaaromnietteverwachten.
In1854beslootdeMinistervanBinnenlandseZakentotaanlegvanhetAfwateringskanaalnaarNeer.1389Volgensdeomschrijving diendehetkanaaleenreeksdoelen:
afleidenvanovertolligwateruitdePeelendeZuid-Willemsvaart,bevloeienvanaan
teleggengraslanden,bevorderen vanontginningen envervoervanturfuitdePeel.
In detoekomst zouhetkanaal bovendien als aanzetkunnenwordengebruiktvoor
een groter scheepvaartkanaal vandeZuid-WillemsvaartnaardeMaas.
Indevolgendejaren legdeRijkswaterstaat hetAfwateringskanaal aan.Hetkanaal
bestond uit drie panden. Het eerste liep van de voorhaven en sluis aan de
NoordervaartbijMeijelnaardewegtussenNeerenHelden,dehuidigeHeideweg.
Tweegekoppeldesluizenvormdendescheidingmethettweedepand,totaandelaaden losplaats bij deNapoleonsweg. Hetderdepand, vandeNapoleonswegnaarde
Maas,hadhetsteilstevervalenisnooitingerichtvoorscheepvaart.Desluizen,die
aanvankelijk in hout waren uitgevoerd, hebben een opvallende, ovale vorm.Het
kanaal wasin 1861voltooid.
Alsscheepvaartverbindingishetkanaalnooiteensuccesgeworden.In1894gingen
218schependoordesluisbijMeijelen82doordesluizenbijNeer.In 1914waren
dezecijfers respectievelijk 131en63.Tochwerdendehoutensluizennogin18841886vervangen door stenen en werd het kanaal in 1889en 1900uitgebaggerd.
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 tweetegenstrijdige doelen, omdathet eersteeenhoge,hettweede
een lage waterstand in het kanaal vereist. De scheepvaart vereiste zo'n hoge
waterstand dat het kanaal de afwatering van de aangrenzende gebieden juist
verslechterde.Bevloeiingwaswelmogelijkgeweestmaar,zoalsweineenvolgende
paragraaf zullen zien, dat is inNederland nooit opgroteschaal toegepast.
VooraldegemeenteHeldenheefttientallenjarenlanggeprocedeerdomdewaterstand
in het kanaal te verlagen 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 tehebbengedaan.
Noglangetijd werdgesproken overuitbreidingvandescheepvaartfunctie vanhet
kanaal,ondermeervoordeafvoer vansteenkolenvandenogtebouwenmijnenin
de Peel. Pas in 1932,toen het Kanaal Wessem-Nederweert was aangelegd en de
exploitatie vande steenkool onderdePeelopdelangebaangeschoven, werdhet
kanaal voor de scheepvaart gesloten1390. Het beheer werd overgedragen aan de
gemeente Helden, die daarmee eindelijk haar zin kreeg. De gemeente verlaagde
onmiddellijkdewaterstandmeteenmeterenvervingdesluisdeurendoorlagestuwen.
Momenteelstaatermaarweinigwaterinhetkanaal.Alleendesluiscomplexen,met
bij Neer nog een gave sluiswachterswoning, geven nog een indruk van een oud
scheepvaartkanaal.
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9.3.5 De Maaskanalisatie
Deontwikkeling van de steenkolenmijnen in Zuid-Limburg enin de omgeving van
Luik maakte een betere scheepvaartverbinding naar het noorden noodzakelijk. De
Maas was hiervoor niet geschikt. Derivier was altijd aldelen van hetjaar moeilijk
bevaarbaar geweest, maar de laatste eeuw was de situatie nog verslechterd doordat
waterwerdafgetapt voordeZuid-Willemsvaartenanderezijwateren.In1915besloot
deregering deMaas tussen Mook en Maasbracht te kanaliseren, waarbij stuwen en
sluizenmoestenwordenaangelegdbijLinne,Roermond,Belfeld, SambeekenGrave.
Hierdoorzouderivierbevaarbaarwordenvoorschepenvan2000tonlaadvermogen.
Alseerstewerkkwamin 1925destuwmetschutsluisineenbochtafsnijding bijLinne
gereed. Voor het korte kanaal werd kasteel Osen afgebroken; de bijbehorende
boerderijbleefnogkortetijd staanombouwmaterialenenpersoneelondertebrengen.
Tussen Mook en Nijmegen werd het Maas-Waalkanaal aangelegd. In dezelfde tijd
werd ookhetkanaalWessem-Nederweert aangelegd, aanvankelijk voorschepentot
600 ton; het werd in 1928 voor de scheepvaart geopend.
Rond 1929warendebelangrijkste werkzaamheden gereedenwasdebevaarbaarheid
van de Maas sterk verbeterd. Maasbracht ontwikkelde zicht nu tot een belangrijk
overslagpunt voor de Zuid-Limburgse steenkool. Al na enkele jaren verloor
Maasbracht die positie weer toen het Julianakanaal gereedkwam.1391 De aanleg
van dit kanaal, dat van Maastricht tot Maasbacht 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 Schelde bij Antwerpen.1392
ConcurrentiemethetJulianakanaalwerdvoorkomendoorhet 19e-eeuwsesluisje bij
Ternaaienzolangmogelijktehandhaven.De 'StopvanTernaaien' wastot 1961een
belemmering voor de scheepvaart tussen Luik en Maastricht.

9.3.6 Spoor- en tramwegen
In de ontwikkeling van een transportsysteem vallen drie fasen te herkennen. In de
eerste fase komenenkele geïsoleerde lijnen tot stand.Diegroeien indetweede fase
aaneen tot een netwerk. In de derde fase volgt een verdunning en uiteindelijke
neergang.1393 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 (tabel 18) een schoolvoorbeeld van de geschetste ontwikkeling.
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Tabel 18 AanlegvanspoorwegendoorNoord-enMidden-Limburgtot 1913 (bron:
Groote, 1995,pp. 108-111;JonckersNieboer, 1938,bijlagen DenE)
1865
1866
1866
1873
1874
1879
1879
1883
1913

Maastricht-Venlo
Venlo-Pruisischegrens (Viersen)
Venlo-Eindhoven
Boxtel-Gennep-Pruisische grens (Wesel)
Venlo-Pruisische grens (Straelen)
Roermond-Belgische grens (Antwerpen)
Roermond-Pruisische grens (Gladbach)
Nijmegen-Venlo
Eindhoven-Weert

70
3
52
52
5
35
14
60
29

Ontstaan engroei vanhetspoorwegnet
HetNederlandsespoorwegnetontwikkeldezichaanvankelijklangzaam.Deoverheid
gaf concessies aan particuliere ondernemers, die spoorlijnen aanlegden en
exploiteerdenoptrajecten waarvoldoendewinstwerdverwacht.Hetgevolgwaseen
aantallosselijnen,vooralinhetwestenvanhetland.DeoudstespoorlijninLimburg,
delijn Aken-Maastricht (1853,driejaarlaterdoorgetrokken naarHasselt)1394werd
pas najaren verbonden met de rest vanhetNederlandse spoorwegnet.
Alsnelwerdduidelijk dat opdezewijzenooiteensamenhangend spoorwegnettot
stand zou komen. De staat steunde daarom de aanleg van lijnen zoals die tussen
AmsterdamenUtrecht(1843)enginglater,mogelijkgemaaktdoordespoorwegwet
van 18-8-1860, zelf spoorwegen aanleggen. De exploitatie bleef in particuliere
handen.Metdezeoverheidssteunkwamna1860inkortetijd eenlandelijk systeem
van spoorlijnen tot stand. Een van de nieuwe lijnen was Maastricht-Eindhoven
(1865/'66)die,naaanvankelijke plannenvooreenbrugbijRoermond,inVenlode
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
NederlandbinnenNoordwest-Europa.WasNederlandindeeerstehelft vande19e
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 doorvoerfunctie.1395 Op een kaart van het Limburgse spoorwegnet in
hetvierdekwartvandevorigeeeuw(fig. 105)lijkendeoost-west-verbindingenbeter
ontwikkeld dan die vannoord naar zuid.
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Fig. 105 Ontwikkeling van het spoorwegnet in Limburg en omgeving (Naar: Jonckers Nieboer, 1938)
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Deopening vandehaven van Vlissingen,meteenscheepvaartverbinding naar Londen,leiddezelfs tot
twee nieuwe, concurrerende verbindingen met Duitsland. De Noord-Brabantsch-Duitsche
Spoorwegmaatschappij (NBDS) legde in 1873 de lijn Boxtel-Gennep-Goch aan, die in 1878 werd
doorgetrokken naarWesel en daar aansloot ophet Duitsespoorwegnet. DeCöln-MindenerEisenbahn
Gesellschaft (CME) legde in 1874 een lijn aan van Venlo naar Straelen en Wesel, waarmee deze
maatschappijeenverbindingtussenVlissingenenhetDuitsespoorwegnettotstandbracht(Venlo-WeselHaltern-Münster-Osnabrück-Bremen-Hamburg).DezelijnhadmeersuccesdandelijnvandeNBDS.1396
EenBelgischespoorwegmaatschappij legdein1879despoorlijnWeert-Roermond aan,alsdeelvaneen
verbinding van Antwerpen naar Mönchengladbach (de 'IJzeren Rijn'). Deze lijn heeft een lange
voorgeschiedenis.Belgiëmaaktemetdeaanleggebruikvanhetrechtopeen(spoor)wegdoorLimburg
naar Duitsland,eenrechtdat inhet Scheidingsverdrag van 1839wastoegekend. Alin 1844bestonden
plannenvooreenlijnAntwerpen-SintTruiden-Sittard-Düsseldorf.BinnenLimburgleverdediteenstrijd
optussenMaastricht,SittardenRoermond,diealledrieeenspoorbrugoverdeMaaswilden.Dezestrijd
leek door Roermond gewonnen te worden,maar de lijn kwam er uiteindelijk niet door tegenwerking
vandeNederlandseregering.DiewildevooraldehavenvanAntwerpennietbevoordelen entraineerde
deonderhandelingen.Eenfinanciëlecrisisin1846/'47zorgdevoorverderevertraging.Volgendeplannen
strandden steeds op Haagse vertragingstactieken.
Dehouding van de Nederlandse regering veranderde pas na de aanleg van de lijn Venlo-RoermondMaastricht.EenlijnRoermond-Tilburgwerdtoengezienalseenbelangrijkeaanvullingophetbestaande
net, en daarvoor was een spoorbrug bij Roermond nodig. Toen de S.A. des Chemins de Fer du Nord
delaBelgique(NB)in1869eenconcessievooreenspoorlijndoorLimburg(teexploiterendoordeGrand
CentralBeige)aanvroeg,werd ditdoordeNederlandseregeringgehonoreerd.Voorwaardewas,datde
lijnviaWeertzoulopen.InruildaarvoormochtendeBelgenhetstationvanRoermondeneenaansluitend
stuk staatsspoorgebruiken.PruisenverleendedeconcessienietaanhetBelgischebedrijf maaraanaan
deBergisch-Märkische Eisenbahn Gesellschaft. Uiteindelijk werd de lijn in 1879 opengesteld.
De eigendom van het Nederlandse deel van de IJzeren Rijn werd in 1898 overgedragen aan de
Nederlandsestaat,maardelijn werd tot 1926geëxploiteerddoordeGrandCentralBeige,daarnadoor
deopvolgerdaarvan,deNationaleMaatschappijderBelgischeSpoorwegen.In1940werddeexploitatie
overgenomen door de Nederlandse Spoorwegen.
Nadat daarmee de concurrentieverhoudingen waren weggevallen werd deze internationale verbinding
grotendeels overbodig.1397 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
oostenvanRoermondbleefuitsluitend alsgoederenlijnbestaan.AlleenhetstukWeert-Roermond wordt
intensief gebruikt. Dit stuk maakt deel uit van de hoofdlijn Amsterdam-Maastricht. Al sinds een
kameruitspraakvan1889haddeNederlandsestaatplannenvooreenkortereverbindingmetZuid-Limburg
viaEindhoven,WeertenEcht.Nadeovernamevandespoorwegendoordestaatin 1897en 1898kon
deMESSgebruikmakenvandelijnWeert-Roermond.Daardoorvervieldenoodzaakvooreenverbinding
Weert-Echt en hoefde alleen nog maar deverbinding Eindhoven-Weert te worden aangelegd. In 1904
kreegdeMESSopdrachtdittraject aanteleggen.Nadenodigevertragingkwamdelijnin 1913gereed.

Nadewetvan 10-11-1875legdedestaatin 1883delijn vanNijmegen naarVenlo
aan.HoewelbeideplaatsenaandeoostkantvandeMaasliggen,werdtochgekozen
vooreentracédat grotendeels aandewestzijde lag.Dittracéwaskorterenkwam
langsgroteredorpen(hoeweldelijntochwelvervandiedorpenafkwamteliggen),
maarmaakteweleenbrugbijMooknodig.Detweedebrug,bijVenlo,bestond al.
Concentratie en uitdunning
De exploitatie van de spoorlijnen werd in de loop van de tijd steeds verder
geconcentreerd. Met het wegvallen van concurrentie werden verschillende lijnen
overbodig. Het lijnennet werd daarom uitgedund, vooral voor reizigersverkeer.
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De drie grootste maatschappijen, de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM, opgericht
1839), deNederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij (NRS, 1843) en deMaatschappij tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen (MESS,in 1863opgericht voor de exploitatievan denieuwe lijnen die destaat
volgens dewet van 1860zou aanleggen) namen gaandeweg demeestekleine maatschappijen over.In
de spoorwegovereenkomst van 1890 werd de NRS opgeheven enprobeerde men van debeide andere
zoveelmogelijk gelijkwaardigeconcurrententemaken.Indemobilisatietijdens deEersteWereldoorlog
werden lijnen en materieel door de staat gevorderd. Het monopolie kreeg de naam Nederlandse
Spoorwegen, aanvankelijk in 1916opgericht alsbelangengemeenschap vandeHIJSMendeMESS.1398
Nadeoorlog nam de staathet grootste deelvan de aandelen overenin 1937 werden HIJSM enMESS
geliquideerd, waarna het hele net werd geëxploiteerd 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 Cöln-Mindener Eisenbahn Gesellschaft (CME) legde
tijdens de Tweede Wereldoorlog enkele militaire spoorwegen aan in de omgeving van Nijmegen.1399
Deze lijnen werden nadien weer opgeheven.

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 1936,1400 is op Nederlands gebied niet meer terug te
vinden, maar een kilometer over de grens ligt nog een stuk spoordijk.

Locaalspoor- en tramwegen
Het spoorwegnet verbond vooral degrote steden met elkaar en leverde nauwelijks
eenbetere ontsluitingvoordeveledorpen.Datveranderdenadathetin 1878mogelijk
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. Al 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.1401
Delokaalspoor- entramwegmaatschappijen hadden maar eenbeperktedoelstelling,
vaak de exploitatie van een enkele lijn, en gebruikten materieel dat moeilijk elders
inzetbaar was.1402 Ze waren vooral plaatselijk van belang als aanvulling op het
hoofdnet. Veel lokale overheden namen deel in het kapitaal.
De aanleg vantram- en lokaalspoorlijnen kwam in het onderzoeksgebied langzaam
opgang:pas omstreeks 1910kwamer schotin.Nadien werdhetlijnennet in enkele
jaren sterk uitgebreid (tabel 19).
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Tabel 19 Aanleg van tramwegen door Noord- en Midden-Limburg (Groote, 1995,
pp. 111-117,voordegegevens na 1913aangevuldmetSchmal, 1989,p.74;Jansen,
1990; Dijksterhuis, 1984; Laugs, 1987)
Tramlijnen
1888 Venlo-Steijl
1910 Venray
1910 Weert-Stramproy-grens (Maaseik)
1912 Venlo-Helden-Beringe
1913 Nijmegen-Gennep-Venlo
1915 Roermond-Ittervoort
<1918 Roermond Vlodrop
<1918 Beringe Helmond
±1918 Roermond-Horn-Deurne
>1918 Ittervoort-Maaseik
Lokaalspoorlijnen
1922 Roermond-Echt-Roosteren
1922 Echt-station Echt (goederenlijn)

6
4
9
20
64

Delokaalspoor-entramwegmaatschappijen, diebuitenhetspoorwegmonopolie van
de Eerste Wereldoorlog bleven, kwamen in de jaren '20 in 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-Vlodropin 1932,Roermond-Meijel in 1933,Roermond-Maaseikin 1938
etc.1403Uiteenconcentratieproces kwamendehuidige streekvervoermaatschappijen
voort.1404
Trambanen vormden soms markante elementen inhet landschap,vooralwaarzeop
dijken lagenenvoorzienwarenvaneenlaanbeplanting.Vanenkelezijnnogrestanten
terug te vinden. Zo zijn bij Echt nog aanzienlijke delen van de spoordijk van de
trambaan Roermond-Maaseik over. Hettracé isvangrote afstand teherkennen aan
de rij populieren.1405 Op veel andere plaatsen zijn nog gebouwen (stations,
laadplatforms) en straatnamen (Tramstraat, Stationsstraat) over.

Bedrijfssporen
Eenlaatstegroepspoorwegen warendebedrijfssporen. Hetwarenoverhetalgemeen
smalsporen, vaak met spoorwijdten van 600 of 760 mm. Men sprak ook wel van
veldsporen.SindsdeuitvindingvanhetDecauville-spoor,waarbijcompletestukken
rails met dwarsliggers als een soort modelspoorbaan konden worden aangelegd en
weer afgebroken, werd smalspoor zelfs voor grote weg- en waterbouwwerken
toegepast.1406 Smalsporen zijn onder meer gebruikt bij de vervening in de Peel.
Ook verschillende ceramische bedrijven waren met de bijbehorende kleigroeven
verbonden door smalsporen. In Tegelen en Helden zijn hiervan nog restanten te
vinden.1407Eenenkelemaal werden smalsporen aangelegd bij ontginningen of voor
het vervoer van mest en landbouwprodukten. Van het station America liep er een
ter plaatse van de huidige Lorbaan, die ook wel Decauvillebaan heette1408, in
noordelijke richting tot overde grens met Venray.De smalsporen verdwenen door
de verbetering van andere transportmiddelen, vooral vrachtauto's.
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9.3.7 Hernieuwde aanleg vangrote wegenin de 20e eeuw
De aanleg van spoorwegen leidde toteen sterke vermindering van het wegverkeer.
Het wegennet kreeg weinig aandacht ener werd zelfs gedacht aan versmalling van
verharde wegen om de onderhoudskosten te verminderen. Pas de opkomst van het
rijwielverkeer aan het eind van de 19e eeuw zorgde weer voor enige drukte op de
wegen. De afschaffing van detollen (1900) en,in de 20e eeuw, de opkomst van de
auto, droegen verder bij aan de toename van het verkeer.1409 Hiermee ontstond
nalangetijd weerbehoefte aanverbetering vandebestaande grotewegenenaanleg
vannieuwe.Indeeerstedecenniavandenieuweeeuwontstond eenkrachtigelobby
die, bijvoorbeeld door reeksen congressen over de slechte toestand van de wegen,
de overheid tot activiteiten aanspoorde.1410
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.1411 In ons gebied ging
het om de bestaande verharde rijkswegen Nijmegen-Venlo-Roermond-Maastricht,
Venlo-Neeritter(deoudeNapoleonsbaan) enWeert-Eindhoven. 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 VenloHelmond, Venlo-Duitse grens (richting Straelen) en Roermond-Duitse grens. Het
Rijkswegenplan werdherzienin 1932en 1938.HetRijkswegenplan van 1938bevatte
voorheteerst ookautosnelwegen,kruisingsvrije snelverkeerswegen metgescheiden
rijbanen.1412
Het rijkswegenplan van 1927 bepaalde onder meer dat langs alle rijkswegen
fietspaden moesten worden aangelegd. Bij demeeste rijkswegen wasdat overigens
toen al het geval.1413
9.3.8 Lokale wegen
De grootste uitbreiding van het wegennet in de 19e eeuw betrof lokale, meestal
onverharde, wegen voordeontsluitingvandenieuwebossen enontginningen opde
heidevelden. Ze werden aangelegd door gemeenten en particulieren. Vooral waar
gemeenten betrokken waren bijdeinrichtingvanuitgestrekte 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.1414 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.
Deaanlegvanspoorwegen leiddetotdeaanlegvanverhardewegen.Despoorwegen
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.Vrijweliederegemeentelegdevervolgenseenverharde
weg van het dorp naar het station aan. Zo werden van de stations in Keipen en
Baexem (aan de spoorlijn Weert-Roermond, aangelegd 1879), verharde wegen
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aangelegd naarGrathem.1415Ookinplaatsen alsReuveren Tegelen leiddedebouw
van een station tot de aanleg van nieuwe, vaak veinarde wegen. De spoorlijn
betekende een stimulans voor de lokale nijverheid.1416 Lange tijd behoorden de
stationswegen tot de weinige verharde wegen in het buitengebied.
Dit beeld zienweoveralinNoord-enMidden-Limburg. Het aantalverharde wegen
begon pas toe te nemen na de Eerste Wereldoorlog. Een sterke toename brachten
dewerkverschaffingsprojecten uitdecrisisjaren.Tochbepaaldendezandwegennog
in het midden van de 20e eeuw het beeld van het buitengebied. In de gemeente
Hunsel was bijvoorbeeld in 1951nog maar 20-25km van detotale 240km wegen
verhard. Nadien nam die lengtejaarlijks met 5 km toe.1417

9.4 Delfstoffenwinning
9.4.1 Turf
Als brandstof verloorturf inde 19eeeuw terrein aande steenkooldoordeopkomst
van stoommachines en,voorhuiselijk gebruik,kachels.Turf heeft, vergeleken met
steenkool,denadelendathetveelruimteinneemtendroogmoetworden opgeslagen.
Toch is turf nog tot in de 20e eeuw belangrijk gebleven en maakten verschillende
19e-eeuwse industrieën, zoals de steenbakkerijen, op grote schaal gebruik van
turf.1418
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.1419 Li
de Peel is de kleinschalige turfwinning nog tot in de 20e eeuw doorgegaan, maar
hier was de 19e en 20e eeuw vooral de periode van de grootschalige vervening.

Het begin van de grootschalige turfwinning
Inhetmiddenvande 19eeeuwwas,ondankseeuwenlangeturfwinning,hetovergrote
deel van de veenvoorraad indePeelnog aanwezig. Grootschalige turfwinning was
achterwege gebleven omdat het nooit rendabel was geweest omkanalen te graven
van de Maas naar het afgelegen en hoge Peelgebied.
De situatie veranderde toen de Peel in de 19e eeuw doorsneden werd door een
spoorwegeneenkanaal.Deeersteberichten overeen spoorlijn vanVlissingen naar
Venlo, die in 1845 bekend werden, leidden direct tot plannen voor vervening.1420
De aanleg van de spoorlijn vertraagde echter; uiteindelijk is de lijn er pas twintig
jaar latergekomen. In detussentijd zijn de Peelvenen toch doorkanalen ontsloten.
De aanleg hiervan was een stuk eenvoudiger en goedkoper geworden omdat kon
worden aangesloten op de Zuid-Willemsvaart en de aangelegde delen van de
Noordervaart.
Nogin 1846weigerdedegemeenteDeurneomveengrondteverkopenaaneneC.W.
Carp uit Zaltbommel. De gemeente was bang voor de toestroom van vreemde
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arbeiders, die na korte tijd ten laste van de gemeentelijke armenkas zouden
komen.1421 Zeven jaar later verkocht de gemeente alsnog 610 ha en begon de
grootschalige commerciële turfwinning in de Peel. De kopers waren Jan van de
Griendt,diedePeelhadlerenkennendoorzijnwerkalsopzichtervandeWaterstaat
in 's-Hertogenbosch, zijn broer Nicolaas en de bovengenoemde Carp. Voor de
exploitatie richtten zij de Maatschappij (vanaf 1858 NV) Helenaveen op.1422
Hetconcessiegebied lagmidden indePeel,tegendeBrabants-Limburgse grens.Er
werd eenkanaalveenkolonie gesticht die,naar de schamelehuizen, inde omgeving
bekend stond als het strooien dorp. De officiële naam was Helenaveen, naar de
echtgenote van Jan van de Griendt.
Voor de ontsluiting werd de Helenavaart gegraven, die ten westen van Beringe in
derestantenvandeNoordervaart,hetonafgebouwde Fransekanaaluithetbeginvan
de eeuw, uitkwam (fig. 75). Het deel van de Noordervaart tussen de ZuidWillemsvaart en Beringe werd in 1853 met rijkssteun uitgegraven en geschikt
gemaakt voor scheepvaart.1423 De kosten van de kanaalaanleg waren zo hoog, dat
de maatschappij meer veen nodig zei te hebben om het kanaal rendabel te kunnen
gebruiken.1424 De maatschappij richtte zich daarvoor tot de aangrenzende
Limburgse gemeente Horst.
Daar was het gemeentehuis tussen 1853 en 1855 bijna platgelopen door
geïnteresseerden indeaankoopvanveengrond.Achtereenvolgens toondeneengroep
Hollandse kooplieden, een Belgische maatschappij,ene ingenieur BradeendusJan
van de Griendt belangstelling. De gemeente verwachtte van de laatste de hoogste
prijs tekrijgen enbood hem ongeveer 1000haPeelgrond tekoop aan.Deprijs viel
toch wattegenenuiteindelijk bleef deverkoopin 1855beperkttot 300ha,grenzend
aandegemeenteDeurne.Dezenieuwevervening,diebekendstaatalsdeDriehonderd
Bunders, werd aangesloten op de Helenavaart. Tot die aansluiting in 1859 gereed
waswerdinditgebiedboekweitbrandcultuur uitgeoefend. BovendienverpachtteHorst
778 ha veen voor 15jaar aan Van de Griendt voor boekweitteelt.1425
In 1880werd deHelenavaart verlengdtot aandeHalteHelenaveen, aandeintussen
gereedgekomen spoorlijn van Eindhoven naar Venlo.De gemeente Horst stond de
grondvoorhetnieuwekanaaltraject gratis af, inruilwaarvoordeinwonersvanHorst
voor alle produkten behalve turf, vrije doorvaart kregen op de Helenavaart. De
aansluiting opde spoorlijn leiddetot eenverschuiving vanwaternaar 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,voorhuisbrand en voorindustrie.Totdegrootste afnemers behoorden de
steenbakkerijen. Deturfwinning waseen seizoensbedrijf. Vanoktobertotmaartlag
de winning stil omdat deturf danniet droogdeen bij bevriezing zelfs als brandstof
onbruikbaar werd.1426
Debestebrandstof leverdehetzwartveen,datzichonderhetgrauwveen(debonklaag)
bevond. Het laatste vormde een laag van zo'n 80 cm, die als brandstof weinig
bruikbaarwasenaanvankelijk opzijwerdgezet.Nadeturfwinning werddebonklaag
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teruggestortenvermengdmetdezandondergrond.Opdezewijzekwamendalgronden
tot stand, net als in de Gronings-Drentse veenkoloniën.
In de jaren 1880 kreeg de maatschappij Helenaveen concurrentie. De gemeente
Deurnewildemeerprofijt trekkenvandeturfwinning enminderafhankelijk worden
van één bedrijf. Na de eerste verkoop van 1854 weigerde de gemeente verdere
veengebiedenaandemaatschappijHelenaveenteverkopen.Omdatanderebedrijven
geen gebruik mochten makenvandeHelenavaart, vroegdegemeentein 1863een
concessieaanvooreeneigenkanaal,naastdeHelenavaart.Doortegenwerkingvan
demaatschappijHelenaveen,diezelfsnogprobeerdedegemeentetesplitsen,begon
deaanlegvanhet KanaalvanDeurnepasin 1876.Toenhetkanaalin 1895gereed
was,beslootdegemeentedevenen zelf teexploiteren,eenplandat waarschijnlijk
binnenhetgemeentelijk apparaatallangetijdleefde.Noginhetzelfdejaarwerdhet
Gemeentelijk Veenbedrijf (G.V.B.) opgericht.1427
De eigen exploitatie door de gemeente Deurne betekende een tegenslag voor de
Maatschappij Helenaveen.InHelenaveenwasdeturfwinning overhaarhoogtepunt
heen,waardoorderesultaten vandemaatschappij onderdrukkwamen.Het bedrijf
verwerkte meer en meer veen van anderen (ook van het G.V.B.), de turf bracht
minder op, en ook de nevenactiviteiten (eigen schepen en scheepswerf, een
steenfabriek inNederweert, landbouw in Helenaveen) brachten weinigop.1428Het
leidde tot problemen tussen dedirecteur (Jozef vande Griendt, een zoon vanJan
van deGriendt) en de andere aandeelhouders.
Griendtsveen ende strooiselfabricage
Jozef vandeGriendt,diealin 1883eenhoeveelheid grauwveen vandegemeente
Horst had gekocht,kochtin 1885voorƒ 132000eenveengebied van410havan
dezelfde gemeente,trokzichteruguitdeMaatschappij Helenaveenenstichttemet
Eduard van de Griendt de nieuwe maatschappij Griendtsveen.1429 Deze
maatschappijgingvervolgenshetnieuweveengebiedexploiteren.De410haomvatten
deHorsterDriehoek(eendriehoekiggebiedtenoostenvandeDriehonderdBunders)
en eenklein gebied tussen diedriehoek, deDriehonderd Bunders ende spoorlijn.
In het laatste gebied, bij de Halte Helenaveen, werd later het dorp Griendtsveen
gesticht. Hetgebied werd ontsloten doorhetGriendtsveen Kanaal,een zijtak van
de Helenavaart.
DeMaatschappijGriendtsveenrichttezichvanafhetbeginopeennieuweafzetmarkt:
dievanturfstrooisel,waarnaardevraagrond1880sneltoenam.Strooiselkan14maal
zijn eigengewicht aan water opnemen,veelmeerdan stro.Depaardenstallen van
de grootstedelijke vervoerbedrijven en vanhetleger schakelden daarom overvan
stro opturfstrooisel.1430 Een belangrijk deel van deproduktie werd geëxporteerd;
de paarden van de Londense omnibus stonden lange tijd op turfstrooisel uit
Griendtsveen.1431Laterisstrooiselvooralindetuinbouwgebruikt.Omdatstrooisel
niet, zoals turven, hoefde te drogen in de zon, kon de strooiselwinning zomeren
winterdoorgaan.Deverveningveranderdevaneenseizoenbedrijf naareen bedrijf
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dat het hele jaar door werk bood. Dat maakte ook, dat meer arbeiders zich in de
streek vestigden.1432
Turfstrooisel werdgemaaktvandebovenstelaagveen,hetgrauwveen,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 en
Esser (1885)1433, die hun grondstof aanvankelijk betrokken van de maatschappij
Helenaveen endegemeenteDeurne.OokhetG.V.B,begondirectnahaaroprichting
met strooiselfabricage. Steegh en Esser, die voorheen het Deurnese grauwveen
verwerkte, zag haar contract niet verlengd, verkocht haar fabriek aan het
G.V.B.1434en verplaatste haar activiteiten naar Horst en Venray.
Daarkwamen nunogtwee bedrijven bij:TerwindtenArntzveen inDeurne(in 1895
opgericht dooreenGelderse steenbakkersfirma samenmetdeMijGriendtsveen; het
bedrijf verwerkte vooral grauwveen van de laatste)1435 en de maatschappij
Griendtsveen.DeMijGriendtsveen konvrijwel directvanstartgaan:VandeGriendt
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.1436 Al binnen enkele jaren was de produktie in
Griendtsveen drietotvierkeerzohoogalsinHelenaveen.Tabel20geeft eenindruk
vandehoeveelheden afgegraven grauwveenindeperiode 1886-1896.Daarnaastwerd
nog wat zwartveen gewonnen, maar dat was van weinig belang: in de genoemde
periode 6% van de hoeveelheid grauwveen.1437
Tabel20Hoeveelheid afgegraven grauwveendoordeMaatschappij Griendtsveen in
enkele geselecteerde jaren. Bron: Pouls, 1982, pp. 12-14
Jaar
1886
1887
1888
1889
1892
1893
1896

Aantal m 3
grauwveen
48 325
94 375
371 570
555 000
320 000
958 050
235 000

Opmerkingen
Eerste produktiejaar
Tweede strooiselfabriek in gebruik

Topjaar; 107 ha grauwveen afgegraven door ca 700 turfgravers

Om de produktie voor langere tijd veilig te stellen kocht de Maatschappij
Griendtsveen in 1889het grauwveen vanhonderden hektaren: 254ha inHorst, 171
ha inVenray,246hain Sevenum en 550hain Asten. Voorhetgrauwveen in Horst
betaalde de Maatschappij ƒ 52 780, voor dat in Venray ƒ 181 000; 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.1438 Later
werden nogenkele honderden hektaren aangekochttennoorden vandespoorlijn, in
de gemeenten Horst en Venray. De vele aankopen brachten de maatschappij in
financiële problemen,1439 wat aanleiding was om (in 1890) 124hadoorte verkopen
aan de Maatschappij Helenaveen.
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Om die gebieden te exploiteren verlengde de Maatschappij Griendtsveen haar
kanalenstelseltotindegemeentenSevenum(deMariapeel)enVenray.InAsten,aan
deBrabantsekantvandeGrotePeel,werdeengeheelnieuweveenkolonieaangelegd.
Deze werdnogin 1889,hetjaar van aankoop,dooreenkanaalverbonden metde
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 werdin 1900versleept naar Griendtsveen.1440
Ook de Maatschappij Helenaveen verlengde haar kanalen tot in de Mariapeel.
Waarschijnlijk isdithetgebieddatzijin1890vandeandereMaatschappijovernam.
DeMaatschappijHelenaveenlegdedaarnaastnogeenkronkelendevaartaanomeen
paar kleine veengebieden opdegrens van Helden en Sevenum te ontsluiten.
In1893begonookSteeghenEssermetdewinningvangrauwveenindeLimburgse
Peel.Hetbedrijfkocht 100hagrauwveenvandegemeenteHorst,in1896/'97(nadat
hetbedrijfdegemeenteDeurnehadmoetenverlaten)gevolgddoor107hainVenray.
Na 15jaar zou de gemeente weer over het gebied, met het zwartveen, kunnen
beschikken.Degrauwveenwinninginditgebiedgingveellangzamerdanelders.De
concessie werd eerst verlengd tot 1918,later tot 1931en zelfs tot 1941.1441
IntotaalzijnindeomgevingvanhetstationHelenaveenzeven turfstrooiselfabrieken
gebouwd. Naast de drie strooiselfabrieken en een turfbrikettenfabriek van de
Maatschappij Griendtsveen stonden er strooiselfabrieken van de Maatschappij
Helenaveen,degemeente Deurneentwee anderefirma's.1442 Hetstrooiselmaakte
van Helenaveen een van de drukste goederenstations vanhetland.
De Maatschappij Griendtsveen verkocht in haar topjaren, tussen 1893 en 1902,
gemiddeld 70000 ton turfstrooisel per jaar, hoewel de produktie per jaar sterk
schommelde(fig. 106).HetbelangvanEngelandalsbestemmingleidde,samenmet
de tijdelijke financiële problemen, in 1893tot defusie meteen Engels bedrijf tot
de Griendtsveen MosslitterCo.1443
Ronddeeeuwwisselingwerdendevooruitzichtenvoordestrooiselindustrieminder
gunstig.Van de Griendt verlegde nu zijn werkterrein naar turfbrikettenfabricage,
handelenlandbouw.NetalseerderdeMijHelenaveen,kreegookdeMijGriendtsveen na verloop van tijd te maken met de vraag wat er moest gebeuren met de
afgeveende gronden.DeEngelse aandeelhouders voelden,integenstellingtotVan
deGriendt,weinigvoorexploitatievaneenlandbouwgebied.VandeGriendtdacht
hierandersover,enrichttein 1899VandeGriendt'sLandexploitatieop.Motieven
waren de behoefte om arbeiders vast te houden endegunstige vooruitzichten die
delandbouwopdatmoment(weer)bood.1444In 1907fuseerden debeidebedrijven.
EenanderetakvandeMaatschappijGriendtsveenkochtin 1909nog2400haveen
inDrenthe.InhetAmsterdamseVeld(gem.Emmen)bezatzij,totdesluitingin1983,
de laatste turfstrooiselfabriek van ons land.1445 Sedertdien verhandelt de
maatschappij importstrooisel uit Scandinavië.
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Fig. 106De hoeveelheden gewonnen grauwveen (x 1000 ton) en zwartveen (inm3) inGriendtsveen tussen
1885 en 1911. Uit: Pouls, 1982, p. 22

