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WOORDVOORAF

InopdrachtvandeProvincieLimburgheefthetStaringCentrumin
1989degeomorfologischewaardeninhetstreekplangebied
Zuid-Limburgonderzocht.Hetonderzoekwordtinditrapport
beschreven.Dezestudiesluitaanopeeneerderuitgevoerd
onderzoekwaarindegeomorfologischewaardeninhet
streekplangebiedNoord-enMidden-Limburgcentraalstonden.
HetonderzoekisverrichtdoorDrs.H.P.Wolfert.De
wetenschappelijkebegeleidingberusttebijDr.J.A.Klijn.

SAMENVATTING

Hetdoelvanditonderzoekwashetverkrijgenvaneenoverzicht
vangeomorfologischewaardeninhetstreekplangebied
Zuid-Limburg.Dewaarderingvangeomorfologischeelementenen
patronenhoudtverbandmetdefunctiesdiedegeomorfologische
gesteldheidvervult.Erzijnverschillendefunctieste
onderscheiden:ordenendefuncties,regulatiefuncties,
informatiefuncties,draagfunctiesenproduktiefuncties.Indit
onderzoekligthetaccentopdeinformatiefuncties,die
betrekkinghebbenopdeinformatiediedegeomorfologische
gesteldheidopzichbiedtvoororiëntatie,onderzoekeneducatie.
Dewaardering isdaarmeegerichtopgeomorfologischeelementenen
patronendieduidelijkeinformatiegevenoverdeontstaanswijze
vanhetlandoppervlak.
DeGeomorfologischekaartvanNederland1 :50000vormdede
basisvoordesystematischewaarderingvandegeomorfologische
gesteldheid.Uitgaandevandefunctionelebenadering iseen
aantalrelevantecriteriageselecteerd:representativiteit,
samenhang,zichtbaarheid,zeldzaamheidengaafheid.Dewaardering
heeftplaatsgevondenopdeschaalniveausvanelementen,patronen
enmacro-patronen.
Degeomorfologischewaardenwordenallebeschreven,waarbij
aandachtwordtbesteedaandeargumentendiehebbengeleidtotde
keuzevanbepaaldeelementenenpatronen.Deliggingen
begrenzingervanisaangegevenopdeKaartvangeomorfologische
waarden (bijlage).
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INLEIDING

Hetdoelvanditonderzoekwashetverkrijgenvaneenoverzicht
vangeomorfologischewaardeninhetstreekplangebied
Zuid-Limburg.
Geomorfologie isdewetenschapdiedeterreinvorraenbestudeert.
Geomorfologischonderzoekrichtzichopdirectwaarneembare
aspectenvanterreinvormenenhetreliëf,zoalsligging,
rangschikking,oppervlakte,oriëntatie,hellingshoeken
hoogteverschillen,maarookopdeonstaanswijzeenouderdom
ervan,deactueleprocessendiedezeterreinvormenbeïnvloedenen
hetmateriaalwaaruitzezijnopgebouwd.
Ondergeomorfologischewaardenwordthierverstaan:afzonderlijke
terreinvormenenpatronenvanterreinvormen,dieduidelijke
informatiegevenoverdeontstaanswijzevanhetlandoppervlak.In
feitegaathetdaarbijombijzonderewaarden.Ditinaanvulling
opdemeeralgemenegeomorfologischewaardendieoveralinhet
landschapvoorkomen.Geenenkeldeelvanhetlandschapis
namelijk"waardenloos".
HetstreekplangebiedZuid-Limburgomvathetzuidelijkstedeelvan
deprovincieLimburg (afb. 1).
GeomorfologischewaardeninLimburgzijn,onderdenoemer
aardwetenschappelijkewaarden,aleerdermaaropmeerglobaleen
mindersystematischewijzeinkaartgebracht.Allereerstopde
NatuurwaardenkaartvanNederlanddoordeBolwerkgroep (1976)en
laterdoordewerkgroepGeainhetkadervanhetGea-project
(Gonggrijp 1986).HetgereedkomenvandeGeomorfologischekaart
vanNederland1:50000vandegeheleprovincievormdeechter
voordeProvincieLimburgaanleidingopnieuwonderzoektedoen
naardehiervoorkomendegeomorfologischewaarden.Doorgebruik
temakenvangebiedsdekkende informatieoverdegeomorfologische
gesteldheid,incombinatiemetdebijdeopnameopgedane
veldkennis,werdhetnamelijkmogelijkaandachttebestedenaan
desamenhangeninhetlandschap,dewaarderingvan
geomorfologischepatroonsequentiesenzomogelijkdewaardering
vanrelatiesmetanderelandschapscomponenten.Daarnaastwerdhet
mogelijkdekeuzevanevaluatiecriteriaendeselectievan
waardevolleobjectenbeterteonderbouwen.Ookdebegrenzingvan
deobjectenkonnauwkeurigerwordenaangegeven.
DeinhetstreekplangebiedNoord-enMidden-Limburgvoorkomende
geomorfologischewaardenzijninmiddelsgeïnventariseerd (Wolfert
1989).Ditonderzoek,waarindegeomorfologischewaardenvanhet
streekplangebiedZuid-Limburgcentraalstaan,sluitdaaropaan.

12

1.1Relatiemetfuncties
Dewaarderingvangeomorfologische elementenenpatronenhoudt
verbandmetdefunctiesdiedegeomorfologische gesteldheid,als
onderdeelvanhetnatuurlijkmilieu,vervult.Innavolgingvan
VanderMaarelenDauvellier (1978)kunnendezefunctiesworden
onderverdeeld invijfhoofdgroepen:
-Ordenendefuncties.Dehoofdgroepordenendefunctiesis
specifiekvoordegeomorfologische gesteldheidenisdaaromaan
deoorspronkelijke indelingvanfunctiesvanhetnatuurlijk
milieuvanVanderMaarelenDauvelliertoegevoegd (tabel1).
Degeomorfologische gesteldheidheefteensterkordenende
werkingbijverschillendeprocesseninhetlandschap.Inde
eersteplaatsheefthetreliëfgroteinvloedopdenatuurlijke
waterhuishouding,bodem-envegetatieontwikkeling,eninenkele
gevallenophet (micro)klimaat.Daarnaastheeftde
geomorfologische gesteldheid,vooralinhetverleden,duidelijk
invloedgehadophetlandgebruik.Eénenanderkomtooknunog
totuitdrukking inhistorisch-geografischeverschijnselenin
hetlandschapsbeeld.
-Regulatiefuncties.Regulatiefunctiesberustenopprocessenin
hetnatuurlijkmilieu,diededynamiekbinnenhetnatuurlijk
milieuverkleinen.Hetreliëfkanineenaantalgevalleneen
regulerendewerkinghebbendoorwindbreking.
-Informatiefuncties.Deinformatiefunctieshebbenindeeerste
plaatsbetrekkingopdeinformatiediehetreliëfbiedtvoor
oriëntatie inhetlandschap.Hetgaatdaarbijomzowel
oriëntatieinderuimtealsomoriëntatieindetijd.Bijhet
eerstgenoemde ishetreliëfnietalleenvanbelangvoorde
plaatsbepaling,maarvooralookbijdebelevingvanhet
landschap.Oriëntatieindetijdberustvooralopdeinformatie
diedeterreinvormengevenoverdeontstaanswijzevanhet
landoppervlak.Dezeinformatiespeelttevenseenbelangrijke
rolbijdeonderzoeksfunctieendeeducatievefunctievanhet
reliëf.
-Draagfuncties.Aangezienhetreliëfslechtseengrensvlak
vormt,heefthetgeenfeitelijkemateriële inhoud (Bakkeret
al. 1981).Hierdoor iseengrootaantaldraagfunctiesvanhet
natuurlijkmilieunietdirecttoeterekenenaanhetreliëf,
maaraanbijvoorbeelddegeologischegesteldheid.Andersisdit
metdedraagfunctiesvoorlandschapsrecreatieen
natuurrecreatie.Dezefunctiesberustennamelijkopde
aantrekkelijkheidvanhetlandschapalsgeheel,enhebben
daarmeeookdirectverbandmetdegeomorfologischegesteldheid.
Ineenaantalgevallenkanhetreliëfzelfseenbepalende
factorzijnvoordemogelijkhedenvanrecreatieactiviteiten,
zoalsbijvoorbeeldvoorfietsen.
-Produktiefuncties.Hoogteverschilleninhetlandschapmakenhet
mogelijkzwaartekrachttebenuttentenbehoevevan
waterkrachtenergie.
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Tabel 1 Overzicht van functies van het natuurlijk milieu (Van der
Maarel en Dauvellier 1978) en van de geomorfologische
gesteldheid.
nat.milieu
HOOFDGROEPORDENENDEFUNCTIES
X
-ordeningvanklimaat
X
-ordeningvanwaterhuishouding
X
-ordeningvanbodemgesteldheid
X
-ordeningvanvegetatie
X
-ordeningvanlandgebruik
HOOFDGROEPREGULATIEFUNCTIES
Zuiveringsfuneties
X
-geluidsabsorptie
X
-filtratievanstof
X
-biologischereiniging
Stabiliseringsfuncties
-beschermingtegenkosmische
X
straling
X
-klimaatregulatie
X
-waterretentie
X
-bodemretentie
X
-biotischeregulatie
HOOFDGROEP INFORMATIEFUNCTIES
Informatiegebruiksfuncties
X
-oriëntatiefunctie
X
-onderzoeksfunctie
X
-educatiefunctie
X
-signaalfunctie
Informatiereservoirfuncties
X
-abiotischreservoir
X
-biotischreservoir
HOOFDGROEPDRAAGFUCTIES
Draagfunctiesvoorurbaanindustriëleactiviteiten
-draagfunctievoorheturbaansubsysteem
x
-draagfunctievoorcommunicatielijnen
x
-draagfunctievooropenbare
nutsvoorzieningen
x
Draagfunctiesvoorrurale
activiteiten
-draagfunctievoorwaterkeringenenwaterbeheersingswerken
x
-draagfunctievoordefensiewerkenenmilitaireoefeningen
x
Draagfunctiesvooropvang
vanafval(opvangfuneties)
-opvangvoorstortvanafval
x
-opvangfunctievoorlozing
vanafval
x
Draagfunctiesvoorrecreatievoorzieningenenrecreatie-

geom.gest.

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
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activiteiten (recreatiefuncties)
-dragenvansubstraatgebonden
recreatie
-dragenvanlandschapsrecreatie
HOOFDGROEP PRODUCTIEFUNCTIES
Abiotischeproduktiefuncties
-leverantievankosmischeenergie
-leverantievanmaterieuitde
atmosfeer
-leverantievanwater
-produktievandelfstoffen
opgroterediepte
-produktievandelfstoffen
aandeoppervlakte
Biotischeproduktiefuncties
-leverantievanbiomassainwater
-leverantievanbiomassaop
hetland
Agrarischeproduktiefuncties
-vis-,oester-,enmosselcultuur
-landbouw
-bosbouw

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Uitdezefunctionelebenaderingalleenkandeabsolutebetekenis
vandegeomorfologische gesteldheidnognietwordenafgeleid.De
betekenis isnamelijkookafhankelijkvande,alsgevolgvan
menselijkeactiviteiten,veranderendemogelijkhedenvoorhet
vervullenvandefuncties.Zoisde,tochalbescheiden,
produktiefunctievanhetreliëfinNederlandnietbelangrijk
meer;watermolensspelennauwelijksmeereenrolinde
energievoorziening.
Devervullingvandeordenendefunctiesisookaanveranderingen
onderhevig,metnamewaarhetgaatomhetlandgebruik.Alleenin
economischmarginalesituaties,zoalsindebosbouw,ishetnog
eennoodzaakintespelenopdemededoorhetreliëfgedicteerde
geschiktheidvanhetlandschap.Bijanderemenselijke
activiteitenkunnenongeschiktesituatieswordenomgezetin
geschikte,bijvoorbeelddoordeaanlegvaneennieuwsubstraat
bijdewoning-enwegenbouw.Mededoordeachteruitgang inhet
vervullenervan,krijgendeordenendefunctiesdelaatstetijd
steedsmeeraandacht.Dituitzichonderandereinhetbenutten
vandelandschappelijkehoofdstructuurindiverseplannenvoor
natuurherstelen-ontwikkeling.
Ookdeinformatiefunctieshebbengroterebetekenissindsde
waardevandenatuuropzichwordtonderkendengebruiks-en
beheersvormenmedewordenafgestemdopnatuurbehouden-beheer
(Bakkeretal.1981).Datneemtechternietwegdatookdeze
functies,evenalsdedraagfunctiesvoorrecreatie,intoenemende
matebedreigdworden.
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1.2 Beleidskader
Omeenzekerematevanbeschermingtebiedenaandebedreigde
functies,zijnindiversewettenenplannenvoorhetlandelijk
gebiedgeomorfologischewaardenopgenomen.Tenoemenzijnonder
andere:deRegelingMilieu-effectrapportage (Ministerievan
Volksgezondheid enMilieuhygiëne 1981),hetStructuurschema
Natuur-enLandschapsbehoud (MinisterievanLandbouwenVisserij
enMinisterievanVROM 1984),deWetBodembescherming (Ministerie
vanVROMenMinisterievanLandbouwenVisserij 1985),enhet
NationaalNatuurbeleidsplan (MinisterievanLandbouwenVisserij
1989).Voorderealiseringvanhetvoorgestanebeleidwordtin
dezewettenenplannengevraagdominformatieover
geomorfologischewaardeninhetlandschap.Degevraagde
informatie istweeledig.Indeeersteplaatsbetrefthetgegevens
overdewaarderingvangeomorfologischeelementenenpatronenop
zich.Daarnaastwordtechterookgevraagdominformatieover
waardevollerelatiestussengeomorfologischeelementenen
patronenenanderelandschapscomponenten,zoalsonderandere
bodem,vegetatie,cultuurhistorieenlandschapsbeeld.Deinde
wettenenplannen (somsonderdenoemeraardwetenschappelijke
waarden)genoemdegeomorfologischewaardenkunnenworden
beschouwdalsdatdeelvandegeomorfologischegesteldheiddat
geschiktisofhetvermogenheeftombepaaldefunctieste
vervullen.Dewaarderingvangeomorfologischeelementenen
patronenopzichbetreftdeinformatiefunctiesvanhetrelief.De
genoemdewaardevollerelatiesmetanderelandschapsfacetten
betreffendeordenendefuncties.Hieruitblijktdatvanuithet
overheidsbeleidhetaccentwordtgelegdopdebeschermingvan
dezebeidefuncties.Debeschermingvandedraagfunctievoor
recreatiekrijgtminderexplicietaandacht.
Voordeuitvoeringvanhetbeleidinhetstreekplangebied
Zuid-LimburgliggenbelangrijketakenbijdeProvincieLimburg.
DeProvinciegebruiktdeinformatieovergeomorfologischewaarden
onderanderevoorhetopstellenvanstreekplannen,hetopstellen
vaneenIntentieprogrammaBodembeschermingenhettoetsenvan
landinrichtingsplannenenbestemmingsplannen.

