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T.1

I. VOORWOORD
Ditrapportwerdsamengesteld inopdrachtvanhetMinisterievan
Cultuur,RecreatieenMaatschappelijkWerk.Deverantwoordelijkheid
voordeorganisatie enuitvoeringberusttebinnenhetinstituutbij
deafdelingAdviezenenAlgemeenOnderzoek.
DooreenbijdragevandeCommissieOnderzoekNationaleLandschapsparkenvanditMinisteriewashetmogelijktijdelijkextramankracht
aantetrekken.DitbetrofdeherenKuykenReiling,dieveelliteratuurgegevensvergaardenenvoorlopigverwerktenenaanhetveldonderzoekmeewerkten,mejuffrouwLoopstra,diehetmateriaalbijeenbracht
voordeondersteuningvandekarakteriseringvandebeheerstoestand,
endeherenMollerPillotenCuppendiehetbronnenonderzoekuitvoerden.
Vooralookdoordebenijdenswaardigeveldkennisvandemedewerkersuit
hetnatuurbeschermingsconsulentschap,deherenVanLoo,Demollin,
Jussen,VluggenenJoha,envandeheerJehaevandeboswachterij
Vaals,diebijhetveldonderzoek assisteerden,haddezefasevanhet
onderzoekeenzeervlotverloop.
Vanuitdeonderzoekafdelingenvanhetinstituutwerdenenigesubstantiëlebijdragenaanhetrapportgeleverd.DeheerGonggrijpschreef
reedsineenvroegstadiumhethoofdstukoverdefysischegeografie,
endeherenVanWijngaardenenButotleverdeneentweetalbijdragen
aanhetfaunahoofdstuk.
Dankzijaldezemedewerkingendoordatinhetgebiedvroegeralveel
isgeïnventariseerd,stondalspoedigveelbasismateriaal terbeschikking.Deverwerkingdaarvantoteenrapportdatdenoodzakelijke
informatiebevatomdebeleidsvoerdersrelevantekeuzemogelijkheden
tebieden,moestgeheelmeteigenmankrachtvandeafdelingAdviezen
enAlgemeenOnderzoekgeschieden.Hetgrootstedeelvanhetrapport
isuiteindelijkgeschrevendoordeheerDeMolenaar,dieoverhet
geheelookderedactievoerde.Voorhetoverige,afgezienvandeeerder
genoemdebijdragen,werdhetinhoofdzaakgeschrevendoordeheren
Baaijens,Bink,Hanekamp enSchimmel.
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Depresentatiegeschiedtindevormvaneenwerkrapport,zoalsin
overlegmetdeopdrachtgeverbeslotenis.Hetgaaterimmersin
eersteinstantieomdebetrekkelijkkleinekringvanfunctionarissen,
dieopditmomentbijdebesluitvormingbetrokkenis,zosnelmogelijk
tevoorzienvaneenzobreedmogelijkebasisvanwaaruit zijhundoelstellingenkunnenformuleren.Vanneerdezetezijnertijdgeformuleerd
zijn,hopenwijindegelegenheidtezijnditwerkrapport,aangevuld
metinformatiedierelevantisvoorderealiseringvandiedoelstellingen,ineendefinitiefenhandzamerpublikatieneerteleggen.

DeDirectie

II.1

II.