Opnieuw zwartveen
In 1899 stichtte Van de Griendt een nieuwe fabriek, die zwartveen verwerkte tot
turfbriketten voor huisbrandstof. Nadat eerst de bovenste laag van het veen was
weggegravenleiddedebrikettenfabricage toteentweedefaseindevervening,waarbij
juistdedieperliggendezwarteturf werdweggegraven.In 1905kochthetbedrijf 294
hazwartveen inhetGriendtsveen'sveld enbijhetBerkenbruin (demeest oostelijke
puntvandegemeente Asten).Hetgebied inGriendtsveen wasaleerderontdaanvan
het grauwveen.1446
Deproduktie van briketten steeg snel,vooral tijdens de EersteWereldoorlog, maar
vertoondenadiennetzulkesterkeschommelingen alsdestrooiselproduktie.Ookhet
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.1447 Daarnaast waren nog andere bedrijven en particulieren actief.1448
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Weinig dalgronden
We zagen hierboven dat de overschakeling van brandstof naar strooisel eeneind
maakteaandeaanmaakvandalgronden.Metuitzonderingvaneenkleineoppervlakte
uit dejaren nadeEersteWereldoorlog werden indePeelverder geendalgronden
aangemaakt.
In het vrijwel ontbreken van dalgronden verschilt de Peel van de andere grote
hoogveengebiedendieinde19een20eeeuwzijnafgegraven.Hierwreektezichhet
gebrek aan regulering door de overheid in Brabant en Limburg. In het noorden
schrevendeprovinciebesturenvoordat40cm(Groningen)ofzelfs50cm(Drenthe)
van de bovenste veenlaag moest achterblijven voor de dalgrond. In de andere
provincies ontbrak een dergelijke maatregel.1449
Doordevoorkeurtegevenaandekorte-termijnwinsthebbendevervenersindePeel
delatereagrarischeontwikkelingvertraagd.Eensterkerereguleringdoordeoverheid
hadvandePeeleen andersoortlandbouwgebied kunnenmaken,met bijvoorbeeld
een aardappelmeerfabricage dieeengrote concurrent had kunnen worden voorde
fabriekeninhetnoorden.Langetijdwerdditalseengemistekansgezien.Indejaren
'70en '80 speet het bijna niemand meer,toendeuiterst intensieveveehouderijin
de Peel welvaart bracht en de Gronings-Drentse veenkoloniale landbouw op de
inmiddels sterkverarmdedalgronden eenneerwaartse lijn toonde.Nu,indejaren
'90hebbenbeidegebieden huneigen,bijna onoplosbareproblemen enzalvrijwel
niemand zich meer aan een vergelijkend waarde-oordeel durvenwagen.
De laatstefase vandeturfwinning inde Peel
In1913wasdegrauwturfindegemeenteHorstop.Defabriekendraaidennogenige
tijd doormetturf uitanderedelenvandePeel.Hetverdwijnen vandepaardetrams
ende,vooralDuitse,concurrentieleiddetoteeninzakkendevraagnaarstrooisel.De
vraag naar turfbriketten handhaafde zich aanvankelijk beter en bereikte zelfs een
hoogtepunt tijdens de EersteWereldoorlog,maardaarnanamdeconcurrentievan
desteenkoolsneltoe.Ondanksmechanisatiekondeturfwinning indecrisisvande
jaren '30niet meer winstgevend worden uitgeoefend.1450
Heteindvandejaren '30brachteenkorteoplevingvandevraagnaarturfstrooisel,
maarindeTweedeWereldoorlogwerdendemeestefabriekenvernield.InAstenwerd
nadeoorlognog één fabriek herbouwd, maartoen diein 1963uitbrandde wasde
strooiselfabricage indeAstensePeelvoorbij.InGriendtsveenoverleefdeéénfabriek
de oorlog.1451 Na de Tweede Wereldoorlog werd de vervening hervat en werden
vooral in Deurne nog verschillende hoogveengebieden machinaal afgegraven.1452
Heteindvandevoorradenkwamechterinzichtendeturfverdweenalsbrandstof.
Bovendienontstondweerstandvannatuurbeschermerstegenafgravenvandelaatste
stukken veen. De turfwinning wasduidelijk in haar laatste fase beland.
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9.4.2 Steenkool
Al 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
aangeboord.
In 1901beslootdestaatdenieuweconcessiesvoorsteenkoolwinninginZuid-Limburg
zelf te gaan exploiteren. Vervolgens trok de staat in 1903 het opsporen van
delfstoffen indeprovincies Limburg,Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel aan
zich, 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.1453 Die vond in 1904 en 1908 wel steenkool bij Herkenbosch. Het veld
werd gereserveerd voor staatsexploitatie.1454 In 1917 vroeg de Nederlandse
MaatschappijtotOntginningvanSteenkolenvelden,eenonderdeelvandeSteenkolen
Handelsvereniging,concessie omeenmijn testichteninVlodrop.Deconcessiewerd
niet verleend.1455 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.1456
DeDienstRijksopsporing vanDelfstoffen ontdektedaarnaast steenkool onderdePeel.
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.1457

9.4.3 Bruinkool
Met uitzondering van een groeve bij Tegelen is de Nederlandse bruinkoolwinning
beperkt gebleven tot Zuid-Limburg. In dat laatste gebied werden vanaf het midden
van de 19eeeuw opverschillende plaatsen bruinkoolvoorraden ontdekt. Dat leidde
tot aanvragen voor concessies. In 1906 werd een vergunning verleend voor de
aanvraag Carisborg onder Heerlen, maar het kwam niettot exploitatie. Pas door de
brandstofschaarste indeEerste Wereldoorlog werd dewinning interessant. In 1917
en 1918werden vijf concessies verleend indeomgeving vanBrunssum enHeerlen.
Door een wetswijziging konden grondeigenaren in 1918 vergunning verlenen voor
ontginning van debruinkool onderhun terrein voormaximaal tweejaar, zonder dat
daarvooreenconcessienodigwas.Opdezebasisontstondennogdriegroeven,twee
bij SittardeneeninhetNoord-Limburgse Tegelen.Delaatste,degroeveLeemhorst,
opende in 1918 en sloot na de toegestane twee jaar.1458

9.4.4 Klei
Inde omgeving van Tegelen gingdeeeuwenoude kleiafgraving nog altijd door. De
afnemer wasdeplaatselijke keramischenijverheid. Totomstreeks 1870werddeklei
kleinschaligenongeorganiseerdgewonnen.Tegendeterrasrandontstondzoeengroot
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aantalputjes, vergelijkbaar metdeturfkuilen (boerenkuilen) indePeel.Tochzijn
opdeTranchotkaart al aanzienlijke plassen te zien, ontsloten doorpaden.
Tegen het eind van de eeuw werd, met de kleiverwerkende industrie, ook de
kleiwinninggrootschaliger.Vanafheteindvande19eeeuwontstondengrotegroeves,
waarindekleiinterrassenwerdafgegraven.Nogweerlaterwerddekleigegraven
door machines,dieeen diepe V-vormige sleuf vormden. Voorde afvoer werdde
paard en wagen vervangen door smalspoorsystemen en later vrachtauto's.1459De
kleiwerdgewonnen opdegemeentelijkeheidevelden tenoostenvanhetdorp.Pas
toendewinninggrootschaligerwerdbegondegemeenteeenvergoedingtevragen
voorhetdelven,eerstperoven,nadienpergedolvenkubiekemeter.Ookmochtde
kleialleen wordenverwerktbinnendeeigengemeenteenmochtalleendekleidie
voor hoogwaardiger produkten ongeschikt was, worden gebruikt voor gewone
bakstenen.1460
Dekleiwinningverspreiddezichvandeterrasrandnaareengrotergebied.Bedrijven
begonnenlandaantekopenvoorkleiwinning,zowelophetterrasaanbeidezijden
vandelandsgrens,alsaandeMaas.Zelfswerdkortetijdkleiperschipaangevoerd
uit Blerick en Kessel.1461
Vandeverlatenkleigroeven isdegroeveLaumansvanhistorisch belang,doorhet
complete beelddat zijbiedt vandegrootschalige afgraving. Degroeveisin1938
ingebruikgenomenenheeft eenlengtevan200meter.Despoorlijn metexcavateur
is nog aanwezigeninde omgevingliggennogrestanten van smalspoorlijnen.1462
9.4.5Zanden grind
Vanouds zijn zand en grind gewonnen in een groot aantalkleine groeven.Langs
snelwegen liggen bijvoorbeeld nogaleensplassen diezijn gegraven omzandvoor
dewegaanlegtewinnen.Deoudstehetenvaak'IJzerenMan',naardegraafmachines,
die in het begin van de eeuw voorhet eerst in het landschap verschenen.1463Een
voorbeeldisde'IJzerenMan'bijWeert,diein1910isgegravenomzandtewinnen
voor de aanleg van een verhoogde spoorbrug over de Zuid-Willemsvaart.
9.4.6Ijzeroer
AlindeMiddeleeuwen isijzeroeralsbouwsteengebruikt,ondermeervoorkasteel
Arcen envoordekerken vanAfferden enBergen.Inde 19eeeuwisplaatselijk op
grotereschaaloergewonnenvoorverwerkingindehoogovensvanhetRuhrgebied
en de gietijzerfabricage in Blerick en omgeving.1464 Zo verkocht de gemeente
Beifeldin1872ijzeroeruitgemeentegrondenaaneenbedrijfbijRuhrort;indebeide
volgendejaren werdruim 1000m3geleverd.Ookvanuit Baarlowerd,vanaf1855,
oergedolvenennaarRuhrortvervoerd.Voorgebruikinfilters enverfstoffen werd
tussen 1927en 1930nogruim 3000ton oergewonnen bijMaasniel.1465
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9.5 Nijverheid
In de eerste helft van de 19e eeuw kwam nergens in het gebied werkelijk grootschalige industrie voor.1466 Wel bestond 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
Midden-Limburg,mettextielenpapieralsdebelangrijkste pijlers.De lakennijverheid
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 vandeeeuw bestonden daarnaast nogdekleinschalige textielnijverheid
(huiswevers) in Horst en de leerindustrie rond Venray.1467
In de tweede helft van de 19e eeuw liepen de beide belangrijkste bedrijfstakken in
Roermond sterkterug.Deteruggangkonmaargedeeltelijk wordengoedgemaaktdoor
nieuwe bedrijvigheid, zoals enige chemische industrie.1468 Het bekendste bedrijf
wasdefirma Cuypers &Stoltzenberg,ontstaanuiteenateliervoorkerkelijke kunst,
maar vooral groot geworden nadat de architect P.J.H. Cuypers in 1853 als
medefirmant toetrad.1469 Het herstel van de kerkelijke hiërarchie en de emancipatie
vandekatholiekekerk leiddetoteenenormebouwactiviteit.Dekerken dieCuypers
enzijnvolgelingen inneogotischestijlbouwden,uitbreiddenofrestaureerden bepalen
nog steeds het beeld van veel dorpen in Brabant en Limburg.
De verbeterde transportmogelijkheden leidden tot concentratie en schaalvergroting
in veel bedrijfstakken. Demeestopvallende ontwikkeling maakteTegelen door.De
pottenbakkerijen gingen inhetmidden vandeeeuw tenonder,maar dekleinschalige
steenovens en pannesjoppe ontwikkelden zich in de loop van de eeuw tot grootschalige fabrieken van dakpannen, baksteen en gresbuizen. Het aantal bedrijven in
de kleiverwerkende nijverheid in Tegelen groeide van 15 in 1812 naar 33 in 1900
(fig. 107), maar het aantal werknemers van 55 naar 735.1470 Vanuit Tegelen
verbreiddedenijverheid zichnaaromliggendeplaatsen alsBelfeld, Beesel,Reuver,
Blerick en Venlo.1471
Een tweede omvangrijke bedrijfstak in Tegelen en omgeving werd de metaal. De
aanzet was de vestiging van een ijzergieterij en -smederij in 1854.1472 Het bedrijf
maakte ondermeer kapitaalgoederen voor de kleiverwerkende industrie en voor de
landbouw. Een van de grondstoffen was ijzererts uit moerassen in het NoordBrabantse deel vanhet Maasdal;hetijzererts uit de omgeving was alaan bedrijven
in het Ruhrgebied verkocht.1473 Tegelen werd een echte industriële kern. Buiten
Tegelen ontwikkelde zichmetaalindustrie inMaasbree, Swalmen en, kortna 1900,
Weert.
Kleiverwerkendeindustriebestond,behalveinhetoudeindustriegebiedrondTegelen,
in Echt, Helden/Panningen, Swalmen en Thorn. In 1858 telde Limburg 27 steenbakkerijen en 29 pannenbakkerijen.1474 In de tweede helft van de 19e eeuw nam
zowel het aantal bedrijven alshet aantal werknemers sterk toe.In sommige dorpen
werkten grote aantallen mensen inde steenbakkerijen: in 1910bijvoorbeeld 200in
Echt, 160 in Thorn en 50 in Wessem.1475
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Keramischbedrijf

Fig.107Kleiverwerkende bedrijven inTegelen (1880-1890). Naar: Teeuwen, 1991,p.114

Detechniekwerdsteedsverderverbeterd.Nadateeuwenlangdeeenvoudigeveldovens
hadden overheerst,kwamen nunieuwe typen alsderingoven,de vlamoven en later
de tunneloven.1476
In de dorpen bracht de 19e eeuw een groei van het aantal zelfstandige handelaars
en ambachtslieden, resultaat van een steeds verder gaande arbeidsdeling.1477 Li
de beroepsstatistieken komen we groeiende aantallen winkeliers, herbergiers,
metselaars, timmerlieden, bakkers, smeden etc. tegen.

391

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 eenring van ovens,waarvan steeds een
aantal in gebruik is om stenen te bakken. Terwijl in één oven wordt gebakken staan in de
aangrenzende ovens gevormde stenen te drogen en gebakken stenen af te koelen. Het vuur
verplaatst zich steeds naar een volgende oven.
Varianten van deringoven zijn de vlamoven en de zigzagoven. Devlamoven 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 de20e.
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 gelijkmatige temperatuur, lage 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.1478 In Panningen staat de laatste
nog werkende ringoven.1479

Totde meest verbreide vormen vannijverheid behoorden vanaf heteind van de 19e
eeuwdezuivelfabrieken. Indietijdwerddezuivelbereiding,dievoorheen plaatsvond
opdeboerderijen, ondergebracht bij gespecialiseerde,vaak coöperatieve bedrijven.
Aanvankelijk waren debedrijven kleinenwerkten zevoornamelijk met handkracht.
Vanaf het begin van de 20e eeuw werden ze vervangen door grootschaliger stoomzuivelfabrieken. Vrijwel geen enkele van deze fabrieken overleefde de enorme
schaalvergroting van de laatste decennia, maar de gebouwen bleven soms bestaan.
Voorbeelden zijn te zien in Pey bij Echt, Panheel, Roermond, Swalmen en
Venlo.1480
Verspreid overdeheleprovincie stondenmolens,zowel omgraantemalen alsvoor
andere doelen. In 1858 telde Limburg bijvoorbeeld 33 oliemolens.1481 In de loop
vande 19een20eeeuwkwamendemolens steedssterkeronderdruktestaan,vooral
door de concurrentie met gemechaniseerde bedrijven. Daarnaast verdwenen veel
watermolens doordat het waterschap de stuwrechten afkocht in het kader van de
verbetering vandeafwatering voorde landbouw. Steedsmeerwindmolens kwamen
in problemen door oprukkende bebouwing.
Tochwasnogverinde20eeeuweengroot aantalmolensingebruik.Tabel21toont
het aantal molens in 1943. Korte tijd later richtten oorlogshandelingen een ware
slachting aanonderdiemolens:nadeoorlogblekeninLimburg40windmolens zeer
zwaarbeschadigd ofvernietigd, 10zwaarbeschadigden2lichtbeschadigd (fig. 108).
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Tabel21MolensinLimburgeninNederlandop1-1-1943(Keunen,1995)enin1989(Het
Nederlandse molenbestand)
1-1-1943

1989

Limburg

Nederland

Nederland

Limburg

WINDMOLENS(industrie),
waarvan

94

1240

7

7

-ingebruik

76

753

33

600

8

125

10

362

?

?

WINDMOLENS(poldermolens),
waarvan

-

704

7

7

-ingebruik

-

524

-
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-compleet;nietingebruik

-

59

-gedeeltelijkgesloopt

-

121

?

?

WATERMOLENS,waarvan

87

141

7

7

-ingebruik

79

118

49

85

-compleet;nietingebruik

2

12

-gedeeltelijkgesloopt

6

11

?

?

-compleet;nietingebruik
-gedeeltelijkgesloopt

9.6Land-enbosbouw
De ontginningsbeweging van detweede helft van de 18eeeuw werd inde 19eeeuw
voortgezet.Denieuwegemeenten,dieindeFransetijdeigenaarwarengewordenvande
gemeyntgronden, werdengestimuleerd omdezegrondenteverkopen.1482 Aanzienlijke
delenvandeheidewerdenbebost,maargebrekaanmest1483enaancoördinatiemaakten
datgrootschalige omzettingincultuurlandnogachterwegebleef.
Omstreeks 1900valt een breuk inde ontwikkeling te zien (fig. 109).Heteindvande
landbouwcrisismaakteontginningenweeraantrekkelijk,terwijldekomstvandekunstmest
eeneindmaakteaandeslechtemestsituatiediedeontginningenlangetijdhadgeremd.
Voordebeteregrondenwaslandbouwnuveelaantrekkelijker danbosbouw:landbouw
gafeengrotereopbrengst perhaendetijdtussen zaaienenoogstenisveelkorter.
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O Licht beschadigde windmolen, hersteld
® Licht beschadigde windmolen, niet hersteld
9 Zwaar beschadigde windmolen, niet hersteld
• Zeer zwaar beschadigde of vernielde windmolen
*

Beschadigde of vernielde watermolen

Fig. 108Limburgse molens die in 1944 en1945 door oorlogshandelingen zijnvernield ofbeschadigd (naar:
Keunen, 1995,p. 175)

Deontginningen totcultuurlandnamennutoe,zijhetmetnogalwatwisselingeninde
intensiteit.Ontginnenbleeftotca1920eenparticuliereactiviteitenwasafhankelijk van
marktomstandigheden.Deoppervlakteaanheidenamaf,maarookhetbosoppervlak,dat
indevoorgaandeperiodesterkgestegenwas,begontedalen.Veelbossendiedelaatste
decenniawaren aangeplant opdeheide,maarookenkelevandeweinige overgebleven
oudebossen,maaktennuplaatsvoorlandbouwgrond.Boswerdteruggedrongennaarde
meestmarginalegronden,zoalsstuifzanden endrogeheidegebieden.Ditwarenjuistde
gebiedenwaardebebossingindevoorgaandeperiodelangzaamwasgegaan.Daarbuiten
werd alleen door de overheid of met subsidies van de overheid nog bos aangeplant.
Omstreeks 1950washet overgrote deelvandebossen inhanden van overheden.1484
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Fig. 109Verloopvanbebossingenenontginningen(1833-1956). Uit:VandenBroek,1966,p.12

9.6.1Economische ontwikkeling
De negentiende eeuw
Delandbouwwerddehele19eeeuwdoornoggekenmerktdoordetraditionelegemengde
bedrijfisvoering.Graan,vooralrogge,bleefvooralsnoghetbelangrijkstegewas.Welvonden
erverschuivingenplaats.Zobrakdeaardappeldooralsvolksvoedsel.Deverbouw,vooral
door kleine boeren, nam toe.1485 De afhankelijkheid van aardappels leidde tot
voedseltekorten nadatin 1846deaardappelziektewasuitgebroken.1486
Deveeteeltbleefnogindienststaanvandeakkerbouw(mestvoorziening),maarkreeg
welgeleidelijk eenbelangrijker enmeerzelfstandigepositie.
NadatdeFransetijdvooralvoordeakkerbouwerseengoedeperiodewasgeweest,leidde
deaanvoervangrotehoeveelhedenOosteuropeesgraanenkelejarenlatertoteendaling
vandegraanprijzen.1487 Daarentegenwarendeboterprijzen indevoorgaandejarenfors
gestegen.Hetleiddetoteenverschuivingnaardeveehouderij,waarbijhetgoedkopegraan
vooreendeelalsveevoerwerdgebruikt.Alsnelleiddedeverhoogdeproduktieertoe,dat
ook de boterprijs daalde. Pas in het midden van de eeuw stegen de prijzen voor
landbouwprodukten,inhetbijzonder vanboterenvlees.1488Ervolgdeeenaantalgoede
jaren,degoudentijd,dieduurdetotkortvoor1880.Behalvedelandbouwbloeidenook
handelen nijverheid.
Indezeperiodevondenwelenigeontginningenplaats.Tussen1833en1875namhetareaal
cultuurgrond in Limburg toe met ca 3100 ha, grotendeels in Noord- en Midden-
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Limburg.1489Figuur 100laatziendatdetoename vandeoppervlaktecultuurland inde
19e eeuw gelijkmatig gespreid is over bouwland en grasland. De verhouding tussen
bouwlandengraslandveranderdenauwelijks,wateropduidtdatnogaltijdeenverband
bestondtussendeoppervlaktebouwlandendehoeveelheidvee.Veebleefnogbelangrijk
als mestleverancier.
Inde 19eeeuwwerden verschillendepogingenondernomen omdehooivoorzieningte
verbeteren doordeaanlegvanvloeiweiden. Depogingen hadden weinigsucces ende
aangelegde complexen verdwenen weer.Erzijn nogenkelesporenvanherkenbaar.
Vloeiweiden (ca1840-ca1900)
Inde19eeeuwzijntottweemaaltoepogingengedaanombevloeiingvangraslandenopgroteschaal
ingang te doen vinden. De eerste poging vond plaats in dejaren 1840-1860, naar aanleiding van
ervaringen die in de Belgische Kempen waren opgedaan. In Nederland maakten de GelderschOverijsselscheMaatschappijvanLandbouwendeMaatschappijvanNijverheid zichsterk.Herhaalde
malen werden positieve adviezen uitgebracht. Ook deregering stimuleerde, bijvoorbeeld door (in
1851)eeningenieurvanRijkswaterstaattelatenonderzoekenofhetwatervandeZuid-Willemsvaart
bruikbaar was voor bevloeiingen. Eenjaar later werd zelfs een ambtenaar van Rijkswaterstaat in
Weertgeplaatstompropagandatemakenengeïnteresseerdenbehulpzaam tezijn.Hetresultaatwas,
dat de Maastrichtse industrieel J. Chainaye 110 ha vloeiweiden aan de Zuid-Willemsvaart liet
aanleggen,hetgrootstecomplexinNederland(ziefig. 110).Hierbijbleefhetvoorlopigennaenige
tijdebdedebelangstellingweg.
De tweede poging dateert van omstreeks 1890. Behalve opnieuw de Geldersch-Overijsselsche
Maatschappij van Landbouw wasnu vooral de Heidemaatschappij een grote voorvechter. Achter
beideinstellingenzatenoverigensvooreendeeldezelfde Twentselandgoedeigenaren.In 1893werd
de 'Staatscommissie voor de Bevloeiingen' ingesteld, onder voorzitterschap van de Twentse
industrieel en landeigenaar Van Heek. Commissieleden waren onder meer de directeur van de
Heidemaatschappij enJ.deKoning(vanhetingenieursbureauVanHasselt&DeKoning),diebeiden
nietalleendeskundig waren,maarookbelanghaddenbij aanlegvanvloeivelden.In 1897brachtde
commissie een positief verslag uit. In deze en volgende jaren werden verschillende projecten
aangelegd,waarbijdeHeidemaatschappijmeestalalsprojectleider of adviseurbetrokkenwas.1490
Uit onderzoek bleek, dat de opbrengst van bevloeide hooilanden constanter was dan van nietbevloeide hooilanden, vooral doordat de opbrengst in drogejaren minder terugliep.Toch zettede
aanleg niet door. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te geven. Ten eerste was debenodigde
hoeveelheid kapitaal een belemmering. Ten tweede kwam in de jaren 1890 kunstmest in grote
hoeveelheden beschikbaar, waardoor tegen veel lagere kosten een hogere opbrengst kon worden
bereikt.1491Eenderdenadeel was,datvloeiweidenuitsluitend geschikt waren alshooiland (determ
vloeiweide is dan ook feitelijk onjuist). Aanleg van vloeiweiden betekende een verlies van
flexibiliteit inde bedrijfsvoering.
Niet alleen hieldde aanleg alsnelop,demeeste aangelegdevloeiweiden zijn intussen ook alweer
geëgaliseerd. Bij Nederweert zijn nog restanten te vinden van het bovengenoemde complex van
Chainaye. Een deel van de stuwen en waterlopen bestaat nog, en in het land zijn nog flauwe
hoogteverschillentezien.

De veestapel was redelijk stabiel, met uitzondering van de sterk groeiende varkensstapel.1492De aantallen schapen namen langzaam af, watte maken zalhebben met de
inkrimpingvandeheidevelden. Veelboerenstopten zelfs geheelmetschapenhouden.
Anderen daarentegen gingen de schapenhouderij zakelijker opzetten en breidden hun
kuddes zelfs nog uit.1493 In Venray en omgeving, waar de Schaapscompagnieèn een
internationale schapenhandelbedreven,bereiktendeschaapskuddes inhetderdekwart
vande 19eeeuw zelfshungrootste omvang.
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Toch wasdesamenhangmindersterkdanmeestalwordtaangenomen.Deuitgebreide
heidebebossingengevenalaandathetbelangvandeheideookvóórdekunstmestalwas
afgenomen. Datvaltnietgeheelteverklarenuitdeaanvoervanmestvanelders.Ineen
gemeentealsVenrayveelmestwerdaangevoerdmaarweinigbosaangelegd,terwijlin
Grubbenvorst nauwelijks mest van elders werd gebruikt maar een groot deel van de
heidevelden werd bebost.1494 Blijkbaar was het belang van de heide ook door andere
oorzakenalsterkafgenomen.Ookdebovengenoemdeontwikkelingindeschapenhouderij
wijstdaarop.

NiïmwàiJhia
Fig. 110HetvloeiweidecomplexaandeZuid-Willemsvaartopdetopografischekaartvan1890

De aanvoer van mest van elders nam overigens sterk toe. De landbouwbedrijven in
Helenaveen,diestadsmestalsretourladingmetdeturfschuitenlietenaanvoeren(hetbedrijf
pachttedemestproduktievan 's-Hertogenbosch)1495,wareneenvoorbeeld voorboeren
indeomgeving.Gaandewegkwamenooknieuwemeststoffen,zoalsguano(vanafca1870)
enchilisalpeter,beschikbaar.Toepassingvandienieuwemeststoffen werdhaalbaardoor
de steeds verderdalendekosten van zeetransport.1496Een indruk vande ontwikkeling
gevendecijfersoverdeimportvanmeststoffen inVenrayin1879:10000kgguano(door
dehogeprijsminderdanvoorgaandejaren),1500kgbeendermest,80000kgasen6000
kgchilisalpeter.Beideeerstgenoemdestoffenwerdenvooralophetbouwlandgestrooid,
debeideandereophetgrasland.Bovendienraakteindietijddeverbouwvanlupineals
groenbemesterin gebruik.1497
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De dalende transportkosten waren echter ook een belangrijke oorzaak van de grote
landbouwcrisis,dieeeneindmaakteaandeperiodevanwelvaartvoordelandbouw.De
Amerikaanse landbouw kon door de aanwezigheid van goedkoop land, goedkope
arbeidskrachten (veel immigranten), lage vrachtprijzen (spoorwegen) en vroege
mechanisatiegoedkoopproduceren.Aanvankelijk vormdendetransportkostennogeen
belemmeringvoorexport,maardevoortgaandeverbeteringenindescheepvaartmaakten
transportsteedsgoedkoperenzorgdenrond 1878vooreendoorbraak.Inkortetijdwerd
EuropanuoverspoeldmetAmerikaansgraan,waardoordegraanprijzentoteenongehoord
laagniveaudaalden.Deveehouderijprofiteerdeaanvankelijkvanhetgoedkopeveevoer.
Deverschuivingvanakkerbouwnaarveeteeltzalhierdoorzekerzijnversneld.Naenkele
jarendaaldenechter ookdeprijzen van veeteeltprodukten.1498
Veel boerenkwamen inproblemen, degrondprijzen daalden,ontginningen stoptenen
sommigen vreesden de ondergang van de Europese landbouw. De slechtste stukken
bouwland werden zelfs uit cultuur genomen, omdat zedekostenniet meerdekten.1499
Indejaren na 1880kwamen ookhandel ennijverheid ineen crisis.Deemigratienaar
Amerikanamtoe.

De landbouw tussen decrises
De crisishad een schokeffect, enleidde alsneltotacties.De overheid ging zich weer
actiever opstellen. De regering gaf niet toe aan deroep om protectie, maar ging wel
proefstations en proefvelden stichten, landbouwleraren aanstellen en het landbouwonderwijssubsidiëren.Deboerenbegonnenzichteorganiseren,ondermeerperdorpin
'landbouwcasino's', wat eveneens leidde tot een snellere verbreiding van ideeën en
verbeteringen.1500 Een aantal onderwijzers heeft een belangrijke rol gespeeld door
voorlichtingtegeven overnieuwelandbouwmethoden, bijvoorbeeld inde 'landbouwwinterscholen'.Denieuwekunstmest,dieomstreeks 1895beschikbaarkwam,bereikte
via deze netwerken rond 1900 de grote massa van de boeren.1501 Tegen het eind van
de eeuw volgde de oprichting van de coöperatieve boerenleenbanken, die een grote
stimulans vormden voor investeringen, en de coöperatieve verzekeringen. Denieuwe
Boerenbonden werkten aandeemancipatie vandeboeren.
Dezuivelbereidingwerdverplaatstvandeboerderijennaarfabrieken.In1892richtteeen
aantalboerenonderleidingvaneenschoolhoofd deeerstegezamenlijkemelkfabriek op
(in Tungelroy). De fabriek werkte op handkracht. In 1900 volgde de eerste
stoomzuivelfabriek. Het leidde tot een hogere produktie, en vooral tot een hogere
kwaliteit.1502Ookbrachten de zuivelfabrieken, diedeboeren tweewekelijks betaalden,
geld onderdeboerenbevolking.
Achteraf bezienwasdecrisisdeaanleiding vooreen omschakeling vandeLimburgse
landbouw.Hetnieuwelandbouwbedrijf wasintensieverenkenmerktezichdooreensteeds
snelleretechnischeontwikkeling.Hoeweldegraanteeltnogbelangrijkbleef,wasdenadruk
verschovennaardeveehouderij.Hetoudelandbouwsysteemvan 'veeteeltindienstvan
deakkerbouw'verdweenenwerdvervangendoorhet'veredelingsbedrijf',datnogaltijd
kenmerkend isvoordelandbouw opde zandgronden.
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De vernieuwingen wierpen vruchten af toen rond 1895 een nieuwe hausseperiode
aanbrak, die tot de Eerste Wereldoorlog zou duren. Figuur 100 laat iets van de
landschappelijke 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
eeuw1503enwerden,naeen mislukte poging in 1897,in 1912deeerste proefkassen
gebouwd.1504 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
20eeeuw commerciëler opgezet.Indezelfde tijd kwamdekippenhouderij sterkop.
Het belangrijkste pluimveegebied bestond uit de gemeenten Venray, Horst en
Sevenum, de belangrijkste veiling was de Roermondse eiermijn.1505
Aanhet eind vandejaren '20volgdedegrotewereldcrisis,dieallesectoren van de
economietrofenpasindeloopvandejaren '30afzwakte.Particuliereinvesteringen
bleven grotendeels uit, en ook de overheid hield zich aanvankelijk afzijdig. Later
speelde de overheid een belangrijker rol, door ruilverkavelingen, ontginningen en
infrastructurele werkenalswerkverschaffing uittelatenvoeren.Hiermeeinvesteerde
de overheid in produktiemiddelen.