1.3 Specificatievandeopdracht
OpgrondvanbeleidsmatigeprioriteitenbijdeProvincieLimburg,
dehaalbaarheidvanhetonderzoekindetijdende
beschikbaarheidvangegevensbleefdeonderzoeksopdrachtbeperkt
totdewaarderingvandegeomorfologische gesteldheidopzich,en
werddewaarderingvanrelatiesmetdeoverige
landschapscomponentenvooralsnogbuitendeprojectopzetgehouden.
Hetlaatsteonderdeelis,geziendevragenuithetbeleid,echter
welwenselijk.Inaansluitingopdezestudieenheteerder
uitgevoerdeonderzoekmetbetrekkingtotdegeomorfologische
waardeninhetstreekplangebiedNoord- enMidden-Limburgzal
daarom,omaantegevenwatdemogelijkhedenzijn,vooreenklein
deelvanhetlaatstgenoemdegebiedeendergelijkewaardering
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wordenuitgevoerd.Ditkomtvoorrekeningvanhet
onderzoeksinstituut.Deresultatenzullenineenaparteenlater
teverschijnennotitiewordenbeschreven.

1.4

Opzetvanhetrapport

Deopzetvanditrapportisalsvolgt.Inhoofdstuk2wordende
bijhetonderzoekgebruiktegegevens (2.1)engehanteerde
evaluatiecriteria (2.2)behandeld.Debeschrijvingvande
resultatenvanhetonderzoekinhoofdstuk3isgesplitstvoorde
niveau'svanelementen (3.1),patronen(3.2)enmacro-patronen
(3.3)enwordtgevolgddooreenbesprekingvanderesultaten
(3.4). Inhoofdstuk4wordendeconclusiesvanhetonderzoeken
enkeleaanbevelingengegeven.
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ONDERZOEKSMETHODE

Indithoofdstukwordtdehiergehanteerdewaarderingsmethode
behandeld.Achtereenvolgenskomendegebruiktegegevens,de
evaluatiecriteriaendeschaalniveauswaaropdewaardering
plaatsvond,aandeorde.Eenaantalkanttekeningentenaanzien
vandeonderzoeksmethode isopgenomenindediscussie (par.3.4)

2.1Gebruiktegegevens
DeinformatieopdeGeomorfologischekaartvanNederland
1 :50000endebijdeopnamedaarvanverkregenveldkennis,
vormdedebasisvoordesystematischewaarderingvan
geomorfologischeelementenenpatroneninZuid-Limburg.Gebruikt
ishetblad59-60-61-62Genk-Sittard-Maastricht-Heerlenmetde
bijbehorendekaartvanMaasterrassenenhellingklassen (Vanden
Berg 1989).Erisgeenaanvullendveldwerkverrichttenbehoeve
vandewaardering.
Hetgebruikvandezekaartenalsenigeinformatiebronoverhet
reliëfinhetstreekplangebiedvormdeeenbeperkingvoordemate
vandetailvanditonderzoek.Vaakisoverdegeomorfologische
eenhedenmeerinformatietegevendandekaartenopschaal
1 :50000bevatten.Eenvoorbeeldhiervanishet.concaveof
convexeprofielvanafbraakwanden,hetgeennunietuitdekaart
isaftelezen.Slechtswanneerhierovertijdensdeopnamevande
geomorfologischekaartenigekennisisverzameld,kondergelijke
informatiebijdewaarderingwordenbetrokken.
Daarnaastzijnookkleinschaligereliëfelementeninhetlandschap
die, inverbandmetdeschaal,nietopdegeomorfologischekaart
voorkomen,buitenbeschouwinggelaten.Dekleinstevlakelementen
dienogafzonderlijkopdekaartzijnaangegeven,hebbeneen
groottevancirca1,25ha.Dezeeenhedenkunnenwordenbeschouwd
alsdekleinstekarteringseenheid of"basicmappingunit".Ookde
uitdegeomorfologischekaartenafgeleidewaarderingheeftdeze
matevandetail.Bijhetgebruikvanderesultatenvandit
onderzoekmoetechterrekeninggehoudenwordenmetde
betrouwbaarheidvankaarten.Dezeisnooit100%.Debijbehorende
kleinsteplanningseenheidof"basicplanningunit"isdanookeen
factor2à4groter (Vink1963)enbedraagt2,5à5ha.Voorde
planningopprovinciaalniveauisditvoldoendegedetailleerd:
provincialeplankaartenhebbenvaakeenkleinste
karteringseenheidvan20haofgroter (Veelenturf1987).
Eenuitzonderingophethierbovengesteldekongemaaktworden
voordegraftenendedoline's.Dezeterreinvormenzijn
respectievelijkalslijn-enpuntelementaangegevenopeen
manuscriptgeomorfologischekaart1:25000vanhet
streekplangebiedZuid-Limburg (WolfertenVandenBerg1985).Wat
betreftdeoverigelegenda-eenhedengeeftdezekaartechtergeen
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wezenlijkeaanvulling.Erisnamelijkmetdezelfdelegenda
gewerktalsbijdeGeomorfologischekarteringvanNederlandop
schaal1 :50000.Bovendienisopdezekaartgewerktmetgrotere
"basicmappingunits",waardoordematevandetailuiteindelijk
nietveelgroterblijkttezijn.
NaastdegeomorfologischekaartenwasookdeGea-inventarisatie
vanLimburg (Gonggrijp1986)eenbelangrijkebronvaninformatie.
Zijgeefteeneersteindrukvanwaardevolleobjecteninhet
landschap.OokdeNatuurwaardenkaartvanNederland (Bolwerkgroep
1979)ishiervoorgeraadpleegd.

2.2 Evaluatiecriteria
Erzijnverschillendecriteriadenkbaarvoordegeomorfologische
waardering.Inverbandmetaardwetenschappenjkewaardenzijnde
criteriadiversiteit,zeldzaamheidengaafheidvaakgebruikt(De
Soet1976;Gonggrijp 1978;Bolwerkgroep 1979).Daarnaastzijnnog
velecriteriatenoemen,zoalsbijvoorbeeldzichtbaarheid,
ouderdom,vervangbaarheid,representativiteitensamenhang,maar
ookeengrootaantaldatwatbetrefthunomschrijvingde
hierbovengenoemdegeheelofgedeeltelijkoverlapt.Veelvandeze
criteriazijnvaakdirectgehanteerdvoorwaarderingen,zonder
daarbijteverwijzennaarbepaaldefuncties (VanderMaarelen
Dauvellier 1978).Juistdoorverbandteleggenmetdefuncties
vandegeomorfologische gesteldheidwordthetechtermogelijkom
opnavolgbarewijzerelevantecriteriateselecteren.
Inditonderzoekwordtaandachtbesteedaandewaarderingvan
geomorfologische elementenenpatronenopzich,enstaatde
informatiefunctievandegeomorfologischegesteldheidcentraal
(ziehoofdstuk 1).Voordewaarderingbetekentditdatzijdient
uittegaanvandeinformatiediedeverschillende
geomorfologischeelementenenpatronengevenoverde
ontstaansgeschiedenisvanhetlandoppervlakendegeologische
processendiehierbijeenrolhebbengespeeld.Daarbijzijn
slechtseenaantalcriteriavanbelang.
Verderisbijdekeuzevancriteriazoveelmogelijkaansluiting
gezochtbijdedoordewerkgroepGeagehanteerdecriteria,alsook
bijdecriteriainrecentewaarderingsstudiesvanuitandere
disciplines.Zowordthetbegripsamenhangveelgebruiktinde
historischegeografie (Schuyf1986;Renes i.V.).Aansluitingop
werkvanuitanderewetenschappenismetnamevanbelangvooreen
eventueletoekomstigeinterdisciplinaire landschapswaardering.
Hetbovenstaandeheeftgeleidtothetgebruikvanvijfcriteria,
namelijk:
-Representativiteit.Dematewaarindewerkingvangeologische
processenuithetverledenofhedenzichtbaarisindehuidige
terreinvormen,bepaaltofgeomorfologische elementenen
patronenrepresentatiefzijn.Derepresentativiteitwordt
ontleendaaneigenschappenvanhetreliëf,zoalsoppervlakte,
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grondvlak, (relatieve)hoogte,oriëntering,hellingsgradiënten
hellingsrichting.
Samenhang.Bijeensystematischewaarderingishetbegrip
samenhangvangrootbelang.Juistdesamenhangtussende
verschillendeelementen,tussenelementenenpatronenentussen
patronenonderlinggeeftnamelijkeenideevandewerkingvan
geologischeprocessenendeveranderingenvandezeprocessenin
detijd.Metbetrekkingtotdeontstaanswijzevanhetlandschap
kunnenerprimaireensecundairesamenhangenonderscheiden
worden (Renes 1985).Wanneerdesamenhangendedelengezamenlijk
engelijktijdigzijnontstaan,spreektmenvaneenprimaire
samenhang (afb.2).Bijsecundairesamenhangensluitennieuwe
elementenaanopoudereelementenofontwikkelingen (afb.3).
Desamenhangwordtafgeleiduitdeliggingenrangschikkingvan
terreinvormen,alsmedekennisvandeontstaanswijzeen
-periode.
Zichtbaarheid.Dezichtbaarheidvangeomorfologischeelementen
enpatronenbepaaldofdeinformatieoverdeontstaanswijzevan
hetlandschap,aldannietdirectherkenbaarendaarmee
duidelijkovertedragenis.Nietalleendehoogteen
hellingsgradiëntbepalendezichtbaarheid,maarook,envooral
bijpatronen,degrootte.Patronenzijnimmersinhetveld
zeldenzichtbaar,maarkomenvooralopdekaarttot
uitdrukking.Hetgaathierbijdusomdepotentiële
zichtbaarheid,diealleenbepaaldwordtdoorhetreliëf.Deze
kanafwijkenvandehuidigesituatie,bijvoorbeeldwanneerde
terreinvormendoorbosaanhetoogonttrokkenzijn.
Zeldzaamheid.Wanneerelementenofpatronenslechtszeerweinig
ineenbepaaldgebiedvoorkomen,zijnzezeldzaam.Deze
zeldzameelementenenpatronenkunnenaltijdalzeldzaamzijn
geweest,maarkunnenookzeldzaamzijngeworden.Ookbepaalde
combinatiesvanelementenen/ofpatronenkunnenzeldzaamzijn.
Voorhetbepalenvandezeldzaamheidkaneronderscheidgemaakt
wordentussenregionale (inLimburg)ennationale(in
Nederland)zeldzamegeomorfologische elementenenpatronen.In
hetgevaldatelementenofpatroneninLimburgnietzeldzaam
zijn,maardaarbuitennietofnauwelijksvoorkomen,zijndeze
hieralsvrijzeldzaam inNederlandaangegeven.De
internationalezeldzaamheid iszekerookvanbelang,maaris
bijgebrekaanvoldoendevlakdekkendegegevensindeons
omringendelanden,buitenbeschouwinggelaten.
Gaafheid.Wanneerdeoorspronkelijketoestandvantereinvormen
onveranderd isgebleven,wordendezetereinvormenbeschouwdals
gaaf.Indeloopdereeuwenisdoortoedoenvandemensde
oorspronkelijke toestandvanveelterreinvormenveranderd.
Onderoorspronkelijkwordthiernietdenatuurlijke
uitgangssituatiebedoeld,maardievancircaeeneeuwgeleden.
Pasdelaatstehonderdjaarzijndeegalisaties,ontgrondingen
enophogingennamelijkzogrootschaliggeworden,dathet
landschapopveelplaatsensterkversnipperdwerd.Daardooris
deontstaansgeschiedenisvanhetlandschapsomsnauwelijksmeer
teachterhalen.
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Afb. 3 Schematisch voorbeeld van een secundaire samenhang.
voorkomen van een steile afbraakwand was aanleiding
de vorming van een lösswand.
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2.3Schaalniveaus
Hethanterenvandebovengenoemdebegrippenals
evaluatiecriteriumvoordewaarderingvandegeomorfologische
gesteldheid,kanopverschillendeschaalniveau'splaatsvinden.Zo
kanbijvoorbeeldeenbepaaldeterreinvormzeldzaamzijn,maarook
eenpatroonvanverschillende,genetischverwante,terreinvormen.
Eenpatroonvanterreinvormenkanwaardevolzijndoorde
samenhangentussendeterreinvormen,waaruitdatpatroonbestaat.
Maarerbestaanookwaardevollesamenhangentussenpatronen
onderling.Inhetlaatstegevalwordteenpatroongewaardeerddat
nietbestaatuitelementen,maaruitverschillendepatronenvan
terreinvormen.Erisnogeenredenombijdewaarderingmet
verschillendeschaalniveau'stewerken.Wanneermeneenelement,
datwaardevolisdoordesamenhangmeteennaastgelegenelement,
wilbeschermen,moetookdatnaastgelegenelementbeschermd
worden.Datkanalleenwanneerbeideelementenalseenwaardevol
patroonwordenaangegeven.
Dewaarderingwordtdaaromgesplitstinverschillende
waarderingenopdrie,aparteschaalniveau's.Namelijkdievan:
-Elementen.Elementenkomenveelalovereenmetdevormeenheden
vandeGeomorfologischekaartvanNederland1 :50000.Zij
zijngevormddooréénoverheersendgeologischproces.Een
voorbeeldiseenterraswanddieontstaanisdoorfluviatiele
erosietijdensdeinsnijdingvaneenrivier.
-Patronen.Patronenbestaanuiteenaantalverschillende
elementendiedoorhunontstaanswijzemetelkaarverwantzijn
(afb.4).Zozijnbijdevormingvandehuidigedalbodemvan
hetMaasdaldoorverschillendeerosie-ensedimentatieprocessen
specifieketerreinvormenontstaan,zoalsdeterraswandenende
indedalbodemontwikkeldegeulen.Dezeprocessenhebbenechter
metelkaargemeendatzeallewerkzaamwarenbinnenhetzelfde
fluviatielesysteem.
-Macro-patronen.Macro-patronenzijnopgebouwduitverschillende
patronen (afb.4).Dezekunnenweliswaardoorgeheel
verschillendeprocessenofprocesgroepenzijnontstaan,maar
zijnwatbetrefthunvoorkomenduidelijkaanelkaargebonden.
Meestalvormenzijonderdeelvaneenbepaaldlandschapstype.
EenvoorbeeldzijndedehuidigedalbodemvanhetMaasdalende
daarnaastgelegenrivierterrassen.Dezehebbenelkeen
verschillendeontstaanswijze,maarzijnwatbetrefthun
voorkomenbeidegebondenaanhetrivierterrassenlandschap.
Conformdeonderzoeksopdracht isdeselectievanwaardevolle
elementenenpatronenbijdezewaarderingnietuitgewerktnaar
eenvastemethode.Welwordtindebeschrijvingvande
geomorfologischewaardenverantwoordwaaromdegeselecteerde
elementenenpatronenalswaardevolwordenbeschouwd.
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GEOMORFOLOGISCHEWAARDEN

Indithoofdstukwordendegeomorfologlschewaardenvanhet
streekplangebiedbeschreven.Debeschrijving isgesplitstinde
drieniveau'svanelementen,patronenenmacro-patronen.De
nummeringsluitaanbijdievandegeomorfologlschewaardenin
hetstreekplangebiedNoord-enMidden-Limburg.Alle
beschrijvingenhebbendezelfdesystematischeopzet,waarinalleen
decriteriadievanbelangwarenvoordeselectievanhetelement
ofpatroonwordenbesproken.Bijbijvoorbeeldeenzeldzaam
element,datechternietgaafmeeriskomtindebeschrijvinghet
criteriumgaafheiddusnietvoor!Detekstvandeeerstedrie
paragrafenvandithoofdstukisvooralbedoeldalsnaslagwerk.
Deliggingendebegrenzingvandegeselecteerdewaardevolle
elementenenpatronenisaangegevenopdeKaartvan
geomorfologlschewaarden (Bijlage).InhetAanhangselwordtde
liggingvandezeelementenenpatroneninhetcoördinatensysteem
vandeRijksdriehoeksmetinggegeven.
Voormeerinformatieoverdegeomorfologlschegesteldheid van
hetstreekplangebiedendegeologischeprocessendiehieraanten
grondslagliggenwordtverwezennaardetoelichtingopde
GeomorfologlschekaartvanNederland1 :50000(VandenBerg
1989).