INLEIDING
De door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk aan het Rijksinstituut voor Natuurbeheer verstrekte opdracht
luidde als volgt: "Het verrichten van een biologisch oecologische
inventarisatie van het landschapspark Mergelland, zodanig dat mede
op grond hiervan een goede selectie kan worden gemaakt van beheersen reservaatsgebieden in het kader van de relatienota alsmede van
de landschapselementen die in aanmerking komen voor onderhoudsovereenkomsten. De resultaten van het onderzoek moeten tevens kunnen
worden aangewend voor een nadere omgrenzing van het landschapspark".
Naar de mening van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer is het voor
het maken van een verantwoorde keuze noodzakelijk, dat degenen die
hiermee belast worden zich in de eerste plaats een goed beeld vormen
van de kwaliteiten die de te beschermen landschapselementen kunnen
hebben en welke maatregelen genomen moeten worden om deze kwaliteiten
te behouden. Voorts zullen zij moeten kunnen beschikken over informatie met betrekking tot de invloed van een niet optimaal beheer
en de resultaten daarvan op de kwaliteit van de diverse landschapselementen. Deze informatie is bijeengebracht in hoofdstuk VIII
en dit vormt de kern van het rapport. Op basis hiervan kunnen de
beleidsvoerders normen stellen voor de te kiezen beheersvormen.
In dat hoofdstuk zijn afzonderlijke paragrafen besteed aan graften,
poelen, holle wegen en alle andere typen van landschapselementen
die tezamen Mergelland vormen. In elk van de paragrafen wordt niet
alleen ingegaan op het beheer maar ook op het ontstaan en de betekenis
en wordt een klassificatie gegeven van de in het veld aangetroffen
beheerstoestanden alsmede van de daarvoor karakteristieke soorten.
In de inleidende paragrafen van dit hoofdstuk worden daarvoor de
criteria en een verantwoording gegeven. Door bestudering van dit
hoofdstuk en hoofdstuk IX, dat over de fauna handelt, krijgt de
lezer een beeld van de biologische kwaliteiten van Mergelland.
Hij kan dan in beginsel zelf bepalen wat hij het meest waardevol
vindt en voor welke situaties hij mogelijkheden ziet ze blijvend,
goed te (doen) beheren.
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Mergelland is echtermeer dan eenverzameling landschapselementen.
Juist inhet heuvelachtige Zuid-Limburg is deonderlinge samenhang
bepalend voor debiologische kwaliteit van het gebied. Het verschil
inhoogteligging ishier een zobasale factor dathet wenselijk leek
debeschrijving vanhet gebied per "stroomgebied" tepresenteren.
Deze beschrijving bestaat uit een samenvatting van de inhet veld
verzamelde enoverige gegevens.Develdgegevens zelf zijn inruwe
vorm aan deNatuurbeschermingsconsulent terbeschikking gesteld.
Debeschrijving van de onderscheiden gebiedseenheden treftU aan
inhoofdstuk X. In de inleidende paragraaf van dathoofdstuk wordt
uiteengezet welke de oecologische relaties zijn die de grondslag
vormen voor degebiedsindeling enwordt aangegeven hoemen,naar
demeningvan de samenstellers, ineenconcrete situatie met het
rapport moet werken. ZoverbentU echternogniet.

Om een gebied denatuurwetenschappelijkewaarde te laten behouden
die ertoeheeft geleid dathet werduitverkoren tot proefgebied
nationaal landschapspark, ishet niet voldoende teweten welke
planten en dieren ervoorkomen enwelke voorwaarden deze aanhun
omgeving stellen -of,beter gezegd, vanwelk milieu zijeen
expressie zijn.Omhet tekunnen beherenmoet men ookwetenhoe het
ontstaan is enwelke rol demens daarbijheeft gespeeld, zowel in
positieve als innegatieve zin.Hoewel het niet direct tothet vakgebied vanhet instituut behoort, er isalthans nogniemand
speciaal daarvoor aangesteld, is toch in dehoofdstukken IV t/m VII
eenpoging gedaan dehistorische ontwikkelingen inhet grondgebruik
envan delandschapsstructuur, alsmede de invloed opnatuur enlandschap van recente ontwikkelingen inde agrarische enurbane sfeer,
tebeschrijven. Voor een goed begrip van de situatie diewe thans
aantreffen envoorhet ontwikkelen van eenvisie ophet totale
beheerbevatten deze hoofdstukken veel nuttige informatie.
Hetzelfde geldt voorhet direct na deze inleiding volgende hoofdstuk
III, Fysische geografie.Voor velen is ditwellicht een opfrisser
vanhunkennis over deontstaansgeschiedenis van Zuid-Limburg, nieuw
is echter dat het geheel resulteert in twee lijsten van objecten
waar respectievelijk debelangrijkste geologische en geomorfologische
fenomenen zijnwaar tenemen.Het verdient aanbeveling de "samenhang derdingen",die blijkt uit het hoofdstuk Fysische geografie
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en debeschrijving van dehistorische ontwikkeling,ook inhet
beleid voor een toekomstige situatie totuitdrukking tebrengen.
Het is een illusie temenen dat allerlei elementen afzonderlijk,
zonder samenhang,beheerd kunnen worden.Menkanwelmenen bijvoorbeeld heggen,graften e.d. in stand tekunnen houden door enkele
eenvoudige maatregelen,maarmen realisere zichdat dan slechts
coulissen in standworden gehoudenwaarvan debiologische inhoud
uiterst gering is.Slechts door een zinvolle inpassing inhet totale
beheer, c.q. deagrarische bedrijfsvoering, zalhetmogelijk zijn
de samenhang in stand tehouden danwel te restaureren.Het is
daarom,naardemeningvan de samenstellers, sterk af te radenmet
delenvanhet rapport tegaanwerken zonderhet geheel eerst van
het begin af aan goed tehebbenbestudeerd. Er ismede om deze
reden ook afgezien vanhet produceren van een waarderingskaart
waarop degoede enminder goede stukjesMergelland staanaangegeven.Metbehulp van de gepresenteerde informatie enhantering
van denorm diehetbeleid wenst tekiezen, iseen dergelijke
kaart echter eenvoudig temaken. Zodra dienorm bekend is zalhet
ookmogelijk zijn ditwerkrapport om te zetten in een definitief
rapport over inrichting enbeheervanhet landschapspark Mergelland.

