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Enkele aspecten van het
historisch landgebruik
rondom Margraten
Ir.W. van de Westcringh,
Vakgrotp Bodtmkundt enCtologit,LandboMUihugtichnot, Vagtniagtn

Inleiding
Het landschap rondom Margraten zoals het er nu uitziet, isniet zomaar ontstaan.
Het landschapsbeeld enveel elementen in het landschap zijp duidelijk eengevolg
van bepaalde eigenschappen (zoals de grondsoort of de grootte van de helling),
gebeurtenissen (zoals deontginning van het gebied uit bostot cultuutland), ontwikkelingen (zoalsdeopkomst vandemaisteelt indelandbouwofderealisatievan
een industrieterrein) e.d.
Het landschapheeft onmiskenbaar eenagrarisch karakter. Degehuchten Groot
Weisden,Klein Weisden, 't Rooth enTermaar hebben nog vrijgoed hun landelijk
karakter behouden,ook alwonenerstedelingenofkomenanderenertijdelijk voor
hunvakantie.HetdorpMargraten heeft zijnlandelijk karaktergrotendeelsverloren
en isuitgegroeid tot een dorp met nieuwbouwwijken voor forensen en industrie.
Bestond inhetmiddenvandevorigeeeuwhet dorpMargraten bijna uitsluitenduit
eenlintbebouwing vanboerderijen enhuizen met hunerven,tuinen en fruitweiden
langs enkele wegen zoals de Eijkerstraat, Schuldersteeg, Sprinkstraat, HoenderstraatendewegdoorTermaar,thans bedraagt debebouwdeoppervlakteongeveet
80ha.
Desamenstelling vande bevolking iseveneensveranderd.In 1931 wasnog75*
vandeberoepsbevolking vandegemeenteMargraten indelandbouw werkzaam,in
1971wasdit nog slechts 16% (tabel I).Dezegetallen liggen hoger dan degemiddeldenvoorheelZuid-Limburg.In1930wasinZuid-Limburgongeveer 30* vande
mannelijke beroepsbevolking inde landbouw werkzaam, in 1956slechts 9 * .
Er vond ook een sterke uitbreiding van de bevolking plaats. In 1796 had de
gemeenteMargraten 752inwoners,aanheteindvan 1981 warenditer3496.TabelII
geeft de bevolkingscijfers van degemeente Margraten van 1796tot en met1981.
Vande inwonersvanMargraten,Groot Weisdenen Klein Weisden blijkt in182021 ruim 70% geboortig te zijn uit de gemeente Margraten, voor Termaar en 't
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Rooth lag dit percentage iets lager (bijna 60% ). De meesten die niet uit Margraten
geboortig waren, kwamen uit de dorpen in de naaste omgeving. De verandering in
liet karakter van de gemeente Margraten en die van het dorp Margraten en de
gehuchten onderling, komt goed tot uiting in tabel III. Termaar en Margraten
verschilden weinig van elkaar, zowel in het aantal huizen als in het aantal inwoners.
Margraten had echter een kerk, een gemeentehuis en een lagere school.
Nadien heeft Margraten zich ontwikkeld tot een echt dorp, terwijl Termaar het
landelijk karakter, behalve langs de tijksweg, voor een groot deel behouden
heeft.
In dit hoofdstuk zullen de veranderingen van het natuurlijke landschap in een
cultuurlandschap toegelicht worden. Hierbij zal uitgegaan worden van de natuurlijke tcrreingesrcldhcid (zoals de bodemgesteldheid, het relief en de natuurlijke
vegetatie) en van de invloed hiervan op de ontginning en het gebruik door de
landbouw. Waar mogelijk, zal het geheel toegelicht worden met voorbeelden uit
Margraten.
Natuurlijke gesteldheid
De bodemkaart van Margraten laat zien dat bijna overal loss- of " I e e m " g r o n d e n
en colluviale, lössachtige, g r o n d e n aanwezig zijn (meer dan 90% ). Gronden
met kalksteen ("krijt"-of "mergel") en met zand- en grind ("kies") komen weinig
voor. De lössgrondcn komen als verschillende bodemtypen voor: niet of weinig
geërodeerde' ),matig geërodeerde en sterk geërodeerde lössgronden. Het materiaal
dat geërodeerd werd, zette zich op lage plekken onderaan een helling, in een droog
dal of bovenaan een graft') weer af; dit worden colluviale gronden genoemd.
11 l-rusieishet ver«hi|nsel dar ineenhellend rcrreingrond,door bijvoorbeeld srromendwater,afgevoerd wordt.
Hders kandit inarenaal weerafgezet (= gesedtmenieerd)worden.
2) fen graft !i)f 'graaf )iseen kleineterreinknik opeen helling welke overeen zekereafsrand doorloopt.
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Pig. 2. Verttnvoudißdtbodtmkaartvan Margraten.