3.1Elementen
E92 Geulvanmeanderendafwateringsstelsel tennoordenvan
Roosteren
InderivierdalbodemvandeMaastennoordenvanRoosterenkomt
eenaantalgeulenvaneenmeanderendafwateringsstelselvoor.De
meestnoordelijkedaarvanisrepresentatief.Devertakkingenvan
dezegeulkomeninstroomafwaartserichtingsamenenmondenuit
indeMaas.Tegelijkertijdwordtdegeulinstroomafwaartse
richtingookdieper.Hetgrondvlakvandegeulheefteenconcave
vormenisscherpbegrensd.Metdecombinatievandezeaspecten
geeftdeterreinvormeenduidelijkeindrukvandevormingvan
dezegeulenineenbinnenbochtvaneenriviermeteenmeanderend
regime.
Dediepteenscherpebegrenzingmakendegeulgoedzichtbaar.
Inverbandmethettoenemendeaantallocatiesvoorgrindwinning
inderivierdalbodemvandeMaas,dreigendezegeulenvaneen
meanderendafwateringsstelsel enigszinszeldzaamtewordenin
Limburg.
Deterreinvorm isgaaf.
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E93 Terraswand tenoostenvanDieteren
DeterraswandtenoostenvanDieterenvormtdebegrenzingvan
tweeterrasniveaus.Hethoogteverschilaanweerszijdenvande
wandbedraagtmeerdan1,5m.Dewandisbovendienvrijsteilen
isovereenvrijgroteafstandtevervolgen.Hierdoor isdewand
representatiefvoorhetprocesvanfluviatieleerosievanhoger
gelegengebiedenlangsdevoormaligedalbodemvandeMaas.
Doordegrotehoogteendevrijgrotehellingsgradiëntvande
wandisdezeterreinvormduidelijkzichtbaar.
TerraswandenkomeninLimburgalgemeenvoor.InNederlandzijnze
echtervrijzeldzaam.
Hetaangegevendeelvandezeterraswand isnoggaaf.

E94 Geulvanmeanderendafwateringsstelsel tennoordoosten
vanHolturn
DegeultennoordoostenvanHoltumligtinhetdalvlakteterras
vandeMaas.Dezeterreinvormheefteensterkgekromdgrondvlak,
isvrijdiepenheefteenscherpebegrenzing.Hierdoor isdegeul
representatiefvoordefluviatieleprocessendiebijdevorming
vangeulenindevoormaligedalbodemvandeMaaseenrolhebben
gespeeld.Zowelprocessenvaneenmeanderendalsvaneen
vlechtendkarakterspeeldendaarbijeenrol.(Inhet
streekplangebiedNoord-enMidden_Limburgzijndergelijkegeulen
aangegevenalsGeulvaneenvlechtendafwateringssysteem).
Descherpebegrenzingvandegeulendevrijgrotedieptemaken
dezeterreinvormgoedzichtbaar.
GeulenineendalvlakteterraskomeninLimburgvakervoor,maar
zijnopnationaalniveauvrijzeldzaam.
Hetaangegevendeelvandegeulisnoggaaf.

E95 TerraswandtennoordoostenvanHoltum
DeterraswandtennoordoostenvanHoltumvormtdebegrenzingvan
tweeterrasniveaus.Dewandheefteensterkconcaafgrondvlak.
Verderbedraagthethoogteverschilaanweerszijdenvandewand
meerdan1,5m.enisdewandvrijsteil.Hierdoor isdewand
representatiefvoorhetprocesvanfluviatieleerosievanhoger
gelegengebiedenlangsdevoormaligedalbodemvandeMaas.
Doordegrotehoogte,devrijgrotehellingsgradiëntendesterk
gekromdevormisdewandduidelijkzichtbaar.
TerraswandenkomeninLimburgalgemeenvoor.InNederlandzijnze
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echtervrijzeldzaam.
Hetaangegevendeelvandezeterraswandisnoggaaf.

E96 Geulvanmeanderendafwateringsstelsel tennoordenvan
Berg
Degeulvaneenmeanderendafwateringsstelsel inde
rivierdalbodemvandeMaastennoordenvanBergis
representatief.Degeulheefteenopvallendgrondvlak,waarbijde
verschillende takkeninstroomafwaartserichtingsamenkomenen
tenslotte inderivieruitmonden.Degeulisbovendiendiepen
scherpbegrensd.Daarmeegeeftdezeterreinvormeenduidelijk
beeldvandewerkingvandefluviatieleprocessendiebijde
vormingvangeuleninderivierdalbodemeenrolhebbengespeeld.
Dediepteendescherpebegrenzingmakendegeulgoedzichtbaar.
Inverbandmethettoenemendeaantallocatiesvoorgrindwinning
inderivierdalbodemvandeMaas,dreigendegeulenvaneen
meanderendafwateringsstelsel enigszinszeldzaamtewordenin
Limburg.
Degeulisgeheelgaaf.AlleenbijdemondingislangsdeMaas
eendijkjeaangelegd.

E97 AfbraakwandbijBerg
DetennoordenvanBerggelegenafbraakwandiseenterraswanddie
debegrenzingvormttussenhettussenterrasenhetduidelijk
lagergelegendalvlakteterras.Dewandvornteengrotetredein
hetlandschap,iszeersteil (meerdan15°)enheefteengekromd
grondvlak.Dezekenmerkenmakendewandrepresentatiefvoorde
fluviatieleerosieprocessenlangsdevoormaligedalbodemvande
Maas.
Desamenhangtussendesteilehellingendescherpebegrenzing
vandewandaandeonderzijdeervan,maaktduidelijkdathet
geërodeerdemateriaalnietaandevoetvandewandisafgezet,
maarmeteenisafgevoerddoorderivier.
Degrotehoogteendezeergrotehellingsgradiëntbrengenmet
zichmeedatdezewandduidelijkzichtbaar isinhetlandschap.
AfbraakwandenenterraswandenkomeninLimburgvakervoor.Op
nationaalniveauzijndezeterreinvormenechtervrijzeldzaam.
HetreliëfvandewandistennoordenvanBerggaaf:het
zuidelijkedeelligtindebebouwdekom.
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E98 AfbraakwandentussenBorn,SittardenRaath
TussenBorn,SittardenRaathkomteenduidelijkontwikkelde,
zuidoost-noordwest gerichteafbraakwandvoor.Dezewandiseen
representatiefvoorbeeldvaneenafbraakwanddieontstaanisdoor
breukwerking indeondergrond.Dewandisovergroteafstandte
vervolgenenheefteenlanggerekt,rechtlijniggrondvlak.Dewand
istenzuidoostenvanSittardsteilenvormt,ooktussenBornen
Sittardeenaanzienlijke tredeinhetlandschap.Tectonische
processenzijnvrijwelgeheelverantwoordelijkvoorhetverschil
inhoogteliggingvandeterreinenaanweerszijdenvandewand.
Dewandisdoordehoogteendesteilehellingengoedzichtbaar
inhetveld.
Duidelijkmetbreukwerking indeondergrondsamenhangende
afbraakwandenzijnopregionaalennationaalniveau
respectievelijkvrijzeldzaamenzeldzaam.
Metuitzonderingvandebebouwdedelenishetreliëfvandewand
gaaf.

E99 PlateauterrastenwestenvanDoenrade
Hetplateauterras tenwestenvanDoenradebestaatuittweevlakke
delendietenopzichtevanelkaarverschilleninhoogteligging.
Detweedelenwordenvanelkaargescheidendooreenlanggerekte
glooiingmeteenkleinehellingsgradiënteneenenigszinsconcaaf
grondvlak.Ditreliëfmaakthetplateaurepresentatief.Hetgeeft
namelijkeenbeeldvanhetfluviatieleterrassenreliëf,zoalsdat
voorkomtonderdelosswaarmeehetplateaulaterbedektis.
Waardeglooiingtussendetweevlakkedelensmalis,ishet
hoogteverschiltussendetweevlakkedelenookinhetveld
zichtbaar.
TredeninplateauterrassenkomeninLimburgvakervoor,maarzijn
inNederlandvrijzeldzaam.
Hetplateauterras tenwestenvanDoenradeisgaaf.

E100AfbraakwandtenzuidwestenvanElsloo
DetenzuidenvanElsloogelegenafbraakwandiseenterraswand
diedescheidingvormttussenhetplateauterrasentussenterras
enerzijdsenderivierdalbodemanderzijds.Dewandisdanook
bijzonderhoog.Dewandheeftbovendieneengrote
hellingsgradiënt.Opvallend isdatbijdezewandhetonderste
deelsteilerisdanhetbovenste,hetgeenduidelijkwijstop
fluviatieleerosieprocessen.Dewandisdaaromrepresentatief.
Desamenhang tussendegrotehellingsgradiëntvanhetonderste
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deelvandewandendescherpebegrenzingvandeterreinvormaan
deonderzijde,maakteveneensduidelijkdathetgeërodeerde
materiaalnietaandevoetvandewandisafgezet,maardirect
doorderivierisafgevoerd.
Metnamedoordegrotehoogte isdewandalopgroteafstand
zichtbaar.
AfbraakwandenenterraswandenkomeninLimburgvakervoor.Op
nationaalniveauzijndezeterreinvormenechtervrijzeldzaam.
Hetreliëfvandewandisaangetastdoordeaanlegvaneen
spoorlijn ;alleenhetnoordelijkedeelisnoggaaf.

E101Geulvanmeanderendafwateringsstelsel tennoordenvan
Itteren
Inhetrelatieflaaggelegendeelvanderivierdalbodemten
noordenvanItterenkomteenrepresentatievegeulvaneen
meanderendafwateringsstelselvoor.Dedrietakkenvandezegeul
komeninstroomafwaartse richtingsamenenmondenvervolgensuit
indeMaas.Hetgrondvlakvandetweenoordelijkstetakkenis
gekromd.Verderisdegeuldiepenscherpbegrensd.Doordeze
aspectengeeftdezeterreinvormeengoedbeeldvandefluviatiele
processendiebijdevormingvangeulenineenbinnenbochtvande
Maaseenrolhebbengespeeld.
Degeulisgoedzichtbaardoordediepteendescherpe
begrenzing.
Inverbandmethettoenemendaantallocatiesvoorgrindwinningin
derivierdalbodemvandeMaas,dreigendezegeulenvaneen
meanderendafwateringsstelselenigszinszeldzaamtewordenin
Limburg.
Degeulisnoggaaf.

E102LössruggenbijKleinHaasdal
BijKleinHaasdalliggentweelössruggen.Deruggenzijnvrij
hoogenhebbeneenlangwerpiggrondvlakdatin
zuidwest-noordoostelijke richtingisgeoriënteerd.Deruggenzijn
representatief.Zegevennamelijknietalleeninformatieoverde
afzettingvanloss,maarookoverdeheersendezuidwestelijke
windrichting tentijdevandevorming.Ditgeldtmetnamevoorde
meestoostelijkgelegenrug:dezeishetminstdoorerosievanuit
dedalhoofdenvandrogedalenaangetast.
Waarderuggenbegrensdwordendoorplateauterrassenzijnzevrij
goedzichtbaarinhetveld.
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Uitlossopgebouwde lengteduinenzijninLimburgenNederland
zeldzaam.
Hetnietbebouwdedeelvanderuggenheeftnogeengaafreliëf.

E103LössglooiingtennoordwestenvanKunrade
Deverschillendealslössglooiingaangegevengebiedenten
noordwestenvanKunradezijnontwikkeldalséénglooiing,die
laterweerversnedenisdooreenaantalbeekdalen.Degroottevan
dezeglooiingen,hetvlakkereliëfendegeringehellingin
noordoostelijkerichtingmakendezeterreinvormenrepresentatief.
Deglooiingengeveneengoedeindrukvandeafzettingvanlossin
eenlaaggelegengebiedaandevoetvaneensteilehelling.
LössglooiingenkomeninLimburgvakervoor,maarzijnop
nationaalniveauzeldzaam.
Delössglooiingenzijngaaf.

E104Vereffeningsrest-heuvels opdeBrunssumscheHeide
OpdeBrunssumscheHeidekomeneenaantalmarkanteheuvelsvoor.
Overhetalgemeenzijnhetvrijkleine,maarhogeterreinvormen
meteenvrijsteilehelling.Dehoogteliggingvandetopvande
heuvelssluitaanbijdievanhetoppervlakvandeomringende
vereffeningsrest-plateaus.Dezevereffeningsrest-heuvels zijn
daaromrepresentatief:hetreliëfvandezeterreinvormengeeft
eenideevandevormingenaantastingvanouderelandoppervlakken
doorverschillendeerosieprocessen.
Deheuvelszijndoordegrotehoogteendevrijsteilehellingen
duidelijkzichtbaar.
Devereffeningsrest-heuvels zijnzowelinregionaalalsin
nationaalverbandzeldzaam.

E105Afbraakwand tenzuidenvanKunrade
TenzuidenvanKunradekomteenduidelijkontwikkelde,minof
meerzuidoost-noordwest gerichteafbraakwandvoor.Dezewandis
eenrepresentatiefvoorbeeldvaneenafbraakwanddieontstaanis
doorbreukwerking indeondergrond.Dewandisovergroteafstand
tevervolgen,issteilenvormteenzeergrotetredeinhet
landschap.Tectonischeprocessenhebbeneenbelangrijkerol
gespeeldbijhetontstaanvanhetverschilinhoogteliggingvan
deterreinenanweerszijdenvandewand.
Dewandisdoordegrotehoogteendesteilehellingengoed
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zichtbaarinhetveld.
Duidelijkmetbreukwerking indeondergrond samenhangende
afbraakwandenzijnopregionaalennationaalniveau
respectievelijkvrijzeldzaamenzeldzaam.
Dewandisvrijwelgeheelgaaf,alleenlangsdesnelwegishet
reliëfaangetast.