III.1
H E . FYSISCHEGEOGRAFIE
1.Klimaat
Zuid-Limburgheeftëenzeeklimaatmetsterklokalegebondeneigenschappen,diewordenbepaalddoordeafstand
totzeeendehoogteliggingbovenzeeniveau.
-Deluchtdrukheeftgemiddeldgedurendehetgehelejaar
dehoogstewaarde,1016,0-1016,5mbar.(hetWesten
<1015mbar).
-Dewindsnelheid isgemiddeldietshogerdanopgrondvan
deafstandtotzeezoumogenwordenverwacht.Ditishet
gevolgvandehogereliggingvanhetgebied.Gemiddeld
4,0-4»5ni/sec.tegenhetoostenvanNederland 3>03,5m/sec.Aandekustisdegemiddeldesnelheid
> 6m/sec.Dawindrichtingisoverheersend zuidtotwest.
-Degemiddelde jaartemperatuur,9-10 C,isongeveergelijkaandievandekustgebieden.Hetverloopgedurende
betjaarisechterextremer.Indezomerliggendewaardengemiddeld 1 hogerenindewinter1 lager.
-Degemiddelde jaarlijkseneerslagisdehoogstevanhet
land,waarbijsprakeisvaneenzeersterketoenamevan
MaasvalleinaarVaals(Vaalsmeerdan850mm).Dit iseen
duidelijkgevolgvandestuwingsregens.
Hoeweldeverdampinggemiddelderghoogis,bedraagt
hetneerslagoverschot tochnogdehoogstewaarden.
-Hetaantalurenzonneschijnpermaandisbehalveinde
maandoktobersteedslagerofgelijkaanderestvan
Nederland.
Hetaantalzonnigedageniswelhoog.
- Zuid-Limburgheeftvooral indeherfstveeldichtemist.
Microklimatologische verschillenkomeninhetreliëfrijke
Mergellandveelvoor.
-Deverschillen inbeschijningdoordezoninverbandmet
deexpositievandehellingen.
-Temperatuur-, vochtigheids-enlichtintensiteitverschilleninbossenenhetopenveld,opNoord-enZuidhellingen.
-Temperatuurverschillen overdagen 'snachtsopdeplateausenindedalen (bijrustigweer 'snachtsinde
dalenkouderdanopdeplateaus).
-Ookzijndetypischetemperatuur-envochtigheidsverhoudingenindevelegrottenvanbelang.

III.2
2. Palaeo-enMesozoicum
2.1Carboon
DeoudstegesteentendieinhetMergellandaandedag
tredenzijnbovencarbonischeleistenen,zandstenenen
kwartsieten.Dezeafzettingsgesteenten,dietevensde
oudsteontslotengesteentenvangeheelNederlandzijn,
werdengevormdtijdenshetNamurien,deeersteperiode
vanhetBoven-Carboon.ZebehorentotdeFormatievan
Epen.OuderegesteentenuithetOnder-Carboon zijnin
hetMergellandenookeldersinNederlandalleenbekend
uitboringen.
Debovencarbonische sedimenten,dieinhetzuidelijkedeel
vanhetGeuldalaanofnabijhetoppervlakkomenzijn
hoofdzakelijk ineenmarienmilieuontstaan.Zuid-Limburg
maaktegedurendehetNamuriendeeluitvaneengeosynclinale(ondiep zeebekken)dato.a.bevolktwerddoorvissen,
inktvisachtigen,schelpdieren,schaaldierenenstekelhuidigen.
InMidden-Europa,aandezuidrandvandegeosynclinale,
werddeaardkorst samengeschovenengeplooidenvond
langsbeukenopheffingvanhetgebiedplaats.Deerosieproduktenvanditnieuwegebergtewerdengedeponeerdin
dedalendegéosynclinaleaandenoordrand.InhetNamurien
drongendegebergtevormendekrachtenverderdoornaarhet
noordenenmaakteninhetMergellandgebieddekalkafzettingenplaatsvoorkleienenzanden,dielaterverharddentot
leistenen (schalies)en(kwartsitische)zandstenen.Aan
heteindevanhetNamurienbegondezeeplaatselijken
tijdelijk teverlandenwaardoorzichzelfsvegetatieskondenontwikkelen.Dedunnekoolhoudendebrandleiendiein
deFormatievanEpenvoorkomengetuigenhiervan.Deaanwezigheidvangolfribbelsindezandstenenwijstopeen
kustnabijmilieu.
HetHamurien,eenperiodemetnoghoofdzakelijkmariene
invloeden,wordtopgevolgddoorhetWestfalien,waarin
vooralterrestrische sedimentenwordenafgezet.Demariene
niveausdieindeondersteetagesnogtamelijkfrequent
voorkomen,zijnindebovenstenauwelijksmeeraanwezig.