Dit onderscheid in bodemtypen bestond nog niet in het natuurlijke landschap. Het
gehele landschap was met bos begroeid. Daarom vond er ook geen erosie plaats.
Alle lössgronden waren hetzelfde. De löss was in de voorafgaande geologische
periode door de wind in metersdikke lagen afgezet. Men zie hiervoor hoofdstuk 1
door P.J. Felder in ditzelfde boek. Na afloop van die koude tijd verbeterde het
klimaat. Dit had tot gevolg dat er overal een dicht bos (oerbos) ontstond.
Fr mag verondersteld worden dat er bijna overal eenzelfde soort bosgegroeid heeft,
omdat bijna het gehele gebied rondom Margraten door een meer of minder dikke
laag löss bedekt was.Gelet op de eigenschappen van de bodems zoals die er nu zijn,
kan nagegaan worden wat er met de lössgronden in de laatste tienduizend jaar
gebeurd is;dit wordt bodemvorming genoemd.
De lössgronden waren, vóór de incultuurneming door de mens, begroeid met bos,
waarschijnlijk een arme variant van een rijk bos dan wel een rijke variant van een
arm bos, getypeerd als resp. een eikenhaagbeuken- (Querco-Carpinetum) of
beukeneikenbos (Fago-Quercetum) of als een eikenberkenbos (Querco-Betuletum). Het bos van tegenwoordig ziet er echter wel heel anders uit! Hierop zal niet
verder ingegaan worden.
F.en andere factor die het landschap bepaalt, is de grootte van de hellingen. De
vlakke terreinen worden gevormd door de hoog gelegen "plateaus" (rivierterrassen) met droge dalen, en de laag gelegen beekdalen. De plateaus ("bergen") zijn
meer of minder uitgestrekt, de dalen meestal lang en smal. In Margraten zijn enkele
fraaie plateaus aanwezig, zoals het Pasveld en bij Klein Welsden-'t Rooth. Watervoerende dalen (beekdalen) zijn er niet in Margraten. Het landschap van Margraten kan als heuvelachtig getypeerd worden.

Karakteristiekbeeld van een vela: bouwland, zonderbomen enbebouwing, meteen wijds
uitzicht (Pasveld bij Margraten).

Rcht steile hellingen zijn er weinig, alleen ten westen van Groot Weisden en aan de
zuidgrens van de gemeente bij Bruisterbosch. Toen het gehele gebied nog met bos
begroeid was, bestond er geen enkele aanleiding voor het optreden van erosie. Dit
veranderde roen de mens het bos ging kappen om er gewassen te verbouwen.
O n t g i n n i n g en b e w o n i n g
Toen de mens voor zi|n dagelijks voedsel minder afhankelijk wilde zijn van hetgeen
de natuur te bieden had, ging hij zelf gewassen verbouwen en vee houden. Van die
tijd afzette zich ook de verandering van het landschap in. Deeerste landbouwers op
de vruchtbare, gemakkelijk bewerkbare lössgronden van Zuid-Limburg waren de
B a n d k e r a m i e k e r s (vanaf ca 4500 v.Chr.). Zij woonden en werkten vooral op de
grote lossplateaus iets verder naar het noorden (omgeving Sittard •Geleen). Ten
zuiden en westen van de Geul en Gulp zijn geen archeologische vondsten uit de
Bandkeramische Tijd bekend. Tot die tijd en ook later nog, bleef het gehele gebied
rondom Margraten met bos bedekt.
In bepaalde delen van ZuidT.imburg (Heerlen, Maastricht) veranderde dit bij de
komst van de R o m e i n e n (omstreeks het begin van de jaartelling). Ten behoeve
van de voedselvoorziening zijn toen grote gebieden o n t b o s t en geschikt gemaakt

voordeverbouwvanvoedselgewassen (granen).Ditheeft grotegevolgenvoorhet
landschap gehad. De permanent aanwezige bosbegroeiing werd veranderd ineen
tijdelijke, een- of tweejarige, begroeiing van landbouwgewassen. Het land kwam
ook periodiek kaal te liggen, wat erosie tot gevolg had. Dat er sindsdien ook
werkelijk erosieopgetreden is,kan een bodemkundige aflezen aanhet bodemprofiel. Op plaatsen waar erosie heeft plaatsgevonden, is namelijk een deel van het
bodemprofiel verdwenen.
Opplaatsenwaarditverspoeldemateriaalafgezet werd,vormdenzichnieuwegronden (colluvium), die in hun bodemprofiel sterk afwijken van de oorspronkelijke
lössgronden,hoewel het materiaal wel lössachtig aanvoelt.
Uit bestudering van zowel geërodeerde lössgronden alsvan afgezette ("= gesedimenteerde) colluvialegronden,evenalseldersvan beekgronden, kan de conclusie
getrokken worden, dat er eigenlijk pas sinds de Romeinse Tijd in Zuid-Limburg
erosieisopgetreden.Vóórdietijd wasdeerosiegering,zodatertoenook noggeen
grootscheepseontbossing kanhebbenplaatsgevonden. Daaromkanerookvóórde
RomeinseTijd noggeen sprakegeweest zijn van een echte landbouwende bevolking in deze streken, wat inovereenstemming ismet het ontbreken vanarcheologischevondsten hiervaninditgebied.DebewoningbuitendeRomeinsecentrawas
vermoedelijk schaars.
HetisnietbekendofindeRomeinseTijdookhetlössgebied rondom Margratenal
ontgonnen geweest is.
Van de Romeinse Tijd af tot heden zijn bepaalde gebieden in Zuid-Limburg
bewoond en bewerkt geweest. Op grond van eerder genoemd bodemkundig
onderzoek lijkt het erop dat de erosie en de daarmee samenhangende colluviatie
vooral sinds deMiddeleeuwen zijn opgetreden, inelkgeval grotere vormen aannam dan inde Romeinse Tijd.
Grotedelen vanZuid-Limburg zijnvooralsindsdeVroege-Middeleeuwen ontgonnen. Belangrijke ontwikkelingen die hiervoor de aanleiding vormden, waren de
uitvinding van de haam ( = paardetuig, voor het aanspannen van paarden om
trekkracht voor een wagen of ploeg te kunnen leveren) waardoor vervoer van
akkerbouwprodukten met paarden in heuvelachtige gebieden mogelijk werd, de
ingang vandeteelt vantarwe,devestiging vanenontginning door kloosters,en,in
het gebied rondom Margraten, de activiteiten van het Mariastift te Aken, terwijl
ook deovergang van het hofstelsel naar het pachtstelsel belangrijke gevolgen had.
(Mededelingen van dr.J.C.G.M.Jansen te Maastricht).
Van de Romeinse Tijd, maar vooral de Middeleeuwen af, begon de verandering
van het Zuidlimburgse landschap: steeds meer landbouw, steeds minder bos.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het afwisselende landschap zoals we dit nu
kennen:een agrarisch gebied met landbouw (bouwland, grasland, boomgaarden)
waarin het bos teruggedrongen is tot de plaatsen die voor de landbouw minder
aantrekkelijk waren,zoalssteilehellingenenarme,drogeof stenigegronden.Inhet
navolgende zal het agrarische landschap,zoals zich dat na de Middeleeuwen ontwikkelde,nader toegelicht worden.