E106PasbijRansdaal
DepasbijRansdaaliseenopvallendlaaggelegendeelvande
grotewaterscheidingtussenhetdalvandeGeulendatvande
Geleenbeek.Aanbeidezijdenwordtdepasbegrensddoorvrij
steiledelenvandewaterscheiding.Deterreinvormisdaardoor
duidelijkzichtbaar.
Duidelijkalspasontwikkeldelaagtenineenwaterscheidingzijn
inLimburgeninNederlandzeldzaam.
Tenoostenvandespoorlijnishetreliëfvandepasnoggaaf.

E107Lithologischbepaaldeterrasvormentenzuidenvan
Ransdaal
Dehellingvandezuidelijkedalwandvanhetdrogedaltussen
RansdaalenSchinopGeulwordtonderbrokendooreenaantal
lithologischbepaaldeterrasvormen.Dezeterreinvormenzijn
representatiefdoorhetvlakkeoppervlakendoordateenaantal
vandezeterrassennaastelkaaropdedalwandvoorkomt.De
terrassengevendeliggingvaneengesteentelaagaandieeen
grotereweerstandheefttegendeeroderendewerkingvan
hellingprocessen.
Vooraldoorhetcontrastmetdeomringendehellingenvande
dalwandzijndezevlakketerrasvormeninhetlandschapduidelijk
zichtbaar.
Lithologischbepaalde terrassenzijninLimburgeninNederland
zeldzaam.
Ketreliëfvandezeterreinvormenisgaaf.

E108Vereffeningsrest-terrassentennoordwestenennoordenvan
Ubachsberg
BijUbachsbergkomentennoordenvanhetvereffeningsrest-plateau
eenaantalvereffeningsrest-terrassenvoor.Dezeterreinvormen
zijnrepresentatiefdoorhungrootte,hetvlakkeoppervlakenhun
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hoogteligging.Deterrassengeveneenbeeldvandewerkingvan
vlaksgewijzeerosieprocessenopouderelandoppervlakken.
Devereffeningsterrassenzijndoorhetvlakkereliëfvanhet
oppervlak,inhetlandschapzichtbaar.
Vereffeningsrest-terrassenzijninLimburgeninNederland
zeldzaam.
Hetreliëfvandeterrassenisgaaf.

E109Afbraakwand tenzuidoostenvanUbachsberg
DewandtenzuidoostenvanUbachsberg iseenhogeafbraakwandmet
eenzeersteilehelling (meerdan15°).Dewandisdaarom
representatiefvoordehellingprocessendieeenrolspeelden
bijdevormingvandedalen.
Insamenhangmetdegrotehellingsgradiëntvanmeerdan15°,
waardoorhetgevaarvoorbodemerosie grootis,komenopdezewand
veelgraftenvoor.
Dewandisgoedzichtbaardoordegrotehoogteendesteile
helling.
Hellingenmeteenhellingshoekvanmeerdan15°komeninLimburg
opmeerplaatsenvoor.Opnationaleschaalzijnzevrijzeldzaam.
Ondankshetvoorkomenvandevelegraftenkandedezeafbraakwand
alsgaafbeschouwdworden.

E110Terrasrest-heuvels tenwestenvanHuls
TenwestenvanHulskomenophetoppervlakvanhet
vereffeningsrest-plateaueenaantalheuvelsvoor.Deze
terrasrest-heuvels zijnvrijhoogenrepresentatief.Hetreliëf
vandezeterreinvormengeefteenideevandeaantastingvan
oudereterrasoppervlakkendoorvlaksgewijzeerosieprocessen.
Doorhunhoogtezijndeheuvelszichtbaar,opdieplaatsenwaar
deterreinvormbegrensdwordtdoorhetvereffeningsrest-plateau.
Hooggelegenterrasrest-heuvelszijnopregionaleennationale
schaalzeldzaam.
Hetreliëfvandeaangegevenheuvelsisnoggaaf.
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ElllVereffeningsrest-plateautenzuidwestenvanHuls
Hetvereffeningsrest-plateau tenzuidwestenvanHulsbestaatuit
eendrietalvlakkedelendietenopzichtevanelkaarverschillen
inhoogteligging.Hethoogstgelegendeelwordtvandetwee
overigegescheidendooreenglooiingmeteenkleine
hellingsgradittt.Ditreliëfmaakthetplateaurepresentatief:de
terreinvormgeefthiermeeeenbeeldvandewerkingvan
vlaksgewijzeerosieprocessenopouderelandoppervlakken.
Deglooiingentussendevlakkedelenzijnsmal,waardoorhet
verschil inhoogteliggingookinhetveldzichtbaaris.
Tredeninvereffeningsrest-plateaus zijnopregionaleen
nationaleschaalzeldzaam.
Hetvereffeningsrest-plateau isgaaf.

E112AfbraakwandbijOvereys
DewandtennoordenvanOvereysiseenhogeafbraakwandmeteen
zeersteilehelling (meerdan15°).Dewandisdaarom
representatiefvoordehellingprocessendieeenrolspeelden
bijdevormingvandedalen.
Insamenhangmetdegrotehellingsgradiëntvanmeerdan15°,
waardoorhetgevaarvoorbodemerosiegrootis,komenopdezewand
veelgraftenvoor.
Dewandisgoedzichtbaardoordegrotehoogteendesteile
helling.
Hellingenmeteenhellingshoekvanmeerdan15°komeninLimburg
opmeerplaatsenvoor.Opnationaleschaalzijnzevrijzeldzaam.
Ondankshetvoorkomenvandevelegraftenkandedezeafbraakwand
alsgaafbeschouwdworden,metuitzonderingvanhetgedeeltein
debebouwdekomvanOvereys.

E113BeekdalbodemvandeJeker
DeJekerheefteenbredebeekdalbodemopgebouwd,dievrijvlakis
enaanbeidezijdenscherpebegrenzingenheeft.Tenzuidenvan
MaastrichtheeftdeJekernogeenmeanderendeloop.De
beekdalbodem ishierdoorrepresentatiefvoordefluviatiele
processenopdebodemvandiepingesnedenbeekdalen.
Debeekdalbodem is,mededoorhetcontrastmethetreliëfvande
dalwandenaanweerszijden,inhetveldgoedzichtbaar.
Inverbandmetdenormalisatievanveelbekenzijnbekenmeteen
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meanderende loop inLimburg enNederland vrij zeldzaam geworden.
Tussen debebouwde kommenvanMaastricht enKanne isde
beekdalbodem van deJeker gaaf.

E114Beekdalbodem van de Geul
De Geulheeft eenbrede beekdalbodem opgebouwd, dievrijvlak is
enaanbeide zijden scherpe begrenzingenheeft.Overvrijwel het
gehele trajectvan debelgische grens totMeerssen heeft de Geul
eennog actief meanderende loop.Debeekdalbodem ishierdoor
representatief voor de fluviatiele processen op debodemvan diep
ingesnedenbeekdalen.
Debeekdalbodem is,mede doorhet contrast methet reliëfvan de
dalwanden aanweerszijden, inhetveld goed zichtbaar.
Inverband met denormalisatie vanveelbeken zijnbekenmet een
nog actiefmeanderende loop inLimburg enNederland vrij zeldzaam
geworden.
De aangegeven delenvan debeekdalbodem van deGeul zijnnog
gaaf,metuitzondering van debebouwde delen. Eendeelvanhet
dalbij Partij isniet aangegevenvanwege de onnatuurlijke loop
van deGeul en de aanwezigheid van eenverhoogdwegtalud indit
traject.

E115 Daluitspoelingswaaiers inhet dalvan de Geul
Een drietal daluitspoelingswaaiers inhet dalvan deGeul ismeer
dan 1,5 m.hoog enheeft eenduidelijkwaaiervormig grondvlak.
Deze terreinvormenzijn representatief voor hetproces van
sedimentatie door stromend water aan demondingvan eendal.
Door devrij grotehoogte endebeperkte omvang zijn deze
daluitspoelingswaaiers ook inhetveld zichtbaar.
Duidelijk ontwikkelde daluitspoelingswaaiers zijn inLimburg en
inNederland vrij zeldzaam.
De daluitspoelingswaaiers bij SchinopGeul enWijIre zijngaaf:
die tenoostenvanValkenburg isvoor eendeelbebouwd.

E116Afbraakwand tenzuidwestenvan Valkenburg
De zuidelijke dalwand vanhet dalvan deGeul tussen Valkenburg
enRothem iseenhoge afbraakwand met eenzeer steile helling
(meer dan 15°).Indezewand komen eenaantal natuurlijke
ontsluitingen voor inhetvaste gesteente. Dewand is daarom
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representatiefvoordehellingprocessendieeenrolspeeldenbij
devormingvandedalen.
Doordegrotehoogteendesteilehellingisdewandgoed
zichtbaar.
Afbraakwandenmetnatuurlijkeontsluitingeninvastgesteente
zijnopregionaleennationaleschaalzeldzaam.

E117DalwandterrastenzuidoostenvanRothem
Hetdalvlakteterras tenzuidoostenvanRothemligttussenhet
plateauterrasenhetdalvlakteterrasvandeMaas.Hetterras
heefteenvrijgrootenenigszinslanggerektgrondvlakdatminof
meerevenwijdigaandeMaasisgeoriënteerd.Hetoppervlakvan
hetterrasisbovendienvrijvlak.Daarmeeisdezeterreinvorm
representatiefvoordezichafwisselendeprocessenvaninsnijding
endalopvullingwaardoordefluviatieleterrassenvandeMaas
zijnontstaan.
Hetterrasisalszodanigzichtbaarinhetlandschap,vooraldoor
hetcontrastmethetreliëfvandeomringendeafbraakwanden,maar
ookdoordevrijkleineafmetingen.
DooreenriviergevormdedalwandterrassenzijnzowelvoorLimburg
alsvoorNederlandzeldzameterreinvormen.
Hetreliëfvanhetterrasistenzuidenvandesnelweg,opeen
kleinegroevena,gaaf.

E118AfbraakwandtenwestenvanBerg
Deafbraakwand tenwestenvanBergisineersteaanlegontwikkeld
alsterraswand.Dewandvormtdescheidingtussenhet
plateauterrasenhetlagergelegendalwandterras.Dewandis
representatief:zijvormteengrotetredeinhetlandschap,enis
steil.Hetgekromdegrondvlakwijstophetontstaandoor
fluviatieleerosieprocessenlangsdevoormaligedalbodemvande
Maas.
Degrotehoogteensteilehellingmakendewandduidelijk
zichtbaarinhetlandschap.
AfbraakwandenenterraswandenkomeninLimburgvakervoor.Op
nationaalniveauzijnzeechtervrijzeldzaam.
Hetreliëfvandewand isgaaf.
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E119Plateauterras tenzuidenvanBerg
HetplateauterrastenzuidenvanBergbestaatuittweevlakke
delendietenopzichtevanelkaarverschilleninhoogteligging.
Detweedelenwordenvanelkaargescheidendooreenglooiingmet
eenkleinehellingsgradiënt.Ditreliëfmaakthetplateau
representatief.Hetgeeftnamelijkeenbeeldvanhetfluviatiele
terrassenreliëf,zoalsdatvoorkomtonderdelosswaarmeehet
plateaulaterbedektis.
Deglooiingtussendetweevlakkedelenissmalwaardoorhet
hoogteverschil tussendetweevlakkedelenookinhetveld
zichtbaar is.
TredeninplateauterrassenkomeninLimburgvakervoor,maarzijn
inNederlandvrijzeldzaam.
Hetplateauterras isgaaf.

E120LösswandtenzuidenvanVilt
Hetvlakkereliëfvanhetplateauterras tussenSibbeenBerg
wordtbijViltonderbrokendooreenlösswand.Dezewandisvrij
steilenvormteenduidelijketredeinhetlandschap.Deligging
vandewandkomtovereenmeteentredeinhetmetlossbedekte
terrasoppervlak.Dewandisdaaromrepresentatief:deterreinvorm
geefteenbeeldvanhetfluviatieleterrassenreliëfènvande
vrijconstantediktevanhethieroplaterafgezettelössdek.
Dewandisvrijsteilenvormteenduidelijketredeinhet
landschap.Mededoordegeringebreedte isdeterreinvorm inhet
veldgoedzichtbaar.
TredeninplateauterrassenkomeninLimburgvakervoor,maarzijn
inNederlandvrijzeldzaam.
Hetwestelijkedeelvandelösswandisgaaf.

E121Afbraakwand tenzuidenvanSchinopGeul
DezuidelijkedalwandvanhetdalvandeGeulterhoogtevan
SchinopGeuliseenhogeafbraakwandmeteenzeersteilehelling
(meerdan15°).Dewandisdaaromrepresentatiefvoorde
hellingprocessendieeenrolspeeldenbijdevormingvande
dalen.
Insamenhangmetdesteilehellingsgradiëntvanmeerdan15°,
komenopdezewandveelgraftenvoor.
Doordegrotehoogteendesteilehellingisdewandgoed
zichtbaar.
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Hellingenmeteenhellingshoekvanmeerdan15°komeninLimburg
opmeerplaatsenvoor.Opnationaleschaalzijnzevrijzeldzaam.
Hetreliëfvandegehelewandisgaaf.

E122BeekdalbodemvandeEyserbeek
DebeekdalbodemvandeEyserbeekisvrijvlakenaanbeidezijden
scherpbegrensd.VanafOvereysheeftdebeeknogeenmeanderende
loop.Debeekdalbodem ishierdoorrepresentatiefvoorde
fluviatieleprocessenopdebodemvandiepingesnedenbeekdalen.
Debeekdalbodem is,mededoorhetcontrastmethetreliëfvande
dalwandenaanweerszijden,inhetveldgoedzichtbaar.
Inverbandmetdenormalisatievanveelbekenzijnbekenmeteen
meanderendeloopinLimburgenNederlandvrijzeldzaamgeworden.
Debeekdakbodem isnoggaaf.

E123LösswandtennoordenvanGronsveld
TennoordenvanGronsveldkomteenlösswandvoor,diedoorde
hoogteenhetlanggerektegrondvlakrepresentatiefis.Dewand
geefteengoedbeeldvanhetprocesvanaccumulatievanlossaan
devoetvaneensteileafbraakwand.
Dewandisdoordehoogteendevrijsteilehellinggoed
zichtbaar inhetlandschap.
LösswandenkomeninLimburgopmeerplaatsenvoor,maarzijnop
nationaalniveauzeldzaam.
Hetreliëfvandezewandisgeheelgaaf.