III.3
InhetMergellandgroeidendestijdsinlagedrassige
kustvlaktenuitgestrektemoerasbossen.Debelangrijkste
plantengroepen indezebossenwarendesporenvormende
WolfsklauwenenPaardestaarten (beidevooralontwikkeld
alsbomen)enVarenbladigen (vormdendeondergroei,het
kreupelhoutendekruidachtigeplanten)endenaaktzadige
Cordaiten(vooralbomen).Uithetontbrekenvanjaarringeninfossielehoutrestenkanwordenafgeleiddathet
klimaat tropischtotsubtropischmoetzijngeweest.
Hetsedimentatiepatroon tijdenshetWestfalienvertoont
eenzekerecycliciteit.Deopeenvolging (leisteen),kool,
leisteenenzandsteenherhaalt zichvelemalen.Ditmoet
wordentoegeschrevenaanenerzijdsmogelijkezeespiegelschommelingengekoppeldaanlangzamebodemdalingenanderzijdsaanwijzigingen inhetrivierpatroondatdegenoemdekustvlaktedoorsneed.
AanheteindevanhetWestfalienhaddendeorogenekrachtenhundirecteinvloedsfeeruitgebreid tothetzuidelijke
gedeeltevanLimburg.
DeinmiddelsdoordiagenetischeprocessenverhardeCarboonafzettingenwerdengeplooidengebroken.Inhetzuiden
vanhetMergelland zijndezeveranderingenhetsterkst
geweest.Naarhetnoordentoenamdeinvloedaf.Eendeel
vandespanningenindeaardkorstwerdopgevangendoor
noord-zuidgerichtebreukenmeteendwarsbreukenstelsel.
HetMergellandmaakteaanheteindevanhetCarboondeel
uitvaneengebergte.
2.2PermtotBoven-Krijt
NahetBoven-Carboonvolgteenlangtijdvak (Perm-BovenKrijt)waaroverweinigbekendis.InZuid-Limburgzijn
uitdezeperiodenagenoeggeengesteentenaangetroffen,
zodatalleenvondstenvanbuitenhetgebiedeenbeeld
hebbenkunnengevenvandegeologischegeschiedenisgedurendedezeperiode.
Ookindedroge,warmePerm-periodebehoordehetMergellandtothetvastelandvanMidden-Europa.Eendeelvan
deinhetBoven-Carboon afgezette sedimentenwerdgeërodeerdeninMidden-enNoord-Nederlandafgezet.

in.4
DeOnder-Triastijd(Bontzandsteen)wordtgekenmerktdoor
afzettingenvanterrestrischeaard.HetMidden-en
Boven-Trias (Muschelkalk enKeuper)kendenvooralmariene
invloedenookindeOnder-Juraperiode(Lias)overheerste
dezeeinhetZuid-Limburgsegebied.Zeerwaarschijnlijk
zijndemarienesedimentenweggeërodeerdgedurendede
volgendeterrestrischeperiodedievandeMidden-Juratot
inhetBoven-Krijtheeftgeduurd.
2.3Boven-Krijt
InhetBoven-KrijtkomtZuid-Limburgopnieuwindemariene
invloedsfeer.Deafzettingenuitdezeperiodeworden
discordantneergelegdopdebovencarbonischelei-enzandstenen.
DebasiswordtinhetgebiedtenoostenvandeGulpgevormddoordeFormatievanAken.Deafzettingen(minder
dan1mtotca60mdik)vandezeformatiebestaanuit
kleienengeel-wittezanden,diewaarschijnlijkvooreen
zeerbelangrijk deelineenlagunen-ofwaddengebiedzijn
afgezet.Mogelijk zijnsommige zandeninhetpakketvan
eolischeoorsprong.Alsbronvoordezeafzettingenhebben
waarschijnlijkdeerosieproduktenvandedevonische
gesteentenendecarbonischekolenkalk,leienenzanden
gediend. Dezelagennadeperiodemetsterkeerosieaan
hetoppervlak.DeAkensezandenenkleienbevattenverschillendeplanterestenensponsnaalden.
Overdezekustafzettingentransgredeerde dezeevanuit
hetnoordenenwerdenmarienesedimentenafgezet,deFormatievanVaals.Ditsedimentpakket (minderdan1totca
150mdik)begintmeteenbasisconglomeraat datbestaat
uitcarbonische componenten,diewaarschijnlijkafkomstig
zijnvangebieden,dienietdoorAkenszandofkleibedekt
zijngeweest.Hieropligteenafzettingvangeeltot
groengrijzeglauconiethoudende fijnezandenafgewisseld
metsiltigeenkleiige zanden.Deafzettingenvande
FormatievanVaalsbevinden zichveelmarienefossielen
zoalsrestenvanbelemnieten,schelpen,kreeftenenforaminiferen.DeouderdomvanhetVaalsergroenzand zoalshet
welgenoemdwordt,isMidden-Campanienenkomtmogelijkvoor
eendeelovereenmetdievandeAkensezanden.