öS

« S

*

R

a a.
# o

.sü

tj)
OD

•Sfa

O
G"

O^
Q\

<"M

Q

^

00

00

O

06

00

s s

fM
S

Agrarisch cultuurlandschap
Zoals reeds eerder opgemerkt, was het gebied rondom Margraten grotendeels
bedekt dooreendikkelaagloss.Lössgrondenbezittenenkeleeigenschappen dieze
zeergeschikt makenvoorakkerbouw, zoalseengoedebewerkbaarheid,eendiepe
beworteling, eengoede vochtvoorziening e.a. Beperkend voor deakkerbouw kan
de hellingsgrootte zijn. Te steile hellingen waren en zijn ongeschikt voor akkerbouw.Flauween matig steile hellingen waaroplossvoorkomt, werden enworden
wel voor bouwland gebruikt. Dit gebruik heeft tot gevolg gehad dat er erosie is
opgetreden en dat er colluviatie onderaan de hellingen en in droge dalen heeft
plaatsgevonden.
Gelet op de gronden die voorkomen en op de hellingen die er zijn, kan gerust
gesteld worden, dat het gehelegebied rondom Margraten reedseeuwenlang voor
de landbouw, en vooral voor akkerbouw, gebruikt is.Akkerbouw was niet goed
mogelijk op plaatsen waar de hellingen steilwaren enop plaatsen met armegrondenzoalsaandezuidgrensvandegemeente (Eijsderweg) eninhetuiterstewesten
bijdegroevenop't Rooth.Dezeplekkenwarenechtervanondergeschikte betekenis.Eenindicatiehieroverisooktevindenineenopgaveuitca1840,waarinvermeld
staat dat degemeente Margraten uit983bunder bestond endat950bunder belastbaar landwas.
Landbouw isevenwelnietalleenakketbouw,maaromvatook veeteelten fruitteelt.
Denatuurlijke terreingesteldheid vanMargraten iszodanig dat hetgebied vroeger
minder geschikt was voor de rundveehouderij, omdat er geen natuurlijk water
aanof nabij het oppervlak voorkwam dat alsdrinkwater gebruikt kon worden.Er
komen namelijk geen beken of natte plekken (moerassen e.d.) voor. Waar dit in
Zuid-Limburg wel het geval was, bevinden zich de oudste nederzettingen uit de
Na-romeinseTijd:aanderandvanbeekdalen.Daar(langsbijvoorbeeld deGeulen
deGulp) lagen degoedegraslanden,waarookgoed wintervoer (hooi) gewonnen
kon worden.
Veel rund-of hoornvee waserindeeerstehelft vandevotigeeeuw (ca 1835) dan
ook nogniet.Hiervoor warenvermoedelijk hetontbrekenvanoppervlaktewateren
de geschiktheid voor akkerbouw van het gehelegebied met vruchtbare lössgrondenmedeoorzaak.Derundveestapel bestond toenuit 196stukshoornvee (koeien,
ossen, stieten en jongvee, uitgezonderd kalveren) en 102kalveren. Etwerden 114
paarden en 30veulens gehouden, voornamelijk voor het werk op het akkerland.
Verder waren et nog 250varkens.Het aantal schapen isniet bekend.
Intabel IVazijn de belangrijkste gegevens uiteenopgaveuit 1820-21samengevat.
Ongeveer 80% van de gezinnen had vee. De helft van het aantal veehoudende
gezinnen had éénof meerpaarden;gemiddeld 2 pergezin.Openkele uitzonderingennahieldendezegezinneneveneensvarkens.Opéénnahaddenallegezinnenéén
of meerkoeien;gemiddeld 2 pergezin.Erwaren slechtsweiniggezinnen dieschapen hadden;wasdit hetgeval,dan warenergemiddeld 30pergezin.Ruim de helft
van het aantalgezinnen had éénof meer varkens;gemiddeld 2 pergezin.
Tabel IVbgeeft eenaardig beeld hoehetwasopdegrootste hoeve inhet dorpen
elk gehucht. Tot het boerengezin behoorden soms ook een ouder of ouders,een
getrouwde zoon of dochter met hun kinderen of broers en zusters.Op de grote
hoevenwarenaltijdookenigeinwonende"domestieken"(knechten) en"meiden".