E124AfbraakwandenbijGronsveldenRijckholt
DeafbraakwandentennoordenenoostenvanGronsveldenRijckholt
zijnineersteaanlegontwikkeldalsterraswand.Dewandenvormen
descheiding tussenhetplateauterrasenhetlagergelegen
dalvlakteterras.Dewandenvormeneengrotetredeinhet
landschap,zijnsteilenzijnsamenovervrijgroteafstandte
vervolgen.Dezeterreinvormenzijndaaromrepresentatiefvoorde
fluviatieleerosieprocessenlangsdevoormaligedalbodemvande
Maas.
Degrotehoogteensteilehellingmakendewandenalopgrotere
afstandzichtbaar inhetlandschap.
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AfbraakwandenenterraswandenkomeninLimburgvakervoor.Op
nationaalniveauzijndezeterreinvormenechtervrijzeldzaam.
Hetreliëfvanbeidewandenisvrijwelgeheelgaaf,met
uitzonderingvaneenkleinegroevetenwestenvanCadierenKeer.

E125Geulvanmeanderendafwateringsstelsel tenzuidenvan
Eijsden
Degeulvaneenmeanderendafwateringsstelsel inhetrelatief
laaggelegendeelvanderivierdalbodem tenzuidenvanEijsdenis
representatief.Hetgrondvlakvandezeterreinvormbestaat
namelijkuittweetakkendieinstroomafwaartserichting
samenkomen.Bovendienisdegeulopvallenddiepenscherp
begrensd.Degeulgeeftdaarmeeeengoedeindrukvande
fluviatieleprocessendieeenrolspeeldenbijdevormingvan
dergelijkegeuleninderivierdalbodemvandeMaas.
Degeuliszeerduidelijkzichtbaardoordegrotediepteende
scherpebegrenzing.
Inverbandmethettoenemendaantallocatiesvoorgrindwinningin
derivierdalbodemvandeMaas,dreigendegeulenvaneen
meanderendafwateringsstelsel enigszinszeldzaamtewordenin
Limburg.
Degeulisgaaf.

E126Tussenterras tenzuidwestenvanMesch
HettussenterrastenzuidwestenvanMeschisalszodanig
zichtbaarinhetlandschap,vooraldoorhetcontrasttussenhet
reliëfvanhetoppervlakvanhetterraszelfendatvande
omringendeafbraakwanden,maarookdoordevrijkleine
afmetingen.
DalwandterrassenzijnzowelvoorLimburgalsvoorNederland
zeldzameterreinvormen.
Hetreliëfvanhetterrasisgaaf.

E127AfbraakwandentennoordwestenvanMheerenBanholt
DezuidelijkedalwandvanhetdaltussenMheerenSintGeertruid
heeftongeveerhalverwegedehellingeenopvallendsteiltraject.
DezesteilegedeeltenkomenvoortennoordwestenvanMheeren
Banholt.Dezesteilegedeeltenvandehellingzijnineerste
aanlegontwikkeldalsterraswandenvormendescheidingtussen
tweeplateauterrassenmeteentenopzichtevanelkaar
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verschillendehoogteligging.Vooraldoordegrotespronghoogte,
hetsteilekarakterendeliggingineikaarsverlengdezijndeze
terraswandenrepresentatief.Deterreinvormengevenduidelijke
informatieoverdefluviatieleerosieprocessendiebijhet
ontstaanvanhetterrassenreliëfvandeplateauterrasseneenrol
hebbengespeeld.
Degrotespronghoogte,maarvooralookdeopvallendgrote
hellingsgradiëntmakendeterraswandalszodanigduidelijk
zichtbaar.
AfbraakwandenenterraswandenkomeninLimburgvakervoor.Op
nationaalniveauzijnzeechtervrijzeldzaam.
Hetreliëfvandewandisgaaf.

E128DrogedalentussenMargratenenBanholt
DeontwikkelingvaneenaantaldrogedalentussenMargratenen
Banholtvertoonteenduidelijksamenhangmethetvoorkomenvan
breukenindeondergrond.Ditblijktvooraluitdeoriëntatievan
dedalassen.Dezezijninzuidoost-noordwestelijke ofin
zuidwest-noordoostelijke richtingontwikkeld;bovendienstaande
zijdalenloodrechtopdegroteredalen.Dezerichtingkomt
preciesovereenmetdievandebreuken.
DedrogedalentussenMargratenenBanholtzijngaaf.

E129LösswandtenzuidoostenvanMargraten
TenzuidoostenvanMargratenwordthetvlakkereliëfvanhet
plateauterrasonderbrokendooreenzuidoost-noordwestverlopende
lösswand.Dezewandisvrijsteil,vormteenduidelijketredein
hetlandschapenisoverenigeafstandtevervolgen.Deligging
vandewandkomtovereenmeteentredeinhetmetlossbedekte
terrasoppervlak.Dewandisrepresentatief:deterreinvormgeeft
eenbeeldvanhetfluviatieleterrassenreliëfènvandevrij
constantediktevanhethieroplaterafgezettelössdek.
TredeninplateauterrassenkomeninLimburgvakervoor,maarzijn
inNederlandvrijzeldzaam.
Hetreliëfvandewandisgaaf.

E130PlateauterrastennoordenvanNoorbeek
Hetplateauterras tussenNoorbeekenMheerbestaatuittwee
vlakkedelendietenopzichtevanelkaarverschillenin
hoogteligging.Detweedelenwordenvanelkaargescheidendoor
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eenglooiingmeteenkleinehellingsgradiënt.Ditreliëfmaakt
hetplateaurepresentatief.Hetgeeftnamelijkeenbeeldvanhet
fluviatieleterrassenreliëf,zoalsdatvoorkomtonderdeloss
waarmeehetplateaulaterbedektis.
Deglooiingtussendetweevlakkedelenissmalwaardoorhet
hoogteverschilongeveerterhoogtevanMheerookinhetveld
zichtbaar is.
TredeninplateauterrassenkomeninLimburgvakervoor,maarzijn
inNederlandvrijzeldzaam.
Hetplateauterras isgaaf.

E131AfbraakwandtennoordenvanNoorbeek
DenoordwandvanhetdalvandeNooriseenhogeafbraakwandmet
eenzeersteilehelling (meerdan15°).Dewandisdaarom
representatiefvoordehellingprocessendieeenrolspeelden
bijdevormingvandedalen.
Insamenhangmetdegrotehellingsgradiëntvanmeerdan15°,
waardoorhetgevaarvoorbodemerosiegrootis,komenopdezewand
veelgraftenvoor.
Dewandisgoedzichtbaardoordegrotehoogteendesteile
helling.
Hellingenmeteenhellingshoekvanmeerdan15°komeninLimburg
opmeerplaatsenvoor.Opnationaleschaalzijnzevrijzeldzaam.
Ondankshetvoorkomenvandevelegraftenkandedezeafbraakwand
alsgaafbeschouwdworden.

E132BeekdalbodemvandeGulp
DeGulpheefteenvrijvlakkeenaanbeidezijdenscherp
begrensdebeekdalbodemopgebouwd.Metuitzonderingvanhet
noordelijkedeelvanhetdalheeftdeGulpvanafdebelgische
grenseennogactiefmeanderendeloop.Debeekdalbodemis
hierdoorrepresentatiefvoordefluviatieleprocessenopdebodem
vandiepingesnedenbeekdalen.
Debeekdalbodem is,mededoorhetcontrastmethetreliëfvande
dalwandenaanweerszijden,inhetveldgoedzichtbaar.
Inverbandmetdenormalisatievanveelbekenzijnbekenmeteen
nogactiefmeanderende loopinLimburgenNederlandvrijzeldzaam
geworden.
HetreliëfvandebeekdalbodemvandeGulpisnoggaaf.
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E133DaluitspoelingswaaiersinhetdalvandeGulp
Eendrietaldaluitspoelingswaaiers inhetdalvandeGulpismeer
dan1,5m.hoogenheefteenduidelijkwaaiervormiggrondvlak.
Dezeterreinvormenzijnrepresentatiefvoorhetprocesvan
sedimentatiedoorstromendwateraandemondingvaneendal.
Doordevrijgrotehoogteendebeperkteomvangzijndeze
daluitspoelingswaaiers ookinhetveldzichtbaar.
Duidelijkontwikkeldedaluitspoelingswaaiers zijninLimburgen
inNederlandvrijzeldzaam.
Dedaluitspoelingswaaiers zijngaaf.

E134AfbraakwandbijWahlwiller
DewandtennoordenvanWahlwiller iseenhogeafbraakwandmet
eenzeersteilehelling (meerdan15°).Dewandisdaarom
representatiefvoordehellingprocessendieeenrolspeelden
bijdevormingvandedalen.
Insamenhangmetdegrotehellingsgradiëntvanmeerdan15°,
waardoorhetgevaarvoorbodemerosiegrootis,komenopdezewand
veelgraftenvoor.
Dewandisgoedzichtbaardoordegrotehoogteendesteile
helling.
Hellingenmeteenhellingshoekvanmeerdan15°komeninLimburg
opmeerplaatsenvoor.Opnationaleschaalzijnzevrijzeldzaam.
Ondankshetvoorkomenvandevelegraftenkandedezeafbraakwand
alsgaafbeschouwdworden.

E135Afbraakwand tenzuidwestenvanEpen
DeafbraakwandtenzuidwestenvanEpeniseenhogeafbraakwand
meteensteilehelling.Dewandisdaaromrepresentatiefvoorde
hellingprocessendieeenrolhebbengespeeldbijdevormingvan
dedalen.
Dehellingvandewandbestaatuittweedelen:hetbovenstedeel
isduidelijksteiler (meerdan15°)danhetonderstedeel.Het
verschilinhellingsgradiëntvertoontduidelijksamenhangmetde
aardvandeondergrond.Hetbovenstedeelvandewandisgevormd
inkalksteen;hetonderstedeelineenminderweerstandbiedende
zandsteen.
Insamenhangmetdegrotehellingsgradiëntvanmeerdan15°,
waardoorhetgevaarvoorbodemerosieerggrootis,komenophet
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bovenste deelvan deze wand veel graftenvoor.
Dewand ishoog en steil en daarom inhetveld zichtbaar.
Hellingen met eenhellingshoekvanmeer dan 15°komen in Limburg
opmeer plaatsenvoor.Op nationale schaal zijn zevrij zeldzaam.
Ondankshetvoorkomen van de graften inhetbovenste deelvan de
wand kanhet reliëfvan deze terreinvorm als gaaf beschouwd
worden.

E136 Lithologisch bepaalde terrasvormen tenzuidwesten van

Epen
Ten zuidwestenvan Epenwordt dehelling van de oostelijke
dalwand vanhet dalvan deGeul onderbroken door een aantal
lithologisch bepaalde terrasvormen. Deze terreinvormen zijn
representatief doorhet vlakke oppervlak endoordat een aantal
van deze terrassen naast elkaar op de dalwandvoorkomt. De
terrassen geven de liggingvan een gesteentelaag aandie een
grotere weerstand heeft tegen de eroderende werking van
hellingprocessen.
Vooral doorhet contrast met de omringende hellingenvan de
dalwand zijn dezevlakke terrasvormen inhet landschap duidelijk
zichtbaar.
Lithologisch bepaalde terrassen zijn inLimburg en inNederland
zeldzaam.
Het reliëfvan deze terreinvormen isgaaf.

E137 Lösswand bij Epen
Bij Epenkomt een lösswand voor,die door dehoogte,de relatief
geringehellingsgradiënt enhet langgerekte grondvlak
representatief is.Dewand geeft een goedbeeldvanhet proces
van accumulatie van loss aan devoetvan een steile afbraakwand.
Dewand isdoor dehoogte zichtbaar inhet landschap.
Lösswandenkomen inLimburg opmeerplaatsenvoor ,maar zijnop
nationaal niveau zeldzaam.
Het reliëfvan dezewand is gaaf,metuitzondering vanhet
bebouwde gedeelte bij Epen.

41

E138AfbraakwandtenzuidoostenvanEpen
DeafbraakwandtenzuidoostenvanEpeniseenhogeafbraakwand
meteensteilehelling.Dewandisdaaromrepresentatiefvoorde
hellingprocessendieeenrolhebbengespeeldbijdevormingvan
dedalen.
Dehellingvandewandbestaatuittweedelen:hetbovenstedeel
isduidelijksteiler (meerdan15°)danhetonderstedeel.Het
verschilinhellingsgradiëntvertoontduidelijksamenhangmetde
aardvandeondergrond.Hetbovenstedeelvandewandisgevormd
inkalksteen;hetonderstedeelineenminderweerstandbiedende
zandsteen.
Dewandishoogensteilendaarominhetveldzichtbaar.
Hellingenmeteenhellingshoekvanmeerdan15°komeninLimburg
opmeerplaatsenvoor.Opnationaleschaalzijnzevrijzeldzaam.
Hetreliëfvandewand isgaaf.

E139Schiervlakterest-plateau tenzuidenvanVijlen
Hetschiervlakterest-plateau tenzuidenvanVijlenbestaatuit
drievlakkedelendietenopzichtevanelkaarverschillenin
hoogteligging.Dedelenwordenvanelkaargescheidendoor
glooiingenmeteenkleinehellingsgradiënt.Ditreliëfmaakthet
schiervlakterest-plateau representatief;deterreinvormgeeft
hiermeeeenbeeldvandewerkingvanvlaksgewijzeerosieprocessen
opouderelandoppervlakken.
Deglooiingentussendevlakkedelenzijnsmal,waardoorhet
verschilinhoogteliggingookinhetveldzichtbaaris.
Eenschiervlakterest-plateau,metbovendienduidelijkontwikkelde
tredeninhetoppervlak,isopregionaleennationaleschaal
zeldzaam.
Hetreliëfvanhetschiervlakterest-plateau isgaaf.

E140LösswandbijLemiers
DelösswandbijLemiersisdoordehoogteenderelatiefgeringe
hellingsgradiëntrepresentatief.Dewandgeefteengoedbeeldvan
hetprocesvanaccumulatievanlossaandevoetvaneensteile
afbraakwand.
LösswandenkomeninLimburgopmeerplaatsenvoor ,maarzijnop
nationaalniveauzeldzaam.
Hetreliëfvandezewandisvrijgaaf.
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E141Lithologischbepaalde terrasvormentenzuidwestenvan
Vaals
DehellingvandeafbraakwandtenzuidwestenvanVaalswordt
onderbrokendooreenaantallithologischbepaaldeterrasvormen.
Dezeterreinvormenzijnrepresentatiefdoorhetvlakkeoppervlak
endoordateenaantalvandezeterrassennaastelkaaropde
dalwandvoorkomt.Deterrassengevendeliggingvaneen
gesteentelaagaandieeengrotereweerstandheefttegende
eroderendewerkingvanhellingprocessen.
Vooraldoorhetcontrastmetdeomringendehellingenvande
afbraakwandzijndezevlakketerrasvormeninhetlandschap
duidelijkzichtbaar.
LithologischbepaaldeterrassenzijninLimburgeninNederland
zeldzaam.
Hetreliëfvandezeterreinvormenisgaaf.