HT.5
In de loop vanhet Campanien hield de zandtoevoer op en
werd er een dik kalkpakket afgezet, deFormatie van
Gulpen. De formatie bestaat uit zachte licht gekleurde
fijnkorreligekalkstenen (minder dan 1m tot ca 175mdik).
De onderste kalklagen bevattennog zand englauconietkorrels. In debovenste kalksteenlagen komen veelvuursteenbanken voor.DeGulpense kalksteen isnagenoeg in
het geheleMergelland aanwezig, ten zuiden van deSchinop-Geulbreuk.
Ongeveer tennoorden van de lijn St.Geertruid-Gulpen-Vaals
wordt deGulpense kalksteen bedekt door deFormatie van
Maastricht bestaande uit zachte,lichtgele totlichtgrijsgele, fijn-tot grofkorrelige kalkstenen die eenafwisselingvanharde en zachte lagenvertonen (ca45m tot ca
90m dik).Inhet westelijk deel bestaan deze afzettingen
uit Maastrichtse kalksteen,waarin zeerveel vuursteenhorizonten kunnen voorkomen. Inhet oostenkwam ineen
meerkustnabijmilieu, de zogenaamde Kunrader kalksteen
tot afzetting. Dit blijkt uit het aandeel terrigeen klastischmateriaal in dekalksteen. Ook deKunrader kalksteen,
dieuit eenopeenvolging van hardere en zachtere lagen
bestaat,kanvuursteen bevatten.Door erosie isdeFormatie vanMaastricht inhet zuidelijk deel van hetMergelland verdwenen. DeMaastrichtse kalksteen isop veel
plaatsen inhetGeuldal tenwesten vanValkenburg ontsloten. Inhet gebied Valkenburg-Margraten-St.GeertruidMeerssen treedt dekalksteen inverschillende groeven
aan de dag.DeKunrader kalksteen is ingroeven nabij
Kunrade goed ontsloten.

3. Tertiair
3-1 Paleoceen
Op deMaastrichtse kalken inhet noordwestelijk deel van
Mergelland ligt een sedimentpakket uit het Paleoceen
(minder dan 1m tot ca 33m dik).Deze afzettingen bestaan
uit mariene, zachte,lichtgrijze tot lichtgeelgrijze fijntot grofkorrelige kalksteen met harde kalksteenknollen,
hardgrounds enfossielgruislagen en-lenzen.
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Demarieneperiodewerdafgeslotenmeteenpakketkleiigzandigesedimenten,dieafgezetzijngedurendeeenovergangsfasenaareencontinentaleperiodemeterosieen
.)

**?•

sterke-verwering.Tengevolgehiervanisnogslechtseen
kleindeelvandepaleoceneafmattingenbewaardgebleven.
BovenindedalwandvanhetGèuldalnabijGeulhemzijn
dezesedimentenopnatuurlijkewijzeontsloten.Inenkele
groeven(o.a.degroeveCurfs)zijnzewaarschijnlijkop
kunstmatigewijzeontsloten.