Op deze grote hoeven waren méér paarden, koeien, schapen en varkens dan men
gemiddeld had. Ook hadden deze grote hoeven een schaapskudde. De grootste
hoeven in Margraten en Termaar waren groter dan die in Klein Weisden en 't
Rooth.
Kr isslechts één gebied in Margraten waar de bodemgesteldheid erop wijst dat het
er nat geweest moet zijn; dat isbijTermaar. Ook de naam Termaar wijst hieralop.
Ken maar (mare, meer) is niet alleen een aanduiding voor allerlei soorten van
wateren, maar was vroeger een algemene, thans verouderde aanduiding voor moeras of stilstaand water (poel, plas). De bodems in de lage terreinen bij Termaar
laten deze natte toestand nog duidelijk uitkomen. Het is zeer wel denkbaar dat de
eerste landbouwende bevolking van Margraten zich bij Termaar vestigde, waar
men gebruik kon maken van water dat op of nabij het oppervlak aanwezig was.
Het centrum van Margraten had zo'n situatie zeker niet, omdat het dorp op het
hoogste punt lag ("graat" of bergrug; dit graat komt nog voor in de ongewone
betekenis van berggraat of bergkam). Deze ligging werd in de vorige eeuw goed
getypeerd met: "liet dorp Margraten is op lene hoogteaan den Grooten weg van
Maastricht opAken gelegen",waaraan nog toegevoegd was; "allerbekoorlijkstin hoog
opgaand geboomtegelegen".
Hen veelgebruikte maar twijfelachtige verklaring voor de naam Margraten is dat
Margraten afgeleid is van "Maria ad Gradus", wat in verband zou staan met de
stichting vanuit Gulpen van een Mariakapel "boven op de berg". Een andere verklaring is,dat de naam samenhangt met de veel in Limburg voorkomende Middeleeuwse ontginningsterm "rade", (zie hiervoor PJ. Felder, blz. 28).
Voor het vee dat men hield, moest men daarom inMargraten kunstmatige drinkpoelen maken (en later ook waterputten). Van allelandbouwhuisdieren zijn het de
schapen die een zekere tijd zonder water kunnen en met een schrale voeding genoegen nemen.
Het isdan ook niet vreemd dat er in vroeger eeuwen in Margraten, met bijna overal
bouwland, weinig rundvee was. Wel werden er door enkele grote bedrijven
schaapskudden gehouden. De schapen konden drinken als ze 's avonds weer in de
kooi of stal terugkwamen.
Hun voedsel vonden ze in de bermen langs de wegen, op schraallanden of driesgronden (d.w.z. op plaatsen die niet als cultuurland in gebruik waren) en na de
oogst op de stoppel van het bouwland. In feite was de schapenhouderij eeuwenlang
de enige vorm van veeteelt die met matig succes rondom Margraten beoefend kon
worden. Het is nog maar betrekkelijk kort geleden dat er schepers, met schaapskudden van zo'n 80 dieren, in Honthem en op 't Rooth waren.
Hen derde vorm van landbouw is de fruitteelt. De fruitteelt werd vanouds bedreven in beweide hoogstamboomgaarden bij de boerderijen en de dorpen. Fig. 3
geeft het landgebruik ten noorden van Margraten in het begin van de vorige eeuw
weer. Hierop isgoed te zien waar de boomgaarden toen lagen. De percelen waren
klein, meestal slechts 1/2 - 3/4 ha, en omgeven door hagen als afrastering. Fig. 4
geeft hiervan een duidelijk beeld voor de toestand in Sibbe en IJzeren omstreeks
1775.

akkerland, w.o. braakland
w e l d e - en hoolland
*•••••^-••^ b o o m g a a r d e n ( f r u l t w e l d e n )

E:•.'.••'.'•-1 bos
Fig. 3. Vereenvoudigde kaart vanhet landgebruik in het begin vande 19de eeuwin en ten
noorden vanMargraten(naar dekaart vanTranchot, blad84 (Margraten)).