9.6.2 Bebossingen
Bebossingen tot ca 1900
Deoorspronkelijke bossenwareninde 18eeeuwpraktischverdwenen,enhethuidige
grote bosoppervlak stamt vrijwel geheel uit de laatste paareeuwen.Bebossing was
inde 19eeeuwdebestemanieromheidegrondrendabeltemaken.Demeestenieuwe
bossen bestonden uit naaldhout.
Het grootste deel van de 19eeeuw was het economische klimaat voorde bosbouw
gunstig. De vraag naar hout nam lange tijd toe, vooral vanuit de mijnbouw in de
omringendelanden,zodatbosaanplanteenrendabeleinvesteringleek.Hetduurtechter
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 beleggingvormen.1506Grootgrondbezitters werdengestimuleerd door
contacten metcollega'selders,bijvoorbeeld indeBelgischeKempenwaarrond 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 langetermijn. Zoplantte een lokaal fonds rond 1800een deelvanhet Echterbos
in met met dennen; de opbrengst van deze Armenkamp was bestemd voor de
armen.1507
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Demeestegemeenten planttenwelwatbosaan.Deaanlegboodwat werkgelegenheid
endeverwachting was datdehoutverkoop opdenduur degemeentekas zou vullen.
Hetmeestvoortvarend liepdebebossingindegemeenteGrubbenvorst. Inhetmidden
van de 19eeeuw was al 20% van deze gemeente met bos bedekt en vormde houthandel een belangrijke bron van inkomsten voor de bewoners.1508 Rond die tijd
nam het aantal bebossingen door gemeenten toe, gestimuleerd door de stijgende
houtprijzen.1509
HetbosareaalopdenettekeningvandeTopographischeenMilitaire Kaart(ca.1840)
is al aanzienlijk groter dan op de Tranchotkaart (ca. 1806). In de tweede helft van
de eeuw nam het bosareaal nog sterker toe (tabel 22, fig. 111). 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.
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F/g. 111 Het relatief droge heidegebied tussen Grathem en Oler werd relatief snel omgezet in bos. In
de eerste helft van de 20e eeuw werd dit bos weer vervangen door bouwland
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Tabel22OppervlaktebosinLimburgenNederland 1833-1927inha(Blink,1929,
p. 224)
Jaar
1833
1843
1879
1900
1920
1925
1927

Limburg (1927 = 100)
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 )

DeTopografischekaartuit1890-'92toonteenverderegroeivandebossen.Opdeze
kaart isdeontsluitingvandeheidegebieden vaakalminofmeergereedennemen
de bossen een grote oppervlakte in. Opeen deelvan deresterende heidegebieden
staatbosopslagaangegeven,wateropduidtdatbegrazingenafplaggentoenalweinig
intensief waren.Heideplantenhebbeneenlevensduurvantwintigtotdertigjaar.Als
heidenietmeerdoorbeheer(begraasd,gemaaid,geplagd)regelmatigwordtverjongd,
sterven de heideplanten opden duur af en krijgt bosopslag meerkans.1510
Ronddeeeuwwisselinglekendevooruitzichtenvoordebosbouwgunstig.Devraag
naarmijnhoutsteegenbereikteindejaren1870eenhoogtepunt.Kortna1890begon
bovendiendepijlsnelleontwikkelingvandemijnbouwrondHeerlen.In1888werd,
naarDeensvoorbeeld,deNederlandseHeidemaatschappijopgerichtomparticulieren
tehelpenbijhetbebossenvanheidegrond.Dedirecteaanleidingvoordeoprichting
wasdeWetopdeVerdeelingderMarkegronden(1887),waardoorveelgemeenschappelijke gronden in Oost-Nederland inprivéhanden kwamen.
Bebossingen tussen 1900 en 1960
TeruggangvandebossenDegunstigevooruitzichtenwerdennietwaargemaakt.De
topografischekaartenvan1890tonennieteenfaseindegroeivanhetbos,maarhet
hoogtepunt.Kortetijdlaterbegonhetbosareaaltestagnerenenzelfsterugtelopen.
Voordeomslagindebosbouwbestondentweeredenen:dedalendehoutprijsende
concurrentie met delandbouw.
Inde19eeeuwwasontginningvandeheidetotcultuurlandmaarbeperktmogelijk.
Ditveranderdedoordekomstvandekunstmest.Delandbouwkreegnubelangstelling
voordeheide-enbosgebiedenenverdrongdebosbouw.Landbouwgafeenhogere
opbrengst perhektare bij een veelkortere omlooptijd (minderdan eenjaar,tegen
30jaarvooropgaandbos).Alleendeallerslechtstegronden,dievoorlandbouwniet
geschiktwaren,blevenbestemdvoorbosbouw.Dezegebiedenwarenechterookvoor
bosbouw weinig interessant; grote stukken blevenheide of werden spontaan door
bos ingenomen.
Daarbijkwam,datbosbouwookopdebeterezandgrondennauwelijksmeerkostendekkend wasnadat dehoutprijzen kort voordeeeuwwisseling wareningezakt.De
landbouwcrisisleiddeindirecttoteendalingvandehoutprijs,toenboerenprobeerden
hun inkomensdaling opte vangen doorhun bosgebieden versneld tekappen.Ook
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de snelle uitbreiding van de steenkolenmijnbouw in Zuid-Limburg, rond de
eeuwwisseling,kondehoutprijs nietnaareenaantrekkelijk niveaustuwen.Devraag
vanuitdemijnbouwnamnadienverderafdoorveranderdemijnbouwtechnieken. Ook
hetgebruik vanhout alsbrandstof namaf. Voorhoutsoorten dienietgeschikt waren
voorgebruikinwoningbouw enmeubelmakerijdaaldedeprijs omstreeks 1900sterk
en definitief. Het aanbod steeg intussen, doordat de bossen die in de hoogtijdagen
tussen 1870en 1880 waren aangeplant, kaprijp werden. Het gevolg was stagnatie:
kapwerduitgesteld ennieuweaanplantbleef achterwege.Toen dehoutprijs zichniet
meer herstelde werd een groot deel van de bossen alsnog gekapt.
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 leverdedetoenemendevraagnaarmijnhout opaanheteindvandejaren
'30. Daartussenin lagen perioden waarin de opbrengst nog te laag was om vervoer
perspoornaardeZuid-Limburgsemijnentekunnenbetalen.Delagerentabiliteitmaakte
particulierebebossingonaantrekkelijk.Bossenwerdennakappenvaaknietmeeropnieuw
ingezaaid,maarontgonnentotlandbouwgrond.Vermogensbelastingensuccessierechten
droegen verderbijtoteen afname vanhetparticuliere bosbezit.1511
ActieverolvandeoverheidDezandgronden zoudenweerbosarmzijn gewordenalsde
overheidnietactiefwasgeworden.Detoenemendeontginningentotcultuurlandleidden
totzorgovereenteruggangvanhetbosareaal.Nadataleerderwatbossenwarenaangelegd
op gronden die staatsbezit waren, kocht de staat in 1897 voor het eerst een heide en
stuifzandgebied(bijKootwijkopdeVeluwe)voorbosaanplant.Hiermeeerkendedestaat
een eigen taak te hebben in de bebossing. Tweejaar 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.151z De
nieuwestaatsinstelling adviseerdeoverbosaanlegengingzelf ookopgroteschaalbos
aanleggen.AanvankelijkwasStaatsbosbeheernogsterkafhankelijk vandeexpertisevan
deHeidemaatschappij.
Naastdeparticuliereenstaatsbossen warenerdegemeentelijke bossen.Dezecategorie
werdvooralbelangrijknadatdestaat,viahetStaatsboschbeheer,volgenseenKoninklijk
Besluituit 1907gemeenten financieel entechnischgingondersteunen bijhetbebossen
vanheidegrond.Demaatregelvolgdeopeenonderzoek,datin1904wasuitgevoerddoor
deHeidemaatschappij,1513Daarbijbleek,datinhetheleland143000hagrondeigendom
vangemeentenwas,waarvan89000hawoestlag,ca15000haonderboslagenderest
bestond uit cultuurland. De bossen werden meestal slecht beheerd: strooiselroof,
verwaarlozingenslechteontwateringkwamenveelvoor.De'woestegronden'brachten
aan schapenweide enplaggenveld eenhalvetotéénguldenperhaop.
VolgenshetK.B.van1907kondengemeenten,vanaf1922ookanderepubliekrechtelijke
lichamen en stichtingen van algemeennut,renteloze voorschotten entechnische hulp
krijgen bij het bebossen van hun woeste gronden. Mocht blijken dat een deelvan die
grondendaarvoormeergeschiktwas,danzouookvoorontginningtotwei-enbouwland
technische hulp worden verleend. Men spreekt wel van 'renteloos voorschotbossen'.
Venraywasdeeerstegemeentewaaraaneenrenteloosvoorschotwerdverstrekt,voorde
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bebossingvaneendeelvanhetZwartwater.1514Naeenlangzaambeginmaaktensteeds
meergemeentengebruikvanderegeling(tabel23).InNoord-BrabantenLimburgwas
deverhoudingtussenparticuliereengemeentelijkebebossingenindeperiode1903-1912
nog 6:1, voordejaren 1913-1924wasdat5:6.1515
Tabel23BebossingeninNederland metstaatshulp (cumulatievecijfers) (Blink, 1929,
p.63)
Jaar
1907
1908
1909
1913
1925
1926

Aantal
gemeenten
1
5
5
14
46
47

Bebossingen
(ha)
7
46
218
798
794

Oppervlakte(ha)vandegrondendiein
bebossingsplannenwarenopgenomen
637
1348
1348
4151
13065
13446

Aanleg en uiterlijk van de bossen De bosaanleg begon met het graven van
ontwateringssloten.Vervolgenswerddegrond40cmdiepgeploegd,aanvankelijkmet
ossen-,latermet stoomkracht.1516Lidejaren '20en '30 werdhetploegen verdrongen
door spitten, omdat de werkverschaffing een groot aantal goedkope arbeidskrachten
opleverde.1517 Soms werd vóór de bosaanplant een of tweejaar lupine,gevolgd door
roggeofhaver,ingezaaidomhetstikstofgehalteendestructuurvandegrondteverbeteren
(landbouw-voorbouw).Degrondwerdbemestmet400-600kgslakkenmeelen200-400
kgkainietperha.1518
DebossendiedeHeidemaatschappijenStaatsbosbeheeraanlegdenopheidegrond,waren
vooralindeeersteperiodezeerstrakendoelmatigopgezet,metrechthoekigepercelen
begrensd doorzandwegen.Destuifzandbebossingen hadden eengrilligerplattegrond,
omdatmenhiermeerrekeninghieldmethetreliëf.Voordezebossenwasvastleggenvan
stuifzand een belangrijker doeldanhoutproduktie. De grove den was veruit demeest
gebruiktehoutsoort.Vanafdejaren'30werdendestaatsbossengevarieerdervanopbouw
ensoortensamenstelling, vooralomdatrecreatieeensteedsbelangrijker functie vande
bossen werd.1519
Omvang van de bebossingenTusen 1900 en 1960 werd in Nederland naar schatting
ongeveer70000haheidebebost,waarvannaarschatting25000hastaatsbosen20000
harenteloosvoorschotbos.Hetaandeelvanbeidelaatstgenoemdecategorieënsteegvooral
inhetbeginvandeeeuwsnel.Tussen1900en1910wasditongeveer1/8,inhetvolgende
decenniumaldehelft,indejaren '20ongeveer3/4enindejaren '30zelfsnoghoger.1520
LiLimburgwasderolvandestaatkleinerdanbijvoorbeeld inNoord-Brabant.In 1939
bezatStaatsbosbeheergeenbosseninLimburg.Renteloos-voorschotbossenlagenvooral
in Noord-Limburg, in mindere mate in Midden-Limburg.1521 Daarvan had
Staatsbosbeheer het beheer of toezicht opgemeentelijke bossen in Vlodrop (187ha),
Melick-Herkenbosch (436ha)enPosterholt(34ha)enbijparticulierebosseninArcen
enVelden (150ha)enLinne(68ha).
Hetzijn forse oppervlaktenmaar,zoalshierboven algesteld,detotaleoppervlakteaan
boswasafgenomen.Datgebeurdesomsschoksgewijze,zoalstijdensdebrandstofschaarste
indeEersteWereldoorlog,diebijvoorbeeldinVenrayin1917-'18leiddetotdekapvan
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bijna400habos.1522Belangrijker is,datdebossennietmeeropnieuwwerdeningeplant,
endatkwamomdatdebossen werden omgezetin landbouwgrond.

9.6.3Ontginningen totlandbouwgrond
Ontginningen totca1900
Verloop van de ontginningen De Franse tijd was een periode van grootse
ontginningsplannen, maar onduidelijk is hoeveel land er daadwerkelijk in cultuur is
gebracht.Eenplanuit 1811begonmetdebepalingdatalle 'woestegronden' incultuur
moesten worden gebracht, voorzover ze niet voor gemeenschappelijk gebruik vande
inwoners,naarratovandeveestapel,noodzakelijkwaren.Verdermoestjaarlijks 10%van
decultiveerbare'woestegronden'wordenverkochtaanparticulieren,dievervolgenstien
jaardetijdkregenomhetteontginnen.In1812werderzelfsgeldvooruitgetrokken.Veel
effect heeft ditplannietmeergehad;kortetijd latervertrokkendeFransen.1523
Indedecennianadienvernemenweweinigvandergelijkegroteplannen.Welgingende
gemeenten door met de verkoop van stukken gemeentegrond, meestal omdat de
gemeentekas gevuld moest worden. Bovenaan stonden Grubbenvorst, Weert en
Meerlo.1524Hetgingdaarbij soms om forse oppervlakten, zoals bijvoorbeeld blijkt uit
deopenbareverkoopvanongeveer980haheide,moerasenhoutgewasdoordegemeente
Hunsel in 1829.1525 In 1856 was 35% van de 'woeste gronden' in handen van
particulieren.
Eenaantalvandezepercelenismogelijk alsnelontgonnen.Enkelerestenheideenbos
temiddenvanouderecultuurgrondenwerdenindezeperiodeopgeruimdenenkelenieuwe
boerderijenwerdengesticht,maarhetgingbijelkaaromkleineoppervlakten.Eengroter
gebiedwerdbebost,maargrotedelenvandeverkochtegrondenblevenvooralsnogheide.
Tabel24maaktduidelijkdat,integenstellingtotdegangbareovertuiginginde19eeeuw,
particulier bezitzekergeengarantievoorsnelleontginningwas.
Tabel24A 'Woeste gronden' in 1833en 1856in
Woestegrondin1833
Ontgonnentotbouw-engrasland
1833-1856
Woestegrondin1856
-vangemeenten
-vanparticulieren
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ha(Blink, 1929,p. 138)

Limburg
85200

Nederland
823.679

9101

108.692

76099

714.987
50402
25697

316.006
385.593

Tabel24B'Woestegronden'in1833en1926inha(Blink,1929,p.87).Degetallenwijken
afvandieintabel24A
Woestegrond1833
Ontgonnen/bebost1833-1926
Resterendewoestegrond 1926
Waarvan:
onvergravenhoogveen
vergravenhoogveenennietin
cultuurgebrachtedalgrond
heideenzandgrond
zandverstuivingen
duinen

Limburg
70.362
46.750
23.612

Nederland
906.506
479.896
426.610

873

26.653

2.081
20.500
158

20.777
329.963
11.154
38.063

Alwasdedrukopdegrondhoog,mededoordesterkebevolkingsgroei,tochisindeze
perioderelatief weinignieuwlandincultuurgebracht.Ontginningenwerden afgeremd
doordeongunstigeconjunctuur,hetontbrekenvanstimulerendemaatregelenengebrek
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.1526En uiteraard bleef opde
achtergrondsteedsmeespelendatdeheideinhetlandbouwbedrijfnietkonwordengemist.
Omkleineontginningenmogelijktemakenkochtenboerenzelfsgedroogdekoemestin
destrekenlangsdeMaas.1527
Demeesteontginningenwarenwaarschijnlijkkleineuitbreidingenvanbestaandebedrijven.
Boerenkondenkleinestukkenheidegrondkopenenzelfontginnen.Omdatdaarbijdeeigen
arbeidskrachtnietinrekeningwerdgebracht,vondendezeontginningentamelijklosvan
de conjunctuur plaats. Ze zijn dan ook steeds, maar met grote lokale verschillen,
doorgegaan.
Alin1809warenmaatregelen,voorallastenverlichtingen,afgekondigdomdeontginningen
testimuleren.Erkwamnietsvanterecht.Dewetopdegrondbelasting(1840)voorzag
inafschaffing vandenovaletienden(detiendendiewerdengehevenopnieuwontgonnen
land)eneentijdelijke vrijstelling vanverhoging vandegrondlastenna ontginning.1528
Indezelfdeperiodestegendeprijzenvoorlandbouwprodukten,inhetbijzondervanboter
envlees.Vrijwel directkwamendeontginningen weeropgang.1529
IndevolgendedecenniatoondedeoppervlakteaanontginningeninNederlandweereen
dalendelijn,dienogwerdversterktdoordelandbouwcrisis vandejaren '80(fig. 112).
Tussen 1856en 1904namdeoppervlaktegemeentegrond inLimburgmet38%af1530,
maar de nieuwe eigenaren plantten voornamelijk bos aan. Wat aan ontginningen
plaatsvond,wasvooralgesitueerd inlageheide-,broek-enveengronden.1531
Plaatselijk ontstonden nieuweboerderijen engehuchten midden opdeheide,opgrote
afstand vande ouderedorpen.Dezeafgelegen boerderijen kregentypische 'ver weg'namen,soms met een ironische bijklank: America1532, Californie, Siberië,Atchin.De
laatstenaam,vooreenboerderijtussenHunselenHaler,verwijstnaardeoorloginAtchin
(Atjeh),diein 1873begon.1533
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Americaisbijzonderals19e-eeuwsontginningsdorp.DeTranchotkaarttoontenkelekleine
kampjes opdeheidetenzuidenvanMeterik.OpdeTopographischeenMilitaireKaart
ishetaantalkeuterboerderijensterktoegenomenenishetgehuchtAmerikaontstaan.Weer
eenhalveeeuwlaternamendezeboerderijtjes methunkampeneenaaneengeslotengebied
in,dattoenVoor-Amerikaheette.DenaamAmerikawasintussenovergegaannaareen
nieuweserieontginningen indeomgevingvandegelijknamige halteaandespoorweg
Eindhoven-Venlo.Alin 1891kreegdezenieuwekerndestatusvankerkdorp.
BoekweitbrandcultuurEenaantalkortstondigeontginningenvoorboekweitverbouwvond
plaatsophethoogveenindePeel.In1854,eenjaarnadatzijnMaatschappijHelenaveen
erbegonnen wasmetturfwinning, introduceerde JanvandeGriendtinHelenaveende
boekweitbrandcultuur.1534 Deze cultuur werd al eerder beoefend in Drenthe en in
Noordwest-Duitsland. Ook in de Peelvenen was eerder al wel eens op kleine schaal
boekweitverbouwd,maarinhetmiddenvande19eeeuwkwamheterwaarschijnlijkniet
voor.
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Fig. 112 Ontginningen inNederland 1840-1911 (gemiddeld per periode). Naar: Blink, 1929,p. 48

Omboekweittekunnentelenmoesthetveenoppervlakkig ontwaterdworden.Daartoe
werdeninhetvoorjaargreppelsvanongeveer40cmbreeden30cmdiepgegraven,met
eenonderlingeafstandvan10-20meter.Vervolgenswerddebovenste15cmvanhetveen
losgemaakteninbrokkengeslagen.Naeenpaarwekendrogenwerder'gebrand'(infeite
gesmeuld).Datginggepaardmeteenenormerookontwikkeling,dietotinhetbuitenland
waswaartenemen endievooralindeomgevingveeloverlast veroorzaakte.1535
Alshetbovenste,ontwaterdelaagjeopgebrandwasdoofdehetvuurvanzelf.Nahetbranden
werdhetlandopnieuwbewerktomdeveenbrokkenkleintemaken.Deasdiendealsmest
voordeboekweitdievervolgens,rond Pinksteren,werdingezaaid.Opheteindvande
zomer,totinoktober,werddeboekweitgeoogst.Destoppelswerdenvervolgensbegraasd
doordeschaapskudde.1536
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Boekweitbrandcultuurwasomverschillenderedenenaantrekkelijk.Hetgafdemogelijkheid
om,zondereen aanslagteplegen opdeschaarsemestvoorraden,landintezaaiendat
voorheen niet gebruikt werd. De boekweitzaden leverden voedsel voor mensen
(boekweitpannekoeken)endieren,hetstrowerdgebruiktindestalenzelfshetkafwerd
aandierengevoerd.Ookbrachthetdetoekomstigeturfwinningnietingevaar,omdatalleen
debovenstelaagvanhetveengebruikt werd.Hetzwarteveenwerdnietof nauwelijks
aangetastenkonnaafloop vandeboekweitcultuur alsnogwordenverveend.
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Fig. 113Boekweitakkers indePeel op de nettekening 1:25 000
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Aandeanderekantwarenerookgrotenadelen.Boekweitgeldtalseenrisicovolleteelt.
Bovendien volgtuitdeaard vandebrandcultuur al,datzijslechtstijdelijk kanzijn.De
eerstedriejaarstegen deoogsten,daarnaraaktehetveenuitgeput (erwerdgeenmest
toegediend)ennamhetonkruidtoe.Nadatdebonklaagnaachtànegenjaaropgebruikt
was,bestondhetoppervlakuitgrauwveen,waaropboekweitslechtgroeit.Navijfentwintig
totdertigjaarkoneropnieuw vijf àzesjaar boekweitworden geteeld.1537
Aanvankelijk haddendevoordelendeoverhand.NadeeersteervaringeninHelenaveen
volgdeeensnellegroei.In 1855verpachttedegemeenteHorst778haondiepveenvoor
15jaar aan de Maatschappij Helenaveen. Depachter mocht het gebied door greppels
ontwateren,maardegrondmochtnietverveendworden.Deveengrondbrachthierdoor,
voorafgaande aan een latere verkoop voor turfwinning, voorde gemeente alvast een
jaarlijksepachtvanƒ2100,-op.In1856werd84haboekweitingezaaid.Dejarendaarna
steeg dat oppervlak sneltot 207hain 1857,276 hain 1858en635hain I860.1538Op
denettekening1: 25000,dieisbijgewerkttotomstreeks1860,staandezetijdelijkeakkers
aangegeven als 'Veen bebouwd met Boekweit' (fig. 113). In het gebied staan twee
gebouwen metdeaanduiding 'Boekweit-Magazijn'. Nadatdepachtin 1870afliep zijn
degronden opnieuw verpacht, nu voor 30jaar. Denieuwepachters wareniemand uit
Brusseleneenaantalbewoners vanHorst.1539
Alsnelbegonnen ookanderenboekweitteverbouwenindePeel.Datgebeurdevooral
onder Asten,inhetBrabantse deelvandeGrotePeel,waardegemeentedeteelt sterk
stimuleerde.1540 In het Limburgse deel van de Grote Peelisde boekweitteelt nooit zo
omvangrijk geworden als in Asten. Na een eerste proef in 1865 nam de gemeente
Nederweert zelf deboekweitverbouw ter hand (in 1868opruim 30ha) en verpachtte
daarnaastveengrondvoorditdoelaanparticulieren.Ookindetopjaren, 1869-1872,nam
boekweit indezegemeentenooitmeerdan 100hain.1541
Alrond1870kwamdeteeltindeproblemen.Slechteoogstenwerdengewetenaanslechte
weersomstandigheden(nachtvorst,hitte,storm)enplagen,maarintussenwasookhetbeste
deelvandeveenbodem,debonklaag,opgebruikt.Deneergangwasbijnaeven snelals
deopkomst.In1875washettotaleareaalveenboekweitinNoord-enMidden-Limburg
gezakttot244ha.1542InAstenwerdin 1877nogmaar 15habeteeld;enkelejarenlater
was de boekweitteelt er voorbij.1543 De Maatschappij Helenaveen staakte de teelt in
1883.1544 De veenbrandcultuur is in Nederland in de jaren '20 voor het laatst
uitgeoefend.1545
LandbouwontginningenindePeelDeontginningenindePeelkwamenmoeizaamopgang.
Ookeenvroegegrootschalige ontginningspoging,indePrincepeelonderMill(NoordBrabant),hadeenmoeilijke beginperiode.
EnkelevandeoudstelandbouwontginningenindecentralePeellagenopdeafgeveende
grondenrondHelenaveen.DearbeidersvandeMaatschappijHelenaveenmochtenkleine
stukjesafgegravengebiedincultuurbrengen.Vanaf1880verhuurdedeMaatschappijook
afgeveende grond aan anderen.Vuilnisuitde Brabantse enHollandse steden werdals
retourlading door de turfschepen meegenomen.1546 Al snel ontwikkelde zich hier een
tuinbouwgebied. Tuinbouwers uitRoelofarendsveen (Zuid-Holland) en veeboeren uit
HollandenFrieslandzettenbedrijvenop.Detuinbouwproduktenwerdenafgevoerdover
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despoorlijn.1547 Detuinbouw isinditgebied blijven bestaan.Mindersuccesvolwaren
experimentenmettabaksteelt.In1870werdentabakstelersinGelderlandgeworven,maar
dertienjaarlaterwerddeteelt alweergestaakt.1548
EenvroegegrootschaligeontginningindePeel:dePrincepeelonderMill(Noord-Brabant)
EenPeelgebiedonderMillwerddePrincepeelgenoemdnaardeOranjes,diedeheerlijkheid Cuijk,
endaarmeeditveengebied,eentijdlangbezaten.Nadienkwamhetnietineigendomvandegemeente
maar van Domeinen. Die verkocht een deel van de 715 ha omstreeks 1850 aan de gebroeders
VerstraatenteMill,dieerweinigmeededenenhetterreineenhalveeeuwlaterverkochtenaankleine
boeren.NuligterhetdorpWilbertoord.
Derest, 573ha,werd in 1864publiek verkocht aanenkeleinvesteerders dieplannenhaddenvoor
vervening. Daarvoor bleek 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 zeerbrede(tot5meter)slotenwerdengegraven,hetveenuitdiesloten
over de tussenliggende akkers werd verdeeld en vervolgens met zand werd afgedekt. Deplanten
kondenmethunwortelstotinhetveenkomen,datbijoxidatievoedingsstoffen (stikstof) opleverde.
Voorts werd bemest met geïmporteerde stoffen als beendermeel, kainiet, Peruguano, zwavelzure
ammoniakenChilisalpeter.Eenzwakpuntwashetontbrekenvankalibemesting.1549
Hoewelerheteenenanderwerdbereikt,werddeontginninginfinancieelopzichteenmislukking.In
1879 werd het gebied verkocht aan de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van de
Landbouwondememing 'DePrincepeer.Indejaren '80werdensteedsmeeraandelengekochtdoor
Dominicus van Ophoven (1838-1923), die na verloop van tijd de enige eigenaar was. Volgens
familieverhalen wastoenmaar 100haincultuur,watnogalcontrasteertmetdebovengenoemde280
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 temaken.1550
De Princepeel werd daarmee het voorbeeld voor de latere grootschalige ontginningen door Van
OphoveninEcht,OttersumenBergeninLimburg.

Omvang van de ontginningenAlles bij elkaar was de omvang van de 19e-eeuwse
ontginningengering.Ontginningopgroteschaalwashetgrootstedeelvandeeeuwonmogelijkdoormestgebrek.Pasvanafongeveer 1880waskunstmestverkrijgbaar, maar
toen zat de landbouw in een diepe crisis. Gedurende de hele 19e eeuw vielen de
landbouwontginningen inhetnietbijdebebossingen.

Landbouwontginningentussen1900en1960:hetverloopvande ontginningen
Ontwikkeling in hoofdlijnen Omstreeks 1895 werd de landbouwcrisis overwonnen.
Ontginningen,intussenmogelijkgewordendoorhetnieuwewondermiddel,dekunstmest,
werdennuookeconomischaantrekkelijk.Deontwikkelinggingnuwatregelmatiger.Kort
na 1900begondejaarlijkse oppervlakteaannieuwelandbouwgronddebebossingente
overtreffen; inNoord-Brabant werddatpuntin1907bereikt.1551Meteen onderbreking
in dejaren 1916-1920, veroorzaakt door de Eerste Wereldoorlog1552, werden in heel
Nederlandduizendenhectaresperjaaromgezetinbouwland,graslanden,inminderemate,
bos(zietabel25).Dedrogeregebiedenwerdenomgezetinbouwland,denattere(natte
heide, vennen) in grasland of, als de ontwatering voldoende kon worden verbeterd,
eveneensinbouwland.Daarnaastwerden,zoalswehierbovenalzagen,veelbossendie
indedecenniadaarvoorwarenaangeplantopheidegrond,nuomgezetincultuurland.Dit
lottrof vooraldebossen opdeminst slechtegronden.
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Tabel25Heide-enzandontginningen 1891-1927(Blink, 1929, pp. 60,86)
Jaren

Opp./jaarin ha(1892-1911:gemiddeldperjaar)
Limburg
Nederland
waarvan
bouwlanc1grasland bos

1892-1896
1897-1901
1902-1906
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

1553

687
992
1028
1596
1824
2855
1706
2607
1511
1785

Op aandrangvandeprovinciewerdendegrondennietmeerdoordegemeentenverkocht,
maarinerfpachtgegeven.ZogavenWeertenEchtin1900grotebroekgebiedeninerfpacht
voor40à50jaar.Ookbij deexploitatieraaktendegemeentensterkerbetrokken.Hoewel
demeestegemeentennietzelfontgonnentotbouw-engrasland(weltotbos), legdenze
wegen en afwateringen aan omdeontginning te bevorderen. Degemeente Horst,die
gekenmerkt werddoorkleinschalige ontginningen doorboerenuitdegemeente,legde
wegen aandoordeheideenlegdedebasisvoordeverkaveling.1554Hetzelfde goldvoor
Venray, dat aanvankelijk grote stukken heidegrond en afgeveende grond aan grote
bedrijven verpachtte,maarvanaf 1912 actiefdeontginningengingstimuleren.De eerste
twee boerderijen die door de gemeente werden gesticht, zijn lange tijd zelfs door de
gemeentegeëxploiteerd.Nadienheeftdegemeente,bijvoorbeeldindeontginningvande
VeulenscheWateren(218ha, 1917),wegenenslotenuitgezetenvervolgenshetlandaan
particulieren verkocht.1555
In Limburg nam de ontginningsactiviteit tot 1914 sterk toe. Kort voor de Eerste
Wereldoorlogverminderdedeoppervlakte'woestegrond'met1%perjaar,het vijfvoud
vandeindejaren 1892-1901geleverdeinspanningen.Tussen 1901en 1918werdenin
Limburgintotaal 6581 haontgonnentotbouwland,3617hatotgraslanden1271 hatot
bos. Allesbijelkaarwasdatgemiddeld 637 haperjaar.Indeperiode1918-1928wasdat
555haperjaar.1556 Opvallend is degrote oppervlakte die werd omgezet in bouwland.
Lokaalwarenernogalwatverschillen.
DeeerstegroteontginningenHetbegin vandegroteontginningsgolf ligtin 1885,toen
Dominicus vanOphoven—wekwamenhem alindePrincepeeltegen—eenheide-en
moerasgebiedvan 110haindeomgevingvandeBolbergpachttevandegemeenteEcht.
HijontwaterdehetgebieddoordePepinusbeektelatenuitgravenenzaaidevervolgens
haverin.Deresultatenwarenzodanigdathijerin 1894nog300habroekgrondbijpachtte.
In 1902 pachtte hij vervolgens 300 ha onder Ottersum en 386 ha onder Bergen (De
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WellscheMeer,in 1911 gekochtdoorVanOphoven).Daarnaastbleefhijdirecteurvan
deontginningDePrincepeel.1557
Hetvoorbeeldwerdnagevolgd.EneReutenpachtteenontgon120hainhetEchterbroek,
in1898gevolgddoor42havandegemeenteMaasniel.In 1900kochthij115havande
gemeenteBeesel,ontgonhetenverkochthetweer.In1904pachttehijopnieuweengebied
inEcht,ditkeer48ha,diehijonderverpachtteaaneenboeruitHolland.1558Anderegrote
ontginnerswarendeN.V.Ceres,met376haonderSusteren,BelfeldenOttersum,Janssen
van Son in Arcen en Velden en Straatman in Venray. In veel gevallen werden de
ontginningsplannengeleverddoordeNederlandscheHeidemaatschappij,dieintussennaast
bebossingenookontginningentothaarwerkterreinrekende.Haareerstegroteprojectwas
deontginningvan40habroekgrondendeaanlegvanvloeiwekienonderMaasbrachtin
1894.1559
De kleinschalige ontginningenDegroteontginningen doorVan Ophoven en anderen
haddeneenvoorbeeldwerking.Omstreeks1900kwamdeontginningdoorkleinereboeren
opgang.Tendelekwamditdoordeverbeterdeeconomischeomstandighedennadatde
ergstelandbouwcrisisvoorbijwas.Netzobelangrijkwarenontwikkelingeninonderwijs,
kredietverschaffing en organisatie. Vanaf 1906 vermeldthet Tijdschrift van de Ned.
Heidemaatschappij, dat steeds meer landbouwers advies aan de maatschappij
vroegen.1560
ToenemendeoverheidsinvloedNetalsbijdebebossingennamookindeontginningende
staatsinvloedindeloopvandetijdtoe.Deeerstebemoeienisvandeoverheidvieltijdens
de Eerste Wereldoorlog. De Landarbeiderswet van 1918 bood de mogelijkheid van
financiële steun aan arbeiders die een eigen landbouwbedrijfje wilden beginnen.
Achtergrondwasdeangstdatwerklozegedemobiliseerdearbeidersvooronrustzouden
zorgen.1561
DeEersteWereldoorloghadookduidelijkgemaaktdatdeNederlandseeconomie,open
ensterkafhankelijk vanhandel,inoorlogstijdkwetsbaarwas.Opverschillendeterreinen
poogdedeoverheidindejarendaarnadekwetsbaarheidteverminderendooreenhogere
matevanzelfvoorziening. Eenvandieterreinen wasdevoedselvoorziening.Deeigen
voedselproduktie zou omhoog moeten, en men dacht dat vooral te realiseren door
ontginningen.Doorhetstichtenvanboerderijenmeteen(voordietijd)middelgroteomvang
zou'eenkrachtige,onafhankelijke boerenstand'ontstaan.Omdezegedachteuittewerken
steldederegeringin 1919deCommissieLovinkin,voluitde'CommissievanAdvies
inzakedeOntginningvanWoesteGronden'.Naadviesvandecommissiewerdenvanaf
1920rijksvoorschotten beschikbaargesteldaanboerenenboerenzoonsomeen bedrijf
testichtenopheidegrond.Hetgingombedrijven van 12,later 15 ha.1562
Omvoorsubsidieinaanmerkingtekomenmoestendekandidateneenminimumaaneigen
kapitaalbezitten,vakbekwaamzijn,meewerkendegezinsledenhebben,ookoverigensgoed
bekendstaanenindezuidelijke provinciesliefst katholiek zijn.Degemeentebesturen
dedendeselectie,dievervolgensdoorhetRijkgoedgekeurdmoestworden.Lidepraktijk
kregeninwonersvandegemeentevaakvoorrang.1563
VerenigingenenontginningsmaatschappijenSomswerdeenverenigingopgerichtomde
ontginning te realiseren en de boeren te selecteren. Voorbeeld waren de Venrayse
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vereniging 'Eigen Boer' (opgericht door de boerenvoorman J. Poels en de gemeente
Venray)1564endelandelijke vereniging 'EigenErf'; denamenklinkenalseen manifest.
Overhethelelandbezienheeft deregelingrelatiefweinigeffect gehad:tussen 1920en
deafschaffing vanderegelingzijnongeveer3500haontgonnenvoor263boeren,5-10%
vandetotaleoppervlakteaanheideontginningenindieperiode.Deregelingisechtervooral
indePeeltoegepastenheeftvoordatgebiedwelenigebetekenisgehad.Meestalwerden
degeldenhierverstrektviadegemeenten,diehierookalseigenarenvandeonontgonnen
gebieden bij de ontwikkelingen betrokken waren. In Limburg werden 34 boerderijen
gesticht:2inReusel,3inHeythuysen,2inWeert,2inBergenendeandere25inVenray.
IndelaatstegemeenteleiddedittotdestichtingvanhetdorpYsselsteyn,genoemdnaar
ministerVanUsselsteyn.1565
Eenanderevormvanoverheidsinvloed vormdendeontginningsmaatschappijen, semioverheidsbedrijven die,viaeenversneldeprocedurediemogelijkwasgemaaktdooreen
wijziging van de Onteigeningswet in 1921,gronden konden onteigenen. Vanaf 1921
richttenprovincies,gemeentenenwaterschappen,somsaangevuldmetboerenorganisaties,
eenhelereeksregionaalwerkzameontginningsmaatschappijen op.Zehieldenzichbezig
metontginning,maarookmetandere verbeteringswerkzaamheden.1566
Degroottevandegestichtebedrijvenliepindeloopvandetijdlangzaamop.Wasinde
jaren '20 nog 6-12 ha gebruikelijk, later werd dit 15ha enwerden ookwel bedrijven
gesticht van20haofmeer.1567
Ontginningen in werkverschaffing De ontginningen door particulieren zonder
overheidssteunhieldenindecrisisvandejaren'30vrijwelop.Daarvoorindeplaatskwam
dewerkverschaffing.Destaatvoerdeontginningenuitopeigengrondenbetaaldedaarnaast
arbeidsloon voorparticuliereprojecten.1568 Gemeentenhieldenzichzelfs allangermet
werkverschaffing doorontginningenbezig(Venraysinds1919,hetaangrenzendeDeurne
alin 1900).1569
Een groot deel van de werkzaamheden werd uitgevoerd door de ontginningsmaatschappijen, waarbijdestaat100%vandeloonkostensubsidieerde.Deministervan
Binnenlandse Zaken en Landbouw stelde in elk van de maatschappijen een
regeringscommissarisaan.Toenveelvandemaatschappijenlaterdoordelandbouwcrisis
indeproblemenkwamennamdestaatdelastenenverplichtingenvandiemaatschappijen
over, in ruil voor de grond.1570 De plannen werden ontwikkeld door enkele grote
cultuurmaatschappijeneningenieursbureaus:deHeidemaatschappij,deGrontmijenVan
Hasselt &DeKoning.Dezevoerdenookdedirectie overdeprojecten.1571
AfnamevandeontginningsgolfDcjaren '30zijndebelangrijksteperiodegeweestvoor
de ontginningen. NadeTweede Wereldoorlog gingen de ontginningen nog weldoor.
Werkverschaffing wasaanvankelijknogeenmotief,maarvooralginghettoen,netalsna
de Eerste Wereldoorlog, om verhoging van de landbouwproduktie.1572 Aan het eind
vandejaren '30washethoogtepuntvoorbij,alwerdenookinhetbeginvandejaren '50
door de DUW (Dienst Uitvoering Werken) nog grote projecten uitgevoerd. Latere
ontginningen vondendeelsplaatsin ruilverkavelingsverband.
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In 1958 besloot een staatscommissie dat verdere ontginningen in het dichtbevolkte
Nederland niet meer gewenst waren. De overgebleven woeste gronden moesten een
recreatievebestemmingkrijgen.1573 Veelwarenertoennietmeer(fig. 114).
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Fig. 114Bossenen'woestegronden' omstreeks1890enomstreeks1960. Uit:VandenBroek,1966,p.11