E142AfbraakwandtenzuidwestenvanVaals
DeafbraakwandtenzuidwestenvanVaalsiseenhogeafbraakwand
meteensteilehelling.Dewandisdaaromrepresentatiefvoorde
hellingprocessendieeenrolhebbengespeeldbijdevormingvan
dedalen.
Dehellingvandewandbestaatuittweedelen:hetbovenstedeel
isduidelijksteiler (meerdan15°)danhetonderstedeel.Het
verschil inhellingsgradiëntvertoontduidelijksamenhangmetde
aardvandeondergrond.Hetbovenstedeelvandewandisgevormd
inkalksteen;hetonderstedeelineenminderweerstandbiedende
zandsteen.
Dewandishoogensteilenmededoordeconcavevorminhetveld
goedzichtbaar.
Hellingenmeteenhellingshoekvanmeerdan15°komeninLimburg
opmeerplaatsenvoor.Opnationaleschaalzijnzevrijzeldzaam.
Hetreliëfvandezeterreinvormisgaaf.

E143PastenzuidwestenvanVaals
DepastenzuidwestenvanVaalsiseenopvallendlaaggelegendeel
vandewaterscheiding tussenhetdalvandeGeulendatvande
Sinselbeek.Aanbeidezijdenwordtdepasbegrensddoorzeer
steiledelenvandewaterscheiding.Deterreinvorm isdaardoor
duidelijkzichtbaar.
Duidelijkalspasontwikkeldelaagtenineenwaterscheidingzijn
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inLimburgeninNederlandzeldzaam.
Hetreliëfvandepasnoggaaf.

E144BeekdalbodemvandeSinselbeek
DebeekdalbodemvandeSinselbeekisvrijvlakenaanbeide
zijdenscherpbegrensd.VanafOrsbachheeftdebeekeenduidelijk
meanderendeloop.Debeekdalbodem ishierdoorrepresentatiefvoor
defluviatieleprocessenopdebodemvandiepingesneden
beekdalen.
Debeekdalbodem is,mededoorhetcontrastmethetreliëfvande
dalwandenaanweerszijden,goedzichtbaar.
Inverbandmetdenormalisatievanveelbekenzijnbekenmeteen
meanderendeloopinLimburgeninNederlandvrijzeldzaam
geworden.
DebeekdalbodemvandeSinselbeekissterkversnipperddoor
bebouwingenwegenaanleg.Hetreliëfvandenietbebouwdedelen
vandedalbodem isechtergaaf.

E145BeekdalbodemsvandeMechelderofLombergbeekende
Hermensbeek
DeMechelderofLombergbeekendeHermensbeekhebbeneen
meanderende loop.Desmalledalbodemvanbeidebeekdalenis
hierdoorvrijrepresentatiefvoordefluviatieleprocessenin
diepingesnedenbeekdalen.
Debeekdalbodem is,vooraldoordelageliggingtussende
dalwandenaanweerszijden,inhetveldgoedzichtbaar.
Inverbandmetdenormalisatievanveelbekenzijnbekenmeteen
meanderende loopinLimburgeninNederlandvrijzeldzaam
geworden.
MetuitzonderingvanhetgedeeltebijMechelenisdebeekdalbodem
noggaaf.

3.2Patronen
P37 Rivierterras tenzuidoostenvanPeij
HetrivierterrastenzuidoostenvanPeijvertoonteengoed
ontwikkeldpatroonvaneenvlechtendafwateringsstelsel.Doorde
oriëntatievandeterreinvormen,hunhoogteendescherpe
begrenzingenisditdeelvanhetrivierterrasrepresentatief.
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Desamenhang:tussenhetdalvlakteterrasendedaarinvoorkomende
geulenenbankengeeftduidelijke informatieoverde
sedimentatieprocessen ineenvlechtenderivier.
Opnationaalniveauishetpatroonvrijzeldzaam.
Hetpatroonisnogvrijgaaf.

P38 DalvandeMaastennoordenvanRoosteren
TennoordenvanRoosterenligteenrepresentatiefdeelvanhet
dalvandeMaas.Dehierontwikkeldeterreinvormengevenniet
alleeninformatieoverdefluviatieleerosielangsderandenvan
hetdal,maarvooralookoverdesedimentatieprocessendiebijde
opvullingvanhetdaleenrolhebbengespeeld.Metnamehet
grondvlakendeoriëntatievandeterreinvormenspeeltdaarbij
eenrol.
Uithetpatroonvangeulenblijktdatdevormingvandedalbodem
samenhangvertoontmetdegeleidelijkeverplaatsingvandeloop
vanderivier.Deliggingvandeconcavegeulenindebinnenbocht
enevenwijdigaanderivierwijsthierop.Bovendienblijktuit
hetreliëfvandeterreinvormendatersprakeisvaneenzekere
sequentie.Demeestzuidelijkgelegengeulenhebbeneenminder
representatiefreliëfdandegeulendichterbijderivier.
Tijdensdevormingvandejongeregeulenzijndeeerstgenoemde
vermoedelijkalweertendeledichtgeslibt.
Hetpatroonkenmerktzichdoorvrijgrotehoogteverschillenop
korteafstand.Delenvanhetpatroonzijndaardoorookinhet
veldzichtbaar,zekerineenrichtingloodrechtopderivier.
Inverbandmethetgroteaantallocatiesvoorgrindwinning iseen
dergelijkpatrooninhetdalvandeMaasinLimburgzeldzaam
geworden.
LangsdewegvanMaaseiknaarRoosterenzijnverschillende
terreinenafgegraven.Tennoordoostenhiervanishetpatroonnog
gaaf.

P39 Rivierterras tennoordoostenvanHoltum
Debegrenzingvanhetlagergelegendalvlakteterrasten
noordoostenvanHoltumwordtgevormddooreenconcaveterraswand.
Aandebinnenzijdevandezewandkomteenduidelijkontwikkelde
fluviatielegeulvoor.Samengevendezetweeterreinvormeneen
representatiefbeeldvandefluviatieleerosie,zoalsdielangs
derandenvandevoormaligedalbodemvandeMaasheeft
plaatsgevonden.
Desamenhangtussendebeideterreinvormenisillustratiefvoor
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hetfeitdatfluviatieleerosievanhogergelegengebiedenvooral
plaatsvindtaandebuitenbochtvansterkmeanderendegeulen.
Doordekleineschaalendekrommingvandeterreinvormenisdit
patroonookinhetveldzichtbaar.
EendergelijkpatroonkomtinLimburgvakervoor,maaris
landelijkgezienvrijzeldzaam.
Hetaangegevendeelvanhetpatroonisnoggaaf.

P40 DalvandeMaastennoordenvanBerg
HetontstaanvandeterreinvormeninhetdalvandeMaasten
noordenvanBergvertoontsamenhangmetdegeleidelijke
verplaatsingvandeloopvanderivier.Deterraswandvormtde
begrenzingvanderivierdalbodemenisalseersteonstaan.De
liggingvandegeulnaastdewandweerspiegelddeliggingvande
Maasindietijd.Sindsdienlijktderivierzichtweemaal
schoksgewijsverplaatsttehebben,waarbijdeverlatengeuleen
functiekreegbijdeafvoertijdenshogewaterstanden.Dehuidige
vormvandegeul,mettweeduidelijkehoofdtakken,ishieraantoe
teschrijven.
Doordegeringebreedte ishetpatroonookinhetveldzichtbaar,
zekerineenrichtingloodrechtopderivier.
Mededoorhetgroteaantallocatiesvoorgrindwinninginhetdal
vandeMaas,ishetpatroonzeldzaam inLimburg.
Hetpatroonisvrijwelgeheelgaaf.

P41 RivierterrastennoordenvanBerg
Deconcaveafbraakwand tennoordenvanBergvormtdebegrenzing
vanhethiergelegendalvlakteterras.Aandebinnenzijdevandeze
terraswandkomteenduidelijkontwikkeldefluviatielegeulvoor.
Samengevendezetweeterreinvormeneenrepresentatiefbeeldvan
defluviatieleerosie,zoalsdielangsderandenvande
voormaligedalbodemvandeMaasheeftplaatsgevonden.
Desamenhangtussendebeideterreinvormenisillustratiefvoor
hetfeitdatfluviatieleerosievanhogergelegengebiedenvooral
plaatsvindtaandebuitenbochtvanmeanderendegeulen.
Doordegeringebreedtevandeterreinvormenisditpatroonook
inhetveldzichtbaar.
EendergelijkpatroonkomtinLimburgvakervoor,maaris
landelijkgezienvrijzeldzaam.
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HettussendebebouwdekommenvanObbichtenBerggelegendeel
vanhetpatroonisgaaf.

P42 AfbraakwandmetklifbijBerg
DeafbraakwandbijBergiseenterraswanddiedebegrenzingvormt
tussenhettussenterrasenhetlagergelegendalvlakteterrasof
derivierdalbodem.TenzuidenvanBerggrenstdezewandechter
directaanderivier.Recentefluviatieleerosieheeftaande
onderzijdevandewandeenstootoeverdoenontstaan.Deligging
vandewandendecombinatievanoudereenjongesporenvan
fluviatieleerosiemakendezeterreinvormrepresentatief.
Dewandendestootoeverzijnbeidegoedzichtbaar,vooraldoor
degrotehellingsgradiëntvanbeideterreinvormen.
EenaandehuidigeloopvandeMaasgrenzendeafbraakwandmet
sporenvanrecentefluviatieleerosieisinLimburgvrijzeldzaam
eninNederlandzeldzaam.

P43 DroogdalstelselbijRaath
DeontwikkelingvanhetdroogdalstelselbijRaathhangtsamen
methetvoorkomenvanbreukwerking indeondergrond.Deze
samenhang isaftelezenuithetdalpatroonende
hellingsgradiëntvandeomringendehellingen:stroomopwaarts
gaandebeginthetdalstelselzichvanafdebreuktevertakkenen
wordtdeinsnijdingdieperendaarmeedehellingenvande
afbraakwandensteiler.
Hetpatroonisgaaf,maarisenigszinsversnipperddoorde
liggingvandedorpenRaathenJabeek.

P44 DalstelselbijOirsbeek
HetbijOirsbeekgelegendalstelselvertoonteenopvallend
dalpatroon.Debenedenloop isinnoordoost-zuidwestelijke
richtinggeoriënteerd,terwijldebovenloopvanhetcentraledal
hiervrijwelloodrechtopstaat.Uitdeoriëntatievandedalen
isoptemakendatdeontwikkelingvanditdalstelselsamenhang
vertoontmetbreukwerking indeondergrond.Dezekomtnamelijk
overeenmetdealgemeneoriëmtatievandemeestebreukeninde
ondergrond.
Hetzeersterkeasymmetrischekaraktervanhetdalhangt
vermoedelijksamenmetdeafzettingvanloss,dievooralis
afgezetindeluwtevandehogergelegenplateaustussenSchinnen
enHoensbroek.Doordezeafzettingwerddewaterafvoerdoorhet
dalnaardenoordzijdevanhetdalverplaatst,waardoorvooralde
noordhellingaanerosieonderhevigwerd.
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P45 Vereffeningsrest-plateaumet-heuvelsopdeBrunssumsche
Heide
InhetoostelijkdeelvandeBrunssumscheHeidekomteen
vereffeningsrest-plateauvoormetdaaroptwee
vereffeningsrest-heuvels.Degroottevanhetpatroonende
afzonderlijke terreinvormenenhetreliëfervan,maaktdit
patroonrepresentatiefvoorhetontstaanvanverschillende
terreinvormendoordewerkingvanvlaksgewijzeerosieprocessen.
Beideterreinvormenzijninsamenhangmetelkaarontstaan.De
uitbreidingvanhetvereffeningsrest-plateau gingtenkostevan
eenouderenhogergelegenoppervlak,waarvanhierslechts
rest-heuvelszijnovergebleven.
Doordekleineomvangvandevereffeningsrest-heuvels enhet
contrastinreliëftussenbeideterreinvormenishetpatroonook
inhetveldzichtbaar.
Decombinatievandezeterreinvormeniszeldzaam,inLimburgen
inNederland.
Hetpatroonisvooreengrootdeelnoggaaf.

P46 HetbekkenvanHeerlentennoordwestenvanKunrade
HetdeelvanhetbekkenvanHeerlentennoordwestenvanKunrade
isrepresentatiefvoordeontwikkelingvaneendalhoofdbekken.De
groottevanhetpatroon,dedieptevanhetbekkenenhet
duidelijkontwikkeldereliëfvandeverschillende inhetbekken
voorkomende terreinvormenspelenhierbijeenrol.
Deverschillendeterreinvormendieinhetbekkenvoorkomenzijn
insamenhangmetelkaarontstaan.Hetgrondvlakvanhetbekken,
maarvooraldediepeliggingvandevrijvlakkebodemaandevoet
vansteilehellingen,maaktehetmogelijkdatgrotehoeveelheden
lossindevormvanlössglooiingeninhetbekkenwerdenafgezet.
Dediepeliggingisertevensdeoorzaakvandatinditgebiedde
meestedalennogsteedswatervoerendzijnendanookeen
beekdalbodemhebbenopgebouwd.
Eendergelijk,ineendalhoofdbekkenontwikkeld,patroonisop
regionaleennationaleschaalzeldzaam.
Metuitzonderingvaneensmallezonelangsdesnelwegishet
reliëfvanditdeelvanhetbekkenvanHeerlennoggaaf.

P47 Vereffeningsrest-plateauen-terrassentennoordwesten
vanUbachsberg
Hetvereffeningsrest-plateau tenwestenvanUbachsbergende
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vereffeningsrest-terrassen tennoorden daarvan geven samen een
goede indrukvan devormingvan eenaantal, inhoogteligging
verschillende,vlakke niveaus doorvlaksgewijze erosieprocessen.
Het patroon is representatief,niet alleen door de omvang, maar
ook doordathier een aantal niveaus onder elkaar ontwikkeld zijn,
dievan elkaar gescheiden zijn doorvrij steile afbraakwanden.
De terreinvormen zijn insamenhang met elkaar ontstaan. Bij de
hellingopwaarts gerichte uitbreiding van eenniveauwerd de
bovenliggende afbraakwand inachterwaartse richtingverplaatst.
Deze uitbreiding ging dus tenkostevanhet daarboven gelegen
niveau.
Op deplaats van de afbraakwanden ishethoogteverschil tussen de
niveaus aanweerszijden ook inhetveld zichtbaar, aangezien deze
wandenvrij smalzijn.
Eendergelijk patroon is inLimburg en inNederland zeldzaam.
Het aangegeven deelvanhet patroon isnog gaaf.

P48 Breuktrappen tenzuidenvan Heerlen
TenzuidenvanHeerlenkomen drie kleine plateauterrassen die elk
eenverschillende hoogteligging hebben envan elkaar gescheiden
worden doorvrij steile afbraakwanden. Ditpatroon is een
representatief voorbeeld van eenplateauterras datbeïnvloed is
doorbreukwerking inde ondergrond. Hetverschil inhoogteligging
ishier geheel toe te schrijven aan tectonische processen.
Hetbovenste deelvanhetpatroon is inverbandmet de kleine
schaal ook inhetveld zichtbaar.
Duidelijk metbreukwerking inde ondergrond samenhangende
hoogteverschillen zijnop regionaal ennationaal niveau
respectievelijk vrij zeldzaam en zeldzaam.
Hetpatroon isgaaf.