Interessant in dit verband is het hoe de vroegere indeling van het land er uitzag.
Oorspronkelijk waren alléén de huispercelen en enkele weilanden ineen dal of een
nat terrein afgegrensd met een haag als veekering. Voor de rest van het land, het
overgrote deel, was dit niet nodig. Met enkele stenen kon men zijn eigen akker
genoegzaam markeren.
Nog in de 18e eeuw werd een perceel aangeduid met de beschrijving van enkele
"reygenoten"(rei = grens;reigenoot = "grens'genoot, d.w.z. iemand die met een
ander dezelfde grens heeft, belendende eigenaar). Z o n aanduiding, ook voor de
39
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Fig. 4- Landgebruik in Sibbe en IJzerenomstreeks 1771 (naar Je kaart van Ferraris,
Mad P16 (Valkenburg)).

Inkijk in oude Margratense boerderij

Hoogitamvruchtbomn inein huis- offruitwtide,
bouwlandpercelen op het niet zichtbaar ingedeelde veld,moet alsbegripzeeroud
zijn, misschien nog wel daterend uit detijd dat alleen het eigen huisperceel afgegrensdenderestvanhetlandnoggemeenschappelijk was.Alsvoorbeeld volgthier
zon beschrijving: "huys,hoffen coolhoff (= moestuin) meteeneweyde,gelegen
binnen Margraten, reygenoten tet sonnenopganck N.N.,onderganck M.M.".Met
"tersonnenopganck"en"onderganck"werdendeoostelijkeenwestelijkereigenoten bedoeld; de andere aanduidingen waren "ter middagh sonne" (zuidelijk) en
"ter andere zijde" (noordelijk).
Opdekaart die Ferraristussen 1771 en 1778 maakte,staan allehagen aangegeven,
omdat dezetoen dicht warenen daarom eenmilitairebetekenis hadden (terwijl de
hagen bedoeld warenalsveekering!).Indit verband kanmen2ichook afvragen of,
historisch gezien,graften (zie blz. 50) wel een opgaande en/of dichte begroeiing
hadden. Op de kaart van Ferraris wijst weinig of niets op het bestaan van zulke
begroeidegraften inZuid-Limburg.
Ferrariszouze,alszedichtgeweestwaren,zekeraangegevenhebben,evenalshijdat
met de hagen gedaan heeft. Het is denkbaar dat de graften hout leverden voor
brand- engeriefhout, waardoor zeregelmatig gekapt werden en dus niet de kans
kregen om dicht teworden. Dekaart van Ferrarisverschaft eengoed inzicht inhet
agratischgebied indietijd:allehuizenengebouwen inhet landelijke gebied staan
opdekaartaangegeven.Omdeagrarischegehuchtenheenlaghetopenveld,datals
bouwland ingebruik was.
41
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Indebeschrijving vanhetterreintenzuidenvanValkenburg vermeldt Ferrarisdat
degrond vetwasenerggoed voorlandbouw.Menverbouwde toen (dit isaanhet
eindvande18deeeuw) tarwe,rogge,gerst,haver,klaver,vlas,hennep,raapzaaden
aardappelen. Omstreeks 1835verbouwde men ook veld- of paardebonen enerwten;inhet begin van de 18deeeuw werd op de hoeveTermaar nog vrij veelspelt
(eensoortvantarwe) verbouwd,namelijkopca23% vandegrond.Degrond was
ookerggoedvoordeteeltvanhout,maardekapervanwastochonvoldoendevoor
de benodigde brandstof. De enkele bossen die er waren, zouden gekapt kunnen
worden. Ze bestonden uit een hoge, een gemiddelde en een lage etage. In die
bossen domineerden deeik,de beuk ende haagbeuk.
Ook zegt Ferraris nog dat de heiden (het schraalland) ontgonnen zouden kunnen
worden. De wegen die door het gebied liepen,waren 'szomers begaanbaar, maar
'swintersheelslecht.LangsdeGeullagen veelweilanden dieprimahooileverden.
Men fokte er vee, waarmee men een belangrijke handel dreef. De situatie voor
Margraten was hiermee vergelijkbaar, behalve degoede weilanden en ten dele de
bossen.
De hoogstamboomgaarden waren "huis- of fruitweiden". Dit waren ook de
plaatsenwaarmen het rundveegemakkelijk vanwater konvoorzien (Waterput op
ofvlakbijdeboerderij,inhet dorpofgehucht,zodat het waternietteververvoerd
behoefde te worden). De fruitweiden hadden een tweeledige functie, zowel het
telen van fruit als het weiden van vee. Vanwege deze dubbelfunctie waren de
hoogstamboomgaarden gebonden aan de ligging van de boerderijen. Ze werden
goed verzorgd en zwaar bemest met stalmest.
Tegenwoordig wordendeboomgaarden aangeplantopplaatsenwaardevoorwaardenvooreengoedegroeivandebomenhetbestezijn.Weziendanooksteedsmeer
fruitteelt op enige afstand of zelfs ver weg van de dorpen. Heeft eeuwenlang de
fruitweide bijde boerderij vooralgediend tervoorziening indeeigen behoefte aan
fruit, sinds de landbouwcrisis aan het eind van de vorige eeuw is er veel fruit
aangeplant ten behoeve vandeverkoopendehandel.Met dezevorm vanintensivering hoopte men decrisis beter te kunnen overleven.Vanaf dietijd verschijnen
dan ook voor het eerst boomgaarden op enige afstand van boerderijen en dorpen.
De volgende tabel (tabel V) geeft het verloop van het areaal boomgaarden weer
vanhet begin van devorigeeeuw aftot nu toe.
Eenvierdegebruiksvorm diehet landschapbepaalde,warendealeerdergenoemde
schraallanden. Veel plaatsen in Zuid-Limburg waar de bodem "schraal" (arm
en/of droog) was,werden enworden nog steedsmet "heide"ensomsmet"dries"
aangeduid.Bijzo'nheidemoetmennietdenkenaaneenpaarsgekleurd heide-veld,
maar aan een begroeiing van (natuurlijke) grassen en kruiden waarin ook wel
heide-planten konden voorkomen. Hoe armer en zandiger de gronden waren
(bijv. Brunssummerheide, Vrouwenheide bij Ubachsberg) hoe meer kans erwas
dat de echte heide (Calluna, Erica) er zich kon handhaven tegenover grassen,
kruiden, struiken en bomen. Zulke schraallanden waren minder geschikt voor
bouwland, cultuurgrasland of fruitweide, maar konden nog welgebruikt worden
om zetelaten afgrazen (schaapskudden!).
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TahtlVl Voornaamste landgebruik in 1796 en 1981 (in * ) .
1981