Landbouwontginningen tussen1890enI960: regionaaloverzicht
DebroekontginningentenoostenvandeMaasVeelvandegenoemdevroegeontginningen,
waaronderdiedoorVanOphoveninEcht,vondenplaatsinbroekgebieden.Vooralten
oostenvandeMaaslagenverschillendevandezegebieden.Zehebbengemeenschappelijk,
datdeontginningvoorafmoestwordengegaandoorgroteinvesteringeninontwatering.
Hetzijndaaromvrijwelaltijdontginningendiewerdenuitgevoerddoorkapitaalkrachtige
particulierenofdooroverheden.Hetresultaatiseengrootschaligensystematischingericht
landschap.VoorbeeldenzijnhetMeerlebroekendegrotebedrijven opdeDuitsegrens.
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HetMeerlebroek
Het Meerlebroek (fig. 115) is een laag gebied tussen de oude cultuurlanden van Reuver/Leeuwen/BeeselendePrinsendijk.Kortna1855werdhierheteerstehuisgebouwd:Sebastopol,waarvan
denaamverwijst naareenstadopdeKrimdiein 1855, tijdens deKrimoorlog,eengeruchtmakende
belegering onderging.1374 Nog in 1890 was dit het enige huis in het gebied. Wel was het huidige
wegenstelsel eneen deelvanhet slotenpatroon toen al aangelegd.Een aantalpercelen wasbebost.
Pasinde20eeeuwishetgebiedincultuurgebracht.Deboerderijen zijnallegenoemdnaarheiligen,
watwijstopeensystematische,grootschaligeontginning.1575
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Deboerderijen('tractaatbedryven')tegendelandsgrensbyBergen1176
TegendeDuitsegrenslageenopvallendgrootaantalgrensoverschrijdende landbouwbedrijven. Dit
kwamdeelsdoordenabijheidvandorpenenwegenaandeDuitsekantvandegrens.Hetwasookal
eenoudverschijnsel, waarvoor alinhetgrenstractaatvanKleef (tussenNederland enPruisen)van
1816regelingenwarengetroffen. Boerendieaanbeidezijdenvandegrenslandhaddenmochtenvee,
mest en oogst ongehinderd over de grens brengen. Daarbij konden ze profiteren van de laagste
kunstmestprijzen1577 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 hun hoofdzetel in Duitsland hadden, waren
grotendeelsvrijgesteld vaninvoerrechten.Hetwasdusvoordeligvoorbedrijven inhetgrensgebied
omeenhoofdvestiginginDuitslandtehebben.Eenbelangrijkcriteriumwas,datdepaarden's-nachts
inDuitslandmoestenwordengestald.BijverschillendeontginningenindegemeenteBergenvinden
weditterug.Eenvoorbeeldishetbedrijf dateneFritsGerberin1906stichtteinTwisteden(Did).Bij
hetbedrijf hoorde 100ha,waarvan 12hainNederland.Bovendienpachttehij voor40jaar26Sha
onderWellerlooi.Indejaren'20exploiteerdenDuitsersongeveer3000haindegemeenteBergen.In
anderegevallen laghetinitiatief inNederland.Eenvoorbeelddaarvanwasde80hagroteboerderij
vanT.JaegerinHetVenbijOttersum,diewerdaangevuldmeteenstukDuitsgrondgebied.Erwerd
eenkleinlandhuis,hethuisJaeger,gebouwd.
Eenandervoorbeeld isWellsmeer (tennoordoostenvanWell),eenontginningvan386hadievoor
40jaar wasgepacht van de gemeenteBergen (fig. 116).Na aankoopvan20 ha aansluitend Duits
gebiedwerddaardeElisenhof(inDuitslandElisenwerthgenoemd)gesticht,diealshoofdzetelvande
heleontginninggingfungeren.Wellsmeerwaseenvandeeerstegroteontginningenwaarbijopgrote
schaalgebruikwerdgemaaktvanstoomploegen.BijgaandkaartfragmenttoontditgebiedDuidelijkis
tezienhoehetgebieddooreenstuifzandgordel wordtgescheidenvandeMaas.Directoverdegrens
ligtdeElisenhof [1].DeMeersenhof [2]aandeoostzijdehoordenietbijdeontginning;ditbedrijf
bestond zeker al in 1850 onder de naam Weismeer. Het ovale perceel bij [3] is de voormalige
eendenkooivandeheervanWell.Ditterreinwerdomstreeks1907ontgonnen,nadatdekooidoorde
ontwateringvandeomgevingwasdrooggevallen.DeNederlands-Duitsegrenswordtgevormddoor
deVeenerLey[4],eenweteringdienogteruggaatopeenmislukteontginninguithetbeginvande
14eeeuw(zieookfig.85).
Eenaantaltractaatbedrijven bleefbestaantotnadeTweedeWereldoorlog,toendeDuitsebezittingen
doordeNederlandsestaatwerdenonteigend.Deontwikkelinghadnogeenstaartjetoenhetlandgoed
De Hamert, een omvangrijk heidegebied, in 1959 werd geveild. De Stichting Het Limburgs
Landschaphadbelangstelling,maarweidoverbodendoordeDuitseBauernsiedlung.Diewildegrote
delen laten ontginnen en beschikbaar stellen aan Duitse boeren diehun grenslanderijen door de
naoorlogseonteigening warenkwijtgeraakt.DitbleekinNederland enigszinsgevoeligteliggenen
leiddeertoedatdeNederlandsestaatdeontginningverbood.Hetgrootstedeelvanhetgebiedwerd
nualsnogaangekochtdoorHetLimburgsLandschap.1378

OntginningvanverveendegebiedenindePeelIndePeelkwamenomvangrijkegebieden
beschikbaarvoorontginningdoordeturfwinning.Demeesteverveendegebiedenzijnna
verloop vantijd omgezetinlandbouwgrond.Hetgingmeestalomarme zandgronden:
omdatdebovensteveenlaagtotstrooiselwasverwerkt(ziehierboven),wasdeaanmaak
vandalgrondenonmogelijk.Datisdanookmaaropzeerkleineschaalgebeurd(tabel26).
Nogafgeziendaarvanvielontginningvaaknietmee.Herenderlagenrestantenzwartveen,
waaropwaterbleefstaanenwaarinplantenslechtwortelden.Problemenleverdenookde
restantenvanboerenkuilenendestukkenkienhout.1579Debelangrijksteontginningvan
verveendegrondwasdievandeMaatschappijGriendtsveen.Eengoedvoorbeeldvande
gangvandeontginninggeeft ookdemodelontginning Ysselsteyn.
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Fig. 116 Wellsmeer en omgeving (topografische kaart 1 :25 000, blad52E, 1987)
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Tabel26Ontginningvandalgrondentotbouwland1918-1926inha(Blink,1929,p.109)
Jaar
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

Limburg

Nederland

10
2
15
10
11
-

260
266
302
657
573
415
352
357
454

DelandbouwinGriendtsveen1580
Debelangrijkste ontginning van verveende grond wasdie van deMaatschappij Griendtsveen. Dit
bedrijfbezatsindshaareersteaankoop410 ha indegemeenteHorst(latereaankopenbetroffen alleen
hetveen;degrond zelf bleef eigendom vandegemeenten).Omdeeigengrondnadevervening te
ontginnenentebewerkenendaarmeedetoekomstvanhetdorpGriendtsveenveiligtestellen,werd
in1899de maatschappijVandeGriendt'sLandexploitatieopgericht.Indeeerstejarenwerdenmaar
enkele hectaren ontgonnen, mogelijk vooral als werkverschaffing in slappe tijden voor de
turfwinning.
In 1904pachttedeMaatschappijnogeens470haheideenverveendgebiedvandegemeenteHorst:
ongeveer350hatennoordenvandespoorlijn,deresttenzuidenervan.Delaatstegrensdenaanhet
gebied dat deMaatschappij Griendtsveen in 1885had gekocht Deverpachting wasvoor 50jaar,
waarnadepachteroptiehadopnogeens 50jaar.In 1907pachttedeMaatschappijnogeens230ha
heidevoor47jaar,metrechtopverlenging voor 50jaar.EenverzoekvandeMaatschappij aande
gemeenteomdepachtcontractenomtezetteninerfpacht (1913)werd afgewezen.
De ontginninggingnuietssneller.Wasin 1904 intotaalruim30haincultuur,driejaarlaterwas dat
134 ha. Van de grondenineigendomwasin 1910 nog geen100haontgonnen;daarnais ernietsmeer
aangedaan. Vanhetgepachtegebied was in 1917420haontgonnen, in 1920500ha.Daarishet
verder bij gebleven tot het eind van de jaren '30, toen de Maatschappij met overheidssubsidie
(werkverschaffing) nogeenstuklandontgon.Demaatschappijwasdaarmeenogaltijd actieverdan
de Maatschappij Helenaveen, die in de 300 ha die zij in Horst bezat, na 1900 geen
ontginningsactiviteitmeerheeft 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 hun
grootschaligheid, niet alleen omdat ze als één geheel werden geëxploiteerd, maar ook doordat
bebouwing vrijwel ontbrak. Een vandevoorwaarden bij de verpachting in 1904 was,dat ergeen
huizenmaaralleenschurengebouwdmochtenworden.
De groteonontgonnengebiedenvan deMaatschappijwektenergernisbijdegemeenteHorst,die met
eengebrekaanontginningsmogelijkheden voordeplaatselijkeboerenkampte.Terwijl aangrenzende
gemeentenindecrisisjarenen daarnagroteoppervlaktenlandontgonnen,konHorstnauwelijksover
heidegrond beschikken. Pasin 1939kreeg de gemeente eengedeeltelijke pachtontbinding gedaan,
waardoor280 haindeHorsterPeelweerterbeschikkingvande gemeentekwam.
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Vervolg:
Directlietdegemeenteeenplanmakenvoordeontginningvan363ha,waaronderdegenoemde
280ha.DeMinistergafeensubsidieentoestemmingomdeontginningin
werkverschaffingsverband tedoen.Nadathetwerktijdensdeoorlogwasstilgelegdmaaktede
Heidemaatschappij in1949eennieuwplan,waarnadeontginninginhetbeginvandejaren '50
werduitgevoerd.Erwerden27tuinderijen en 12landbouwbedrijven gesticht.
IntussenwasdegemeenteopnieuwinonderhandelingmetdeMaatschappij.Namoeizame
onderhandelingenkwamin1956eenregelingtotstand.Vande410hadiedeMaatschappij
Griendtsveenin1885hadgekocht,kochtdegemeenteer339terug.Hetgingomuitgeveende,maar
onontgonnengronden.Daarnaastkreegdegemeente190haterugvandegrondendiein 1904en
1907warenverpacht.Daartegenoverging239hagepachteontgonnengrondnuineigendomover
naar 'Griendtsveen'.De339hadiedegemeentehadteruggekocht,lagenindeGriendtsveense
Driehoek.VoorditgebiedmaaktedeHeidemaatschappij eenontginnings-enverkavelingsplanvoor
51tuinbouw-en 12landbouwbedrijven. Onzekerhedenoverdecultuurtechnische mogelijkheden
voortuinbouwleiddentoteennieuwplan,waarinuitsluitendlandbouwbedrijven werdenvoorzien.
Intussenwarendeomstandighedenveranderd:dewerkloosheidendebehoefte aanlandbouwgrond
warengedaaldendedrukomnatuurgebieden tebehoudenwasgestegen.Alscompensatievoorhet
groteverliesaannatuurgebieddoorderuilverkavelingLollebeekverkochtdegemeente300hainde
GriendtsveenseDriehoekin1963alsrecreatie-ennatuurgebiedaandeStaat.

DemodelontginningYsselsteyn1581
Ysselsteynisin1920gestichtalsmodelontginningengeeft daarmeeeengoedbeeldvandewijze
waaropmenzichdetoekomstvandePeelvoorstelde.Deeerste15 bedrijven werdenmetrenteloos
voorschotvandestaatgebouwddoordeStichtingEigenBoer,diedaartoedoordegemeente
Venraywasopgericht.Debedrijven,dieinomvanguiteenliepenvan5tot 12ha,werdenverspreid
gebouwd,elkindeeigenkavel.Hetwaseenoptimaleinrichtingvoordebedrijfsvoering, maareen
dureindeaanlegvanwegen,waterleidingenelectriciteit.
HetskeletvandeontginningwaseenY-vormigwegenstelsel.Ronddesplitsingwerdende
voorzieningen aangelegd:alseerstein 1920eenschool,waarvantweelokalentotdebouwvaneen
kerkin1926tevensalskerkdienstdeden.Hierwerdenookdewoningenvoorlandarbeiders
gebouwdenvestigdenzichin 1922en '23deeerstemiddenstanders.
Denadruklagvanafhetbeginopeengemengdebedrijfsvoering, waarbijdeakkerbouwprodukten
(graan,knolgewassen)diendenalsveevoer.Denadruklagopvarkensenkippen.Delandbouwhad
hetdeeerstejarenmoeilijk,doorwateroverlast (hardelagenindeondergrondwarenbijde
ontginningblijven zitten)enziekten.Nieuweontginningen,vooralde58boerderijen diein1938
metstaatssteunwerdengesticht,gavenhetdorpeengroterdraagvlak.

AndereontginningenindePeelAleenaantalmalenkwamdeactieverolvandegemeenten
na de Eerste Wereldoorlog ter sprake. Deze activiteit heeft lokaal de ontginningen
gestimuleerd,maardeontwikkelingvanhetPeelgebied alsgeheelwerderjuistminder
planmatig door. Verschillende plannen voor een regionale aanpak strandden op de
gemeenten.Zowerd alrond 1920,nadatdeCommissieLovinkeen studiereisnaareen
kolonisatiegebied bijOldenburg(Did)hadgemaakt,voorgesteld omeeninstituutopte
richtendatdeheleontginning,huizenbouwenkolonisatiemoestcontroleren.Eendergelijk
instituutkwamlaterweltotstandindenieuwepolders,alseersteindeWieringermeer.
InhetPeelgebied,dataleeuwenwerdbestuurdvanuitdedorpenindeomgeving,bleek
hetnietterealiseren.
Wel ontwikkelde de Limburgse Streekplannendienst in 1935 het Peelplan voor de
gemeentenVenray,HorstenSevenum.Opgrondvanditplanwerdin1937deHeidsePeel
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tennoordenvanGriendtsveenontgonnen.OmdathetMinisterievanOorlogeistedateen
gebiedvan 1200metertenoostenvanDefensiekanaal vrijvanhuizenenbomenmoest
blijven,kwamhiereenstrokenverkavelingmetstrokenvanongeveer1200meterlangen
metdeboerderijen aandeoostzijde.1582
Een volgend initiatief wasde Stichting Binnenkolonisatie, in 1937opgericht voorde
inrichtingvandeLimburgsePeel.AandeStichtingnamendeProvincie,deLimburgse
Land-enTuinbouwbondendegemeentenVenray,HorstenSevenumdeel.Hetwerdgeen
succes:vandedriegemeentenwasalleenSevenumbereidomhaarwoestegrondeninde
stichtingondertebrengen;VenrayenHorstwildenlieverzelfontginnen.Destichtingwerd
in 1948opgeheven.1583
Indebovenstaandevoorbeeldenginghetvooralomdeinvloedvangrootgrondbezitters
en gemeenten. Daarnaast zijn vooral veel van de drogere heidevelden, waar geen
voorafgaandecultuurtechnischeingrepennodigwaren,geleidelijkenkleinschalig,vaak
door individuele boeren, ontgonnen. De ontwikkeling is in dit soort gebieden veel
moeilijkertereconstrueren.

9.6.4 Veranderingeninhetbestaandecultuurland
Nog tijdens de grote ontginningsgolf begon ook de reconstructie van het oudere
cultuurland.Nadienisdiereconstructiesteedssnellereningrijpendergegaan.Alindejaren
'20 werden de kleinschalige kampenlandschappen plaatselijk veel opener door het
opruimenvanhoutwallen.Dewerkverschaffing indejaren '30leiddetotdekanalisatie
vaneengrootaantalbekenenmaakteeenbeginvanderuilverkavelingsactiviteitmogelijk.

Verdwijnenvanhoutwallenenheggen
Noginde19eeeuwwashetlandschapverderbegroeidgeraakt.Deaanplantvanbossen
endeontginningvankleine,doorhoutwallenofheggenomgevenbouwlandenopdeheide,
detoenamevandewegbeplantingen,tegenheteindvandeeeuw,despontaneopslagvan
bomenenstruikenopdesteedsminderintensiefbegraasdeheide,leiddenallemaaltoteen
meerbesloten landschap.Leenders1584noemtdeperioderond 1900de 'climax vanhet
geslotenlandschap'.Directdaarnavolgdedeomslag.
Na de Eerste Wereldoorlog kwam prikkeldraad in grote hoeveelheden op de markt.
Prikkeldraad iseenAmerikaanse uitvinding,die indejaren 1880Europabereikte.1585
Volgens De Vrieze1586 waren de grote en goedkope dumppartijen die na de Eerste
Wereldoorlog opdemarktkwamen,doorslaggevend voordeverbreiding in onsland.
Houtwallenverlorenhierdoorhunfunctiealsveekering.Lidezelfdeperiodenamookhet
belangvanhoutwallenalsleveranciervanbrand-engeriefhoutaf.Deleerlooierijschakelde
vanaf 1904 over op chroomlooiing,1587 waardoor ook deze afzet van (eiken)hout
verdween. Li veel jongere ontginningen werden de perceelsscheidingen al direct
gemarkeerdmetprikkeldraad,maarookinhetoudecultuurlandverdwenendehoutwallen
inhoogtempo.Lihetmiddenvandejaren '30warendemeestealverdwenen.1588
Deweinigoordeelkundigewijze,waarophoutwallendoorprikkeldraadwerdenvervangen
leiddeplaatselijkgeleidtotzoernstigevormenvanwinderosie,datakkerlandwerdomgezet
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inweiland.DesnelleuitbreidingvanintensieveveeteeltindelenvanNoord-Limburgis
erdoor gestimuleerd.

Beekkanalisaties
Beken zorgden met hun vele bochten en hun onregelmatige afvoer regelmatig voor
problemen. In de loop laatste paar eeuweniseen deelvan dieproblemen nog sterker
geworden,terwijlaandeanderekanteengrootschaligeaanpaktechnisch,organisatorisch
enfinancieel mogelijk werd.Deontginningenontwateringvandeheidegebiedenende
aanleg van verharde wegen en rioleringen zorgden voor een versnelde afvoer van
regenwaternaardebeken.Lidegraslandenindebeekdalenverdweenhetgrootstevoordeel
vanoverstroming,debemestingmetvruchtbaarslib,doordekomstvankunstmest.De
sluiting van molens maakte het mogeüjk de bijbehorende stuwen, die als een grote
belemmering voordeafwatering werdengezien,aftebreken.
Deaanpassingenaanbekenzijneengrootdeelvande20eeeuwgerichtgeweestopeen
versneldeafwatering.Bekenwerdenverkort,doorbochteafsnijdingen,verbreedensoms
ineenbetonnenbeddinggedwongen.Somsgingendeingrepenzoverdatlandlangsde
bovenloopperiodiekverdroogde.
Veelbekenwerdenindejaren'30uitgevoerdalswerkverschaffing rechtgetrokken.Inhaar
gedenkboekvan1948kondeHeidemaatschappijdanookvoltrotsmeldendatinLimburg
zogoedalsallewaterlopenverbeterdwaren.DeKwist-,Spring-enEverlosebeekwerden
verbeterd over een gezamenlijke lengte van ca. 80km; inhet Waterschap deNoordLimburgsebekenginghetomca.340km,inhetWaterschapMidden-Limburgschebeken
om ca.420km en in het Waterschap Geleen en Molenbeek omca. 140km.1589Toch
washetdaarmeenognietafgelopen;ookindejarentweedehelftvandeeeuwwerdennog
stukken beekgekanaliseerd (fig. 117).
Momenteel zijn nog maar een paar kronkelende beken over. De benedenloop van de
LeubeekwerdgereddoortussenkomstvanJ.P.Thijsse.Debovenloopwerdechterwel
gekanaliseerd.Aandeoostzijde vandeMaaszijndeSwalmendeRoerzeldzaamgave
beken. Ook bij deze beken is echter de bovenloop, die bij beide in Duitsland ligt,
gekanaliseerd.
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Fig.117DeUffelsemolen,opdeUffelsebeek,werdin1947gerestaureerdenwasnogin1956regelmatigin
gebruik(MolensinLimburg,1957,p. 47).Radienwerdookdezemolendrooggezetdooreenbeekkanalisatie
(fotoStaringCentrum)

Ruilverkavelingen
Tegen het eind van de 19e eeuw stuitten schaalvergroting en landbouwkundige
verbeteringenopdesterkeversnipperingvanhetgrondbezit.Inverschillendeomringende
landenbestondenmogelijkhedenvoorwatlaterruilverkavelingwerdgenoemd.InEngeland
(deenclosures)enScandinaviëwasditprocesaleeuwenbezigenookinDuitsland(sinds
1872)enFrankrijk bestonden wettelijke regelingen.Demeestactievepropagandist in
NederlandwasdeHeidemaatschappij,dievooralweesopDuitslandwaarveelvanhaar
medewerkers indebeginjaren waren opgeleid.
TweeboereninEibergen-Neede(Gelderland)haddenin1905deprimeurvandeeerste
kavelruil.In1910steldehetNederlandsenLandbouwComitéeenwettelijkeregelingvoor
ruilverkavelingvoor.Deregeringachttedeboerennognietrijp,maargafwelsubsidie
aandeHeidemaatschappijompropagandatemakenvoorruilverkavelingen.Indejaren
daarnakwamenenkelevrijwilligeruilverkavelingentotstand,waaronderdeeerstegrote
indeBallumerMieden(Ameland)in 1916.1590
Anderestuittenafopdeonwilvanéénofenkelegrondeigenaren.Omditindetoekomst
tevoorkomenwerdin1924deWetvoorderuilverkavelingaangenomen.Eenmeerderheid
vanaantalstemmersenoppervlaktewasvanaftoenvoldoendeomeenprocedureingang
tezetten.Omhetprocesverderteversnellenwerdenthuisblijversgeachtvóórtehebben
gestemd.Dekostenwerdenvanafhetbegindoordeoverheidvoorgeschoten.Laterbetaalde
deoverheideendeelzelf,doordebetrokkenambtenarennietinrekeningtebrengenen
doordecultuurtechnische werkentesubsidiëren.1591
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Doordecrisiswasdeanimogering.Deoverheidreageerdedaaropdoorruilverkavelingen
uittevoerenalswerkverschaffing, meteensubsidievan60tot90%indeloonkosten.Om
afstemmenvanplannentegentegaan,werdhetbegripdemocratieopnieuwopcreatieve
wijze opgerekt:vanaf 1938was ofeenmeerderheid vanhet aantalstemmenofvande
oppervlaktealvoldoendeomtotruilverkavelingtebesluiten.Bovendienvoegdederegering
in 1935 de Rijkscommissie voor Ontwatering, de Commissie van Advies inzake de
OntginningvanWoesteGrondenendeCentraleCommissievoorRuilverkavelingsamen
tot de Centrale Cultuurtechnische Adviescommissie. Als secretariaat voor denieuwe
commissiewerddeCultuurtechnischeDienst opgericht.DeHeidemaatschappij,dietot
dantoe ongeveereenmonopoliehadgehad,werdgedeeltelijk buitenspelgezet.1592
DeruilverkavelingenkwameninLimburglaatopgang.Deeerste,BroekbemdenbijHelden
(117ha),kwamvlakvoordeoorloggereed.Daarnanamdeactiviteitsneltoe.Eind1941
wareninLimburg5ruilverkavelingen (samen818ha)afgerond, 6(samen2312ha)in
uitvoeringen7(samen9149ha)aangevraagd.InheelNederlandwarenopdatmoment
37ruilverkavelingen, metsamen 15446ha, afgerond.1593

9.7De nederzettingen
Hetbewoningspatroonisinde19eendeeerstehelftvande20eeeuwopeenaantalwijzen
veranderd.De'lege'gebiedenkrompenindoordatverspreidindenieuweontginningen
boerderijenwerdengebouwd.Denieuweniet-agrarischebebouwingslootinmeerderheid
aanbijdebestaandedorpenensteden.Daarnaastontstondennieuweverzorgingskernen
indeontginningeneningebiedenmetoudeverspreidebewoning.Deturfwinning leidde
totéénnieuwenederzetting,het bedrijfsdorp Griendtsveen.Indezeparagraaf gaanwe
naderinopdeontwikkelingvandekernen,waarbijdebeidegrootstesteden afzonderlijke
aandacht krijgen.

9.7.1Architectuurenstedebouw
De19eeeuw
Woningbouw wasinde 19deeeuweenzaakvanparticulieren.Degrotebouwactiviteit
vandetweedehelft vande 19eeeuwtoont,zowelinstedebouw alsinarchitectuur,een
grote variatie. Voor grote stadsuitbreidingen was het gesloten bouwblok denorm1594.
Hetgaf hetgrootstedeelvandestadsuitbreidingen nogeenzeerstedelijk karakter.
Voordehogereinkomensgroepen werdenhuizenafzonderlijk ontworpen.Daarbijwerd
voordevormgevingvandegevelsinveelgevallenteruggegrepenopouderevoorbeelden:
de 19eeeuwisdeperiodevandeneo-stijlen.Indestedenwerdenveelhuizengebouwd
ingeslotenstraatwanden.Meerprestigieuzeuitbreidingen,zoalsdeverbindingenvande
oude steden metdenieuwe stations,kregen vaakeen zekeremonumentaliteit doorde
aanleg van boulevards en pleinen.1595 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 maaktendergelijke huizenzelfs vrijwel dehelegroeiuit.
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Nieuwbouwvoorlagereinkomensgroepengingaanmerkelijktrager.Hetisopvallenddat
zelfs een zeer dicht bevolkte stad als Venlona de sloop van de vestingwerken maar
langzaamuitbreidde.Hetduidteropdatstadsuitbreidingenmetgoedkopewoningen,die
weldeaanlegvanwegenenanderevoorzieningennodigmaakte,weinigrendabelwerd
geacht.Eendeelvandehuisvestingvandelagereinkomensgroepenvonddanookplaats
doorbestaandestadshuizenoptedelen.Hetwaseenvanderedenenvoordeextreemhoge
bevolkingsdichtheid van 19e-eeuwsesteden.Degrootschaligeafbraak vanstadshuizen
inde20eeeuwvaltvooreendeelteverklarenuitdeslechtewoonomstandighedenende
uitgewoondetoestandvandebebouwingindezeveelteintensiefgebruiktewoongebieden.
Denieuwbouwdievoordezegroepenwelwerdgerealiseerd,namverschillendevormen
aan. Het meeste werd gebouwd door particuliere, speculatieve bouwers. Het betrof
rijtjeshuizen enwoonblokkendievaakmetweinigzorgwarenontworpenenslechtwaren
gebouwd.Debewoningsdichtheid wasookindezewijkenhoog.
Beterwarenmeestaldehuizendiedoorfabrikantenwerdengebouwd,endiemededienden
omwerknemersaaneenbedrijf tebinden.1596Eenvoorbeeldvameenecht fabrieksdorp
isGriendtsveen(ziekadertekst).Veelfabrieksdorpenvormen,afgezienvandeideologische
achtergrond,voorgangersvandelateretuindorpen.Zebodeneentussenvormtussende
dichteenmassalenieuwe stadswijken endeindividuele dorpsebebouwing:hetwaren
typischstedelijkeconcentratiesvanwerknemersvanhetzelfdebedrijf,maarzebodendoor
deruimeopzetenderuralearchitectuureenlandelijke aanblik.
HetdorpGriendtsveen
Devervening inde Peel leiddetothet ontstaan van tweenieuwedorpen:Helenaveen indegemeente
Deurne(Noord-Brabant)enGriendtsveenindegemeenteHorst.Hoewelookelders(Helden,Venlo)wel
woningen doorbedrijven zijn gebouwd1597,isGriendtsveen het enigeechtebedrijfsdorp inNoord-en
Midden-Limburg.Hetisvanaf 188SgebouwddoordeMaatschappijGriendtsveenvoordehuisvesting
vandewerknemers indeturfwinning, strooiselfabrieken enlandbouw.Destichtingvaneendergelijke
'kolonie' is typerend voor een bedrijf met een groot aantal werknemers in een dun bevolkt gebied.
Goedehuisvestingisinzo'nsituatieeenvoorwaardeomgeschooldewerknemersaantetrekkenenvast
tehouden.DeeerstegebouwenvanGriendtsveenwarendeturfstrooiselfabrieken metpakhuis,loodsen
enwerkplaatsen bijhet station.Bijdefabriek werd aldirectin 1885eenrij vanachthuisjes,deoude
kazerne, gebouwd.Demeestevandehonderden werknemerswoondenindedorpenindeomgevingen
liependagelijksnaarhetwerk.Voorarbeidersdiemeerdanachtkilometerwegwoonden,werdenketen
gebouwd,aanvankelijkvanturfblokken. Hetaantalketensteegsnel,van7in1888naar16in1894en20
tot25rond 1900.Inhetlaatstejaarwarener350tot400seizoenarbeidersinondergebracht.Voorde94
vaste inwonersvan Griendtsveen waren intussen 16woningen gebouwd.Demeestewoningen waren
goedkoopgebouwdenvanslechtekwaliteit.Ookwarenin 1889tweestenengebouwenneergezetom
een aantalvoorzieningen ondertebrengen.Inheteerstebevondzicheenschoollokaal,dat 's-zondags
alskerkzaaldienstdeed,eneenkruidenierswinkel,inhettweedeeenbakkerijeneenbierhuis.
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Vervolg:
Dewinkelsenhetbierhuis werdendoordeMaatschappij geëxploiteerd.In 1894werdeennieuweschool
gebouwden1895eenkerk.Uitdiezelfde tijddateertdemarechausseekazerne,waarschijnlijk gebouwdna
ongeregeldheden in1893.
Ginghetaanvankelijk omeenkortlopendeexploitatie,endusomeentijdelijkenederzetting,debouwvan
goedewinkelpandeneneenstenenkerkwijzen opeenveranderendetoekomstverwachting.Debouwvan
drie nieuwe fabrieken, twee voor strooisel en een voor briketten, maakten van denederzetting bij het
station Helenaveen voor langere tijd het centrum van de turfwinning in de Peel. De verschuiving van
strooisel naar briketten verlengde bovendien de duur van de turfwinning. Het dorp kreeg definitief
bestaansrecht nadat in 1899 de Maatschappij Van de Griendt's Landexploitatie was opgericht om de
zandgronddienadeturfwinning overbleef,tepachtenenincultuurtebrengen.
In 1897 besloten de directeuren zelf met hun gezinnen in Griendtsveen te gaan wonen en lieten zede
Grote Villa (Villa Spagnum) bouwen. Tussen devilla en defabrieken werden in 1900twaalf identieke
huizen voorkaderpersoneel gebouwd. Dehuizen, die de onvermijdelijke naam '12 Apostelen' kregen,
werdenontworpendoordeEindhovensearchitectL.Kooken.Tegelijkwerdeneennieuwpostkantoor,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
pensionvoorarbeidersvandefabrieken.OpnieuwnaarontwerpvanKookenwerddeGroteVillain1900'01 uitgebreid tot een kasteelachtig gebouw. Opkorte afstand kwam de Kleine Villa, bestemd voor de
hoogstebeambtevanhetbedrijf. Vanaanmerkelijk goedkopermateriaalwerdindezelfdetijdeenrijvan
10arbeiderswoningengebouwd: deNieuweKazerne.Deverschuivingnaardelandbouwkreeggestaltein
debouwvaneengrotekoestalmetmelkfabriek ('deboerderij') eneenaantallandarbeiderswoningen.Het
dorpwerdingrotelijnen voltooidmetdebouwvaneenrecreatieruimte(deGroteZaal,ca1902)envan
eenkleinkloostermeteenbewaarschooleneenziekenzaal(1903).1598
Griendtsveeniseentypischbedrijfsdorp, datvooraldoordeoverheersenderolvanéénarchitecteensterke
eenheidvormt.InditopzichtverschilthetvanHelenaveen,datmeergeleidelijk enverbrokkeld totstand
kwam. De huizen, vooral die voor het hogere personeel, waren van goede kwaliteit. Tegenover dat
voordeel stonden de nadelen van de hiërarchische structuur, de sterke controle (met de
marechaussekazerne alsmeest zichtbareuiting) en de gedwongen winkelnering. Het dorp weerspiegelt
daarmeeeenklassenmaatschappij uitdetijdronddeeeuwwisseling.
Totomstreeks 1960werdhetdorpbeheerstdoordeMaatschappij.Tussen 1959en1963namdegemeente
Horst de dorpskom met demeeste huizen over. De kleinste en slechtst gebouwde woningen, zoals de
Oude Kazerne,werden daaropgesloopt,waardoorhethuidigedorpeenenigszins vertekendbeeld geeft
vandevroegeresocialeverschillen.Eendeelvandehuizenisbovendiennogalsterkverbouwd.Eengroot
deelvan degebouwen isdaarentegennoggaaf.Samenmetdeturfkanalen, degietijzeren bruggenende
nabijgelegen veenrestantenvormtGriendtsveeneenuniekcomplex.1559

De eerstehelftvande20eeeuw
De bouw van dergelijke woongebieden werd massaler onder invloed vandetuinstadbeweging, die rond de eeuwwisseling werd gesticht door Ebenezer Howard.1600 Het
werd een massabeweging, vooral nadat het was ontdaan van de oorspronkelijke
maatschappijvernieuwendeidealen.DezelfstandigetuinstedenzijnerinNederlandnooit
gekomen; de tuinstadideeën werden hier omgevormd tot een wijze van bouwen van
uitbreidingen bijbestaandesteden.Zehebbeninvloedgehadopdeontwikkelingvande
laagbouwwijkendieinhettweedekwartvande20eeeuwwerdenontwikkeldendienadien
in enorme aantallen zijn gebouwd.1601 Het was een van de twee hoofdtypen in de
naoorlogsestedelijkeuitbreidingen.Hetanderetype,hoogbouw,kendeinfeite dezelfde
combinatievanstedelijkemassabouwenlandelijkehoeveelhedengroenenwerdeveneens
ontwikkeld inhettweedekwart vande20eeeuw.
De kwaliteit van de woningvoorraad verbeterde geleidelijk. De slechte woonomstandigheden inde 19eeeuw,metdegevarenvoordevolksgezondheiddiedaarmee
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samenhingen, leidden tot de Woningwet van 1901.Die schreef voor dat gemeenten
bouwverordeningenmoestenvaststellen,maaktehetmogelijkhuiseigenarentotonderhoud
teverplichtenenhuizenonbewoonbaarteverklarenensteldevoorgrotereensnelgroeiende
gemeenten uitbreidingsplannen verplicht.1602Deeffecten opde bestaande bebouwing
dedenzichmaarlangzaamvoelen,maarbijuitbreidingenbrachtendenieuwerichtlijnen
eenminimumaancomfort,lichtenruimte.EenandergevolgvandeWoningwetwasde
oprichtingvanwoningbouwverenigingen,diemetfinanciëlesteunvandeoverheidgoede
enbetaalbarewoningengingenrealiseren.1603
Demeestestedengroeidensnel,vooralinoppervlakte.Zowelvoordemiddenklasseals
voordelagereinkomenskwamenforseuitbreidingentotstand.Denieuwe bouwstijlen
uithetbeginvande20eeeuw,zoalsdeJugendstilendeAmsterdamseSchool,vormden
eenreactieopdeongeremdevermengingvanvormenindeneo-stijlen.Instedebouwkundig
opzichtleverdendenieuwestijlenveelmindereenbreukopmetdeoudereperiode.Dat
was anders met de moderne architectuur (het 'Nieuwe Bouwen'), die zowel in de
architectuur alsindestedebouwradicaalnieuweoplossingen bracht.
Detoenemendeschaalenmassaliteitvanverschillendeactiviteiten,vooralwonen,industrie,
handelenverkeermaaktecombinatiessteedsmoeilijker.Ertekendezicheentrendnaar
scheidingvanfunctiesaf.Destedebouwkundigetheoriepastezichaandezeontwikkeling
aan,engingdescheidingzelfsversterken.EenvandebekendsteuitingenwashetCharter
vanAthene,hetresultaatvandiscussiesdoordegroeparchitectenenstedebouwkundigen
diezichverenigdhaddeninhetCongrèsInternationauxd'ArchitectureModerne(CIAM)
en in zijn uiteindelijke gepubliceerde vorm geredigeerd door Le Corbusier.1604 Kern
vanhetbetoogwaseensterkeruimtelijkescheidinginwonen,werken,recreatieenverkeer.
VoorhetwonenstreefdehetNieuweBouwen,vaakvanuiteenprogressievemaatschappijopvatting,naar'licht,luchtenruimte'.Massabouw,somsgestapeld,metgeprefabriceerde
elementenmoestdieidealenvooriederbereikbaarmaken.
Debelangrijkstetegenstemkwamvantraditionalisten,waarvande'Delftse School'en
later de 'Bossche School' het meest op de voorgrond traden. Al evenzeer als de
Amsterdamse Schoolendemodernisten zettendetraditionalisten zichaftegen de19e
eeuwsebouwkunst.Waardeeerstgenoemdestijlenvooralgerichtwarenopdetoekomst,
zochtendetraditionalistenhuninspiratiejuistinhetverleden,vooralindeMiddeleeuwen.
Ambachtelijkvakmanschapstondhoogaangeschreven:deDelftseenBosscheSchoolzijn
delaatstestijlengeweestdieopgroteschaalmetornamentenwerkten.VooraldeDelftse
Schoolwerktevanuiteenconservatieve,somsronduitreactionairemaatschappijvisie.Zo
werdenwoonhuizenbewustonopvallenduitgevoerdomdeverblijfplaatsen vanhetgezag,
raadhuizenenkerken,beteruittelatenkomen.1605
Lidejaren '30en '40stondenmoderneentraditionelearchitectuurlijnrecht tegenover
elkaar. De discussie verhulde een meer structurele invloed als de steeds groeiende
bouwstroom.Diemaaktedatzoweldemodernealsdemeertraditionelearchitectensteeds
meergebruikmaaktenvanstandaardisatie enmechanisatie.
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Deoude binnensteden
Debinnensteden vertoonden indezeperiode minder dynamiek dan deranden.Nahet
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.