P49 Droog dalstelsel tennoordoostenvanWijIre
Het droog dalstelsel tennoordoostenvan Schinop Geul is
representatief voorhetproces vandalinsnijdingwaardoor de
verschillende dalen inhet Zuid-Limburgseheuvellandschap zijn
ontstaan.Vanbelang daarbij zijnmet name de diepte van de
insnijding, devertakkingenvanhetpatroon, de groote enhet
asymmetrische karakter ervan.Het laatste komt totuitdrukking in
deveel steilere noordelijke dalwand,hetvoorkomenvan een
lösswand aan devoetvan de zuidelijke afbraakwand en inde in
zuidelijke richtingbeter ontwikkelde zijdalen. De asymmetrie
wijst op dewerkingvanhellingprocessen gedurende periglaciale
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omstandigheden.
Deterreinvormenwaaruithetpatroonbestaatzijninsamenhang
metelkaarontstaan.Deliggingvandebeterontwikkeldezijdalen
tegenoverdeveelsteilerenoordelijkeafbraakwandwijsthieral
op.Daarnaastiserookeensamenhangtussendedoor
erosieprocessenendedoorafzettingvanmateriaalontstane
terreinvormen.Zoisaandevoetvandezuidelijkeafbraakwand
eenlösswandontwikkeldenaandemondingvanhetdalstelselin
hetdalvandeGeuleenkleinedaluitspoelingswaaier.
Hetreliëfvanditdroogdalstelselisgeheelgaaf.

P50 Vereffeningsrest-plateaumetterrasrest-heuvelsten
zuidwestenvanHuls
TenzuidwestenvanHulskomteenvereffeningsrest-plateauvoor
metdaaropeenaantalterrasrest-heuvels.Degroottevanhet
patroonendeafzonderlijketerreinvormenenhetreliëfervan,
maaktditpatroonrepresentatiefvoorhetontstaanvan
verschillende terreinvormendoordewerkingvanvlaksgewijze
erosieprocessen.
Beideterreinvormenzijninsamenhangmetelkaarontstaan.De
uitbreidingvanhetvereffeningsrest-plateau gingtenkostevan
eenouderenhogergelegenterrasniveau,waarvanhierslechts
rest-heuvelszijnovergebleven.
Doordekleineomvangvandeterrasrest-heuvelsenhetcontrast
inreliëftussenbeideterreinvormenishetpatroon,waarbeide
terreinvormenaanelkaargrenzen,ookinhetveldzichtbaar.
Decombinatievandezeterreinvormeniszeldzaam,inLimburgen
inNederland.
Hetaangegevendeelvanhetpatroonisnoggaaf.

P51 DalvandeMaasrondomItteren
Deverschillende terreinvormen inhetdalvandeMaasrondom
Itterenvormeneenrepresentatiefpatroon.Deverscheidenheidin
terreinvormen,maarookdegroottevanhetpatroonende
aanwezigehoogteverschillenzijnzeerinformatiefoverde
sedimentatieprocessendiebijdevormingvanhetdaleenrol
hebbengespeeld.
InhethooggelegendeelvanditdeelvanhetMaasdaliseen
duidelijkesequentieteherkennen,dievooraldeverticaleopbouw
vanderivierdalbodemillustreert.Dezesamenhanggebintbij
Borgharenmeteenrelatiefhooggelegendeelvande
rivierdalbodem,diegevormdisdoorafzettingvanoevermateriaal
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bijhogewaterstanden.Stroomafwaartsgaatdezeterreinvormover
inderivierdalbodem.Desequentieeindigtmeteenaantalgeulen
vaneenmeanderendafwateringsstelsel dieeenfunctievervulden
bijdeafvoervanhetwatereninstroomafwaartse richtingdan
ooksamenkomenenuitmondenindeMaas.
Deliggingvanhetrelatieflaaggelegendeelvande
rivierdalbodemhangtduidelijksamenmetdehuidigeloopvande
Maasenisbijlagerewaterstandenontstaan.Hetzelfdegeldtvoor
degeulendieinditdeelvandedalbodemzijnontstaan:ookdeze
terreinvormenlopenevenwijdigaandeMaasenweerspiegelen
vooraldelateraleopbouwvanderivierdalbodem.
Medeinverbandmethetgroteaantallocatiesvoorgrindwinning
inhetdalvandeMaas,isditpatroonzeldzaam inLimburg.
MetuitzonderingvandeafgravingtennoordenvanItterenende
bebouwingvanItterenenBorgharenishetpatroonnogvrijgaaf.

P52 DalvandeJeker
HetdalvandeJekerisrepresentatiefvoorhetprocesvan
insnijdingvanbeekdalen.Dehoogteensteilehellingenvande
dalwandengevendaarbijvooraleenbeeldvandeerosieprocessen
endedieptevandeinsnijding.Debeekdalbodemgeeftinformatie
overdeafvoerendeafzettingvanhetgeërodeerdemateriaal.
HetdalvandeJekerisnaarverhoudingsmalenzeerdiependan
ookgoedzichtbaar.
TussendebelgischegrensenMaastrichtishetpatroonnogvrij
gaaf.Deoostelijkedalwandisenigszinsaangetastdoor
afgraving.

P53 RivierterrassentussenAmbyenBerg
Dedrieverschillende terrasniveausendedaartussengelegen
terraswandentussenAmbyenBergvormeneenrepresentatief
patroon.Degroottevandeverschillendeterrassen,hetgrondvlak
vanhetdalwandterrasendeomringendeterraswanden,de
hoogteverschillentussendeterrasniveausenhetreliëfvande
terreinvormen,geveneengoedindrukvanhetontstaanvaneen
sequentievanplateau-,dalwand-endalvlakteterrassen.
Deopeenvolgingvandedrieverschillendeterrastypenmaakthet
patroonopregionaalennationaalniveauzeldzaam.
Hetreliëfvanhetpatroonisnogvrijgaaf.
P54 Droogdalstelsel tenzuidwestenvanSchinopGeul
Hetdroogdalstelsel tenzuidwestenvanSchinopGeulis
representatiefvoorhetprocesvandalinsnijdingwaardoorde
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verschillendedaleninhetZuid-Limburgseheuvellandschapzijn
ontstaan.Vanbelangdaarbijzijnmetnamededieptevande
insnijding,devertakkingenvanhetpatroon,degrooteenhet
asymmetrischekarakterervan.Hetlaatsteaspectwijstopde
werkingvanhellingprocessengedurendeperiglaciale
omstandigheden.
Deterreinvormenwaaruithetdroogdalstelselbestaatvertonen
eensequentie.Stroomopwaartsbegintdezesamenhangmeteen
lósswanddiealsnelovergaatineenafbraakwand,diegevormdis
inhetvastegesteente.Stroomafwaartswordendewanden
geleidelijksteilerenwordthetdaltegelijkertijddieper.De
wandenendedalbodemzijntegelijkertijdgevormd.Desequentie
eindigtmeteendaluitspoelingswaaier aandemondingvanhetdal.
Hetopdehellingenvrijgekomenenviadedalbodem
getransporteerdemateriaalishiervooreendeelafgezet.
Doordegeringebreedtevanhetpatroon,incombinatiemetde
grotehoogteverschillenensteilehellingenzijndelenvanhet
patroonookinhetveldzichtbaar.
Hetreliëfvanditdroogdalstelsel isgeheelgaaf.

P55 WandentennoordenvanGronsveld
AandevoetvandesteileafbraakwandtennoordenvanGronsveld
iseenlösswandontwikkeld.Doorhetgrondvlakende
hellingsgradiëntvandebeideterreinvormenishetpatroon
representatiefvoordehellingprocessendiebijdevormingvan
dergelijkewandeneenrolspelen.
Deliggingvandelösswandduidtopdesamenhang tussenbeide
terreinvormen:hetvoorkomenvaneensteileafbraakwandis
voorwaardevoorhetontstaanvaneenlösswand.
Doordegeringebreedtevanhetpatroonendeverschillende
hellingsgradiëntenvanelkvandewandenishetpatroonookin
hetveldzichtbaar.
DecombinatievanafbraakwandenlösswandkomtinLimburgopmeer
plaatsenvoor.InNederland isditpatroonechterzeldzaam.

P56 DroogdalstelseltenoostenvanGronsveld
EendeelvanhetdroogdalstelseltenoostenvanGronsveldis
representatiefvoorhetprocesvandalinsnijdingwaardoor
verschillendedaleninhetZuid-Limburgseheuvellandschapzijn
ontstaan.Deinsnijding isdiepenerkomensteilehellingen
voor.Opvallend isvooralhetasymmetrischekaraktervanditdeel
vanhetdalstelsel;denoordhelling isduidelijksteiler,terwijl
dezijdalenaandezuidzijdevanhetdalstelselzijnontwikkeld.
Hetdalgeeftdaarmeemetnameeengoedeindrukvandewerking
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vanhellingprocessengedurendeperiglacialeomstandigheden.
Deliggingvandezijdalentegenoverdesteilenoordhellinggeeft
aandatdezeterreinvormeninsamenhangmetelkaarzijnontstaan.
Deasymmetrievanhetdalstelsel isduidelijkzichtbaardoorde
grotehoogteverschillen,desteilehellingenendegeringe
breedtevanhetpatroon.
Hetreliëfvanhethieraangegevendeelvanhetdalstelselis
gaaf.

P57 DroogdalstelseltenzuidenvanSintGeertruid
Destroomafwaartsgelegenhelftvanhetdroogdalstelselten
zuidenvanSintGeertruidisrepresentatiefvoorhetprocesvan
dalinsnijdingwaardoorverschillendedaleninhetZuid-Limburgse
heuvellandschap zijnontstaan.Deinsnijdingisdiepenerkomen
steilehellingenvoor.Bovendienishetdalstelselasymmetrisch
vanvorm.Denoordhelling isduidelijksteilerendezijdalen
zijnaandezuidzijdevanhetdalstelselbeterontwikkeld.
Hetdalgeeftdaarmeeookeenindrukvandewerkingvan
hellingprocessengedurendeperiglacialeomstandigheden.
Deliggingvandezijdalentegenoverdesteilenoordhellinggeeft
aandatdezeterreinvormeninsamenhangmetelkaarzijnontstaan.
Daarnaastbestaatereensamenhangtussendedalbodemende
hellingenenerzijdsendedaluitspoelingswaaier aandemonding
vanhetdal.Hetopdehellingenvrijgekomenenviadedalbodem
getransporteerdemateriaal ishiervooreendeelafgezet.
Deasymmetrie isineendeelvanhetdalstelselzichtbaardoorde
grotehoogteverschillen,desteilehellingenendegeringe
breedtevanhetpatroon.
Hetreliëfvanhethieraangegevendeelvanhetdalstelselis
vooreengrootdeelnoggaaf.

P58 DalvandeMaastenzuidenvanEijsden
HetdeelvanhetdalvandeMaastenzuidenvanEijsdenis
representatiefvoorverschillende fluviatieleprocessendiede
rivierdalbodem sindshetontstaanhebbenbeïnvloed.Zozijnhier
eenrelatiefhooggelegeneeneenrelatieflaaggelegendeelvande
rivierdalbodem ontwikkeld.Deliggingenhetgrondvlakvande
laatstgenoemde terreinvormgevenaandatdezevooralaande
huidigeloopvandeMaasgebondenis.Ookmetdeindit
laaggelegendeelontwikkeldegeulenvaneenmeanderend
afwateringssysteem,blijktdithetgevaltezijn.
Doordevrijgrotehoogteverschillenendegeringebreedteishet
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patroonookinhetveldgoedzichtbaar.
Inverbandmethettoenemendaantallocatiesvoorgrindwinning
inhetdalvandeMaas,dreigteendergelijkpatroonenigszins
zeldzaamtewordeninLimburg.
Hetpatroonisgaaf,metuitzonderingvanhetbijdeoude
fortificatie langsdegrensbehorendereliëf.

P59 DalstelselvandeNoor
HetdalstelselvandeNoorisrepresentatiefvoorhetprocesvan
dalinsnijdingwaardoorverschillendedaleninhetheuvellandschap
vanZuid-Limburgzijnontstaan.Redenenhiervoorzijndegrote
omvangvanhetpatroon,dedieptevandeinsnijding,hetreliëf
vandeverschillende terreinvormenenhetduidelijke
asymmetrischekaraktervanhetdalstelsel.Methetlaatstegeeft
hetdalookeenindrukvandewerkingvanhellingprocessen
gedurendeperiglacialeomstandigheden.
Deliggingvandezijdalenendelösswandaandezuidzijdevan
hetdalstelsel,tegenoverdesteilenoordelijkedalwand,geeft
aandatdezeterreinvormeninsamenhanEmetelkaarzijnontstaan.
Anderesamenhangenblijkenuithetinhetverlengdevanelkaar
voorkomenvandeafbraakwandendelösswand,hetdrogedalende
kleinedaluitspoelingswaaier enhetdrogedaldatovergaatineen
beekdalbodem.
MetuitzonderingvandebebouwdekomvanNoorbeek,ishetreliëf
vanhetpatroongaaf.

P60 DroogdalstelseltenzuidoostenvanReimerstok
HetdroogdalstelseltenzuidoostenvanReimerstokis
representatiefvoorhetprocesvandalinsnijdingwaardoorde
verschillendedaleninhetZuid-Limburgseheuvellandschapzijn
ontstaan.Vanbelangdaarbijzijnmetnamedevertakkingenvan
hetpatroonendedieptevandeinsnijding.
Deterreinvormenwaaruithetdroogdalstelselbestaatvertonen
eensequentie.Stroomopwaartsbegintdezesamenhangmeteen
lösswanddiealsnelovergaatineenafbraakwand,diegevormdis
inhetvastegesteente.Stroomafwaartswordendewanden
geleidelijksteilerenwordthetdaltegelijkertijddieper.De
wandenendedalbodemzijntegelijkertijdgevormd.Desequentie
eindigtmeteendaluitspoelingswaaier aandemondingvanhetdal,
Hetopdehellingenvrijgekomenenviadedalbodem
getransporteerdemateriaalishiervooreendeelafgezet.
Hetreliëfvanditdroogdalstelsel isvrijwelgeheelgaaf.
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P61 DalvandeGulpbijSlenaken
HetdalvandeGulpbijSlenakenisrepresentatiefvoorhet
procesvaninsnijdingvanbeekdaken.Dehoogteensteilehelling
vandedalwandengeeftdaarbijvooraleenbeeldvande
erosieprocessenendedieptevandeinsnijding.Debeekdalbodem
endedaarinaanwezigedaluitspoelingswaaiers geveninformatie
overdeafzettingendeafvoervanhetgeërodeerdemateriaal.
Dehellingvandedalwandenbestaatuittweedelen:hetbovenste
deelisduidelijksteiler (meerdan15°)danhetonderstedeel.
Hetverschilinhellingsgradiëntvertoontduidelijksamenhangmet
deaardvandeondergrondengeeftdaarmee inzichtindeinvloed
hiervanopdedalontwikkeling.
HetdalvandeGulpisnaarverhoudingsmalenzeerdiependan
ookgoedzichtbaar.
Hetreliëfvanaangegevendeelvanhetdalisgaaf.