•

3.2Oligoceen
TijdenshetOnder-OligoceenbedektedezeeZuid-Limburg
weer.Deondiepezeewaaringlauconiethoudendezandige
afzettingenwerdenneergelegd,ginginhetMidden-Olrgoceen
overineenlagunemilieumetafzettingvanzandenklei.
Somstradzelfsverlandingop,zodatveenvormingmogelijk
was.Dunnebruinkoollaagjesgetuigenhiervan.InhetBovenOligoceenwerdenvooralweerzandigeafzettingenneergelegd.DeoligocèneafzettingenkomenalleeninhetnoordelijkedeelvanhetMergellandvoor.
3.3Mioceen
Zuid-LimburglaginhetMioceenopdegrensvanzeeen
land.Nueenswerdenkwartsrijke strandzandenafgezet
danweerontstondinmoerassigelaagtenveen,datlater
totbruinkoolverhardde.Ook zijnglauconiethoudende
marieneafzettingengesedimenteerd.Deafzettingenkomen
alleentennoordenvanhetMergellandvoor.
3.4Plioceen
IndeloopvanhetTertiairhadzichonderwarmeklimaatomstandighedeninhetMidden-Europesegebiedeenschiervlakteontwikkeldmetdiepe,sterkverweerdebodems.ZuidLimburglaginhetPlioceenaanderandvandezeschiervlakte,waarinondiepedalenflauwnaarhetnoordenafhelden.OnderinvloedvanwaarschijnlijkalpienebewegingeninZuid-Duitslandkwamereengroteaanvoervanfluviatielgrindenzand.Inhet zuidenwerdophetsterk
verweerdekrijtoppervlakgrindafgezet.
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Meernoordelijkvonddesedimentatieopoligocèneen
miocèneafzettingenplaats.TenoostenvanSlenaken
entussenUbachsbergenHulszijninhetMergelland
nogrestenvandezepliocene sedimentenopstukjes
schiervlakteaanwezig.Inhetzuidenzijngrotere
aaneengeslotendelenvandeoudeschiervlaktebewaard
gebleven.Debodemdiehierligtbestaatuiteenverweringsresiduvantertiaireafzettingenenkalksteen
(klei,zandensterkverweerdevuurstenen),ookwel
hetvuursteeneluvium genoemd.Opverscheideneplaatsen
zijngrote zandsteenblokkenenvuursteenconglomeraten
en-brecciesgevondeninhetvuursteeneluvium.Ditzijn
tertiaireafzettingenuithetOligoceen (inhetnoorden
vanZuid-LimburgookMioceen)dienaafzettingverkit
zijnenzodoendebeterbestandwarentegenerosieenverwering.
Opverscheideneplaatsentreftmentrechtervormigekuileninhetkrijtlandschapaan,zogenaamdedolinen.
Devormkanrond,ofmeerovaalzijn.Ookkunnenenkele
trechtersalshetwaremetelkaarvergroeidzijn.
Geblekenisdatdezevormenveroorzaaktwordendoor
verzakkingenvandebovengrond inzeerdiepe,somsmeters
bredeoplossingsgaten indekalksteen.Dezeoplossingsgaten,ookwelalsdebreedte tenopzichtevandediepte
kleinisgeologischeorgelpijpengenaamd,kunnenvele
meterstotzelfsenkeletientallenmetersdiepzijn.De
dolinenkomenvooralvoorinhetVijlenerboschenhet
gebiedtenwestenvanHeijenrade.Degeologischeorgelpijpenzijnindiversegroevenontsloten.
Veelal zijnzenogopgevuldmettertiaire sedimentenof
Maasterrasgrind,ookwelmetloss.Wanneerdezeorgelpijpenzijnontstaan,isnietmet zekerheidbekend.Waarschijnlijk iseendeelreedsinTertiairgevormd.Ook
nuvindtnogoplossingplaats.
AanheteindevanhetPlioceenverslechterdehetklimaat.
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4. Kwartair
De geologische opbouw van hetMergelland heeft vooral in
hetPrekwartair plaats gehad.De huidige morfologie heeft
zichtijdens hetkwartair ontwikkeld.

4.1 Pleistoceen
Met deopheffing van deArdennenschiervlakte aanhet
begin vanhetPleistoceen begon deMaas zich in te snijden.
Het dalvan deMaas heeft destijds'waarschijnlijk via Luik
enEijsden ten zuiden vanHeerlennaarhet noord-oosten
gelopen.De zuidelijke dalwand die debegrenzing vormde
tussenhet dal en de schiervlakte wordt wel degebergterand genoemd, hoewel plateaurand juister is.Deze gebergterand, die later isversneden doorbeken, isop enkele
plaatsennog aanwezig (bijVijlen,Kosberg,Hoogcruts en
Vroelen).
Van deversneden schiervlakte liggenbij Schilberg,Heijenrade,Eperheide enhetVijlenerboschnog resten. In feite
behoren deze landschapsvormen tot de oudste inNederland.
Onder invloed van de schoksgewijze opheffing heeft de
Maas zichverschillende keren in zijn dal ingesneden,
waardoor een aantal terrassen zijnontstaan. Deze erosieterrassen zijnbedekt met zandige-grindafzettingenvan
maximaal 10m dikte.Een kanteling vanhet Mergellandgebied door de opheffing veroorzaakte eenwijziging inde
loop van deMaas, die hiernameernaarhetnoorden ging
stromen. Ook hier werden terrassen gevormd. In een aantal
gevallen zouden volgens Zonneveld (1955)terrassen ontstaan zijn door afschuiving langsbreuken.De terrastreden
vanNoorbeek, Sibbe,Herkenbosch, St.Pietersberg en
mogelijk ook vanRothem zouden hiervan het gevolg kunnen
zijn geweest.Demening heerst nu dat klimatologische
oorzaken (pluviale perioden, ijstijden)niet verantwoordelijk zijn geweest voor devorming van de Zuidlimburgse
terrassen.
Het aantal verschillende terrasniveaus is in de loop van
de jaren ook onderwerp van discussie geweest. Brueren
(1945)onderscheidde 12niveaus, Zonneveld (1955)14en
Kuyl (1975)7.Kuyl heeft deverschillende niveausge-