9.7.2RoermondenVenlotot1940
Debeidegrootstestedeninhetonderzoeksgebied breiddenzichhetgrootstedeelvande
19eeeuwmaarweiniguit.Demeestdynamischezonelagdirectbuitendeoudestad.De
elitetrokvandeoudestadnaardenieuwevilla'saandesingelsenopdeoudebolwerken.
Roermond had in de 19e eeuw geen belang meer als vesting. De afbraak van de
vestingwerkenbooddemogelijkheiddespoorlijnMaastricht-Eindhoven(1865/'66)direct
langsdeoostzijdevandestadteleggen.Daarwerdookhetstationgebouwd.Elderswerden
opdeplaatsvandeafgebroken vestingwerken wandelingenaangelegd,diemetbomen
werdenbeplant.1606OokzondervestingwerkenbreiddeRoermondlangetijd nauwelijks
uit.Pasindeloopvande 19eeeuwontstondbebouwinglangseenaantaluitvalswegen,
bijvoorbeeld langsdeKapellerlaan.1607
InVenlo,waardebevolkingsdrukgroterwasdaninRoermond,werdendevestingwerken
welalsknellendervaren.Vrijweldirectnadeopheffing vandevesting(1867)begonde
afbraak vandevestingwerken.Deingenieurvoordeontmantelingvandevesting,Van
Gendt,maaktein1872samenmethetgemeentebestuureenplanvoordeuitlegvandestad.
Ookdenieuwespoorlijn vanVenlonaarhetnoordoosten(Straelen,Osnabrück)werdin
1874overdeinmiddelsgeslechte vestingwerken aangelegd1608ennam daarmeederol
van de vestingwerken over als barrière tegen oostelijke uitbreidingen; pas nadat deze
spoorlijnindejaren1940werdopgehevenkwamhierdehuidigeplantsoengordeltotstand.
Totheteindvande 19eeeuwbreiddedestadweiniguit;alleenindeomgevingvanhet
station kwam watnieuwbouw. Rond deeeuwwisseling werd opdeplaats vanhet fort
GinkelhetVillapark aangelegd.1609
Pasinhetbeginvande20eeeuwbegonnenRoermondenVenloweertegroeien.Heren
der werden kleine uitbreidingswijken aangelegd, vooral door bedrijven, en aan de
uitvalswegenontstondsomsaaneengeslotenlintbebouwing.Pasindejaren '30kwamen
aanzettenvooreenmeerplanmatigeaanpak.DearchitectJ.Cuijpersontwierpin1934een
uitbreidingsplan voor Roermond, maar dat is nooit uitgevoerd. In Venlo werden
uitbreidingenbemoeilijkt doordatdebinnenstad aandriezijden wasingeklemddoorde
Maas endoor spoorüjnen. Toch werd aan alle zijden gebouwd, ook in Blerickaande
overzijde vandeMaasbrug.Metdeannexatie vanBlerickdoorVenlo,begin 1940,1610
wasdewegvrijvooreengrootschalige stadsuitbreiding opdewestoever.
Wegen-enbebouwingspatroonindeoudebinnenstedenblevengrotendeelsgehandhaafd.
EenvandeweiniggroteingrepenvormdedeaanlegvanhetMunsterpleininRoermond
door de afbraak van delen van de Munsterabdij (1865). Tegelijkertijd werden de
Christoffel- en Kloosterwandstraat verbreed. Op een deel van de vrijkomende ruimte
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werdenpatriciërswoningeneneenschoolgebouwd,dieindejaren'60en'70vande20e
eeuw weerwerdengesloopt vooreenwinkelcentrum.1611Bleefhetruimtelijke patroon
grotendeelsintact,hetgebruikvandebinnenstedenveranderdewel.Indeloopvande20e
eeuwleiddeafbraakvanhuizenenbouwvangespecialiseerdegebouwenindezegebieden
toteenafnemende woonfunctie.1612

9.7.3Landelijke verzorgingskernen
Indeontginningenopgroteafstandvandeoudedorpenontstondeninde20eeeuwnieuwe
verzorgingscentra.VoorbeeldeninhetPeelgebiedzijnKronenberg(Sevenum),Ospeldijk
(Weert),VredepeelenYsselsteyn(Venray)enAmerica(Horst).BuitenhetPeelgebied
liggenAltweerterheideonderWeert,Egchel,GrashoekenKoningslustbijPanningenen
HeibloemineenuithoekvandevoormaligegemeenteRoggel.Demeestevandezenieuwe
centra ontstonden bij bestaande wegkruisingen. Alleen bij Ysselsteyn is een
stedebouwkundige visieinhetplanteontdekken.
Ook in gebieden die vanouds werden gekenmerkt door een min of meer verspreid
bewoningspatroonmaaktedegroeivanhetaantalboerderijenverzorgingskernenmogelijk.
Meestalleiddenzetoteenplaatselijkeverdichtingvaneenouderebewoningsrij(Meterik
bijHorst).Inenkelegevallenontstondenkerkdorpen,zoalsHaler,Hegelsom,Keipenen
Melderslo, op voormalige stukken heide of woeste grond, op enige afstand van de
boerderijen die tot dan toe deze gehuchten uitmaakten. In zulke gevallen was een
kerkgebouwmeestaldekiemcelvoordedorpskern.
Aandeoostzijde vandeMaasinNoord-Limburgvondinde20eeeuweenopvallende
verschuivingplaats.Denieuwbouwwerdhierbijvoorkeurgesitueerdindebos-,heideenstuifzandgebieden, waardegrondgoedkoperwas.Behalvedegrondprijsteldeookde
behoefte omcultuurlandtesparen.Derijkswegtrokwatlintbebouwing aan,maarlijkt
nauwelijkseenroltehebbengespeeldbijdevormingvandenieuwekernen.Eenaantal
oudedorpenkwamwatafzijdig teliggen.InAfferden slootdenieuwbouwnogaanbij
deoudekern,maardenieuwbouwvanWell,BergenenWellerlooiwerddooreenlaagte
gescheidenvanhetouderedorp.Hetgrootstisdeafstandtussendeoudeendenieuwe
kern in Bergen. Hier is in feite sprake van een nieuw dorp, Nieuw-Bergen, dat de
centrumfunctie voordehelegemeenteovernam.

9.7.4Oorlogsverwoestingenen wederopbouw
HetbeeldvanveelnederzettingenissterkveranderddoordeverwoestingenvandeTweede
Wereldoorlog (fig. 118). In de gebieden die in de frontlinie hadden gelegen,NoordLimburgendelenvanMidden-Limburg,wasdeschadeenorm.Duizendenwoningen,alle
bruggenendemeestekerkenenkastelenwarenverwoest.Vandebeidegrootstesteden
bleefdebinnenstadvanRoermondgrotendeelsgespaard,maarheeftVenlozwaargeleden:
alleenalindezestadwaren6480huizen verwoest.1613
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B H ! Zeerzwaargeteisterd
Gebieden waarin minstens 50%der woningen
zeer zwaar beschadigdzijn of gebieden,
waarin minstens 25%der woningen zwaar
beschadigd zijnenwelke gebieden bovendien
grotendeels zijn geplunderd

Zwaar geteisterd
Minstens 25%der woningen zwaar
beschadigd,of minder beschadigd, doch
grotendeels geplunderd

Aanzienlijk geteisterd
Minstens 10%der woningen zwaar
beschadigd of aanzienlijk geplunderd

Fig. 118 Verwoestingen door oorlogshandelingen. Naar: Atlas Limburgen

Dewederopbouwleverdeopnieuweenfellestrijdoptussendetraditioneleendemoderne
stromingeninarchitectuurenstedebouw.Herbouwdoortraditionelearchitectenbetekende
handhaven van het oude stratenpatroon en huizenbouw inde Delftse Schooltrant. De
'modernen'legdeninhunplannendaarentegendenadrukopdeeisendiehetverkeerstelde
enkwamenmetplannenvoorbredeverkeersassenomzoomdmethoogbouw.Overigens
isdetegenstellingwelergsterkbenadrukt,nietindelaatsteplaatsdoordebetrokkenen
zelf.Inwerkelijkheid hetzelfsdemeestgeharnastemodernestedebouwerweleenseen
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monument staan en heeft geen enkele traditionele bouwer de vooroorlogse situatie
gereconstrueerd.
DetegenstellingvalthetbesttezienindetweegezichtenvandeherbouwvanVenlo.1614
De stedebouwkundige J. Kayserherbouwde debinnenstad engingdaarbij uitvanhet
historische karakter. Depleinen werden opnieuw aangelegd, waarbij de onregelmatig
gevormdeOudeMarktwerdomgevormdtoteengroterrechthoekigplein.Debelangrijkste
monumenten, zoals de Martinuskerk, werden herbouwd. De straten hielden hun
kenmerkendebochtigeverloop,maarwerdenwelopveelplaatsenverbreed.Desnoods
werden hiervoor gebouwen afgebroken en op de nieuwe rooilijn herbouwd. De
verwoestingenbodenvoortsdemogelijkheideen19e-eeuwsideaalteverwezenlijkenen
dekerken,dieindeoudesituatieingeklemdlagenindebebouwing,openinderuimte
teplaatsen.Almetalheeft eenbelangrijk deelvanhetcentrumvanVenlo,ondanksde
vrijwelongelimiteerdecommercialiseringvandelaatstedecennia,nogsteedshetkarakter
vaneenoudebinnenstad.
Aandewest-enzuidzijde isdeherbouwvooralbepaalddoordeeisenvanhetverkeer.
Voorhet zuidelijke deelvandestad,aansluitend opdeMaasbrug,ontwierpM.PJ.M.
Klijnen het Brugplan. De vernielde brug, een gecombineerde spoor/wegbrug, werd
vervangendoorafzonderlijkebruggenvoorhetspoor-enhetautoverkeer.Aandewestzijde
droegen Klijnen en Kayser beiden bij aan de plannen voor een Maasboulevard. Het
resultaatisweiniggeslaagdtenoemen:eenbredeverkeersaderscheidtdebinnenstadvan
deMaasenheeft ertoegeleiddatdestadhetcontactmetderiviergrotendeelsverloren
heeft (fig. 119).1615
Venrayiseenvandeweinigedorpenwaarindeherbouwgepaardgingmetingrepenin
dewegenstructuur.Hetgemeentebestuurgebruiktedeherbouwombeteremogelijkheden
te scheppen voordegewenstegroeienindustrialisatie.1616Indemeesteanderedorpen
werddevernieldebebouwingvervangenzondergroteingrepenindeplattegrondenisde
herbouwnoghetduidelijkstinhetterreinherkenbaardoordeoverheersendeDelftseschoolarchitectuur.Dezestijlcombineerdemoderneconstructiemethoden(betonskeletten)met
traditionelebaksteengevelsennatuurstenenornamenten.Devormgevingiszorgvuldig,
maarmistderijkdomenvariatievandeverdwenen bebouwing.
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Fig. 119 Venlo opde topografische kaarten tat1935 en 1965
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9.8Ruimtelijkeordeningendezorgvoorhetlandschap
Inde19eeeuwwerdderuimtenogvooraldoorparticuliereningericht.Waardeoverheid
zichactiefmetdeinrichtingvanderuimtebezighieldginghetvrijwelaltijdomsectoraal
beleid,vooraldefensieendebouwvanwegenenkanalen.Ruimtelijkeordeningheeftjuist
temakenmetdetotaleinrichtingvanderuimte,endaarmeemetdeonderlingeafstemming
vanverschillendesectorbelangen.Dezeactiviteitwerdpasinde20eeeuwwerkelijkvan
belang.
Indezeeeuwwerdendeconflicten omderuimtegroterdanooit.Deleefbaarheid vande
stedenwerdbedreigddoorslechteenordeloze(speculatie)bouw,hetbuitengebieddreigde
metlintbebouwingvolteslibbenen'natuur-enlandschapsschoon'werdbedreigddoor
ontginningen enruilverkavelingen. De ruimtelijke ordening werd opgezet om,in het
algemenebelang,dezwakkekrachtentebeschermentegendesterke:destadtegende
speculatie,delandbouw tegendestadendenatuurtegendestadèndelandbouw.
Lidezeparagraafkijkenweverdernaardezorgvoorhetlandschap.Wasdataanvankelijk
vooraleenactiviteitvanparticulieregrondbezitters,latergroeidederolvandeoverheid
endeparticuliere natuurbeschermingsorganisaties.
9.8.1Landgoederen enparken
ïn de parkaanleg werden de particuliere tuinen vanaf de 19e eeuw aangevuld met
stadsparkenenplantsoenen,diehetlevenvandegroeiendestedelijkebevolkingmoesten
veraangenamen.
Destijlvande19e-eeuwseparkaanlegwasdelandschapsstijl,diewordtgekenmerktdoor
gebogenlijnen,grotegazons,vijverpartijenenverspreideboomgroepen.Delandschapsstijl
waseenreactieopdeoudegeometrischetuinen.Deveranderingweerspiegeltvooraleen
veranderinginsmaak,hoewelookdelagereonderhoudskostenzekerhebbenmeegewogen.
Symboliseerde de geometrische tuin de macht van de mens over de natuur, de
landschapstuingafjuistdenatuurweerruimte.Debelangstellingvoordenatuurkwam
op in een periode waarin de mens meer dan ooit werkelijk in staat was de natuur te
onderwerpen. Het is geen toevaldat de landschapsstijl zijn grootste bloei beleefde in
Engeland,heteersteindustrieland terwereld.1617
Destijlleiddetoteenvoorkeurvooranderegebieden.Waardeouderegeometrischetuinen
vooral waren aangelegd op vlakke terreinen, ontstond nu belangstelling voor meer
geaccidenteerdland,zoalsdestuwwalbijMookendevestingwerkenronddesteden.In
veel stadsparken aan de randen van binnensteden zijn nog de vormen van de oude
bolwerkenteherkennen.
Demodegingzover,datookoudeparken,dieineengeometrischestijlwarenaangelegd,
opnieuwwerdenvormgegeven.Omstreeks1830gebeurdedatbijvoorbeeldmethetpark
vanD'Erp(Baarlo).
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Ronddelaatsteeeuwwisselingkeerdenindeparticulieretuinenweermeergeometrische
elementen terug.Eenvoorbeeld vaneenparkingemengdestijl vindenwebijhethuis
Mookerheide.Dehernieuwdebelangstellingvoorgeometrischetuinenblijkt ookuitde
heraanlegvandetuinenvanHillenraad(1909),waarbijwerdteruggegrepenopderestanten
vande 18e-eeuwsegeometrischetuin.
DerecenteinventarisatiesvanhetwerkvaneenaantalleidendeNederlandsetuinarchitecten
uitdejaren 1850-1940makenduidelijkdatLimburgopditgebiedgeïsoleerdstondvan
de hoofdstroom in ons land.1618 Het overgrote deel van het werk van de behandelde
architecten lag in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en in de Twentse
fabrikantenbuitenplaatsen, met uitlopers naar Gelderland en Noord-Brabant (de
industriestedenEindhovenenTilburg).Hetmeestewerkinonsgebiedstaatopnaamvan
lokale architecten.

9.8.2Het begin vandemoderneruimtelijkeordening
Ingrijpen vandeoverheidinderuimtelijke ontwikkelingisgeennieuwverschijnsel.In
de vorige hoofdstukken kwamen we al regelmatig voorbeelden tegen: planmatige
ontginningen,regels voorbebouwing enstrateninsteden,bescherming vanbossenen
heidevelden.Indemeestevandebovenstaandevoorbeeldengingheteromtevoorkomen
dat individuele actiesde belangenvandegemeenschap zoudenschaden.Inditopzicht
lijkt erweinignieuws onderdezon.
Ookalswekijkennaardebelangrijksteelementenvandemoderneruimtelijke ordening
blijken historische parallellen te bestaan. Die elementen zijn1619, naast de concrete
maatregelen, de achterliggende idealen en de wetenschappelijke onderbouwing.
Middeleeuwseplanmatigeontginnings-ennederzettingstypen zijnzozeerdoordachten
uitgeprobeerd, dat wevaneen wetenschappelijke onderbouwing mogen spreken.Nog
sterkergeldtdatvooreenvestingalsStevensweert,waarinzowelderesultatenvaneen
langevestingbouwkundig-wetenschappelijketraditiealseenesthetischideaalteherkennen
valt. Een goed voorbeeld van de combinatie van idealen, praktische uitvoering en
wetenschappelijke inzichtenzienwebijdetuinstadbeweging.Hetideaalvaneenbetere
mensdooreen betereomgevingvindtnogsteedsveelaanhang.
Tochbetroffen demeestevandieouderevoorbeeldensectoraleactiviteiten.Hetnieuwe
vandemoderneruimtelijke ordeninginNederland zitindeschaalen alomvattendheid.
Deruimtelijkeordeningkwamopnaeenkortevoorafgaandeperiodewaarindeoverheid
zich voornamelijk had teruggetrokken. Deproblemen die dat opleverde,vormden de
voedingsbodem vooreennieuweperiodevan overheidsingrijpen.
De moderne ruimtelijke ordening is vanuit twee ontwikkelingen ontstaan: de slechte
woonomstandigheden indestedenendebehoefte omdelenvanhetbuitengebiedtegen
ongewenstye ontwikkelingen tebeschermen.1620
Indestedenmaaktendeslechtewoonomstandigheden ingrijpen vandeoverheidnodig.
Desnellegroeivandesteden leiddetoteensterkeverdichtingvandebebouwinginde
binnensteden en tot snelle, vaak speculatieve en ongeorganiseerde bouw van nieuwe
wijken.DeWoningwetvan1901introduceerdeuitbreidingsplannen,waarinwegenenopen
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ruimtenalvoorafwerdenvastgelegd.In1921werddewetuitgebreid,waardoordeoverheid
ookdebestemmingvanniet-openbareruimtenkonvastleggen.1621
Inhetlandelijkgebiedginghetomhettegengaanvanstedelijkeuitwaaiering.Hetbegin
wasde'strijdtegendelintbebouwing'indejaren '20.Deoprukkendebebouwinglangs
wegenenrivierenbedreigdeenkelehooggewaardeerdeopengebiedenindeomgeving
vandesteden.DestrijdwerdvooralgevoerdomhetGeinenomgevingbijAmsterdam,
enwerdgewonnendoordelandschapsbeschermers.Hetzetteeenontwikkelingingang
waarbij uitbreiding van steden endorpen steeds meer gecontroleerd, engebundeld in
'nieuwbouwwijken',plaatsvond.Degevolgenvandezeontwikkelingwordenduidelijk
voorwie,bijvoorbeeld overdeNapoleonsbaan,deNederlands-Belgischegrensovergaat:
waar inBelgiëlangs veel wegen bijna aaneengesloten lintbebouwing voorkomt,gaan
vergelijkbare Nederlandse wegendooropengebied.
DeWoningwetwasdeeerstenationalewetophetgebiedvanderuimtelijkeordening.Het
waseenstapineensteedsverdergaandebemoeienisvandeoverheidopdeinrichtingvan
deruimte.Lagendietakenaanvankelijkbijdegemeente,gaandewegontstondeenbehoefte
aan coördinatie.Nadat eenherziening van deWoningwet in 1931het streekplan had
opgeleverd,werdin1938voorheteerstgesprokenover'hetNationalePlan'.1622In1941
werdhiertoeeenafzonderlijke RijksdienstvoorhetNationalePlanopgericht,devoorloper
vandeRijksplanologischeDienst.HeteersteLimburgsestreekplanwashethierbovenal
genoemdePeelplanuit 1935.
Vooral inhet buitengebied had devroegeruimtelijke ordeningnauwe bandenmetde
natuurbescherming,dieindezelfde periodeopkwam.
9.8.3Debeginjarenvande natuurbescherming
Rond de laatste eeuwwisseling werd in korte tijd een hele reeks organisaties voor
natuuronderzoekennatuurbeschermingopgericht.1623Hetkangeentoevalzijn,datdeze
'EersteGroeneGolf' ongeveersamenvielmetdeversnellingindeontwikkelinginhet
landelijkgebied.Doordeontginningenverdwenenheidevelden,bossenenmoerassenin
eenongekendtempo.Werdendezegebiedenaanvankelijkbeschouwdals'woestegrond',
gaandewegbrakhetbesefdoordathierbijzonderelandschappenmeteeneigenplantenen dierenwereld verloren dreigden te gaan. Met wetenschappelijke, esthetische en
recreatieveargumentenbegonnennatuurbeschermerstestrevennaarbehoudvandergelijke
'natuur'gebieden. Vooraanstaande organisaties waren de Vereniging tot Behoud van
NatuurmonumenteninNederland,opgerichtin1905,endeprovincialezusterorganisaties
dievanaf1927werdenopgericht.EendaarvanwasdeStichtingHetLimburgsLandschap
(1931).
Intussen wasookenigewetgevingterbescherming vannatuur-enlandschaptotstand
gekomen. Was de Noodboswet uit 1917 nog vooral gericht op veiligstelling van
houtvoorraden,deBoswetvan 1922diendeookdebeschermingvannatuurschoon.Om
natuurschoontebeschermenwaszelfs onteigeningmogelijk.DeNatuurschoonwetvan
1928boodlandgoedeigenarenbijeengoedbeheerdemogelijkheidvanbelastingvoordelen.
De wet was vooral gericht op het tegengaan van de verkaveling van bossen voor
433

villabouw.1624Dezewettenleiddeermedetoe,datookStaatsbosbeheer zichbezigging
houden metnatuurbescherming. In 1929kreegdeorganisatiede 'bescherming vanhet
natuurschoon' erofficieel alstaak bij.1625
Verliesvannatuurwaarden doorontginning:eenvroegvoorbeeldvanbewustwording
Alinhetbeginvande20eeeuw,toendegrootsteontginningsgolfnogmoestkomen,warensommigen
zich al bewust van het verlies aan natuurwaarden. In het verslag van de vergadering van de
Nederlandsche Botanische Vereeniging van 13 augustus 1903 (Lotsy, 1904, pp. 29-30) vragen
sommigeledenzich af waarom defloravan debezochtemoerasgebieden inBelgiëenbijWeertzo
verschillen. Hetverslagvervolgtdan:
'Helaaszalonsdegelegenheidomdiekennisoptedoenalzeerspoedigontnomenwordendoorhetin
cultuurbrengenvandieinteressantemoerassen.
Waar zich twee jaren geleden het uitgestrekte Wijfelterbroek bevond, met een oppervlakte van
omstreeks 300H.A.,bedektmeteenzeereigenaardigegemengdevegetatieentendeelemettijpische
laag-veenvormingen,daarvertoondezichnueenuitgestrektveldmethaverstoppels.
Debeek,dieerdoorheenlooptendievroegerintalloozekronkelshetmoerassigegebieddoorsneed,is
ineenbreedafwateringskanaal veranderd.
DemoerassenvanhetWijfelterbroek behooren dusreedstothetverledene.Maardaarmedehoudtde
vernieling der flora van deze streek niet op, want ook de geheele moerasstreek tot aan de Zuid
Willemsvaarttoe,dezoogenaamdeKalverpeel,wordtdoorhetafwateringskanaal mededrooggelegd.
Dewaterstandiserbijna eenmeterverlaagd,zoodatplantendievroegerinhetmoerassigstegedeelte
groeiden,thansdroogvoetstebereikenwaren.
Hetisechterduidelijk datdezesoortenhiereenwissendoodtegemoetgaan.Inderdaad,hetishoog
tijddatonzeflorabeschermdworde!'

De activiteiten van de natuurbescherming waren aanvankelijk vooral gericht op het
aankopenvanbelangwekkendeonontgonnengebieden.Eenvoorgenomenontginningwas
in veel gevallen de aanleiding tot aankoop. Daarnaast werden al snel landgoederen
aangekocht,vaak omeendreigende verkavelingvoorvillabouw aftewenden.
Natuurmonumentenkochtin 1927haareerstegrotebezittinginhet onderzoeksgebied:
de Mookerheide. Dat gebied bestond toen grotendeels uit heide met brem; daarnaast
stonden er enkele groepen zeepijnen en watjonge bosaanplant.1626 Een van de eerste
geslaagdeactiesvandeStichtingHetLimburgsLandschapwashettegenhoudenvaneen
werkgelegenheidsprojectindeBoshuizerbergenbijVenray.In1940verwierfdeStichting
haar eerste bezit, het Sarsven bij Nederweert.1627 In de jaren '30 werden pleidooien
gehoudenomenkelehoogveengebieden,eenlandschapstypedatindietijdbijnametde
dagzeldzamerwerd,tebewaren.
Indezelfdeperiodeondernamdenatuurbeschermingpogingendekanalisatievaneenaantal
Midden-Limburgsebekentegentehouden.Alindejaren '30ontstonden ookprotesten
tegenruilverkavelingen,diemeteenpuuragrarischedoelstellingsteedsmeer landelijk
gebiedopdeschopnamen.In1936steldedebioloogJ.P.Thijsse,toenlidvandeCentrale
Cultuurtechnische Adviescommissie,vooromvolkshuisvestingennatuurbehoud inde
doelstellingoptenemen.Metmisplaatstehumorwerdgeantwoorddatmennietzaghoe
denatuurnutkonhebbenvan verkavelen.1628
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9.8.4Dezorgvoorhetlandschap
Inhetkielzogvandenatuurbeschermingkwamookdebeschermingvanhetlandschap
op.Binnendenatuurbeschermingwasalbijnavanafhetbegineeninhoudelijkediscussie
gevoerdtussenrekkelijken enpreciezen,waarbijdelaatstenvondendatalleen 'echte',
ongereptenatuurbeschermddiendeteworden.Tegenoverditfundamentalistischegeluid
stondendegenendievondendatooklandschappenwaarinmenselijkeinvloedteherkennen
was, beschermenswaard konden zijn. Deze laatste opvatting overheerste bij de grote
natuurbeschermingsorganisaties,die(zoalswealzagen)ooklandgoederen,heidevelden
enproduktiebossen aankochten.
Aandachtvoorhetlandschapkwamdaarnaastuiteenheelanderehoek,vanarchitecten,
stedebouwkundigenenaanverwanten.Hunbelangstellingwasvooralesthetisch.Stadsen landschapsschoon diende behouden te blijven voor het geestelijk welzijn van de
bevolking. Deze activiteiten leidden tot de oprichting van deBond Heemschut en de
verschillende welstandscommissies. Belangrijk was ook de Contact-Commissie voor
Natuur-enLandschapsbescherming.DeWerkgroepvoordeCultuurlandschappendiedoor
de Contactcommissie was ingesteld, ontwikkelde een eerste indeling van
cultuurlandschappen.
Veelaandachtkreegbijvoorbeeld hettegengaanvanontsierendereclamelangswegen,
eenstrijd dieindejaren '30metsucceswerdbekroondmaarmomenteelalsnoglijktte
worden verloren.

9.9Sporeninhetlandschap
De 19eendeeerstehelft vande20eeeuw zijn eenbuitengewoondynamischeperiode
geweestvoorhetlandschap.Vooraldevoormaligeonontgonnengeiedenveranderdenvan
karakterdoorbosaanplanten,vooralindeeerstehelftvande20eeeuw,doorontginningen.
Hierontstondeengeheelnieuw,grootschaligenrechtlijnig, landschap.
Deveranderingen inhetoudecultuurland warenmindersterk,maarnamen welinhet
tweedekwartvande20eeeuwsterktoe.Lidezeperiodewerdenveelbekengekanaliseerd,
deeddeopkomstvanhetprikkeldraadgroteaantallenheggenenhoutwallen verdwijnen
envondendeeersteruilverkavelingenplaats.
Typischeelementenuitdezeperiodezijn ookdegrotewegen,kanalenenspoorwegen.
Ze maken duidelijk dat het gebied meer dan ooit verbonden raakten met derest van
Nederland enmetdeaangrenzende landen. Demeeste van dezegrote infrastructurele
werkenwerdenbuitendebebouwdekernenomgeleid,maargavenwelweeraanleiding
totnieuweindustriëleenwoonbebouwing.Vooralouderijkswegenenlangsstationswegen
(verbindingswegen tussendorpen enstations)ontstond lintbebouwing.
Deaanlegvandenieuwekanalenenspoorwegenmaakteinhetmiddenvande19eeeuw
degrootschaligeturfwinning indePeelmogelijk, waarvanhetdorpendekanalenvan
Griendtsveendemeestkarakteristieke overblijfselen vormen.
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Roermond en Venlo raakten in de 19e eeuw hun vestingwerken kwijt en begonnen
langzaamuittebreiden.Pasindeeerstehelftvande20eeeuwgingdeuitbreidingsneller.
VenlobreiddeookuitopdewestoevervandeMaas.Destadsuitbreidingenuitdeeerste
helft bestonden voor een deel uit gesloten bouwblokken. Daarnaast kwamen
laagbouwwijken en kleinschalige uitbreidingen voor. De laatste, gekenmerkt door
afzonderlijk ontworpen woningen,overheerstedeuitbreidingen vandedorpen.
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10 De laatste halve eeuw
Voordejongstegeschiedenis beperken weonstotenkelehoofdlijnen. Dezeperiode
isnog geen afgesloten hoofdstuk: demeeste ontwikkelingen zijn nogsteeds gaande
endeaangelegdelandschapselementenfunctioneren nog.Beschermingvanelementen
uit deze periode is nog ongebruikelijk: de Monumentenwet hanteert een minimale
ouderdom van 50jaar 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 onderte brengen. Het stopzetten van de ontginningen vormt ook in dit
opzicht een breuk. De (weinige) overgebleven heidevelden en bossen veranderden
vanontwikkelingsruimten inbeschermenswaardige 'natuur'gebieden.Daarmeewas
deruimteop.Sindsdienbetekentiederenieuweontwikkelingeengevechtomruimte
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.

10.1 Sociaal-economische ontwikkeling
De invloed van de overheid op het landschap nam verder toe. In bijna alle grote
landschappelijke veranderingen vandelaatstehalve eeuwisderol vande 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 ruimtelijke
ordening eraan bijgedragen dat gebieden vrij zijn gebleven van bebouwing en dat
natuurgebieden werden beschermd.
De economie wordt de laatste halve eeuw gekenmerkt door diversificatie. De
landbouwwerdvandeeersteplaatsverdrongendoorindustrieendienstensector,maar
vertoondeweleengrotedynamiekenbleefinhetbuitengebieddegezichtsbepalende
en in economisch opzicht de belangrijkste activiteit. De ontwikkelingen in de
landbouw,diemeer danwatookhet landschaphebbenveranderd,vondendelaatste
decenniaplaatsineensituatiewaarindelandbouw sterkgereguleerden afgeschermd
binnen de E.E.G. (E.U.) functioneerde.
De nijverheid is vooral in de jaren '50 en '60 toegenomen, gestimuleerd door de
provinciale en veel gemeentelijke overheden. Venray is een voorbeeld van een
gemeente die in de naoorlogse jaren haar toekomst in industrialisatie zag.1629 De
laatste decennia loopt het aantal industriële bedrijven terug. In de dorpen en in het
buitengebied verdwenen bijvoorbeeld veel vandekenmerkende zuivelfabrieken en
steenbakkerijen. De dienstensector bleef daarentegen tot op heden groeien.
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10.2 Verbetering van de infrastructuur
De sterke groei van de mobiliteit indetweede 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.
DebouwvanautosnelwegenkwaminNoord-enMidden-Limburglangzaamopgang.
Rond 1975 lagen er nog maar een paar stukken: Eindhoven-Weert-Wessem-EchtMaastrichtenEindhoven-Venlo-Duisburg,delenvanwattegenwoordig 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
vierstrookswegbijVenloentussenRoermondenBaexem.Sindsdien isdaar,behalve
een nieuwe oost-westverbinding ten zuiden van Gennep (A77 Nijmegen-BoxmeerGoch),nauwelijks ietsbijgekomen.Voordekomendejaren staatdeomstreden aanleg
van de A73 Venlo-Roermond-Echt op het programma.
De20e-eeuwseautosnelwegenhebbeneenenigszinsgebogentracé,waarmeezeafwijken
van dekaarsrechte 19e-eeuwserijkswegen. Een licht gebogen tracé biedt een grotere
landschappelijke afwisseling envoorkomtvervelingbijdebestuurders.1630
Indevelestads-endorpsuitbreidingenwerdeendichtnetvanverhardewegenaangelegd.
Inhetbuitengebiedverminderdehetaantallokalewegenjuist:hierwerdeengrootaantal
onverhardewegenvervangendooreenkleineraantalverharde.Vooralbijruilverkavelingen
verliepdezeontwikkelingschoksgewijs.Enerzijdsstimuleerdedetoenamevan(agrarisch)
verkeerdeverharding,anderzijdswerdeengrootaantalontsluitingswegenoverbodigdoor
deschaalvergrotingindeverkaveling.Daarmeewerdengrotedelenvanhetbuitengebied
juist ontoegankelijker.

10.3 Delfstoffenwinning
Dewinningvandelfstoffen bleefeenbelangrijke activiteit.Weliswaarhielddewinning
vanturf openkwamdeaangelegdesteenkoolmijn inVlodropnooitinbedrijf,maarde
zand-engrindwinning bereikte eenongekende omvang.Dedelfstoffenwinning kwam
steedssterkerinconflict metdebelangenvandenatuur-en landschapsbescherming.

10.3.1 Turf
Deturfwinning liepvanafdejaren '50terug.Drukvannataurbescherrningsorganisaties
leiddeertoe,datdelaatstehoogveengebieden werdenaangewezen alsnatuurreservaat.
Aflopendeconcessieswerdennietmeerverlengdendoorlopendeconcessiesterdiscussie
gesteld. In 1984hield deturfwinning in dePeel op.1631In 1986 verbood de Raad van
State aan Van de Griendt Exploitatiemaatschappij om een gebied ten noorden van
Griendtsveen,indegemeenteHorst,aftegraven.Hetgebiedwerdhetjaardaaropverkocht
aan Staatsbosbeheer.
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IntotaalzijnindePeelnogzo'n4000hahoogveenover(inheelNederlandisdat10000
ha, vergeleken met 230000ha in 1600).1632Deze laatste restanten hoogveen worden
nietmeerbedreigddoorafgraving,maarnogweldoorwateronttrekking,vervuilingen
brand.Deafgegraven gebiedenzijngrotendeels omgezetinbosencultuurland.

10.3.2 Steenkool
Inhetbeginvandejaren '50ontstondopnieuwbelangstellingvoordesteenkoolonder
Noord- en Midden-Limburg. In 1952stelde deregering de Peelcommissie in,die de
mogelijkheden voorkolenwinningindeNoord-LimburgsePeelmoestonderzoeken.In
hetzelfdejaarwerdbegonnenmetdeaanlegvantweeschachtenvoordeStaatsmijnBeatrix,
inhetMeinweggebied onderVlodrop.Dezemijn zoudevrijweluitgeputte Staatsmijn
WilhelminainTerwinselenmoetenvervangen.HetBeatrixveldwerduitgebreiddoorde
aankoopvaneen concessieaandeDuitse zijde vandegrens.1833Deverwachtingenin
destreekwaren hooggespannen.
Hetzounietzoverkomen.Aanheteindvandejaren'50verslechterdendevooruitzichten
voordeNederlandsesteenkoolmijnen.Deconcurrentievanolieenaardgas—in1959werd
hetgasveldbijSlochterenontdekt—namtoe,evenalsdeaanvoervangoedkopesteenkool
vanelders,terwijlmenindietijdooknogverwachtingenhadvankernenergie.Voortsnam
devraagnaarcokesafdoornieuweprocédésindestaalindustrie.In1962werddeaanleg
vandeStaatsmijnBeatrixstilgelegd.Debeideschachtenwerdenonderwatergezetenjaren
lateringebruikgenomenvoordetrainingvandiepzeeduikers.Li1963werdeennegatief
adviesuitgebrachtoverdemogelijkeontginningvansteenkoolindePeel;tweejaarlater
beslootderegeringdesteenkoolwinninggeheelstoptezetten.In1974slotendelaatste
Zuid-Limburgse mijnen.