P62 DalvandeGeulbijEpen
HetbijEpengelegendalvandeGeulisrepresentatief.De
verschillende terreinvormendiehiervoorkomengevensameneen
vrijcompleetbeeldvandeerosie-ensedimentatieprocessendie
bijdeontwikkelingvaneenbeekdalinhetheuvellandschapvan
Zuid-Limburgeenrolhebbengespeeld.Vanbelanghierbijzijnde
grootte,hetgrondvlak,hetreliëfendehoogteliggingvande
verschillendeterreinvormen.
Deterreinvormenwaaruithetpatroonbestaatvormeneenfraaie
sequentie.Dezesamenhangbegintbovenaandedalwandmethet
steiledeelvandehellingendelithologischbepaalde
terrasvormen,diebeidezeerduidelijkoperosieprocessenwijzen.
Hellingafwaartswordtdedalwandmindersteilengaatvervolgens
overineenlösswand,waarinookalduidelijk
sedimentatieprocessen teherkennenzijn.Aandemondingvande
drogedalentenslotteeindigtdesequentiemetsedimentaire
terreinvormen:dedaluitspoelingswaaiers endebeekdalbodem.
EendergelijkpatroonkomtinLimburgvakervoor,maarisop
nationaleschaalvrijzeldzaam.
MetuitzonderingvandebebouwdekomvanEpen,ishetreliëfvan
hetpatroongaaf.
3.3Macro-patronen
M19 RivierterrassenendalvandeMaastennoordenvanBerg
Dedrieverschillendefluviatieleniveausendedaartussen
gelegenterraswandentennoordenvanBergvormeneen
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representatiefpatroon.Degroottevandeterrassenende
dalbodemvandeMaas,hetgrondvlakvanhetdalvlakteterrasende
omringendeterraswanden,dehoogteverschillentussendeniveaus
enhetreliëfvandeterreinvormen,geveneengoedindrukvanhet
ontstaanvaneensequentievantussenterras,dalvlakteterrasen
rivierdalbodem.
Doordegeringebreedte ishetpatroonookinhetveldzichtbaar,
wanneer ineenrichtingloodrechtopderiviergekekenwordt.
Deopeenvolgingvandedrieverschillendefluviatieleniveaus
maakthetpatroonopregionaalennationaalniveauzeldzaam.
HetpatroonistenwestenvanhetJulianakanaalnoggaaf.

M20 DeBrunssumscheHeide
DeBrunsssumscheHeidegeefteenrepresentatiefbeeldvande
ontwikkelingvaneenlandschap,datgeheelontstaanisdoorde
werkingvanerosieprocessen.Erkomenterreinvormenvoordie
ontstaanzijndoordewerkingvanvlaksgewijzeerosieprocessen,
maarookterreinvormendieontstaanzijninverbandmetde
insnijdingvandedalen.Hetpatroonisrepresentatiefdoorde
duidelijkeontwikkelingvandeverschillendeterreinvormen.Deze
verschillenduidelijkwatbetrefthunhoogteliggingenhun
reliëf;bovendienishetdroogdalstelselbijzonderfraai
vertakt.
Eenpatroonwaarindewerkingvanbeidegenoemdeerosieprocessen
inhetreliëftotuitdrukkingkomt,isinLimburgeninNederland
zeldzaam.
EengrootdeelvanhetreliëfvandeBrunssumscheHeideisnog
gaaf.Inhetgebiedliggenweleenaantalafgegeravenof
opgehoogdeterreinen.

M21 Deschiervlakte tenzuidenvanVijlen
Inhetoppervlakvanhetschiervlakterest-plateau tenzuidenvan
Vijlenkomenbijzonderveeldoline'svoor.Erbestaateen
duidelijkesamenhang inhetvoorkomenvandezebeide
terreinvormen.Hetschiervlakterest-plateau isontstaandoorde
langdurigewerkingvanvlaksgewijzeerosieprocessen.Hierdoor
ligtdekalksteeninditgebiedzeerdichtaandeoppervlakte.
Verschijnselendieontstaandoordeoplossingvankalksteenzijn
daaromookaandeoppervlaktewaarneembaar.Hetvlakkekarakter
vanhetplateaubrengtbovendienmetzichmeedatbodemerosienu
beperktis,waardoordehieronstanedoline's,integenstelling
totdieopdeafbraakwanden,langzichtbaarblijven.
Hetvoorkomenvandevelekleine,maarsomsvrijdiepedoline's
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inhetoppervlakvanhetschiervlakterest-plateau isinhetveld
duidelijkzichtbaar.
Hetvoorkomenvaneenschiervlakterest-plateauwaarvanhet
oppervlakbeïnvloedwordtdoorhetprocesvanoplossingvan
kalksteenisinLimburgeninNederlandzeldzaam.
Hetreliëfvandeschiervlakte tenzuidenvanVijlenisgaaf.

3.4Discussie
Naaraanleidingvandebeschrijvingvandegeomorfologische
waardenzijneenaantalkanttekeningenteplaatsenbijde
onderzoeksmethode enderesultaten.
Alhoewelindebeschrijvingvandegeomorfologischewaardenveel
aandachtbesteedwordtaandeargumentendiehebbengeleidtotde
keuzevanbepaaldeelementenenpatronen (zieparagraaf2.2),
blijfthetselectieproces tochenigszinssubjectief.Zowordt
bijvoorbeeldnietduidelijkwaarombepaaldeelementenenpatronen
nietzijngeselecteerd.Eenuitwerkingnaareenvastemethode
kostweliswaarextratijd,maarzoudeargumentatiezekerten
goedekomen.
Tijdenshetonderzoekwerdduidelijkdatdeinformatieopde
GeomorfologischekaartvanNederland1 :50000vooralgeschikt
isvoorhetevaluerenvanpatronen.Voordeelementenligtdit
anders.Metnamehetevaluatiecriterium samenhangisophet
niveauvanelementennietgoeduittewerken,daarmeestal
informatieoverdesamenstellendedelenvaneenafzonderlijke
terreinvormontbreekt.Ditgebrekaaninformatiekonslechtsin
eenbeperktaantalgevallenwordenondervangendoorveldkennis.
Hetgebruikvanbasisgegevensmeteenkleinstekarteringseenheid
van1,25ha.brengtmetzichmeedatdekleinsteplanningseenheid
2.5à5ha.grootis(ziepar.2.1).Ditimpliceertdatde
resultatenvanditonderzoekmindergeschiktzijnvooruitspraken
overgebiedendiekleinerzijndan5ha.
Deresultatenvanditonderzoekzijnvooralcomplementairopde
eerderverrichteGea-inventarisatie (ziehoofdstuk 1).De
verschillentussenderesultatenvanditonderzoekendievanhet
Gea-projectzijnechternietalleterugtevoerenophetgebruik
vangebiedsdekkende informatieoverdegeomorfologische
gesteldheid.Depuurdisciplinaireaanpakvandezewaardering
brengtnamelijkookmetzichmeedateenaantalGea-objectenhier
nietisopgenomen.HetgaatdaarbijonderandereomGea-objecten
diehunwaardeontlenenaandegeologischegesteldheid,zoals
bijvoorbeeldhetgebiedvandeSchinveldsebossen(Gea-object
nummer60W 5), ofomGea-objectendiedooreenbijzondere
hydrologische situatiewaardevolzijn,zoalsbijvoorbeeldde
Schoonbron (Gea-objectnummer62W IA).
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Doordepuurdisciplinaireaanpakzijnhierookgeenelementenof
patronenopgenomendiehunwaardeontlenenaaneenbijzondere
samenhangmetanderelandschapscomponenten.Hetisechterzeer
goeddenkbaardatelementenofpatronen,diegeenbijzondere
informatiegevenovergeologischeprocessen,wélwaardevolzijn
doorhunsamenhangmetbijvoorbeelddevegetatieofde
cultuurhistorischegesteldheid.
Wanneerderesultatenvanditonderzoekvergelekenwordenmetde
geomorfologischekaart,valtopdatvlakkeelementenofgebieden
vrijwelnietalswaardevolwordenaangegeven.Ditiseengevolg
vanhetfeitdatvlaktenopzichgeeninformatiegevenoverhun
ontstaanswijze.Degenesevandezeterreinvormenwordtookbij
geomorfologischonderzoekimmersindirectafgeleiduithetreliëf
vanaangrenzendeterreinvormen,ofuitgeologischegegevens.
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CONCLUSIESENAANBEVELINGEN

DeinformatieopdegeomorfologischekaartvanNederland
1 :50000kongebruiktwordenom,tenbehoevevandiverse
provincialeactiviteiten,eenoverzichttekrijgenvan
geomorfologischewaardeninhetstreekplangebiedZuid-Lintburg.
Eenfunctionelebenaderingbleekdaarbijeengeschikteingangte
zijn,nietalleenomdewaarderingaftebakenen,maarookbijde
keuzevanrelevanteevaluatiecriteria.
Debelangrijksteaanbevelingvoorvervolgonderzoekbetrefteen
waarderingvanrelatiestussengeomorfologischeelementenen
patronenenanderelandschapscomponenten,zoalsbodem,vegetatie,
cultuur-historieenlandschapsbeeld.Eendergelijkonderzoekis
nietalleenvanbelangdoordeaandachtdiedezerelatieskrijgen
indiversewettenenplannenvoorhetlandelijkgebied,maar
vormtookeenbelangrijkeaanvullingopdezestudie.Juistdoor
dezerelatieskunneneenaantalgeomorfologischeelementenen
patronenwelwaardevolzijn,terwijlzehier,doorde
disciplinaireaanpak,nietzijnaangegeven.Terillustratievan
demogelijkhedenopditterrein,zalvooreenkleindeelvanhet
streekplangebiedNoord-enMidden-Limburgeendergelijkonderzoek
wordenuitgevoerd.
Verderbehoorteenuitwerkingvandeinditonderzoekgehanteerde
werkwijzenaareenvastemethodetotdemogelijkheden.Bijeen
vaste,navolgbaremethodeisdeobjectiviteitvanhetonderzoek
maximaal.

61

LITERATUUR

Bakker,T.W.M.,J.A.Klijn,F.J.vanZadelhoff,1981.Nederlandse
kustduinen.Landschapsecologie.Wageningen.Pudoc.
Berg,M.W.vanden,1989.GeomorfologischekaartvanNederland
1 :50000.Toelichtingopkaartblad59-60-61-62
Genk-Sittard-Maastricht-Heerlen.Wageningen.StaringCentrum;
Haarlem,RijksGeologischeDienst.
Bolwerkgroep,1979.Natuurwaardenencultuurwaardeninhet
landelijkgebied. 's-Gravenhage.Staatsuitgeverij.Gonggrijp,
G.P.,1978.Doelstelling,werkwijzeenresultatenvanhet
Gea-project.K.N.A.G.GeografischTijdschriftXII,Nr.3:
220-230.
Gonggrijp,G.P. (red.),1986.Gea-objectenvanLimburg.Leersum.
RijksinstituutvoorNatuurbeheer.Rapport86/21.
Maarel,E.vander,P.L.Dauvellier,1978.Naareenglobaal
ecologischmodelvoorderuimtelijkeontwikkelingvanNederland.
Deel1en2.'s-Gravenhage,Staatsuitgeverij.
MinisterievanLandbouwenVisserij,1989.Natuurbeleidsplan.
Beleidsvoornemen. 's-Gravenhage,Staatsuitgeverij.
MinisterievanLandbouwenVisserij,Ministerievan
Volkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieuhygiëne,1984.
StructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoud.Deeld:
Regeringsbeslissing.TweedeKamer,vergaderjaar1984-1985,16820,
nrs.3-4. 's-Gravenhage,Staatsuitgeverij.
MinisterievanVolksgezondheid enMilieuhygiëne,1981.
UitbreidingvandeWetalgemenebepalingenmilieuhygiëne:regelen
metbetrekkingtotmilieu-effectrapportage.Ontwerpvanwet.
TweedeKamer,zitting1980-1981,16814,nrs.1-3.'s-Gravenhage,
Staatsuitgeverij.
MinisterievanVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningen
Milieuhygiëne,MinisterievanLandbouwenVisserij,1985.Wet
Bodembescherming.TweedeKamer,vergaderjaar1984-1985,16529,
nr.68.'s-Gravenhage.Staatsuitgeverij.
Renes,J., 1985.West-Brabant.Eencultuurhistorisch
landschapsonderzoek.Waalre.StichtingBrabantsHeem.Bijdragen
totdestudievanhetBrabantseheem,deel26.
Renes,J., i.v.Cultuurlandschap enhistorisch-landschappelijke
waardeninhetherinrichtingsgebiedMergelland-Oost.Wageningen,
StaringCentrum.Rapport3.

62

Schuyf,J., 1986.Plaats enwaardering van fossiele elementen in
het Nederlandse landschap. Wageningen. Pudoc. Reeks
Landschapsstudies 6.
Soet, F. de (red.), 1976.Dewaardenvan deuiterwaarden. Een
milieukartering en -waardering van deuiterwaardenvan IJssel,
Rijn,Waal enMaas. Wageningen,Pudoc.
Veelenturf, P.W.M, (red.), 1987.Landschapsecologische kartering
vanNederland. Een inventarisatie van de landschapsecologische
gesteldheid vanNederland enoperationalisering van ecologische
basisgegevens indenationale ruimtelijke planning. Fase 1:
Methode-ontwikkeling en resultatenvoor eenproefgebied inde
provincie Utrecht. 's-Gravenhage,RijksplanologischeDienst.
Studierapport 39.
Vink,A.P.A., 1963.Planning of soil surveys inland development.
International Institute for LandReclamation and Improvement.
Publication10.
Wolfert,H.P., 1989.Geomorfologischewaarden inhet
streekplangebied Noord- enMidden-Limburg.Wageningen, Staring
Centrum. Rapport12.
Wolfert, H.P.,M.W.van den Berg, 1985.Geomorfologische kaart en
fysiografischekaartvanhet streekplangebied Zuid-Limburg.
Wageningen, STIBOKA.Rapport1761.

63

AANHANGSEL

Coördinatenvangeomorfologischewaarden
Inditaanhangselwordtdeliggingvandegeselecteerde
geomorfologischeelementenenpatroneninhetcoördinatenstelsel
vandeRijksdriehoeksmetinggegeven.Inhetalgemeenwordteen
vakaangegevendatminofmeerinhetcentrumvanhetelementof
hetpatroonligt.
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