rogge
masteluin#
w. gerst
haver
boekweit
aardappelen
rode bieten en
bonen
suikerbieten
snijmais

omg.
Wittern

omg.
Valkenburg

omg.
Meerssen

lÖSSf

9.2
14.1
5.7
5,5
11.2

15.5
17,1
1.7
2.4
8.4
2,2

10,9
18,5
0,4
5,3
12,1
6,3

10,4
0,7

—
5.1

3.7

8.2

3,4

4.7

2.8

7,7

5,6

—

0.3
8,3

13.3
12,4

natuurli}ke
weiden
vette weiden
bli|vend grasland
tijdelijk grasland

14,6
9.4

15.3
2.1

16.6
.23.9

41,0
1,3

bossen
overige w o . bos, heiden)
* masteluin: mengsel van tarwe en rogge
(Bron: Philips,Jansen en Gaessens (1965) + CBS)

Tuhtl Vil Gemiddelde opbrengsten van enkele gewassen tn hl of per ha')
(1810/12-1980)

181012
1800 à 1850
1835-50
1871-7}
1H91-I9O0
1910
1931-40
1950
1955
1980

tarwe')

rogge

gerst')

haver

aardappelen

suikerbieten

snijmais

+ 15.5
M.4
15,5
17.5
20.9
22,7
2519
2806
3866
5700

14,1
14.5
14,4
15.5
21,6
25.6
2380
2530
3410
4500

18.0
21.0
19.5
22.0
31.0
(25.8)
2554
2829
3755
5700

16.3
24.4
26,1
30.5
35,7
37,0
2372
2555
3548
4500

(127)
95,3
123
182
(132)
15.099
22.161
26 446
48.964

29,400
28.700
31980
37.344
42.772
48000

45000

') t/in 1910: hl; vanaf WU :kg.
') vnl. wintertarwe en wintergerst.
1 hl tarwe, rogge, gerst, haver, aardappelen was ca. 75,70,45,45en 70kg.
(Bron: PhilipsJansen en Gaessens (1965) + CBS)

Daarom is het niet juist om te zeggen dat ze door de landbouw niet gebruikt
werden, maar dit gebruik was wel zeer extensief. Schraallanden zou men ook
"graaslanden" kunnen noemen; ze werden begraasd. Behalve deze graaslanden
warenercultuur-graslanden. De graaslanden bestonden uitallerlei natuurlijkegrassen, kruiden,struikenenz., de modernegraslanden bestaan slechts uitéén grassoort
of enkele soorten van grassen en kruiden.
Margraten had betrekkelijk weinig schraallanden, omdat de meeste gronden
geschikt waren en ook gebruikt werden voor de akkerbouw. In het begin van de
18de eeuw werden ruim9 bunder "desolaete en andere landerijen"voor twaalf jaar
verpacht; de pachters brachten deze gronden in cultuur.
Landerijen werden "desolaat" als zedoor de eigenaars verlatenwerden, omdat de
kosten ten opzichte van de baten te hoog geworden waren. Het ging hierbij om
marginale landbouwgronden, die zonder twijfel gelegen waren op slechte, weinig
productieve bodems.
Het spreekt vanzelf dat de schraallanden geen kostbare, en vaak schaarse, stalmest
ontvingen; ook het bouwland kreeg dit niet of nauwelijks. Zouden de schraallanden niet afgegraasd (en/of gehooid) zijn, dan zouden de grassen en kruiden zeker
verdrongen zijn door struiken en bomen. De schraallanden zouden dan bossen
geworden zijn. Veel schraallanden ("groene heiden") in Zuid-Limburg zijn zeer
soortenrijk geweest. Voor de schapenhouderij moeten ze veel beter geweest zijn
dan de "mooie"echte heidevelden elders in Nederland, waar veel minder en slechter voedsel te halen was. Het zijn juist deze terreinen die nu als "natuurterreinen
zon hoge waarde hebben. Hiermee istevens een bijzonder element in het Zuidlimburgse landschap behandeld, dat zowel vroeger (in het agrarische bedrijf) als nu
(in het landschapsbeheer) een aparte plaats innam en inneemt. In het volgende
onderdeel zullen nog enkele van zulke bijzondere elementen besproken worden.
Hoe het agrarische landschap er in de naaste toekomst zal uitzien, valt niet te
voorspellen. Wel ziet men veranderingen optreden. In de akkerbouw neemt het
aandeel granen, indien mogelijk in het bouwplan, af. De verbouw van rogge die
eertijds zeer belangrijk was, is nagenoeg voorbij.Tabel VI geeft een overzicht van
het landgebruik in 1796, terwijl tabel VII de opbrengsten van enkele landbouwgewassen geeft.
Deteelt vanmais ten behoeve vandevoederwinning voor hetvee isde laatste jaren
enorm uitgebreid. De rundveehouderij is eveneens toegenomen, wat ondermeer
waar te nemen is aan de uitbreiding van tijdelijk grasland en van permanente
weilanden, die nu zelfs op de plateaus — van ouds het akkerland — voorkomen.
Toch zijn de meeste plateaus nog steeds de velden waar het akkerland overheerst.
Het typische karakter,namelijk een wijds uitzicht,zonder bomen en zonder bebouwing, is er nog steeds aanwezig.
De wijze waarop de fruitteelt uitgeoefend wordt, is volledig anders geworden. De
hoogstamboomgaarden zijn voor een groot deel verdwenen, hetzij omdat ze voor
de fruitteelt onrendabel werden, hetzij dat ze aan dorpsuitbreiding ten offer vielen.
Infig. 1 laat de lijn die degrensvande huidige bebouwing van Margraten aangeeft,
duidelijk uitkomen dat vooral deuitbreiding vanhet dorpdeoorzaakgeweest isdat
de hoogstamboomgaarden verdwenen zijn. Eenrecent voorbeeld hiervan isDe Erk
te Margraten, waar een nieuwe wijk de plaats van oude fruitweiden ingenomen
heeft.