10.3.3 Grind
Degrindwinning isindeloopvande20eeeuwsteedsgrootschaligergeworden,onder
meer gestimuleerd doordat de Maaskanalisatie de mogelijkheden voor scheepvaart
verbeterde.Tot1970wasdegrindwinningnoggrotendeelsbeperkttothetwinterbedvan
deMaas,daarnawerden ookgebieden daarbuiten weggebaggerd.1634 Opinitiatief van
deprovinciewerdendeontgrindingeninenkelegebiedengeconcentreerd.Indejaren'60
kwamindatverbandhet(omstreden)PlanPanheeltotstand,datgrindwinningvoorzag
ineen aaneengesloten gebied vanongeveer465ha.1635Dezeenormeontgrindingisop
ditmomentvrijwel gereed.
AllangetijdisMidden-LimburgveruitdebelangrijksteNederlandse grindleverancier.
Als bijprodukt van degrindwinning worden grote hoeveelheden zand gewonnen.De
grindwinningheeftgrotegevolgenvoorhetlandschapinMidden-Limburg.Eencompleet
cultuurlandschapisletterlijkinhetwaterverdwenen(fig.120).Betreurenswaardigis,dat
vrijwelnergensarcheologisch onderzoekisverricht.AfentoewordteenMerovingisch
zwaardofeenanderuniekvoorwerpopgebaggerd,alsindicatievoordearcheologische
enhistorische waardendieverdwenen.
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Fig. 120 Stand van de ontgrindingen in het Maasdal in1942,1952,1962 en 1981. Uit:Atlas Lintburgen
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Naafloop vandegrindwinningwordteendeelvandeplassenweeropgevuldenals
landbouwgebied ingericht.In 1982was vande2230hadie toen waren ontgrond,
950haweeraangevuld.1636Derestisaaneenondernemingverkochtdiedeplassen
als watersportgebied exploiteert.
Degrindwinningbevindtzichnuindelaatstefase.Momenteelwordtnoggegraven
bij Panheel. Voordenabije toekomst staatnoggrindwinninginhet gebiedtussen
StevensweertenOhéenLaak(hetzogenaamdeSTEVOL-project)ophetprogramma.
DaarmeezalhetlaatsterelatiefongestoordedeelvanhetMidden-LimburgseMaasdal
worden afgegraven. In de volgende fase verschuift de grindwinning naar ZuidLimburg.Momenteelwordendaardeplannenuitgewerktvoorhet 'Grensmaasproject',
dat voorziet in een ondiepe, maar zeer uitgestrekte grindwinning in het ZuidLimburgseMaasdal.Eenverschilmetvroegereafgravingen is,datdegrindgatenna
afloop van de grindwinning worden ingericht als natuurgebied. Dit wekt de
verwachtingvaneeninteressantenaantrekkelijktoekomstiglandschap,maardatkan
toch niet het verlies van een compleet cultuurlandschap compenseren.
10.3.4Zand
Inhet begin vandejaren '60kreegRijkswaterstaat degedachte omverschillende
kleineontgrondingenvoordewinningvanindustriezandtevervangendoorééngrote
zandput. Daartoe werd eengebied van 540ha, later teruggebracht tot450ha, bij
Bergen aangewezen (fig. 121).
Doordatlandbouwgronden zoveelmogelijk werdenontzien,ligteengrootdeelvan
de concessie in de Bergerheide. De winning begon dicht bij de Maas, waar de
Voorhaven en de Leukerheideplas werden uitgebaggerd. Het grootste deel vande
concessielagverdernaarhetoosten enwerd ontsloten doordebouwvaneensluis
in 1970/'71. De winning vorderde tamelijk langzaam, vooral omdathet zandvan
slechtekwaliteit bleek.Aanhet eind vandejaren '80 was60hauitgebaggerd.1637
Overigensishetnietdeenigegrootschaligezandwinningindeprovincie:veelzand
komt als bijprodukt uitde Midden-Limburgse grindgaten.

10.4 Land- en bosbouw
In de tweede helft van de 20e eeuw is de landbouw geïntensiveerd en
gemechaniseerd. Het leidde tot vormen van landbouw die dicht tegen industriële
produktie aanliggen. Het groeiende belang van fossiele brandstoffen, nadat de
landbouwduizendenjarenopzonne-energiehadgedraaid,markeerdeeenbreukin
delandbouwgeschiedenis.Steedsmeerlandbouwproduktenbereiktendeconsument
pasnaindustriële verwerking.Deontwikkelingen indelandbouw hebbenenorme
gevolgen gehad voorhet cultuurlandschap.
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Fig 121 De zandconcessie Bergerheide op de Topografische Kaart van 1987. Daarnaast is de omvang
van de concessie aangegeven. Naar: Centrale Industrieland Voorziening, 1989, p. 149

10.4.1 Ontginningen
Nadeaangekondigde ontginningsstop (1960)gingendeontginningen nogenige tijd
door, alsuitloop van oudere plannen.Berucht was indit verband de ruilverkaveling
metdeonschuldigklinkendenaamLollebeek(fig. 122).Binnendezeruilverkaveling
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
hetMinisterievanOnderwijs enWetenschappen,tegendevoorgenomen ontginning
hiervan mochten niet baten: de plaatselijke commissie deelde mee de grond nodig
tehebbenvoorvestigingvanboerendieeldersinhetruilverkavelingsgebied moesten
verdwijnen.1638
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Fig.122k
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Fig.122De ruilverkavelingLollebeekisafgesloten in1972. KaartAgeeftdeoudesituatie, kaartBde
situatie na de ruilverkaveling. In het grootste deel vanhetgebied is het verkavelingspatroon veel
grootschaliger geworden. Eenuitzondering vormen enkele gebieden inhetzuidwesten enwesten van
hetgebied, waarjuist eennadereinvullingvanhetlandschap heeftplaatsgevonden. Hetgaathierom
restantenheide enwoestegrond, diealsonderdeelvanderuilverkaveling werdenontgonnen. KaartC
laatziendateenaantalboerderijen uithetdorpnaardezenieuw ontgonnengronden werdverplaatst.
Uit:JaarverslagCentraleCultuurtechnischeCommissie, CultuurtechnischeDienstenStichtingBeheer
Landbouwgronden 1968,p. 78; 1972, pp.94-95

De grote druk op de grond leidde in de jaren '80 nog tot illegale ontginningen.
Regelmatig werden bossen gekapt, waarna de vrijgekomen grond met maïs werd
ingezaaid. Vervolgens werd de herplantplicht binnen drie jaar, die de Boswet
voorschrijft, genegeerd. In 1987was opdeze wijze in Limburg al meerdan300ha
bos verdwenen.1639
Tochvallendezeoppervlakteninhetnietbijdecijfers uitdeeerstehelft vandeeeuw
enkonden zehet verlies aanlandbouwgrond doorstedelijke uitbreidingen bij lange
nanietcompenseren.Indetweedehelft vande20eeeuwkromphet landbouwareaal
voor het eerst in lange tijd weer in.

10.4.2 Diversificatie en specialisatie
Indeprovinciale economiewerddelandbouw vandeeersteplaats verdrongen door
industrieendienstensector.Deontwikkelingindelandbouwveranderdevanrichting.
Nade sterkeuitbreiding vanhet areaalin devorigeperiode,volgdenueenfase van
reconstructie. Vooral de stijging van de arbeidsproduktiviteit in de landbouw was
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opvallend.1640 Op het overblijvende land werd steeds meer geproduceerd door
steeds minder mensen.
Delandbouwheeft zich ontwikkeld toteenzeerkapitaalintensievebedrijfstak, met
een hoge mate van specialisatie.Werden landbouwbedrijven indevorigeeeuw nog
vooralonderscheiden naaromvang,tegenwoordigbenoemenweeenbedrijf naar zijn
specialisme.1641 Toch zijn de aloude verschillen in bedrijfsgrootte wel van belang
gebleven: vooral dekleine bedrijven schakelden over opintensieve veehouderij of
op tuinbouw, en bieden een geheel andere aanblik dan de meertraditioneel ogende
grotere bedrijven.
De champignonteelt biedt een mooi voorbeeld van een teelt die sterk in één regio
is geconcentreerd. De teelt, die kort voor de eeuwwisseling in Nederland werd
geïntroduceerd, bleeflangetijd beperkttotdeZuid-Limburgsegrotten.In 1948begon
de champignonteelt in Horst en een jaar later in Mook. Vandaar verbreidde de
innovatie zich vooral viapersoonlijke contacten tussen telers.Ook schaalvoordelen
in aankoop vangrondstoffen enverkoopvaneindprodukten leidden vanafhetbegin
tot concentratie van de teelt, vooral in Horst en in Helden/Kessel. Dit werd nog
versterkt doordat verwerkingsbedrijven en (in 1959) het Proefstation voor de
Champignoncultuur zich eveneens in Horst vestigden.1642
Opeenietshogerschaalniveauvertoontdeaspergeteelteensoortgelijkeconcentratie.
Asperges gedijen het best optamelijk 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).1643 Momenteel is de teelt binnen
Nederland geconcentreerd in Noord- en Midden-Limburg. Binnen dit gebied is de
aspergeteelt, vooral door de grote vraag uit Duitsland, sterk uitgebreid.
Tuinbouw vinden we in de Peel, met als oudste kern Helenaveen, en rond Venlo.
Inhet laatstegebied isdetuinbouw inde20eeeuwvoortdurend voorde oprukkende
stadsbebouwing uitgeschoven.
Deintensieveveehouderij ontstond inhaarhuidige,industriële vormindejaren '60
en '70,hoewel de bedrijfstak wel oudere wortels heeft. Deze activiteit is vooral in
hetPeelgebied geconcentreerd.Demeestebedrijven zijninhogemategespecialiseerd
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 enpluimveebedrijven van belangenzijn er bedrijven diezich
specialiseren op meer exotische diersoorten als nertsen.
De verschuiving naar de veeteelt uit zich in een toegenomen oppervlakte van het
grasland. Fig. 100laat zien datde oppervlakte grasland indeloop van de20eeeuw
steeds is verder toegenomen, inde eerste helft van deeeuw ten koste vanheide en
bos, nadien ten koste van de oppervlakte bouwland. In werkelijkheid is de
verschuivingnog sterker, omdatdeakkerbouw steeds meerindienstkwamte staan
van deveehouderij. Detraditionele granen maakten plaats voorvoedergewassen en
vooralvoormaïs,datgebruiktwordtalsveevoerendaarnaastaantrekkelijk isdoordat
het grote hoeveelheden mest kan verdragen.
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Fig.123DeruilverkavelingEchtisafgeslotenin1983.Debovenstekaartgeeftdeoudesituatie,deonderste
desituatienaderuilverkaveling.Debovenstekaartlaatzienhoehetlandschapindriedelenuiteenvalt.Het
westelijkegebiediskleinschaligverkaveldoudcultuurland.HetzuidoostelijkeishetvoormaligeEchterbos,
datinde17e-19eeeuweveneenskleinschaligverkaveldismaarwelregelmatigerisingedeeldenherkenbaar
isaanrechthoekigwegenpatroon.TussenbeidegebiedenligthetvoormaligeEchterbroek,datinde19eenhet
begin vande20eeeuwgrootschalig ontgonnen enbebostis(debosgebieden zijndonker gekleurd). De
ruilverkavelingheeftweiniggevolgengehadinhetcentralegebied,maarheeftweleensterkeschaalvergroting
indebeideanderegebiedentotgevolggehad.Deverschillentussendelandschappenzijndaardoorgenivelleerd.
Uit:JaarverslagCentraleCultuurtechnischeCommissieenLandinrichtingsdienst1983,pp.112-113
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Enkele kwantitatieve gegevens over ruilverkavelingen/landinrichtingsprojecten in Noorden Midden-Limburg
Tabel 27 geeft een aantal gegevens over twaalf ruilverkavelingen/landinrichtingsprojecten, die
gereedkwamen tussen 1960 en 1990.1644 Samen omvatten deze gebieden rui m 45 000 ha,
wat neerkomt op eenderde van het hele onderzoeksgebied.
De tabelmaakt duidelijk dat het om 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. Vóór de
ruilverkaveling/landinrichting was gemiddeld iets meer dan 20% van de wegen verhard.
Hoewel groteverschillen tussen de gebieden voorkwamen, lijkt het percentage verharde wegen
vóór de ruilverkaveling in de loopvan 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 met 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 de60 à70%van
de (zelf met ruim een derde afgenomen) totale lengte aan wegen. In absolute cijfers
verdubbelde de lengte aan verharde wegen. Degrote afname is te zien bij degroep onverharde
en halfverharde wegen, waarvan de lengte met ruim 70% afnam.

10.4.3 Veranderingenin het bestaande cultuurland
De ruilverkavelingen schoven vooral vanaf dejaren '50 als een enorme bulldozer
over het landelijk gebied. Tabel 27 geeft een indruk van de veranderingen in een
aantal ruilverkavelingsgebieden. Figuur 123toont het ruilverkavelingsgebied Echt
vóór ennaderuilverkaveling. Deverschillen tussende verschillende landschappen
in het gebied blijken sterk genivelleerd.

10.5 De nederzettingen
10.5.1 Sterke groei
De laatste decennia zijn gekenmerkt door een sterke groei van het stedelijk
ruimtegebruik. Vooraldebeidegrotestedenzijn zeersterkuitgebreid,maarookeen
aantaldorpen groeidehard.Venlobreiddezichuitaandeweerszijden vandeMaas;
Blerickwerdeen voorstad vanVenlo.Buitendesteden wasdeontwikkelingdivers.
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.
Inhetbuitengebiedwerdendeonbewoondegebiedensteedskleinerdoorverplaatsing
van boerderijen uit dekernen.Het aantalboerderijen namsterk af; de leegkomende
gebouwenblevenmeestalstaanenwerdenvooranderedoeleindengeschiktgemaakt,
een verschijnsel dat wel eens is aangeduid als 'verborgen suburbanisatie'.
Indejaren '50en '60diendedeuitbreiding vooralomeensnelgroeiende bevolking
tehuisvesten.Nadienzwaktedebevolkingsgroeiaf, maarbegonhetaantalbewoners
per woning te dalen. Dit werd veroorzaakt door maatschappelijke ontwikkelingen
en mogelijk gemaakt door de groeiende welvaart. Zelfs bij de huidige geringe
bevolkingsgroei neemt de behoefte aan ruimte voor wonen en andere stedelijke
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functies (zoals het verkeer, dat zowel in bewegende als in stilstaande toestand veel
ruimte inneemt) nog steeds toe.

10.5.2 Typen
Het merendeel uit van de enorme bouwstromen van de tweede helft van de eeuw
bestond uit twee typen. Het eerste, hoogbouw, is gezichtsbepalend voor veel grote
stedelijke uitbreidingen.Hettweedetype,dezeerNederlandsedoorzonwoning,werd
ingroteaantallen gebouwdinplanmatigenieuwbouwwijken aanderandenvansteden
endorpen.Hetverschiltussendetweetypenzitnietzozeerinhetruimtebeslag,maar
in de verdeling. In de laagbouwwijk is de open ruimte sterk versnipperd en
grotendeels privébezit, bij hoogbouw is de bewoning meer geconcentreerd en zijn
de groengebieden grootschaliger en vaak gemeenschappelijk. Hoogbouw is,als de
wareopvolgervanhetgeslotenbouwblok,vrijwelbeperkttotstedelijke uitbreidingen,
terwijldelaagbouwwijken zowelinstedenalsindorpenwordenaangetroffen. Tussen
beidebestond ookeensociaalverschil,waarbijdelaagbouw vooralhuisvesting 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 tevormen.Hoeweldehuizentallen een stedelijke
atmosfeer zouden doen vermoeden,toont de werkelijkheid juist eenradicale afkeer
van de stad. Het meest typerende verschil met de stedelijke woonomgeving is het
straatprofiel, dat ontstond doorheteigenaardige gebruikomhuizen opongeveer 1/3
vandekavels tebouwenendezogewaardeerdeprivétuin teverdelen ineen onnodig
klein stuk achter het huis en een nog kleiner stuk ervóór.

10.5.3 Problemen
Deruimtelijke scheidingvanwonen,werken,recreatieenverkeerheeft destedebouw
in de tweede helft van de 20e eeuw bepaald. Het heeft de planningsopgaven
vereenvoudigd en conflicten tussen activiteiten voorkomen, maarbleek gaandeweg
ook grote nadelen te bezitten. Het land werd gevuld met zielloze woonwijken die
overdag uitgestorven waren,met werkwijken die 's-avonds leeg enonveilig waren,
met recreatiegebieden waar een groot deel van de week niets gebeurde en met
voortdurende verkeersopstoppingen indeverbindingentussendegebieden.Deideeën
waren ontwikkeld in een periode waarin groei van de mobiliteit nog uitsluitend
positief werd beoordeeld. Heteffect wasechter, datmobiliteit niet meer uitsluitend
eenrechtwas,maarookeennoodzaak.Zoalseenjournalisthetonlangsverwoordde:
geen postcodegebied is ontworpen om er het grootste deel van de tijd door te
brengen.16*5
Debinnensteden verloren steeds meerfuncties en werden somshalf afgebroken om
hetverkeerruimbaantegunnen.Naarmatedewerkelijke centraterreinverloren,werd
almaar kwistiger gestrooid met determ 'centrum'. Nade winkelcentra kwamen de
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bejaardencentra,medischecentraenmeubelcentra,totdatuiteindelijk zelfsinstellingen
voor landbouwkundig onderzoek zich 'centrum' gingen noemen.
De positie van de stadscentra werd nog extra verzwakt door de relatief grote
zelfstandigheid van de wijken.1646 De Nederlandse stedebouw was gericht op de
bouw van woonwijken met eigen voorzieningen, die binnen de grote stedelijke
gebiedeneenwoonmilieu moestenscheppenmeteenzekeredorpse kleinschaligheid.
Dewijkenfunctioneerden zeldennaarbehoren,maardezwakkerelatievandewijken
met het centrum is in vrijwel ieder stedelijk gebied opvallend.
Hetisvooralaanderuimtelijke ordeningtedanken,datdestadscentrade aanslagen
ophun bestaan overleefden. Deontwikkeling van weidewinkels langs snelwegen is
in ons land effectief tegengehouden (althans tot voorkort) en de winkelfunctie van
de binnensteden bleef overeind. In de gebieden die nog een menging van functies
vertoonden, de binnensteden en delen van de 19e-eeuwse ringen, veranderde het
beleidindejaren '70vanrichting.Vooraldestadsvernieuwing bood mogelijkheden
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.

10.5.4 Lokatie van de nieuwbouw
Deuitbreidingen gingen vooraltenkostevancultuurland.Wasindeeerstehelft van
de eeuw geprobeerd om nieuwbouw op de heide te realiseren om landbouwgrond
te sparen, nu verschoof de nieuwbouw naar de laatste gebieden. Vooral de
bouwlanden, relatief droog en vaak dicht bij de nederzettingen, vormden gezochte
locaties voor nieuwbouw. De natte graslanden in de beekdalen brachten hogere
bouwkostenmetzichmee.Deheideveldenenbossenwerdengaandeweg aangewezen
als natuurgebied en daarmee vrijwel onaantastbaar. Figuur 124 laat zien dat meer
dan de helft van de nieuwbouw heeft plaatsgevonden op gebieden die in 1840 als
bouwland ingebruik waren.Hetgrootstedeeldaarvan bestaatuit oude dorpsakkers
(velden).
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Fig. 124 Het bodemgebruik in 1840 van het land dat in 1987 stedelijk gebied was

10.6 Ruimtelijke ordening endezorg voor hetlandschap
Zoals vaker,liepen deontwikkelingen in het landelijk gebied enigedecennia achter
bij dieindestad. Ook indelandelijke gebieden leidde deconsequente scheiding
van functies, zoals die vooral door de landbouw werd voorgestaan, tot
monofunctionele saaiheid.Ondanksvroegepleidooien voor 'plattelandsvernieuwing'
naar analogie vandestadsvernieuwing, bleef grootschalige scheiding van functies
tot indejaren '90dehoogste wijsheid.
10.6.1De bescherming van natuur en landschap
Aankoop van 'natuur'gebieden wasnoglange tijd de belangrijkste activiteitvan
natuurbeschermingsorganisaties. Hetheeft geleid tot behoudvaneenklein deelvan
dehoogveen- enheidegebieden. Alin 1937 had deCommissie van Advies inzake
de Natuurmonumenten van het Staatsbosbeheer (de 'Commissie Weevers')
aangedrongen op behoud vaneen deel vande Groote Peel. Hetheeft noglang
geduurd,maarin 1951 kochtStaatsbosbeheerdeeerstepercelenaan.In 1952volgde
de 131 haPeelgrond diedegemeenteNederweert nogbezat;de turfwinningsrechten
diederdennogbezaten werdenin1956afgekocht. Tallozekleine aankopen volgden
en in 1969bezat Staatsbosbeheer 875 ha.1647 Aande Brabantse zijde wees de
gemeente Asten deovergebleven veengebieden inhetbestemmingsplan van 1982
aan als natuurgebied. Intussen waren toen ook elders in de Peel, zoals bij
Griendtsveen, resterende veengebieden beschermd.
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Drievandemeestuitgestrekteheide-,veen-enbosgebiedeninhetonderzoeksgebied
kregendestatusvanNationaalPark:deGrootePeel,deHamertendeMeinweg.1648
Deaankopenvanheide-,veen-enbosgebiedengaannogsteedsdoor,maarverloren
relatief aan belang. Degroei van ruilverkavelingen en de versnellende autonome
veranderingsprocessen indeagrarischegebiedenmaaktendatnudewaardenvande
oudeagrarischelandschappen steedsmeeronderdrukkwamentestaan.Hetleidde
toteenverschuivingvanhetaankoopbeleidnaardezelaatstegebieden.Gebiedenals
DeBeylshof (Heythuysen),Exaten(bijHaelen)enRozendaal(Montfort),dieinde
jaren '70doorHet Limburgs Landschap werden gekocht,zijn typische agrarische
cultuurlandschappen.
Aankoop van gebieden betekent dat het agrarische landschap wordt verdeeld in
gebiedendiewordenveiliggesteldendeveeluitgestrektererestdieonderdruk blijft
staan vande ontwikkelingen in delandbouw en in andere sectoren.Deaankopen
pastendanookineenscheidingsfilosofie, waarbijnatuur/landschapenlandbouwelk
huneigengebiedenkregentoegewezen.Hetalternatief,verweving,werduitvoerig
bediscussieerdenwerdookwelnagestreefd. Streekplannengavenvoorwaardevolle
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 omveeltot stand te brengen.
10.6.2 Landbouw versus natuur
Indepraktijk isderuimtelijke ordeninginhetlandelijk gebiedvandejaren '50tot
indejaren '80grotendeelseenzaakvandelandbouwgeweest.Dezesectorslaagde
erin zichvrijwel te onttrekken aanhetbouwwerkvan deruimtelijke ordening,dat
indevooroorlogsejarenlangzaamwasopgebouwd. Vanuitdelandbouwwerdeen
duidelijke scheidingvanfuncties voorgestaan.Hethoofddoel vanhetNederlandse
landbouwbeleid waseenmaximaleproduktieenexport.Standsorganisaties,boeren
enheteigenMinisteriewerktengezamenlijk aanditdoel.Inhetnieuweagrarische
landschapwasslechtsindemargeruimtevoorandereactiviteiten envoornatuur.
Hetbelangrijkste enmeestingrijpende instrumentwasderuilverkaveling.Ondanks
delandschapsplannen,dieverplichtwarensindsdeRuilverkavelingswetvan1954,
waren deruilverkavelingen van dejaren '60 en '70 ingrijpender dan ooit.Steeds
groter werden de betrokken gebieden en steeds ingrijpender de maatregelen.Van
relatief eenvoudigeruilprocedures omeensterkereconcentratievanhetgrondbezit
te krijgen, ontwikkelde de ruilverkaveling zich tot een instrument om complete
gebiedenopnieuw,envolgensdemeestrecenteinzichten,opnieuwinterichten.In
dejaren '70gold6haalsminimummaat voorakker-ofweilandpercelen,enmoest
een bedrijf 16ha rond de boerderij hebben.1649 Dergelijke eisen leidden tot een
enormeschaalvergroting,waarbijeengrootdeelvandeoudeheggen,houtwallenen
andereperceelsscheidingen sneuvelde.Ingrijpend warenookdeaanlegvannieuwe
wegen,deverplaatsingen vanboerderijen endeverbeterdeontwatering.Demeeste
ruilverkavelingen inNoord-enMidden-Limburgwerdenvoorbereidindejaren '60
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en '70,dusin deperiode waarin deze ingrepen het negatiefst uitpakten voornatuur
en landschap.
Hetresultaat iseenlandschap waarin weinigaanhet toevalis overgelaten.Iniedere
ruilverkaveling kwamen wel enkele reservaten, maar die waren vaak klein van
omvangendaardoorkwetsbaarvoorinvloedenuitdeomgeving.Bovendienismeestal
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 een paar populieren op overhoekjes.
Nadat de ontginningen in het begin van de jaren '60 waren gestopt, werden de
ruilverkavelingen hetsymboolvandestrijdtussen 'landbouw' en 'natuur'.Denatuuren landschapsbescherming, in DenHaag vertegenwoordigd doorhet Ministerie van
OK&W (later CRM), was voorstander van een verwevingsstrategie, bedoeld om
zoveelmogelijkhalf-natuurlijke systemeninstandtehouden.Omdergelijke systemen
te behouden was een voortgezet agrarisch gebruik noodzakelijk, maar moest
verdergaande schaalvergroting enintensivering wordentegengegaan.Deze filosofie
leverde plannen op voor nationale landschapsparken en, het meest duidelijke
voorbeeld van een verwevingsbeleid, relatienotagebieden.1650 Voor de realisering
vandezegedachtenkwamen weinigmiddelen beschikbaarendetegengesteldeopinies
(aanvankelijk tussen beide ministeries,maarvanaf deoverdracht vandeNatuur- en
Landschapsbescherming door CRM aan L&V binnen dat laatste ministerie) bleven
nog tot in de jaren '90 het toneel beheersen.
Toch waren in dejaren '80 waren de scherpste kanten van de tegenstelling af. Met
denieuweLandinrichtingswet (1985)veranderdehetpuuragrarische 'ruilverkaveling'
in het bredere 'landinrichting' enkwam er meer aandacht voor recreatie,natuur en
landschap.Sindsdien ontwikkeltlandinrichtingzichlangzaamtoteeninstrumentvoor
ruimtelijke ordening in brede zin.

10.6.3 Recreatie
Een van de aspecten die in de Landinrichtingswet aandacht krijgen is de
openluchtrecreatie. Deze activiteit is in de laatste decennia steeds belangrijker, en
daarmee ook steeds zichtbaarder, geworden. Zowel intensieve als extensieve
recreatievormen concentreren zichindebossen en in deoude cultuurlandschappen.
De extensieve recreatievormen (wandelen, fietsen) zijn het meest gebonden aan
aantrekkelijke landschappen.Dezegebiedenwordendanookdoorkruistdooreendicht
netvanauto-,fiets-enwandelroutes.Doordatdegebruikers slechtgeorganiseerd zijn
en ineconomisch opzicht weiniginteressant, spelen zeechternauwelijks een rolin
de besluitvorming over het landelijk gebied.
Deintensieverecreatieismindergebonden aanlandschappelijke kwaliteiten,envormt
daar zelfs vaak een bedreiging voor. Toch blijken bijvoorbeeld bungalowparken en
golfbanen voornamelijk demeeraantrekkelijke gebieden optezoeken.Eenvoorbeeld
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is de omgeving van de ruïne van Blijenbeek bij Afferden, waar een van de best
bewaardeoudekampenlandschappendreigtteverdwijnen ondereenenorm golfterrein.

10.6.4 Natuurontwikkeling
Delaatstejarenkomtjuistvanuitdenatuursectoreenroepomscheidingvan functies.
Behoud vanhalf-natuurlijke landschappen inreservaten bleek steedsmoeizameren
kostbaarder. Deoudenatuurreservaten waren vaakeilandentemidden vanintensief
gebruikte landbouwgebieden. In dejaren '80 ging de natuurbescherming meer en
meer streven naar verbindingen tussen natuurgebieden en naar overgangsgebieden
tussen reservaten en landbouwgebieden.
Dit mondde een aantaljaren later uitineen meer offensieve strategie, met plannen
voornieuwenatuurgebieden opmarginalelandbouwgronden.Dooreenhoeveelheid
landbouwgrond her in te richten tot natuurgebied, kreeg de natuur de beschikking
overoppervlaktendieenkelejareneerdernogonmogelijk werdengeacht.Datinkorte
tijd eensysteemkonontstaanmeteengrotewaarde,vooralvoorvogels,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.
In korte tijd werd zowel een praktische als een theoretische basis gelegd. De
theoretischebasiswerdhetzogenaamdecasco-concept,ontwikkelddoorWageningse
landschapsarchitecten. Het casco-concept ging uit van een scheiding van hoog- en
laagdynamischefuncties.Onderdeeersterekendemendelandbouw,onderdelaatste
de natuur. In de praktijk betekende dit een hergroepering van gebieden met
verschillende functies tot grotere eenheden.
Indezelfde tijd werdhet plan Ooievaargepubliceerd, een voorstel omdelen van de
uiterwaarden omte 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 potentiële Oostvaardersplassen, de landbouw
wilde wel wat marginale grond afstaan om elders de handen vrij te krijgen,
grindwinnersensteenbakkerszageneenkansommaatschappelijk draagvlaktecreëren
voor nieuwe ontgrondingen en cultuurmaatschappijen herkenden nieuwe
werkgelegenheid. InZuid-Limburg werd begonnen met omvangrijke grindwinning
met natuurontwikkeling in het Maasdal.
Voorde overgebleven historische cultuurlandschappen en voor de 'mensgebonden
natuur' daarbinnen, vormen de plannen een bedreiging.1651 Waar de belangen van
milieu ennatuureen vasteplaatshebben gekregen inhetbeleid, lijkt depositievan
het historische cultuurlandschap daar zwakker dan ooit.
Opvallendisdeomkeringindoelstellingen.Waareendeelvandenatuurbescherming
nu aandringt op scheiding van functies, om in een aantal gebieden een fictieve
'oernatuur' te kunnen aanleggen, klinken vanuit de landbouw, die zoekt naar
belangenspreidingennaareenbredermaatschappelijk draagvlak, verwevingsideeën
door.
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De toekomst van zowel het stedelijke als het rurale cultuurlandschap staat of valt
methetsucceswaarmeedehuidigeverwevingsideeën indekomendejarenin praktijk
worden gebracht. Zeker in het landelijk gebied lijken de kansen op succes op dit
marnent groter dan enkelejaren geleden. Inhet slothoofdstuk komen wenog op dit
aspect terug.

456

11 Conclusie; toekomst voor een historisch landschap?
Het overgrote deel van dit boek is gevuld met een uitgebreide beschrijving van de
kenmerken endegeschiedenis vanhet cultuurlandschap.Veelvandegegevens zijn
samengevat in de beide grote kaartbijlagen. In dit afsluitende hoofdstuk wil ik een
aantalgrotelijnentrekkenenaanzettengevenvoorhetbeheervanhistorischesteden
en cultuurlandschappen.
Debeschrijving maaktduidelijk, dat de ontwikkeling vanhetlandschap nooit heeft
stilgestaan, maar dat er wel fasen van snellere en van minder snelle verandering
vallen te onderscheiden. Duidelijk bleek wel,dat de ontwikkeling in delaatste 1à
VAeeuwverschildevandiedaarvoor.Vaakwordtdaaromeenscheidingaangebracht
tussen de traditionele en de moderne periode. Daaraan worden vaak de begrippen
verrijking enverarminggekoppeld.Lideeersteperiodezoudeinvloed vandemens
hebbengeleidtoteentoenamevanlandschappelijke variatie,endaarmee 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 wordt door niemand betwijfeld. Of de menselijke
invloed voordien inecologisch opzicht verrijkend heeft gewerkt,is omstreden.Aan
deenekantwaserdeontwikkelingvanhalf-natuurlijke systemen,zoalsheidevelden,
stuifzanden, hakhoutbossen,armegraslandenenakkers,dievannaturenietofslechts
in zeergeringeoppervlakten voorkwamen.Daarmeewerdennieuwe mogelijkheden
gecreèrdvoorveelplanten-endiersoorten.Anderzijds leiddedeinvloedvandemens
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 vrijwel het hele 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
ontwikkelingenelemententoevoegenaaneenbestaandlandschap,vanverarmingals
die nieuwe ontwikkelingen de oude uitwissen. Beide processen hebben altijd naast
elkaar bestaan, maar we kunnen wel zeggen dat tot in de 19e eeuw de balans
doorsloegnaarverrijking. Ondanksallenieuweontwikkelingen blevengenoegoude
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 mogelijk om een omslagpunt aante wijzen. Veeleer
issprake vaneen overgangsperiode, zowelvoorde stedelijke alsvoorde landelijke
gebieden. In de volgende paragrafen onderscheid ik dan ook voor beide gebieden
drieperioden:traditioneel,overgangenmodern.Deperiodenoverlappenelkaar,maar
globaallooptdetraditioneleperiodetotindetweedehelft vande 19eeeuwenbegint
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de moderne periode in het midden van de 20e. Voor elke periode vat ik hieronder
nog eens de belangrijkste kenmerken samen.

11.1 Het traditionele landschap
Hettraditionelelandschapwerdgekenmerktdoorbeperkingen.Inhetlandelijk gebied
werddeexpansievanbevolkingenlandbouw beperktdoorgebrek aanmest,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.

11.1.1 De steden
Historische ontwikkeling
Detraditionele periode begint voorde steden inons gebied in deMiddeleeuwen en
loopt tot de tweede helft van de 19e eeuw. Al 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 vande economie eennet 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 boven het
niveau van plattelandscentra uit. De steden onderscheidden zich van de landelijke
nederzettingen door hun stedelijke rechten, nadruk op niet-agrarische activiteiten,
dichte bebouwing en vestingwerken. Tussen steden en dorpen bevond zich een
onduidelijke groepvanvlekken engrotedorpendieéénofmeerstedelijke 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 bestonden verschillen in
bebouwingsdichtheid enverschillende stadsdelen werdengedomineerddoorbepaalde
bevolkingsgroepen ofactiviteiten.Overhetgeheelgenomen,kenmerktenstedenzich
echter door een dichte bebouwing en een sterke verweving van functies.
De meeste steden in het Maasdalmaakten nahunmiddeleeuwse opkomst een lange
periodevanstagnatie door.Destedenbleventothetmiddenvande 19eeeuwbinnen
hun middeleeuwse ringen van vestingwerken. Die vestingwerken zelf maakten wel
eenontwikkelingdoor,waardoorzeinRoermondenVenloinde 18eeeuwnetzoveel
ruimte innamen als de steden zelf.Hetmaaktedekosten vanuitbreiding van steden
steedshoger,enleiddeinVenlototeenhogebebouwingsdichtheid. Inhetstagnerende
Roermond bestond zelfs in het geheel geen drang tot uitbreiding. Nadat de
vestingwerken daarinhetbeginvande 19eeeuwwaren afgebroken gebeurdeernog
nauwelijks iets.
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Continuïteit enverandering
Bij het bekijken van de stedelijke ontwikkeling valt op,hoe resistent de structuur
vansteden wastegenverandering.Naarmatemeerineenstructuurgeïnvesteerd was
en het aantal belanghebbenden groter werd, was verandering moeilijker door te
voeren. Het meest resistent waren de wegen, vooral wegen die geflankeerd waren
doorbebouwing.Hetisiederekeerweerfascinerend omteziendatmenindemeeste
steden nog steeds de weg kan vinden met de 16e-eeuwse kaart van Jacob van
Deventer.
Vestingwerken zijnindeloopvandetijd steedsomvangrijker enduurder,endaarmee
resistenter geworden. Aarden wallen waren nog relatief eenvoudig te verplaatsen,
muren warendatalmoeilijker endepostmiddeleeuwse vestinggordels vormdeneen
bijna onneembare barrière tegen stadsuitbreiding. Vanwege de hoge kosten van
verplaatsing, enookwelomdatverkoopvangrondhielpbijdefinanciering, 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 derooilijnen van dehuizen vast. De verkaveling van een
bouwblok was alveranderlijker, maar ookhierhad men altijd metmeerpartijen te
maken. De verkaveling veranderde meestal geleidelijk, door kleine ingrepen.
Deindividuelehuizenwarenveranderlijker, maarookhiervoorgoldbehoudenbeheer
als uitgangspunt. Bij vernieuwing werd waar mogelijk gebruik gemaakt van de
bestaande constructies. Vaak werd alleen de gevel aan de nieuwe mode aangepast:
bij bouwhistorisch onderzoek zijn de laatstejaren enorme aantallen middeleeuwse
huizen ontdekt, verscholen achter (veel) jongere gevels.