III.9
correlleerd aan(lithostratigrafische)formatieszodat
opdezewijzeookeenglobaleouderdom aangegevenis.
IneengrootgebiedgelegentussenUbachsberg-Hulsen
Heerlen,WaubachenNuthliggenverschillendeniveaus,
diewegenshetontbreken vanterrasgrindnietmogen
wordenaangemerktalsterrasniveaus.Waarschijnlijk
betrefthethierstructureel enlithologischbepaalde
niveaus.
Breuken
Deoudecarbonischebreuksystemen,waarlangsinhetKrijt
opnieuwwerkingenoptraden,blevenooktijdenshetTertiair
enhetKwartairactief.Hoeweldebreukbewegingenvooral
tennoordenvanhetMergellandvoorkwamen,hebbenzezeer
waarschijnlijkookinhetMergelland zelfplaatsgehad.
Demeestebreukenzijnechternauwelijks inhetlandschap
herkenbaar.EenuitzonderingisdesteilewandbijKunrade,
die50tot60mhoogisendiedezuidelijkebegrenzing
vormtvanhetbekkenvanHeerlen.
Hetgebiedtennoordenvandebreuk islangshetbreukvlak
naarbenedengezakt.Hetoorspronkelijkebreukvlakis
sterkbeïnvloeddoorerosie-endenudatieprocessen.
Loss
IndekoudeijstijdenheersteerinNederland eenperiglaciaalklimaat.
Hetoppervlakwasnietofnauwelijksbedektmetvegetatie.
Totdiep indegrondwasdebodempermanentbevroren.GedurendedezeperiodenwerderinZuid-Limburg loss,een
zeerfijneolischsedimentafgezet.Dekorrelgrootte
bestaatvoor70%uitkorrelsvan2-50mu.DelossisnietaanweziginhetgebiedvandeVaalserBergenVijlenerbosch,
evenminopzeersteilehellingen.Mogelijk isdeloss
latervandesteilerehellingenafgespoeld.Ookinde
dalvlaktenvandegrotererivierenontbreektloss.De
diktevanhetoorspronkelijkepakketismedeafhankelijk
geweestvanlocalefactoren,oriëntatievanhellingen,
dehoogtevanhetterreinendevochthuishoudingter
plaatse.
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Deoudstedikkerelösspakkettendiezijnaangetroffen
stammenwaarschijnlijkuithetSaalien(erzijnnamelijk
aanwijzingendatopenkeleplaatsenlossvanouderedatum
voorkomt).VandeSaalienlöss isveelverdwenendoor
solifluctie,afspoelingenerosie.Alleenopdevlakke
terrassenliggenplaatselijknogrestenvandezeloss
diewelOndersteLosswordtgenoemd.Inenkeleprofielen
zijnvorstwiggenaangetroffenenrestenvaneenEembodem.
TijdenshetWeichselieniserzowelinhetOnder-,MiddenenBoven-Pl'eniglaciaallossafgezet.Hiervanisveel
meerbewaardgebleven.Dediktevandelossisopeen
enkeleplaatswel20m.Gemiddeld isdedikte3-5m»
DelossuithetOnder-enMidden-Pleniglaciaalwordt
MiddelsteLossgenoemdenisvaaknogkalkhoudend.
Ophetgrensvlakmetdebovenpleniglaciale loss,Bovenste
Lossgenaamd,iseenkryoturbatehumeuzezoneaanwezig.
Dezehumeuze zonemoetwordenbeschouwdalseenrestvan
eenoudebodem.Hetbovenstedeelvanhetlössprofiel
ismeestalontkalktdoorbodemkundigeprocessen.Alleen
waardebodemprofielenrigoreuszijnonthoofdbevindt
zichsomskalkhoudendelossaanhetoppervlak.Eenbelangrijkeeigenschapvandelossisdegroteporeusheid.
Vroegerwerdwelgedachtdatdelösskorrelsuitdekeileem
afkomstigzoudenzijn.Thansvermoedmendatdeloss
evenalsdedekzandenmisschieneenmeerlocaleoorsprong
hebben.Veellössafzettingenliggennietmeerinsitu
maarzijnlangsdehellingenverplaatst (lössoïden).
Dalen
InhetMergellandkunnenviercategorieëndalenworden
onderscheiden:
a.Watervoerendedalen
DegrotewatervoerendedalenvandeMaas,deGeul,de
Selzerbeek,deEiserbeek endeGulp.Wanneerdezedalen
gevormdzijnisnietbekend.Welweetmendatzeouder
moeten zijndanhetWeichselien,omdateropsommige
plaatsenlossinsituvoorkomt.Dedalendiedoorfluviatieleerosie zijngevormdhebbenveelinvloedenvan
periglacialeprocessenondergaan.
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b.Dellen
Opdeverschillendemetlossbedekte terrasniveaus
liggenvlakkeondiepedalvormen,dellengenaamd,die
overhetalgemeeneenkomvormigbeginvertonen.Deze
dalen,waaringeenwaterstroomt,zijngevormdinde
laatsteijstijd,hetVeichselienonderperiglaciale
omstandigheden.Debodemwasdestijdstotgrotediepte
permanentbevroren (permafrost).Daarindezomerperiode