Hölle wegen (KruispuntvandeHolstraat en Schuldersteeg te Margraten).

De nieuwe boomgaarden bestaan uit laagstambomen en liggen vaak op andere
plaatsen dan vroeger. In hoeverre zich de uitbreiding van laagstamboomgaarden zal
voortzetten, isafhankelijk van de rentabiliteit van de fruitteelt. In hoeverre zich de
afname van het aantal resterende oude en reeds sterk gehavende hoogstamboomgaarden zich zal voortzetten, is afhankelijk van maatregelen ten behoeve van het
landschapsbeheer.
K a r a k t e r i s t i e k e elementen in het l a n d s c h a p
Karakteristieke elementen in het Zuidlimburgse landschap zijn de holle wegen
("gracht", "keel"; soms ook samenvallend met "gröb" of "grubbe" (droogdal) en
"zeep" (kleine, soms droogvallende, waterloop) ). Holle wegen zijn meer of minder
diep ngesneden wegen die,alsaan beide kanten een hoogopgaande begroeiing van
stri iken en bomen aanwezig is, aan de bovenzijde volledig afgesloten kunnen zijn
van het licht.
In Margraten zijn ook enkele van zulke ingesneden wegen aanwezig, maar de mooiste holle weg is wel de Holstraat, die met de Schuldersteeg zelfs een kruispunt van
holle wegen vormt!
Hoe zijn holle wegen ontstaan (fig. 5)? Zoals reeds eerder opgemerkt, is loss erg
erosiegevoelig. Alseen weg of pad (die tot voor kort altijd onverhard waren) recht
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Fig. 3.Ontstaan vanholle wegen.

of schuin van een hoge naar een lage plek liep, dan liep bij zware buien of snelle
dooi hetovertollige wateroverde weg naarbeneden,kreeg stroomsnelheid en nam
lössdeeltjes mee. Beneden zette zichde modder ("leemprat") af. Op zulke plekken
moest men steeds die prat opscheppen en afvoeren. Karresporen versterkten dit
proces.Indeloop dereeuwen isop deze manierveel grond uit wegen weggespoeld,
met alsgevolg een ingesneden weg. Het proces isook nu nog waar te nemen. Zelfs
bij geasfalteerde wegen ziet men het: op de scheiding van het asfalt en de berm
spoelt materiaal weg, reden waarom men soms opstaande randen aan het wegdek
maakt.
Holle wegen zijn duidelijke elementen vaneen cultuurlandschap ineen heuvelachtig gebied, omdat hun ontstaan te danken (te wijten?) is aan wegen van de boerderijen naarhet (bouwjland enaanverbindingswegen tussen dedorpen.Alsenkele
wegen op een plateau samenkwamen, kon het gebeuren dat er door erosie, die via
deene weg sterkerwasdanviaeenandere,zoveelgrond bijhetkruispunt wegspoelde dat het kruispunt niet meer op het plateau kwam te liggen, maarop de helling.
Het eerdergenoemde kruispunt van holle wegen (Holstraat - Schuldersteeg) heeft
zijn afvoer naar de Eijkerstraat - Heiligerweg.
Andere karakteristieke elementen zijn de graften. Graften ("graven") zijn kleine
verticale terreinsprongen op hellingen aan de randen van percelen. Ze zijn vaak
begroeid met opgaand hout en struiken, hoewel een begroeiing vangrassen, kruidenenbloemenook mogelijk is(zieook deopmerking opblz.41). Graften zijneen
gevolg van het agrarisch gebruik van het land. Land dat als bouwland gebruikt
wordt, ligt korte of langere tijd kaal (na ploegen, eggen en inzaaien). Overtollig
water dat niet door degrond wegzakt, kan over het niet-begroeide land dat op een
helling ligt, gaan stromen en dan gronddeeltjes meevoeren. Als er nu aan de rand
49

Eengraft tussen tweepercelen bouwland.