11.1.2 Het landelijk gebied
Historische ontwikkeling
Demenselijke invloedophetlandschapis,ondanksperioden vanterugslag,overhet
geheel genomen steeds verder toegenomen. De eerste mensen die doorhet gebied
trokken, leefden van jagen en verzamelen en hadden maar weinig invloed op hun
omgeving. De invloed van deeerste landbouwers, in het Neolithicum,was al veel
groter.Een tijdelijk hoogtepunt in de Romeinsetijd, meteen bevolkingsomvang en
een mate van economischeintegratie dienadien veleeeuwen nietmeerbereikt zou
worden, werd gevolgd dooreenterugval. Vervolgens werd in deMiddeleeuwen de
basis gelegd voor de huidige cultuurlandschappen.
Hetcultuurlandschapdattoenontstondwasnietstatisch.Ookwashetlandelijkgebied
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
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milieuproblemen.1652 Toch zorgden verschillende beperkingen voor een zeker
evenwicht. De mogelijkheden voor verandering waren beperkt.

De basis van het oude cultuurlandschap
Alle oude cultuurlandschappen op de zandgronden waren tot in de 20e eeuw
gekenmerkt door een gemengde bedrijfsvoering. Dit alleen al gaf een grote
landschappelijke variatie,met rond iederenederzetting bouwlandgebieden (velden,
kampen), graslandgebieden, bossen, heidevelden en woeste gronden. Bouwland,
grasland enonontgonnen gebiedenwaren vanelkaargescheiden doorhoutwallen en
houtsingels.Demeesteboerderijen stondenopdegrenstussenbouwlandengrasland.
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 doordeeeuwenheeneengrotematevancontinuïteitgekend.Debouwlanden
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 dekanalisatie vanveel 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 kaartbijlage 2) en in de ligging van boerderijen.

Verschillende cultuurlandschappen
Meerindetailvallenverschillendecultuurlandschappen teonderscheiden,naarschaal
ennaarfysiografische gesteldheid.Tabel28vatnogeensdebelangrijkste verschillen
samentussenhetstuwwallandschap,hetterrassenlandschapenhetdekzandlandschap.
Binnenhetterrassenlandschap enhetdekzandlandschapbestondengrote verschillen
in schaal. Velden en kampen onderscheiden zich zowel inuiterlijk alsin ontstaansgeschiedenis van elkaar. Kampen gaan samen metverspreide bewoning en zijn het
resultaat van individuele ontginningen. Degrote open bouwlanden ('velden') gaan
meestal samen met (meer of minder dicht bebouwde) gehuchten en dorpen, maar
kunnen ook omringd zijn door verspreide boerderijen. Develden zijn nietineens in
cultuur gebracht: ze werden vanuit de directe omgeving van de dorpen en stadjes
geleidelijk naar buiten toe uitgebreid of ontstonden doordat kampontginningen
aaneengroeiden.

462

Tabel 28 Verschillen tussen de typen oudecultuurlandschappen (19eeeuw)
Stuwwallandschap

Terrassenlandschap

Dekzandlandschap

Ligging bouwland

Aaneengesloten gebied 'halfhoog' (onderaan helling
stuwwal)

Ophoog 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)

Opranden van
dekzandwelvingen (grens
bouwland en grasland)

Continuïteit en verandering
Netalsindesteden,kunnenweookinhetlandelijkgebiedonderscheidmakentussen
elementen met een verschillende mate vanresistentie tegen verandering.Welwas
derangordevanresistentieandersdanindestad.Inhet,agrarische,landelijkgebied
was de invloed van de beperkingen die de omgeving aanbood, veel belangrijker.
Alleengoedontwaterdeentochniettedrogegebieden boden demogelijkheid om
bouwlandaanteleggen.Ondankseeuwenlangecultuurtechnischeingrepen,bleefhet
bouwland tot in de 19e eeuw beperkt tot de hogere delen van de dekzand- en
terrassenlandschappen enhetlageredeelvandestuwwalflank. Debestegraslanden
lagenindenatte,maarwelontwaterdelagegebieden:indebeekdalenenindelagere
delenvanhetterrassenlandschap.Degrenstussenbouwland-engraslandgebieden
waseeuwenlangdefavoriete woonplaats.Dezeindelingvormthetmeestconstante
element inhet agrarische landschap.
Voordelosseelementengeldtinhetlandelijkgebied,netalsindestad,datnaarmate
meerineenstructuurgeïnvesteerd wasenhetaantalbelanghebbendengroterwerd,
verandering moeilijker was door te voeren. Over het algemeen lijkt het
verkavelingspatroon in natte gebieden, waar de kavelscheidingen bestonden uit
watervoerende sloten diebehalvealsmarkeringookvoordeontwateringdienden,
nogresistenterdanindrogegebieden.Tochzijnookinde,droge,bouwlandgebieden
de hoofdlijnen van het verkavelingspatroon wel blijven bestaan. Die hoofdlijnen
behoorden daarmee tot deharde gegevens in hetlandschap.
Grootschaligeingrepen,waarbijdegezamenlijkegrondeigenarenineengebiedeen
nieuweindelingovereenkwamen,zijn invroegereeeuwenwelvoorgekomenmaar
blevenhogeuitzonderingen.Demeestekwamenvoortuitbijzondereomstandigheden,
zoals verplaatsing van een dorp, een onderbreking in het gebruik of een andere
scherpe breuklijn in de geschiedenis. Over het algemeen zijn de middeleeuwse
verkavelingspatronen in hoofdlijnen bewaard gebleven tot de recente
ruilverkavelingsgolf.
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Met het verkavelingspatroon waren ook de wegen over de velden en door de
beekdalen relatief hard, maar door het ontbreken van bebouwing waren ze
eenvoudigerteverleggendandestedelijke wegen.Overdeheidelaghetverloopvan
wegen niet vast. De karresporen verschoven voortdurend en men kan hier beter
spreken van verbindingen dan van wegen.
De bebouwing lag in het landelijk gebied minder vast dan inde steden. Landelijke
bebouwingwasaanminderregelsgebonden,degebouwenzelfwarenlangervanhout,
devoordelen vaneenbepaaldelokatielagenminder vastengrondeigenaren bezaten
vaak verschillende, verspreid liggende stukken land. Aldeze factoren maakten het
eenvoudiger een woning te verplaatsen, en daarmee het nederzettingspatroon te
veranderen. Tochhebben wemaarweinig aanwijzingen gevonden voor ingrijpende
veranderingen vandorpsstructuren. Veelbelangrijker warenverschuivingen doordat
nieuwe bebouwing aan derand van, of zelfs geheel buiten, de oude woongebieden
werd gesticht.

11.2 De landschappen uit de overgangsperiode
Indeovergangsperiodewerdendebelangrijkste beperkingen weggenomen,watleidde
toteenenormeexpansie vanhetcultuurland envandesteden.Denieuwe stadsdelen
en landbouwgebieden hadden al de kenmerken van de nieuwe tijd, maar de eerder
ingerichte gebieden werden nog maar in geringe mate aangepast.

11.2.1 De steden
In de tweede helft van de 19e eeuw werden de vestingwerken afgebroken en
begonnen de steden ruimtelijk uit te breiden. De nieuwe stadsdelen waren overhet
algemeen grootschaliger dan de oude stad, en kenmerkten zich door een groeiend
ruimtebeslag en een toenemende functiescheiding. Buiten de stad namen de
stadsrandzones meer en meer ruimte in.
Aan het beginvande20eeeuw ontstond demoderneruimtelijke ordening,die zich
vooralsnog vooral met de nieuwe uitbreidingen bezighield. Doelen waren vooral
verbetering vandewoonomstandigheden indesteden,waartoeeisenwerden 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,waarmeewedevooroorlogseruimtelijke ordeningtoteendoorslaand succes
kunnen verklaren.
De grote stadsuitbreidingen hadden nog een duidelijk stedelijk aanzien. Daarnaast
vonden meer geleidelijke uitbreidingen plaats doordebouw vanvrijstaande huizen
langsbestaande wegen.Inlandelijke kernen maaktendergelijke huizenzelfs vrijwel
de hele groeiuit. Daartussenin bevonden zichde wijken die, althans inuiterlijk en
ruimtegebruik, geïnspireerd waren door de tuinstadgedachte. In stedelijke
uitbreidingen werd geëxperimenteerd met nieuwe constructiemethoden, zoals
betonskeletbouw.
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Indebinnenstedenkwameensterkerefunctiescheidingtotstand.Deveranderingen
vondengeleidelijkplaats,enstratenpatroon,gebruikenbebouwingblevengrotendeels
intact.
11.2.2 Hetlandelijkgebied
Ookinhetlandelijkgebiedisereenovergangsperiodetussentraditioneelenmodern
geweest.Indeeerstehelft vande20eeeuwwarendeoudebeperkingengrotendeels
verdwenen en werden de heidevelden en een deel van de bossen omgezet in
cultuurland.Ookinhetoudecultuurlandvondenaanpassingenplaats,bijvoorbeeld
devervangingvaneengrootaantalhoutwallenenheggendoorprikkeldraad,maar
wegen-,bebouwings- en verkavelingspatroon veranderden weinig.
Indevroegereheideveldenenveengebiedenkwamentweenieuwelandschapstypen
tot ontwikkeling:het turfwinningslandschap enhet landschap vandejongeheideontginningen.Heteerstevindenweinonsgebied alleenrondGriendtsveen.Hetis
eenzeerbijzonderlandschap,doordevormvandeontsluiting,desterkebebossing
en de fraaie bebouwing.
Hetlandschap vandejongeontginningen wordtgekenmerktdooreengroteschaal
enrechtelijnen.Hetvormdeeenscherpetegenstellingmethetoudelandschap,dat
juist was gekenmerkt door gebogen lijnen en dat bovendien met haar lange
geschiedenis rijker en mindervoorspelbaar was (tabel29).
Tabel 29Verschillen tussen oud enjong cultuurland
Oud cultuurland

Jong cultuurland

Relatie metfysiografle
(bodem, geomorfologie,
hydrologie)

Sterk

Zwak

Rechte/gebogen lijnen

Gebogen lijnen

Rechte lijnen

Ligging boerderijen

Opgrens bouwland/
weidegronden

Verspreid aan wegen

Beplanting

Houtwallen,heggen

Bomenrijen langs wegen

De 19e-eeuwseheideontginningen vertoondennogeen zekere afwisseling doorde
verspreide bospartijen, de wegbeplanting en de houtranden. De heide- en
broekontginningen uit de 20e eeuw zijn daarentegen vaak volkomen kale
utiliteitslandschappen.Beplantinghadnietlangereenagrarischefunctieenesthetische
argumenten hebben bij de inrichting nauwelijks een rol gespeeld. In dit opzicht
hebbendezeontginningen meerovereenkomsten metdeHaarlemmermeerdanmet
de, welzorgvuldig ontworpen, Usselmeerpolders.
Dejongelandschappenwarenaangelegdopdevoormaligeheidevelden.Zolanghet
onderscheidtussenoudeenjongecultuurlandschappenduidelijkwas,blevenookde
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voormalige 'woestegronden' herkenbaar,alwarendeheideveldenenmoerassen zelf
vrijwel verdwenen. Nog omstreeks 1950 was er een cultuurlandschap waaruit de
geschiedenis vandatlandschap wasaftelezen.Inenkeledecennianadien zijn grote
delen van dat landschap verdwenen.

11.3 De moderne landschappen
In de moderne periode werden ook de oude binnensteden en de oude
cultuurlandschappen onderdehamer,respectievelijk opdeschopgenomen.Delaatste
jaren staan veel van de kenmerken van de moderne periode ter discussie. Als deze
discussies leiden tot een nieuwe koers is er reden om te spreken van een nieuwe
('postmoderne') tijdsperiode.

11.3.1 De steden
De moderne stad
De tweede helft van de 20e eeuw was de periode 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 samenmet bevolkingsgroei,maarkomtvooralophet
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. Dejaren '50 en '60 werden
gekenmerkt door pogingen om steden aan te passen aan de eisen van dat verkeer.
Indenieuweuitbreidingen leiddedattotdeverdoorgevoerdescheidingvan functies,
dieweinhoofdstuk 10beschreven.Veelmoeilijker verliepdeaanpassingindeoude
binnensteden. De problemen leidden vooral in de jaren '60 en '70 tot een sterke
aantastingvandebebouwing,toteenverregaandecommercialiseringentoteensteeds
verderteruglopende woonfunctie. Plaatselijk vondendrastischeingrepenplaatsdie,
bijvoorbeeld inRoermond,deschadevandeTweedeWereldoorlogverre overtroffen.
Detoenemendefunctiescheiding leiddetothetlangzameverdwijnen vanhettyperende
stedelijke woonmilieu, met haar kenmerkende combinatie van hoge
bebouwingsdichtheid, afwisseling enkleinschaligheid. Ietsdat ermee vergelijkbaar
is, kwam in de nieuwbouw nergens tot stand, zeker nadat de traditionalistische
stromingen indejaren '50vanhettoneelwarenverdwenen.Alséénding onmogelijk
is gebleken in de moderne stedebouw is het wel de ontwikkeling van een woon-en
leefomgeving met deeigenschappen van oude binnensteden. Hetenefalen loktehet
andereuit.Omdatopenheidineenstadalleenzinheeft alscontrastmetbeslotenheid,
is bijvoorbeeld in denaoorlogse stedebouw zelden een geslaagd plein gerealiseerd.
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Een nieuwe kans?
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 indeleefomgeving geleid.Erkwameenomslaginhetdenken,dieleidde
tothernieuwde aandacht voorpluriformiteit envoorverschillen inwoonwensen.Er
blekenmensentebestaandiestedelijk wonenaantrekkelijk vondenendiezelfs bereid
blekengenoegentenemenmetmindertuinenparkeerruimte. Deoudebinnensteden
werden opnieuw ontdekt als woon- en leefomgeving.
Parallelhiermee,kwam ookdemonumentenzorg uithaarisolement. Onder invloed
vandestadsvernieuwingontwikkeldemonumentenzorgzichvandebeschermingvan
losse panden tot zorg voor de kwaliteit van de hele leefomgeving.
Een goed beheer van de bestaande woningvoorraad (met extra aandacht voor
monumenten), kleinschalige en kwalitatief goede nieuwbouw, betrokkenheid van
bewonerseneengrotehoeveelheidcreativiteiteninventiviteitbiedennieuwekansen
voor de oude binnensteden.

11.3.2 Het landelijk gebied
De grote afbraak
Het ismoeilijk ompositieve kanten te ontdekken aan dewijze waarop inde laatste
halve eeuw met het cultuurlandschap is omgegaan. Kan men van de steden nog
zeggendatniet allepogingen succesvolwaren,maardaterweloogisgeweest voor
dekwaliteit van de omgeving,inhet landelijk gebied wasdit nauwelijks het geval.
Dehistorischelandschappen werdenéénvooréénopdeschopgenomenenopnieuw
ingericht. Deprotesten waren gering,watwaarschijnlijk deels teverklaren isuit de
groeiendeafstandtussenmensenenlandschappen.Delandbouwerswerdeneconomen
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.
Wezagenineenvandevoorgaandehoofdstukken hoeinde20eeeuween breekpunt
ontstond doordat derestruimte voornieuwe activiteiten opraakte. Sindsdien wordt
omiederevierkantemetergevochten.Daarbijblekendestedelijke functies hetsterkst.
Delandbouwmoestaanzienlijkegebiedenafstaanvoorverstedelijking, grindwinning
en wegaanleg. In de overgebleven gebieden bleek de landbouw weer aanzienlijk
sterker dande belangen vannatuurenlandschap.Net alsinde steden ontstond ook
in het landelijk gebied een toenemende functiescheiding. Gestimuleerd door de
overheiddruktedeeconomischsterksteactiviteit,delandbouw,steedsmeerdeandere
activiteiten weg.Binnendelandbouw werdenallekaartengezetopéén bedrijfstype,
het gezinsbedrijf van voldoende omvang.
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We moeten constateren dat de landbouw niet in staat is gebleken een landschap te
creëren dat ook voor andere activiteiten aanknopingspunten bood. In de
landbouwgebieden heeft een ongekende nivellering plaatsgevonden, die zelfs het
onderscheid tussen de landschapstypen bijna onherkenbaar heeft gemaakt.
Demeeste landschappen zijn indeloop van de20e eeuw grootschaliger geworden.
Daarentegen zijn delandschappen diegekenmerkt werdendoorgrootschaligheid en
openheid juist kleinschaliger geworden. Zo zijn veel velden doorsneden door
infrastructuur en verder aangetast door nieuwbouw, ontgrondingen en verkeerd
gesitueerde beplantingen. De kleinschalige percelering van de velden, het tweede
belangrijke kenmerknaastdevisuelegrootschaligheid, isvrijwel 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 ondergras liggen,
treffen we maïsakkers aan in beekdalen.
Veelvandekenmerkenenwaardenvanhetcultuurlandschap liggenin afzonderlijke
landschapselementen. Ontelbaarishetaantallandschapselementen datdelaatstehalve
eeuwisverdwenen.Ikweeshierboven alopdeteloorgangvanveldenen beekdalen
en ophet verdwijnen van houtwallen, beken en steilranden. De lijst zou uitgebreid
kunnen worden metde onverharde veldwegen, deheggen indeweidegebieden, etc.
De omvorming van het landschap vond zowel geleidelijk als grootschalig en
planmatigplaats.Degeleidelijke ontwikkelingvondplaatsdoorvoortdurendekleine
ingrepen:hierdebouwvaneenschuur,daarhetopruimen vaneenhoutwalenz.Deze
geleidelijke ('autonome') ontwikkelingleiddetothetverdwijnen vaneengrootaantal
elementen, maar de structuur vanhet landschap bleef meestal welherkenbaar. Veel
ingrijpender was de snelle,drastische en planmatige omvorming vanhet landschap
doorruilverkavelingen. Hierbijontstondeenvolledignieuwlandschap,waarin zelfs
dehoofdkenmerken vanhetoudelandschapnietofslechtsmetmoeiteterugtevinden
waren.
De negatieve ontwikkeling werd nog verergerd door de povere kwaliteit van het
nieuwelandschap.Slechtsinenkelegebiedenheeft deomvormingvanhetlandschap
geleid tot acceptabele resultaten; meestal werden de grote verliezen niet
gecompenseerd. Dat kwam vooral door een gebrek aan bereidheid omin 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
voornationalelandschappen uitdejaren '70warengeenomslagindeontwikkelingen
in het landelijk gebied, maar slechts een noodgreep om de ergste gevolgen te
compenseren.
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Recente ontwikkelingen
Deontwikkelingen vandelaatstejarenbiedeninditopzichtslechtsinbeperktemate
aanleiding voor optimisme. Positief is de omslag die heeft plaatsgevonden in de
landinrichting. Bij recente landinrichtingsprojecten blijven vaak de hoofdlijnen 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.
Tochhebbenlandschap encultuurhistorische waardennog altijd eenzwakkepositie
indeafwegingen. ZozaldenieuweRijksweg 73dedalenvandeSwalmendeRoer,
twee in landschappelijk opzicht uiterst waardevolle beekdalen, doorsnijden.
Ook de grindwinning blijft nog altijd een bedreiging. Nieuwe plannen worden
gekoppeld aannatuurontwikkeling, watiniedergeval betekentdathet eindresultaat
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 aan de afgravingen.
Een groot probleem is dat ook binnen de 'zachte' krachten steeds sterker sectoraal
wordtgedacht.Hetleidttotconflicten tussenmilieu-,natuur-enlandschapsbelangen.
Eenvoorbeeldisdemestinjectie, eenmethodedieisgeïntroduceerd omstankoverlast
doordrijfmest tegentegaan,maardienegatieven gevolgenheeft voorhetlandschap
(egaliseringen,kappen vanheggenenhoogstamboomgaarden) envoorweidevogels.
Binneneendeelvandenatuurbeschermingbestaateengroeiendeneigingomdeoude
agrarische cultuurlandschappen maar op te geven en te vervangen door
monofunctionele 'nieuwe natuur'. Het betekent een scheiding tussen landbouw- en
natuurgebieden, waarbij in allebei decultuurhistorische waarden vanhet landschap
in het gedrang dreigen te komen.1653

Een nieuwe kans?
Net als in de stad is in de laatste jaren ook in het landelijk gebied het besef van
pluriformiteit doorgedrongen.Derecenteontwikkelingen indelandbouw geveneen
nieuwe kans. 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 er nog altijd belangrijke delen van de natuurbescherming, zoals
Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen en de organisaties voor beheer
van kleine landschapselementen, zeer betrokken bij het beheer van oude
cultuurlandschappen.
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Tot slot is het maatschappelijk draagvlak voor een zorgvuldige omgang met het
landschap waarschijnlijk groter dan ooit.
Ondanks de nog altijd groeiende druk op de ruimte, lijken de vooruitzichten voor
het beheer van het cultuurlandschap opdit moment beterdan in langetijd het geval
geweest is.

11.4 Aanbevelingen
De voorgaande paragraaf maakt duidelijk dat grootschalige scheiding van functies,
endaarmee het overlaten van grote gebieden aan een enkele activiteit, aandebasis
staatvanveelvandeproblemenmetdecultuurhistorische waardevanhetlandschap.
Voorhistorische landschappen, zowelindestedenalsinhetlandelijk gebied,begint
iedere oplossing dan ook met verweving van functies. Daarbij moeten we wel
bedenken, dat die historische landschappen slechts een klein deel van het gebied
beslaan.

11.4.1 Behoud, herstel envernieuwing
Op basis van de gegevens uit dit onderzoek kunnen we drie typen gebieden
onderscheiden.
1Gebieden dienogeenhogehistorisch-landschappelijke waardebezitten.Metdeze
gebieden moet zeer voorzichtig worden omgegaan en zouhethistorische landschap
uitgangspunt moeten zijn bij planning. In functioneel opzicht moet hier worden
uitgegaan van verweving.
2Gebieden met eenrelatief lagehistorisch-landschappelijke waarde,maar meteen
aantallossewaardevolleelementen,ofgebieden waarhethistorischelandschapsterk
versnipperd is. Hier valt te denken aan restauratie door herstel van samenhangen.
3 Gebieden die vrijwel geen historisch-landschappelijke waarde meer hebben. Dit
betreft gebieden waar het historische landschap, bijvoorbeeld door oude
ruilverkavelingen, isverdwenen. Vaakisvoor datoudelandschap weinigtoonbaars
indeplaats gekomen. Indeze gebieden zourehabilitatie te overwegen zijn, waarbij
landschapsbouw ennatuurontwikkelingnieuwelandschappelijke kwaliteiten moeten
brengen. Door de losse historische elementen die er nog zijn in te passen, kunnen
dergelijke nieuwe landschappen nog enige tijdsdiepte krijgen.

11.4.2 Prioriteiten
Bijbehoud,maarookbijvernieuwingdienenprioriteitentewordengesteld.Omdeze
prioriteiten intevullenkunnen weuitgaan vaneen indeling ingebruik,structuuren
invulling.1654
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Gebruik
De term 'gebruik' duidt op een noodzakelijke voorwaarde voor behoud. Om een
cultuurlandschap tekunnen beheren moeten er gebruikers zijn die als economische
dragerskunnenfungeren. Voorhetstedelijke landschapzijndebelangrijkste 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
binnenstedengaatdelevendigheid verlorenalsdewoonfunctie teveeloverheerst,maar
gaateenoverheersingvancommerciëlefuncties tenkostevandeleefbaarheid. Beheer
vaneenwaardevolagrarischecultuurlandschap iszonderlandbouw onmogelijk, maar
met alleen landbouw ook.
Hetgebruikistebeïnvloedendoorstreek-enbestemmingsplannen. 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 inhet landschap. Dezehoofdlijn is het
meest resistent en alleen al daardoor het makkelijkst te behouden. In de stad gaat
het, zoals wezagen,omhetstratenplan en,inmindere mate,omde verkaveling(en
daarmee omde schaal vande bebouwing).Inhet landelijk gebied isdeindelingin
oudebodemgebruikseenheden dehoofdlijn engaathetdaarnaast(maarondergeschikt
aandehoofdlijn) omhetbewoningspatroon,hetwegenpatroon endehoofdlijnen van
de verkaveling. Voor behoud van dergelijke structuren bestaat geen goed
instrumentarium, maar metenigegoede wilen meteen gericht planologisch beleid
zijn zewelinplannenintepassen.Inrecentelandinrichtingsplanneneninsommige
grote nieuwbouwprojecten lukt het regelmatig om delen van de hoofdstructuur te
behouden.

Invulling
Nadat het gebruik vastgelegd is en de structuur veiliggesteld, volgt het derde
onderdeel:de'invulling'.Dezetermduidtopdeconcretehistorischeelementen,zoals
gebouwen,wegen,vaarten,heggen,wegkruisen etc.Wekunnen delosseelementen
verdelen in twee groepen: elementen die deel uitmaken van de hoofdstructuur en
elementen die een lossere plaats in het landschap innemen. Beheer van een
cultuurlandschap magniettotdeeerstegroepbeperktblijven; ookdelosseelementen
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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 natuurbeschermingsorganisatie eengoede basis.Voorbehoud
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.

11.4.3 Enkele concrete aanbevelingen: de steden
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.Devroegerestedebouwkunnenweomschreven als 'vrijheid binnennauwe
randvoorwaarden'. Die randvoorwaarden betroffen een tevoren vastgelegde
verkaveling (endaarmeeeenvastehorizontale schaal),eenvoorgeschreven rooilijn,
hoogte en dakvorm. Binnen die randvoorwaarden heeft iedere bewoner altijd naar
eigen wens gebouwd. Afwijking van dierandvoorwaarden kwam voor,maarbetrof
vaakopenbaregebouwenmeteenduidelijke functie enstedebouwkundigeinpassing.
Vasthouden aan dierandvoorwaarden levert een afwisselend straatbeeld op,waarin
nieuwe bebouwing in schaal aansluit bij de oude.Binnen die randvoorwaarden zou
vooral moeten wordengestreefd naarbehoud van oudebebouwing ennaarkwaliteit
van de nieuwe. Dat schaal en maatverhoudingen geen voldoende garantie voor
kwaliteitbiedenistezienaanveelzogenaamde 'aangepastenieuwbouw'.Vaak büjkt
dit dodelijk saaie bebouwing, die geen enkele bijdrage aan het straatbeeld biedt.
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 blijven: de variatie heeft ooktemaken
metdeverschillende bouwperioden vandebebouwing.Welkanhierbij uitzondering
worden gemaakt voor gebieden diejuist hun waarde ontlenen aan de eenheid in de
bebouwing. Een voorbeeld daarvan is een fabrieksdorp als Griendtsveen, dat
grotendeels in korte tijd door één architect is gebouwd.
Hoeweldegevelhetmeestinhetoogspringendedeelvaneengebouwis,endaarmee
het merendeel van de belevingswaarde uitmaakt, mag beheer van de gebouwde
omgeving zich 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.
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Uitbreidingen vansteden en dorpen
Degemiddeldenieuwbouwwijkhoudtweinigrekeningmethetbestaandelandschap.
Hoe goed de nieuwbouw ook is, veel wijken lijden toch aan een gebrek aan
herkenbaarheid.Inpassingdooroudebebouwingenandereelementen(wegenpatroon,
beplanting) in te passen en door met bestaande landschapskenmerken te werken,
maaktnietalleenbehoudvandieoudeelementenmogelijkmaargeefteenwoonwijk
ook een eigen gezicht.
In plaats van het gebruikelijke opspuiten of egaliseren zouden ook de bestaande
hoogteverschillenkunnenwordengebruiktdoorbijvoorbeeldlaagtenalsgroenzones
interichten.Bijeennieuwbouwwijk opdeovergangvanoudnaarjongcultuurland
zoudeovergang vangebogennaarrechtevormeninhetnieuwe stratenpatroontot
uiting kunnen komen. Overigens kunnen deze doelen in strijd zijn meteen ander
belang, dat van het onbebouwd laten vande oudedorpsakkers.
11.4.4Enkele concrete aanbevelingen: hetlandelijkgebied
Landschapsbehoudalsdeelvanhet landschapsbeleid
In het kwaliteitsbeleid loopt het landelijk gebied ver achter op de stad. In de
stedelijkeomgevingisbehoudvanwaardevollehistorischebebouwingsteedsminder
een zelfstandige activiteit.Instadsvernieuwing enin beeldkwaliteitsplannen deelt
monumentenzorg metdevormgevers vannieuwbouw envanopenbareruimtende
zorg voor de kwaliteit van de omgeving. In het landelijk gebied is behoud van
historischeelementennogeenmeergeïsoleerdeactiviteit.Hetvalttehopendatde
aandacht voorde vormgeving vanhet buitengebied in detoekomst groeit.
Waarmogelijk, dientteworden aangesloten bijandereactiviteiten. Natuurbehoud,
recreatieenontwikkelingenindelandbouwkunneneenbijdrageleverenaanbeheer
van het historische landschap. Een voorbeeld van de mogelijkheden leveren
beekdalen.Dezegebiedenzijn indeloopvandetijd steedsintensieveringebruik
genomen,vooraldoorvoortdurendeverbeteringenindeontwatering.Eenbijwerking
vanhet laatstewasverdroging,watindejaren '80leiddetoteen sterkegroeivan
hetaantalberegeningsinstallaties.Deonttrekkingvangrondwatervoorditdoelwordt
nu aan beperkingen gebonden.Hetgevolgis eenomslaginhet denken,waardoor
bekennietmeeralleenwordengezienalsafvoergeulen,maarjuistwordtgezochtnaar
mogelijkheden om water langer vast te houden. Dekanalisatiedreiging boven de
laatste meanderende beken is hiermee verdwenen en reeds gekanaliseerde beken
krijgenhunoudeloopweerterug.Ookdeverdereintensiveringvanhetgebruikvan
de beekdalen wordt hierdoor afgeremd.
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Nadruk op behoud van hoofdstructuren en kenmerken van de verschillende
landschappen
Dehoofdstructuur vanhetlandschapwordt,zoalswehierbovenzagen,gevormddoor
deoudebodemgebruikseenheden.Daarvan zijn debouwlanden (veldenenkampen)
en de beekdalen de belangrijkste structurerende elementen. De vroegere
gemeenschappelijke weidegebieden zijn merendeels indelaatste eeuwen in cultuur
gebracht, maar zijn door hun inrichting nog herkenbaar.
De velden In de meeste velden is het kleinschalige verkavelingspatroon intussen
verdwenen.Tochhebbendezegebiedenhiermeeniethun historisch-landschappelijke
waardeverloren.Zezijn inhetlandschapnogaltijd alsoudedorpsakkers herkenbaar
door hun openheid (in contrast met debesloten nederzetting). De oude bouwlanden
meteenopgebrachtdekvormendaarnaastbelangrijke archeologischereservaten.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
behoudvandeopenheid (tegengaan vannieuwebebouwing).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.
DebeekdalenDeherkenbaarheid vandebeekdalenkanverbeterdwordendoorherstel
van beken, herstel van heggen en gebruik als grasland. Een belangrijke maatregel
is een verhoging van de grondwaterstand. Dit duwt de maïs uit het dal en maakt
graslandweerhetoverheersendebodemgebruikindedalen.Hetresultaatiseenbetere
herkenbaarheid van de structuur vanhetcultuurlandschap. Voor denatuur betekent
het met een relatief geringe inspanning een zeer grote verbetering.
DegrenzentussenbouwlandenenbeekdalenDegrenzentussenbouwlanden (velden,
kampen)engraslandgebieden (beekdalen)worden gekenmerktdoor hoogteverschillen
(steilrand ofhelling)endoor beplanting(houtwal).Waardezegrenzennunoggoed
herkenbaar zijn, zijn ze aangegeven op kaartbijlage 2. In andere gevallen kan
restauratie,bijvoorbeeld dooreennieuwehoutwalaanteplanten,wordenoverwogen.
Dejonge ontginningen Om de eigen kenmerken van dejonge ontginningen en de
verschillen methet ouderelandschap teaccentueren,moethierjuisthet rechtlijnige
en grootschalige karakter uitgangspunt zijn. Het actieve beheer zou vooral gericht
moeten zijn op herstel van de laanbeplanting langs de wegen.

Zichtbaar houden van de historische ontwikkeling van het landschap
Dehistorische ontwikkeling vanhet landschap isherkenbaar in de grote structuren
(ziedevorigealinea's),maarookinlosseelementen.Ookdeafzonderlijke elementen,
van specifieke ontginningsvormen tot grensstenen, dienen aandacht te krijgen.
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Voorbehoudvanlosseelementenisbehoudvandeoudeofgevenvaneennieuwe
functie van wezenlijk belang. Voor wegen is dat een verkeersfunctie, waarbij
wandelaarsenfietsersdeplaatsvanverdwenenagrarischverkeerkunnenovernemen.
Met het verdwijnen van de meeste onverharde wegen zijn grote delen van het
landelijk gebied ontoegankelijk gewordenvoorbewonersenrecreanten.Wezagen
aldatinruilverkavelingenongeveereenderdevanallewegenenmeerdan70%van
de onverharde en halfverharde wegen verdween. Gemeenten kunnen een verdere
teruggang tegengaan door geen zandwegen en paden meer te verkopen aan
aangrenzende grondeigenaren. Zekerindeomgevingvandedorpen enstedenzou
daarnaastgestreefdmoetenwordennaarherstelvanverdwenenpadenenzandwegen,
zekerwaarnogdelen ervan aanwezig zijn.
Ooknatuurontwikkelingkangebieden ontoegankelijk maken.Zovormtherstelvan
levend hoogveen in de Groote Peel op de lange duur een bedreiging voor de
Peelbanen.
Ook vooranderelijnvormige elementen,zoalsdijken, kaden enoudespoorbanen,
kan een recreatieve functie (wandelpad) behoud veiligstellen. Voor sloten en
weteringen isjuist een functie in het afwateringspatroon de beste waarborg voor
behoud.Veellijnelementenkunnendaarnaasteenfunctieineenecologischestructuur
krijgen.

11.5 Slotwoord
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat het cultuurlandschap van Noord- en
Midden-Limburg een lange en interessante geschiedenis heeft. Vooral de laatste
decenniaismetdesporenvandiegeschiedeniszeerslordigomgegaan.Ingrotedelen
vanhetgebiedisdeherkenbaarheidvandehistorischeontwikkelingdaardoorgrondig
aangetast.
Dekaartmethistorischelandschapselementen (kaartbijlage 2)maaktduidelijkwat
ernogwelisgebleven.Ditrapportwileenpleidooizijn omzuinigomtegaanmet
die laatste restanten.
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Samenvatting

Inleiding (hoofdstuk 1)
Eengrootprobleembijhetsamenstellen vandekaartbijlagen endebeschrijving van
hetcultuurlandschap washetgebrekaaninformatie overdehistorische achtergronden
van dit landschap. 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.
DeInleidingbevateenkortekennismakingmethetonderzoeksgebied, beschrijvingen
van belangrijke begrippen, een opsomming van de belangrijkste bronnen en een
toelichting opdegebruikteonderzoeksmethode.Eriseencombinatievanhistorische
engeografische techniekengebruikt.Voordeperiodevanafca. 1800isdezeerexacte
informatie die topografische en andere kaarten opleveren, door een steekproef
omgezet in een gegevensbestand.
Na het inleidende hoofdstuk volgen drie delen. De beide eerste delen bevatten een
historisch-geografische beschrijving vanNoord-enMidden-Limburg,waarbijindeel
1degeografieenin2degeschiedeniscentraalstaat.Hetderdedeelbevatconclusies
en aanbevelingen.
Onderzoek in de historische geografie levert zowel historische als geografische
gegevens op, waarbij deeerste vragen om een chronologische indeling, de tweede
omeenruimtelijke.Wehebbenbeideaspecten(grotendeels)naastelkaarbehandeld.
Deel 1bevat de geografische kenmerken. Dit deel geeft een beschrijving van de
ruimtelijke structuur vanhetlandschapensluitnauw aanbij kaartbijlage i, dekaart
van kenmerken van het cultuurlandschap. Deel 2 gaat daarna uitvoeriger in op.de
ontwikkeling indetijd: ontwikkeling vanontginningen, steden,bossenetc.Ditdeel
sluit vooral aan bij kaartbijlage 2,dekaartmethistorischeelementen. 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. Ruimte; de opbouw van het landschap
Hier 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
zolangeperiodebeslaandatzenietgoedpassenineenchronologische behandeling.
Achtereenvolgens komen het natuurlijke landschap, de bestanddelen van het
cultuurlandschap en de cultuurlandschappen aan de orde.
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Het natuurlijke landschap (hoofdstuk 2)
Het fysisch-geografische landschap is gevormd door een aantal krachten (par. 2.1):
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. 2.2): het stuwwallenlandschap, de rivierterrassen en het
dekzandgebied.
In fysisch-geografisch opzicht valt het Maasdal uiteen in enkele zeer verschillende
landschappen. Ten zuiden vanNeer, tussen dePeelrandbreuk en het stijgingsgebied
vanZuid-Limburg, looptdeMaasdoorhetdalingsgebied vandeCentrale Slenk. De
daling tenzuiden vaneensmalledoorgangmaaktedatdeMaashiereen uitzonderlijk
grote dynamiek kende. De rivier heeft over een brede zone geslingerd, heeft vaak
haarloopveranderd,envuldegaandewegdeslenkopmetgrind-en zandafzettingen.
De nederzettingen op de hogere plekken in dit deel van het Maasdal werden
beschermd door haakvormige leidijken.
Bij Neer kruist de Maas dePeelrandbreuk enkomt zij vanhet dalingsgebied van de
Centrale Slenk in het stijgingsgebied van de Peelhorst. De rivier heeft zich 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
hiertijdens hetHoloceen nogenigszins gemeanderdenheeft plaatselijk oeverwallen
gevormd. Dijken zijn ook hier nauwelijks aangelegd. Pas vanaf Mook is de Maas
aaneengesloten bedijkt.
Afzonderlijke paragrafen behandelen de relatie van de Maas en de beken met het
cultuurlandschap. De natuurlijke waterlopen, vooral de Maas, nemen een centrale
plaats in in de ontwikkeling van dat landschap.Ze hebben delen van het landschap
gevormd, maarhebben ook alduizendenjaren langeen grote aantrekkingskracht op
de mens gehad. De Maas (par. 2.3) is zeker sinds de Romeinse tijd gebruikt als
scheepvaartweg. Beken (par. 2.4) voerden water af naar de Maas. Onderweg werd
datwatergebruikt omtedrinken,omlandteirrigeren,biertebrouwen, watermolens
aan te drijven en de omgeving van vestingen onder water te zetten.

De bestanddelen van het cultuurlandschap (hoofdstuk 3)
De oude agrarische cultuurlandschappen van Noord- en Midden-Limburg vertonen
onderlingeverschillen,maarhebbenookeengemeenschappelijke basis:het vroegere
gemengde landbouwsysteem (par. 3.1). Dat hield in dat iedere nederzetting zowel
beschikte over bouwlanden als over weidegebieden. In de rest van het hoofdstuk
worden deafzonderlijke landschapsonderdelen beschreven.Bijdebeschrijvingen in
dithoofdstuk ligt denadruk opdesituatieinhetbeginvande 19eeeuw,maar vanuit
die situatie wordt gekeken naar de ontstaanswijze als naar de latere ontwikkeling.
Debouwlanden Deligging vandebouwlanden (par.3.2) werdin vroeger tijd vooral
bepaald door de grondwaterstand. Op de stuwwal bij Mook liggen die bouwlanden
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onderaandehelling,tussendenattegebiedeninhetMaasdalendetedrogegebieden
hogeropdestuwwal.Eldersinhetonderzoeksgebied zijnhetbijnaoveraldehoogste
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 dooreenhegof
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
veldendaaromopenengrootschalig.Decombinatievanfunctionele 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. 3.3) liggen vanouds in denatte gebieden, alsmede
indedirecteomgevingvandehuizen.Debestegraslandenlagenaanstromend 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 bouw- en graslanden
beschikte iedere nederzetting nog tot in de 20e eeuw over een groot areaal aan
onontgonnen gebieden (par. 3.4). Deze gebieden vertoonden een grote
landschappelijke verscheidenheid. Naast heide, die in de 19e eeuw de grootste
oppervlakteinnam,kwamenbossen,veengebiedenenstuifzanden voor.Elkvandeze
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
diendealsweidegrond,vooralvoorschapen,envoorplaggenwinning.Hoogveenwerd
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
strakkergereguleerd.Datleiddevaaktoteenlangdurigestabilisatievandetoestand,
maar heeft uiteindelijk de achteruitgang niet kunnen keren. De bossen verdwenen
vrijwel en een te intensief gebruik van de heidegebieden leidde plaatselijk 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. 3.5). Lokale 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
richtingvondhetverkeeroverlandplaats,alzijneenpaarkeerpogingen ondernomen
om kanalen aan te leggen.
De nederzettingen (par. 3.6). In het oude gemengde landbouwsysteem vormde de
grens tussen dehogebouwlanden endelagegraslandgebieden debeste locatie voor
debouw van boerderijen. Demeeste agrarische nederzettingen hebben dan ook een
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dergelijke grensligging.Dehuisweiden bijdeboerderijen warenafgezet met heggen.
De nederzettingen vormden een besloten, kleinschalig landschap, dat contrasteerde
met de open dorpsakkers, de heidevelden en een deel van de weidegebieden.
Deagrarischenederzettingen vertoonden eengrotevariatieinomvang,van vrijstaande
boerderijen tot forse dorpen. Al 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).
Naastdeagrarischenederzettingen bestondennederzettingen waarinandere functies,
zoals handel, nijverheid of dienstverlening, de overhand hadden.
Noord- enMidden-Limburgkendein delateMiddeleeuwen maartweeechte steden,
Roermond enVenlo.Daarnaast werdhetgebied gekenmerktdooreen boeiend scala
aan kleine steden en aan overgangsvormen tussen dorpen en steden.

De cultuurlandschappen (hoofdstuk 4)
Inhoofdstuk 4worden deverschillende cultuurlandschappen beschreven.Netalsin
hoofdstuk 3vormt de situatie in het begin van de 19eeeuw het uitgangspunt, maar
wordt vanuit die situatie ook gekeken naar de ontstaanswijze.
Het oude cultuurlandschap opde rand van de stuwwalAlleen de meest zuidelijke
uitloper van het Midden-Nederlandse stuwwallenlandschap ligt binnen het
onderzoeksgebied: het dorp Mook (par. 4.1). Dit dorp ligt onderaan de helling, op
de grens van de bouwlanden op de helling 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 bestond
vannatureuiteenvlakgebiedmeteenaantallage,ovaledekzandheuvels.Dieheuvels
boden tot in de 19e eeuw de enige gebieden die geschikt waren om bouwland aan
te leggen (par. 4.2). De omvang van de dekzandheuvels verschilde. De kleine, met
een omvang van enkele hectaren, boden ruimte aan het bouwland van een enkele
boerderij (eenkamp).Gebiedenmetkleinedekzandruggen vormdendaarmeedebasis
voor een kleinschalig landschap meteen verspreid bewoningspatroon. In een aantal
gevallen konden dergelijke kampen aaneengroeien tot een groter bouwlandgebied;
delaagtentussendekampenwerdendaarbij opgehoogdmetmateriaal vandeheuvels.
Grotere dekzandheuvels boden al van nature ruimte aan meer boerderijen. Hier
vormden zich gehuchten of dorpen met grote aaneengesloten bouwlandgebieden
(velden).Devorm van dienederzettingen varieerde:naastlossereeksen boerderijen
opderand kwamen ook wel geconcentreerde dorpen voor.Dekerkdorpen groeiden
vaak uit tot dichtbevolkte dorpskernen.
Deachtergronden vandeverschillen innederzettingsvormzijn indemeeste 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 de
vroegmiddeleeuwse kerken centraalopdedekzandruggen enzijn degehuchtenjonger.
In het Limburgse dekzandgebied is het beeld niet eenduidig. In de meeste gevallen
is een hoge ouderdom van de kerkdorpen aangetoond (Venray) of aannemelijk
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(Sevenum,Maasbree,Oirlo),inanderegevallenlijkenjuist gehuchten opderanden
van de dekzandruggen oudere papieren te hebben dan de centrale dorpen (Weert).
Hetmeestwaarschijnlijke iseengeleidelijkeendiverseontwikkeling.Alindevroege
Middeleeuwen iseendeel vandedekzandkoppen bewoond geweest. Indeloopvan
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 smallelaagten tussen dedekzandkoppen opgevuld en werden
deafzonderlijke bouwlandgebieden verenigdtotuitgestrektevelden.Denederzettingen
op de randen moeten belangrijker 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. 4.3) komt in veel opzichten overeen met dat van de
dekzandgebieden.Ookhierkomenzowelverspreidekamphoevenvooralsgehuchten
en dorpen met velden. Wel is het landschap van de rivierterrassen als geheel
veelvormiger dan dat van de dekzandgebieden.
Het sterk versneden landschap in deomgeving van Hunsel neemt een aparte plaats
in,omdathet wordtgedomineerd doorkamphoeven. 19e-eeuwsekaarten tonen hier
een kleinschalig, sterk begroeid landschap.
Een tweede gebied met een eigen karakter is het Roerdal, dat wordt gedomineerd
doorgrootgrondbezit: grote,landgoedachtigeboerderijen metuitgestrekte lanenstelsels
en soms bossen.
De agrarische nederzettingen ophet laagterras liggen over het algemeen niet direct
aan deMaas.Veelal liggen zeaan een oudeMaasbedding, van derivier 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 doordeMaaszijnweggespoeld.Elderszijndeachtergrondennogduister.
Een verschuiving van het zwaartepunt van een nederzetting blijkt soms uit een
verplaatsing van de kerk, zoals in Beesel, Melick, Vlodrop en, in dehuidige eeuw,
in Baexem.
De onderstaande tabellen vatten de belangrijkste verschillen tussen de typen oude
cultuurlandschappen (tabel4)endeverschillentussenoudenjongcultuurland (tabel
5) samen.
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Tabel 4. Verschillen tussen de typen oude cultuurlandschappen

(19e eeuw)

Stuwwallandschap

Terrassenlandschap

Ligging 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
Ligging nederzettingen Onderaan stuwwal (grens Op terrasranden (grens
bouwland en grasland) bouwland en grasland)

Dekzandlandschap

Beekdalen
Op randen van
dekzandwelvingen (grens
bouwland en grasland)

Tabel 5. Verschillen tussen oud en jong cultuurland
Oud cultuurland
Relatie met fysiografie (bodem, Sterk
geomorfologie, hydrologie)
Gebogen lijnen
Rechte/gebogen lijnen
Op grens bouwland/
Ligging boerderijen
weidegronden
Beplanting

Houtwallen, heggen

Jong cultuurland
Zwak
Rechte lijnen
Verspreid aan wegen
Bomenrijen langs wegen

Het landschap vandejonge ontginningen (par. 4.5).Dejonge cultuurlandschappen
vinden we in de gebieden diein 1806/1840nog nietin 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. 4.6) vinden we hier het landschap van de 'jonge
heide-ontginningen'.
Dehoofdkenmerken vanhetheide-ontginningslandschap zijn verspreide bebouwing
en een rechtlijnige inrichting. In de 19e eeuw werd het netwerk van rechte, elkaar
loodrechtkruisendewegenaangelegdvoordeontsluitingvandenieuwebossen;later
werd dit wegenpatroon debasis voor een nieuw agrarisch landschap. Verspreid aan
de wegen werden boerderijen gebouwd. Plaatselijk ontstonden verzorgingskernen.
Binnen dejongeheide-ontginningen kaneen aantal subtypenworden onderscheiden:
grootschalige bebossingen, kleinschalige ontginningen (doorindividuele boeren)en
grootschalige ontginningen (door gemeenten en instellingen of door
grootgrondbezitters).
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Hetturfwinningslandschap (par.4.6).Buitendestedenishet turfwinningslandschap
het enige niet-agrarische landschapstype dat voldoende oppervlakte inneemt om
afzonderlijk opdekaartvancultuurlandschapstypen tewordenaangegeven.Deenige
echte veenkolonie in Limburg is Griendtsveen. Griendtsveen vormt in de structuur
vandewijkenstelsels,eenvariantopdeGronings-Drentsekanaalveenkoloniën.Vanaf
heteindvandejaren '20werden dekanalen voordeafvoer van turf vervangen door
smalspoor.
Steden en vlekken (par. 4.7). De steden liggen redelijk gelijkmatig over het gebied
verspreid. Vanaf de late Middeleeuwen zijn Roermond en Venlode belangrijkste.
DeoudstekernvanRoermond waseenversterking opeen,laterafgegraven, heuvel:
Buitenop. In de omgeving ontstond een nederzetting, die later werd uitgebreid met
eengrootrechthoekigmarktpleineneenregelmatigstratenplan.Inde 13eeeuwwerd
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 2. Tijd; het landschap door de eeuwen heen
Hettweede,historische,deelbiedteenchronologisch overzicht vande geschiedenis
vanhetcultuurlandschap.Iniederhoofdstuk wordendebelangrijkste landschappelijke
ontwikkelingen geschetst. De afzonderlijke hoofdstukken zijn, net als de legenda
van kaartbijlage 2, onderverdeeld naar functie. De volgende functiecategorieën
worden,althanswaarzerelevantzijn,behandeld:sociaal-economischeontwikkeling,
politiekeenbestuurlijke ontwikkeling,verkeer,grondstoffenwinning, nijverheid, landen bosbouw en wonen (denederzettingen).Dehoofdstukken over demeest recente
perioden bevatten daarnaast nogeenparagraaf overruimtelijke ordeningendezorg
voor het landschap.

Prehistorie en Romeinse Tijd (hoofdstuk 5)
PaleolithicumenMesolithicumDeoudstesporenvanmenselijke activiteiten dateren
uit het Paleolithicum. In deze periode, 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 enIjzertijd Metdeintroductievandelandbouw,inhetbegin
van het Neolithicum (in ons gebied ca.4300 v.C), werd de menselijke invloed op
de omgeving zo groot dat weplaatselijk van eencultuurlandschap kunnen spreken.
Landbouw ging gepaard met ontginning en met vaste woonplaatsen. Uit het
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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.Nadienlag,totinde20eeeuw,hetzwaartepunt 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 duizendjaar 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 vangoederen.Vandewegen zijn nogrestenover;dePrinsendijk 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.Eenbelangrijke vormvannijverheid warensteen-enpannenovens.
De Laatromeinse tijd ende VolksverhuizingstijdEen 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 de5eeeuw verdwenen ook delaatsteRomeinse legioenen uit deze
streken. Debevolkingsomvang bereikte overal inhet huidige Nederland rond de5e
en 6e eeuw een dieptepunt.
Vooral langs de randen van het Maasdal bleven enkele nederzettingen bestaan.
Plaatsnamen alsBlerick,Heel,Kessel,Melick,Mookenwaarschijnlijk Tegelen gaan
terug tot de Romeinse tijd, wat erop duidt dat steeds mensen in de omgeving zijn
blijven wonen.

Vroege Middeleeuwen (tot ca. 1000) (hoofdstuk 6)
IndevroegeMiddeleeuwen werddebasisgelegdvoorhethuidige cultuurlandschap.
Na het dieptepunt begon in de Merovingische tijd een langzaam herstel, dat zich
nadien voortzette.Debevolking groeideweerenzowelnederzettingen alscultuurland
werden uitgebreid. Deze trend zette zich 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 vanhetland wasgeorganiseerd indomeinen, grotelandgoederen. Zehebben
invloed gehad tot in het huidige landschap, onder meer omdat veel van de oudste
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kerkenopdergelijke domeinenzijngesticht.Eencombinatievan kasteel/herenhoeve
metkerkinhetcentrumvaneendorpkantotindevroegeMiddeleeuwen teruggaan.
Een reeks nederzettingen, vooral in de omgeving van de Maas, wordt in de vroege
Middeleeuwen genoemdofheeft vroegmiddeleeuwse namen(bijvoorbeeld op-heem).
In de 9e en 10eeeuw bestond 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.

Hoge en late Middeleeuwen (1000-1500) (hoofdstuk 7)
Deperiode vande 10etothetbegin van de 14eeeuw waseentijdvak vanexpansie.
De bevolkingsomvang nam toe en er werd veel land in cultuur gebracht.
Inbestuurlijk opzichtwashetgebiedinde 1leen 12eeeuwuitzonderlijk versnipperd,
wat zich onder andere uitte in een groot aantal kastelen 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 periode, en ook daarna
nog, in het Maasdal liggen. Wel werd het onderscheid kleiner, omdat ook het
dekzandgebied, dat rond hetjaar 1000nog zeer dun bevolkt was,gaandeweg werd
opgevuld met nederzettingen. Een deel van de nederzettingen uit deze periode is
herkenbaar aan de plaatsnamen. De meeste namen op -broek, -hout en -ooi en een
deel van denamen op -laar, -rade/-rode en-lo stammen uit dehoge Middeleeuwen.
Typerende nederzettingsvormen zijn de (meestal driehoekige) dorpspleintjes en de
langgerekteboshoevennederzettingen. Daarnaastwerdeengrootaantal kamphoeven
gesticht.Enkelebroekgebiedenwerdengrootschaligensystematischontwaterd,onder
meer bij Siebengewald. De grote velden werden vooral gebruikt voor graanteelt.
Vanaf de 13eeeuw ontstondeennetwerkvanverzorgendeplattelandssteden. Alleen
Roermond, met een belangrijke textielnijverheid, en Venlo, dat het belangrijkste
overslagpunt voordeMaashandel werd,ontwikkelden zichtotrelatief grote steden.
Andere steden bleven in hun ontwikkeling steken (bijvoorbeeld Gennep) en veel
pogingen vanregionaleheersers omeen stadtestichten 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
stammenuitde 14een 15eeeuw.Indezeperiodewerdenookalveenbanen aangelegd
om de grote veengebieden te ontsluiten.
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Nieuwe Tijd (1500-1795) (hoofdstuk 8)
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
periode van stabiliteit voor het cultuurlandschap. Dat is een te simpel beeld: de
Nieuwe Tijd was een dynamische periode, waarin de bevolking groeide, het
cultuurland werd uitgebreid, het bodemgebruik veranderde en het Maasdal meeren
meerbeïnvloed werddoorexternesociaal-economische enpolitieke ontwikkelingen.
Deverschuiving vanheteconomischezwaartepuntindeLageLandenvanVlaanderen
en Brabant naar Holland maakte de ligging van het Maasdal meer perifeer. Van de
steden maakte Roermond in de 17e en 18e eeuw een periode van stagnatie door.
Venlo deed het aanvankelijk beter door de groei van de Maashandel, maar raakte
inde 18eeeuwookindeproblemen.VenlopasseerdeRoermond ininwonertal.Geen
van de kleine steden toonde in deze eeuwen enige dynamiek. Wel was er een
duidelijke toename van de plattelandsindustrie.
Inpolitiek opzicht maaktehet gebied eenonrustige periodedoor.Datuit zich onder
meer in de aanleg van vestingwerken (Venlo, Stevensweert, Genneperhuis), maar
ook in devluchtschansen diebijna iederdorp aanlegde.Ookdeaanleg vandeFossa
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 langeperiode van groei rond hetmidden van de 17eeeuw
plaatsmaakte vooreen eeuwvan stagnatie,dieinhetmidden vande 18eeeuw 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 enigevoorbeeld vaneen groots opgezetteplanmatigeheidekolonisatie.De groei
vanbevolkingeneconomische activiteiten leiddetoteengroeiendedrukopdebossen
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 succes nieuwe bossen
aangeplant.
Inhetlandbouwsysteem vondengroteveranderingenplaats,zoalsdevervangingvan
de braak door de verbouw van groenvoer en 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 innieuwe ontginningen stonden vrijwel steeds verspreid aan de
wegen,temiddenvandebijbehorende grond.Dorpengroeidenwel,maar voornamelijk
metniet-agrarische bebouwing.Devoortschrijdende arbeidsdeling leiddetotdegroei
van het aantal ambachtslieden en middenstanders, die zich vooral in de kerkdorpen
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vestigden. Vooral inde stedenveranderdehet beeld doordevervanging van houten
door stenen huizen.Van belangwasvoortsdeopheffing vandekloosters,alwerden
veel van de gebouwen niet direct afgebroken.
Deturfwinning bleefrelatiefbescheiden,maargroeidewel.Degrootsteveengebieden,
dePeelendeturfvenen bij Gennep,waren ontsloten dooruitgestrekte systemen van
veenbanen.
DeNieuwe Tijd vormt deeersteperiodewaarin mensen doelbewust probeerden het
landschap te verfraaien. Bij woonhuizen werden siertuinen aangelegd en tot in de
wijde omgeving liepen lange rechte bomenlanen.

De 19e en de eerste helft van de 20e eeuw (hoofdstuk 9)
Landbouw bleef het grootste deel van deze periode veruit de belangrijkste
economische activiteit. Erkwamen twee nieuwe landschapstypen tot ontwikkeling,
de veenkoloniën en de heideontginningen en bossen.
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 1867werdendebeideovergebleven vestingen,VenloenStevensweert, 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 Venloeneenreeks bunkerstegen deDuitsegrensgebouwd.DeKoude
Oorlog vormdedeaanleiding voordebouwvaneensysteemvan luchtwachttorens.
InfrastructuurTotdegrootsteveranderingeninhetlandschapbehoordedeuitbreiding
van de bovenlokale infrastructuur.
In de Franse tijd werd het gebied deel van een groot gecentraliseerd rijk, dat veel
investeerdeininfrastructuur. Nieuwewegen,zoalsdeNapoleonsbaan, moesten Parijs
verbinden met allehoeken vanhetrijk. Ookwerdhetoudeplan vooreen oost-west
lopende scheepvaartverbinding weer opgepakt en begon de aanleg van de
Noordervaart.
HetnieuweKoninkrijk derNederlanden zettedeinvesteringen in wegenenkanalen
voort.Opdeoostoever vandeMaaswerdeennieuwerijkswegaangelegdendeZuidWillemsvaart verving voor descheepvaart deels deslechtbevaarbare Maas. Vanuit
deZuid-Willemsvaart werden kortna 1850dePeelvenen ontsloten; voor de afvoer
van overtollig water uit de turfwinningsgebieden werd vanaf 1854 het
Afwateringskanaal naar de Maas gegraven.
Voor het overige verschoven de inspanningen vanaf ca. 1840 vrijwel geheel naar
deaanlegvanspoorwegen.Metstaatssteun kwamvanaf 1860een dicht netwerk van
spoorwegen totstand.Inhetbeginvande20eeeuwwerdditnetwerk aangevuld met
lokaalsporen en tramwegen.
Indejaren 1920werddeMaastussenMookenMaasbrachtgekanaliseerdendaardoor
geschiktgemaaktvoorscheepvaart.Aansluitendwerdhetkanaal Wessem-Nederweert
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aangelegd. Voorhet overige werd inde20eeeuw vooral gewerkt aanhet 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
groteheide-enveengebieden vanNoord-enMidden-Limburg omgezetincultuurland
en bos. In de 19e eeuw verloor de heide haar functie, maar was grootschalige
ontginning nog niet mogelijk. Wel 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 werdenpogingen ondernomen omdehooivoorziening teverbeteren door
de aanleg van vloeiweiden. De pogingen hadden weinig succes en de aangelegde
complexen verdwenenweer.Ookdeboekweitbrandcultuur indePeelvenenheeft maar
kort bestaan.
Eenbelangrijke breukvormdedelandbouwcrisis vandejaren 1880.Decrisisvormde
deaanleiding vooreenomschakeling vandelandbouw.Hetnieuwe landbouwbedrijf
wasintensieverenkenmerktezichdooreensteeds snelleretechnische ontwikkeling.
De nadruk verschoof naar de veehouderij. De ontwikkeling van varkens- en
pluimveehouderij legdeneenbasisvoordelatereintensieveveehouderij.Ineenaantal
gebieden, het sterkst rond Venlo, ontwikkelde zich tuinbouw.
Ook in de ontginningen vormde deperiode kort na delandbouwcrisis een breuk. In
dejaren 1890-1900 herstelde de landbouw zich van de crisis. Bovendien kwam in
deze jaren kunstmest beschikbaar en verbeterden landbouwonderwijs en
kredietverschaffing. Deontginning vanheidevelden totbouw-engraslandkwamnu
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
particuliere ontginningen en bebossingen. Dit keer werd de overheid actief. Door
werkverschaffingsprojecten en andereoverheidssubsidies werden dejaren '30 zelfs
de belangrijkste periode voor ontginningen.
Nog tijdens de grote ontginningsgolf begon ook de reconstructie van het oudere
cultuurland. Al in de jaren '20 werden de kleinschalige kampenlandschappen
plaatselijk veelopenerdoordathoutwallenwerdenvervangen doorprikkeldraad. De
werkverschaffing indejaren '30leiddetotdekanalisatie vaneengrootaantal beken
en maakte een begin van de ruilverkavelingsactiviteit mogelijk.
Delfstoffenwinning Grootschalige exploitatie van de Peelvenen werd pas mogelijk
nadathetgebieddoorkanalenenspoorwegen werdontsloten.In 1853werdalseerste
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 bestonden plannen voor steenkolenmijnen.
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Nijverheid In deeerstehelft vande 19eeeuwkwamnergensinhetgebied werkelijk
grootschaligeindustrievoor.Welbestondeengrootaantalkleinebedrijven enhadden
vooralVenloenRoermond eengevarieerdenijverheid. Buitendebeidegrotesteden
ontwikkelde Tegelen zich tot een industriekern.
Denederzettingen Het bewoningspatroon is in de 19een deeerste helft van de 20e
eeuw opeenaantal wijzen veranderd.De 'lege' gebieden krompen indoordebouw
van boerderijen in de nieuwe ontginningen. Daarnaast ontstonden nieuwe
verzorgingskernen indeontginningeneningebiedenmetoudeverspreidebewoning.
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 deMaas. De stadsuitbreidingen uit de
eerste helft van de 20e eeuw bestonden voor een deel uit gesloten bouwblokken.
Daarnaastkwamenlaagbouwwijken enkleinschalige uitbreidingen voor.Delaatste,
gekenmerkt door afzonderlijk ontworpen woningen, overheersten de uitbreidingen
van de dorpen.
Ruimtelijke ordening en de zorg voor het landschapIn 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 natuurbescherming opgericht. De aandacht richtte zich vooral
opde onontgonnen gebieden, zoals heidevelden, bossen en moerassen, die in hoog
tempo werden omgezet inlandbouwgrond. Indejaren '30kwamook aandacht voor
de het cultuurlandschap en de bedreiging daarvan door beekkanalisaties en
ruilverkavelingen.

De tweede helft van de 20e eeuw (hoofdstuk 10)
De tweede helft van de 20e eeuw wordt gekenmerkt door de strijd om de ruimte.
De 'restruimte',dievoorheenmogelijkheden boodvoornieuweactiviteiten,verdween
toende(weinige)overgebleven heideveldenenbossenwerdenbeschermd. Sindsdien
betekent iedere nieuwe ontwikkeling een gevecht om ruimte die al beschermd of
intensief voor andere doeleinden in gebruik is.Desituatie werd nog verergerd door
deongekend sterkeensnelleveranderingen. Hetstedelijk 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-economischeontwikkelingInbijnaallegrotelandschappelijke veranderingen
van delaatstehalve eeuw isderol vandeoverheid 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
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veranderd, vondendelaatstedecenniaplaatsineensituatiewaarindelandbouw sterk
gereguleerd en afgeschermd binnen de E.E.G. (E.U.) functioneerde.
VerbeteringvandeinfrastructuurDesterkegroeivandemobiliteitindetweede helft
van de 20e eeuw kwam vooral voor rekening van de auto. De bouw van
autosnelwegen kwam in Noord- en 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 lokalewegenjuist: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 grindwinning bereikte een ongekende omvang. Grote delen van het
Maasdal werden uitgegraven voor grindwinning.
Land- enbosbouwIndetweedehelft vande20eeeuwisdelandbouw geïntensiveerd
engemechaniseerd. Deoppervlakte aanlandbouwgrond namafdoordetoenemende
ruimtebehoefte voor stedelijke activiteiten. Omdat de ontginningen in dejaren '60
werden stopgezet, werden de verliezen niet gecompenseerd.
De landbouw ontwikkelde zich 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 debeide grote steden zijn zeer sterk uitgebreid,
maarookeenaantal dorpen groeidehard.Indejaren '50en '60diendedeuitbreiding
vooral om een snel groeiende bevolking te huisvesten. Nadien zwakte de
bevolkingsgroei af, maar begon het aantal bewoners per woning te dalen.
Het merendeel uit 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 meerfuncties en werden soms half afgebroken om
het verkeer ruim baan te gunnen. In de jaren '70 veranderde het beleid hier van
richting. Sindsdien wordt, onder meer door stadsvernieuwing, weer gestreefd naar
een kleinschalige verweving van activiteiten.
Ruimtelijke ordening endezorg voorhet landschapIn depraktijk is de ruimtelijke
ordening inhet landelijk gebied van dejaren '50totindejaren '80 grotendeels een
zaak van de landbouw geweest. Vanuit de landbouw werd een duidelijke scheiding
van functies voorgestaan.
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Toch waren in de jaren '80 de scherpste kanten van de tegenstelling af. Met de
nieuwe Landinrichtingswet (1985) veranderde depuur agrarische 'ruilverkaveling'
in de bredere 'landinrichting' en kwam er meer aandacht voor recreatie, natuur en
landschap.
Debelangrijkste activiteit van denatuurbeschermingsorganisaties was langetijd 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 steedsmeeronderdrukkwamentestaan,verschoof het aankoopbeleid
naar deze gebieden. Delaatstejaren komtjuist vanuit denatuursector een roep om
scheiding van functies en om de aanleg van 'echte' natuurgebieden.

Conclusies en aanbevelingen: toekomst voor een historisch
landschap? (hoofdstuk 11)
Samenvattend kunnen we voor de stedelijke zowel als voor de landelijke gebieden
drie perioden onderscheiden: traditioneel, overgang en modern. De perioden
overlappen elkaar, maar globaal loopt detraditioneleperiode tot in detweede helft
van de 19e eeuw en begint de moderne periode in het midden van de 20e.
Hettraditionelelandschapwerdgekenmerktdoorbeperkingen.Inhetlandelijk gebied
werddeexpansievanbevolkingenlandbouwbeperktdoorgebrek aanmest,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.
Indeovergangsperiode werdendebelangrijkstebeperkingenweggenomen, watleidde
toteenenormeexpansievanhetcultuurland envandesteden.Denieuwe 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.

Het traditionele landschap
Desteden Hoewel alindevroegeMiddeleeuwen nederzettingen bestonden meteen
niet-agrarische component, ontstonden pas echte steden vanaf de 13e eeuw. Met
uitzondering van Roermond en Venlo kwam geen van de steden boven het niveau
van plattelandscentra uit. Vestingwerken vormden een harde grens tussen stad en
buitengebied.Hoewelbinnendestedenverschillenbestondenin bebouwingsdichtheid
en activiteiten, kenmerkten steden zich over het geheel genomen door een dichte
bebouwing en een sterke verweving van functies.
De structuur van steden was zeer resistent tegen verandering. Vooral wegen die
geflankeerd waren door bebouwing, hebben vaak hun oorspronkelijke tracé tot op
heden behouden. Met de wegen lagen ook de rooilijnen van de huizen vast. De
verkaveling veranderde meestal geleidelijk, door kleine ingrepen. De individuele
huizen waren veranderlijker, maar ook hiervoor gold behoud en beheer als
uitgangspunt.
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Het landelijk gebied De menselijke invloed op het landschap is, ondanks perioden
vanterugslag,overhetgeheelgenomen steedsverdertoegenomen.Deeerstemensen
diedoorhetgebied trokken,leefden vanjagen enverzamelen enhaddenmaarweinig
invloed ophunomgeving.Deinvloedvandeeerstelandbouwers,inhet Neolithicum,
was al veel groter. Een tijdelijk hoogtepunt in de Romeinse tijd, met een
bevolkingsomvang eneen mate van economische integratie dienadien 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 had een sterke relatie met het natuurlijke
landschap, vooral met de verschillen in hoogte en grondwaterstand. De indeling in
verschillende landschapstypen steunt dan ook op een fysisch-geografische
landschapsindeling. Dedynamiek van demenselijke samenleving maakteechter dat
het landschap toch steeds in beweging was.
Juist door de sterke gebondenheid aan de natuurlijke mogelijkheden was de
hoofdindeling in bouwlanden, graslanden en nederzettingen het meest constante
element in het agrarische landschap. Deze grote landschappelijke structuren waren
inhet landelijk gebied demeest constante onderdelen van het landschap. Daarnaast
waren de hoofdlijnen van het verkavelingspatroon, en daarmee de wegen door het
cultuurland, resistent tegen veel veranderingen. De bebouwing lag in het landelijk
gebied minder vast dan in de steden.

De overgangsperiode
Desteden In detweedehelft vande 19eeeuw werden devestingwerken afgebroken
en begonnen de steden ruimtelijk uit te breiden. De nieuwe stadsdelen waren over
hetalgemeengrootschaliger dandeoudestad,enkenmerkten zichdooreen groeiend
ruimtebeslag en een toenemende functiescheiding. Buiten de oude stad namen de
stadsrandzones meer en meer ruimte in. Aan het begin van de 20e eeuw ontstond
de moderne ruimtelijke ordening, die leidde tot gecontroleerde, redelijk ruim
opgezette stadsuitbreidingen. In debinnensteden bleven stratenpatroon, gebruik en
bebouwing grotendeels intact.
Het landelijkgebied In het landelijk gebied waren deoudebeperkingen in deeerste
helft van de20eeeuw grotendeels verdwenen enwerden deheidevelden eneen 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 prikkeldraad, maar wegen-, bebouwings- en verkavelingspatroon
veranderden weinig.

Het moderne landschap
De steden De moderne stad wordt gekenmerkt door een ongekende fysieke
uitbreiding, maar ook door grootschalige ingrepen in deoude steden. Veel functies
maakteneen sterkeschaalvergroting doorenwerdensterkerdanvoorheen gescheiden.
Vooral in de binnensteden leidde dat tot grote veranderingen. Pas in dejaren '80
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werdhetbeleidvoordebinnensteden weermeergerichtopeenverwevingvanwonen
met andere activiteiten.
Het landelijk gebied Het agrarischelandschap ismisschien in delaatste halveeeuw
sneller en ingrijpender veranderd dan ooit tevoren. Nu de restruimte voor nieuwe
activiteiten op was, werd de strijd om de ruimte intensiever. De landbouw werd
gedwongen land af te staan voor verstedelijking, grindwinning en wegaanleg, maar
verdronginderesterendegebiedennatuurenlandschap.Netalsindestedenontstond
ook in het landelijk gebied een toenemende functiescheiding.
Indelandbouwgebieden vondeensterkenivelleringplaats.Demeestelandschappen
werden grootschaliger, maar de landschappen die gekenmerkt werden door
grootschaligheid en openheid zijn juist, door bebouwing en doorsnijdingen,
kleinschaliger geworden. Verschillen in schaal, regelmaat en bebouwingspatroon
werden steeds meer opgeheven, waarmee zelfs het onderscheid tussen de
landschapstypen moeilijk herkenbaar werd. Kenmerkende patronen, zoals de
kleinschaligeperceleringvandevelden,engroteaantallenlosse landschapselementen
verdwenen.Deomvormingvanhetlandschapvondzowelgeleidelijk alsgrootschalig
en planmatig (ruilverkavelingen) plaats.
De laatste jaren is in dit opzicht wel een verbetering waar te nemen. Bij recente
landinrichtingsprojecten blijven bijvoorbeeld de hoofdlijnen in het landschap
herkenbaar en wordt meer dan voorheen zorg besteed aan de landschappelijke
inrichting. Binnen de landbouwsector is meer oog voor diversiteit en voor
neveninkomsten uit bijvoorbeeld recreatie. Daarentegen gaan andere aantastingen
vanhetagrarischelandschap, zoalsgrindwinning, wegaanlegen stadsuitbreidingen,
nog door.
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