Fig. 6. Ontstaan vangraften.

vaneenperceeleenscheiding met begroeiing aanwezigwas,werd hetstromenvan
water onderbroken en werden de gronddeeltjes in de begroeiing vastgehouden.
Aande bovenzijde van zo'n perceelsscheiding werd het dus steeds hoger (fig. 6).
Daarnaastheeft waarschijnlijk ookdewijzevanploegentotdevormingvangraften
bijgedragen.Aandebovenzijde vaneenperceelsscheiding/graft werd matetiaalter
dikte van een ploegvoor neergeploegd, aan de onderzijde ervan werd een zelfde
dikteafgeploegd. Hierdoor ontstond er bijna vanzelfsprekend aleen terreinsprongetje opdescheiding tussen petcelen bouwland.
Indeloopder eeuwen kunnen zohogegraften ontstaan zijn. Afhankelijk vanhet
aantalpercelen opeen helling — vroeger waren er meestal veel,kleine percelen —
kan een helling ook nu nog een aantal graften boven elkaar te zien geven. In de
laatstedecenniazijn veelgraften opgeruimd omeen betereagrarische bedrijfsvoeringmogelijk temaken, vooral op flauwe lösshellingen. De hiermee beoogde perceelsvergrotingkaneentoenamevanerosietotgevolghebben,waarmeemenbijde
grondbewerkingendegewassenkeuzerekeningdienttehouden.Inhetlandschapsbeheer hebben sommige graften een hoge waarde door hun bijzondere flora en
fauna.
Een derde soort karakteristieke elementen zijn de poelen. Deze drinkpoelen zijn
aangelegd om het vee,op plaatsen waargeen water was,toch te kunnen drenken.

Ingen Bauwerkoelte Termaar.

Het principeervan isdat intijden vanneetslagoverschot watetwordt opgevangen,
dat dan kan dienen om bij watertekort het vee te laten drinken zonder dat men
water behoeft aantevoeren.Op ofonderaan een hellingof ineen kleinelaagteop
eenplateau,maaktemeneengat.Regenwaterenovertollig waterdatover hetland
liep,leidde menhier naartoe,waarhet zichverzamelde.Door het aanplempenvan
losskon mendeondergrond vanzo'npoelnogdichter maken,zodathetwaterniet
door de grond wegzakte. Op sommige plaatsen was al van nature een zware
ondoorlatende kleilaag (bijv. "kleveneerd") aanwezig. Ook in het bodemprofiel
van de lössgronden iseen laag aanwezig waarvan men gemakkelijk de ondoorlatendheid kan versterken.
Op plaatsen waar door ondergrondse waterstroming het land vlug nat werd,was
het vrij eenvoudig om een poel aan te leggen. Dit iste zien bij Termaar ("In gen
Bauwerkoel'). In zulke situaties kan degrondwaterstand soms sterk variëren.Als
depoelendieperdandestagnerendelaaguitgegraven zijn,vallenzeindrogeperioden droog. Bij onweersbuien of zware regenval kunnen zeevenwel door stijgend
grondwater snelweervollopen.BijTermaar iszo'noudepoel (dieechterperiodiek
droogvalt) aanwezig,waarbij ook een nieuwepoel isaangelegd die nog wel profiteert van een stagnerende laag in degrond.
Slotbeschouwing
Met de bespreking van de natuurlijke terreingesteldheid en de veranderingen van
het natuurlijke landschap ineen cultuurlandschap isgetracht het landschap rondom Margraten teverduidelijken.Opdewordingvanhetlandschapdrukte—enop
het gezicht van het landschap drukt nog steeds —de landbouw zijn stempel.
Behalveinhetlandgebruik (bouwland,grasland,boomgaarden, bosed.),datdoor
de eeuwen heen wisselde, is hedentendage de agrarische invloed uit het verleden
nog merkbaar indrie karakteristieke elementen: hollewegen,graften en poelen.
Dit hoofdstuk kon geschreven worden vanuit deervaring dieopgedaan is(ennog
steedswordt) tijdens debodemkundige veldpractica vandeVakgroepBodemkundeen Geologie van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Sinds 1974worden
deze practica gehouden in de streek rondom Margraten, tussen de Geul, Gulp,
Belgischegrens en het Maasdal.Verdere studie,literatuuronderzoek en contacten
met de bevolking hebben de kennis van allerlei facetten van Zuid-Limburg ende
bewonersvergroot. Met groot genoegen wordt nu deze kennis in devorm vandit
hoofdstuk naar Zuid-Limburg teruggespeeld!
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