alleendebovenlaag (activelayer)ontdooidemoesthet
smeltwatereneventueeldeneerslagbovengrondsafstromen.Inditmilieutradookzeerveelbodemvloeiing
op (solifluctie).Dezachte,weinigsprekendevormen
hebbenhunontstaanvooralaandezesolifluctiete
danken.
Nadatdepermafrostuitdebodemwasverdwenen,drong
hetregenwatergemakkelijk indezeerdoorlatendeloss,
hetMaasterrasgrinden-zandendekalksteen,enstroomde
ondergrondsaf.Hetgevolgisdatdedellennadepermafrostperiodewaarschijnlijkgeenwatermeerhebben
gevoerd (misschienalleeninzeerextremesituaties).
c.Asymetrischedroogdalen
Veelalmondendedellenuitinaanmerkelijkediepere
enbrederedalendieindemeestegevalleneveneens
droogzijn.Devormgeeftaandatdeerosieeenzeer
belangrijkefactorbijhetontstaanisgeweest.Een
anderekenmerkvandedalenishetasymetrischedwarsprofiel.Deasymétriezouhetgevolgzijnvanhoofdzakelijkperiglacialeprocessen,waarbijfactorenzoals
deexpositievandehellingeneenzeerbelangrijkerol
spelen.Desolifluctiezouvooralopdeoost-ennoordgeëxposeerdehellingenhebbenplaatsgehad,diemeerin
deschaduwgelegenhebbenendaardoorlangeraandergelijke processenblootgesteld zijngeweest.
Lössafzettingaandelijzijdevandedalenkanookeen
factorzijngeweestdiebijgedragenheeftaandeasymétrie.Hetisnietonmogelijk datooknoganderefactoren
vanbelang zijngeweest.Totdusverre isergeenonderzoekgedaanaandeasymetrischedalontwikkeling inhet
Zuidlimburgsegebied.
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Deouderdomvandedalenisnietbekend.Waarschijnlijk
zijnzeouderdanhetWeichselien,misschien zelfsouder
danhetSaalien.Eenmooivoorbeeldvaneenasymetrisch
dalishetGerendal.Deoostelijkedalwandishiersteilerdandewestelijke.
d.Grubben
GrubbenofgrachtenzijnrelatiefdiepeV-vormige,
meestaldrogedalen,dievaakindewandenvandeasymetrischedalenzijningesneden.Degrubbenbeginnenveelal
ineendelvormigelaagte.Dedieptevandegrubbenkan
verscheidenemetersbedragen.Hetkaraktervanhetdal
wijstopeenzeersterkefluviatieleinvloed.Watechter
preciesdeomstandigheden tijdensdevormingzijngeweest
isnietbekend.
EenbijzondermooiegrubisdeSchoneGrub.
Indewandenzijnvanbovennaarbenedenloss,MaasterrasgrindenMaastrichtsekalksteenontsloten.
Puinwaaiers
Opplaatsenwaarsteilezijdalenuitmondeninflauwere
hoofddalenliggenmeestalwaaiersvanpuin.Dezezogenaamdepuinwaaiers zijnontstaanalsgevolgvandeafname
vandestroomsnelheidvandezijbekenophetmomentdat
zeoverdevlakkedalbodemgingenstromen,waardoorhet
groveredeelvandepuinlastnietlangermeegevoerdkon
worden.ZezijnvermoedelijkvanWeichselienouderdom,
toendedrogedalennogwatervoerden.Vooral inhet
Geuldalliggenzeerveelpuinwaaiers.NaastdeHeimansgroeveheeftdeBelletBeekeenmooiewaaieropgebouwd.
4.2Holoceen
HetHoloceeniseenperiodewaarinnauwelijksnatuurlijke
vormenzijnontstaanenweinigafzettingen zijngevormd.
Alleenindebeekdalenissprakegeweestvanenigegeologischewerking.Hierwerd doordemeanderendebeken
eenpakket zandenkleiafgezet.
Deanderegeologischeprocessen zijneengevolggeweest
vanantropogeneinvloeden.
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Colluvium
Vanaf,hettijdstipdatdelandbouwinZuid-Limburgwas
geïntroduceerd,ongeveer4000j.v.Chr.,werdenopde
plateausstukkenbosgekapt.Dezegrondenwerdenweer
verlatenalsdebodemwasuitgeput.Opdezewijzeontstondengrotekaledelen,dietenprooivielenaande
erosie.Debedekkendelagen,dievooraluitlossbestonden,spoeldendehellingafenkwameninhetdal
terecht,waarzedikkecolluviumpakkettenvormden.
IndeRomeinsetijdwerdenweergrotebosgebiedengekapt.
Opnieuwspoeldegrotehoeveelhedengrondafenontstondencolluviumdekken indedalen.Dediktevandecolluviumafzettingenkansomswel5meterbedragen.
Delössprofielenwerdendoordeafspoelingveelalonthoofd,zodatsomsdekleiïgeinspoelingslaagvanhet
lösspro'fielaanhetoppervlakkwam.Eldersverdween
zelfs hetgeheleontkalktepakket zodatdaarkalkrijke
lossdagzoomde.Ookkondeafspoeling-zointensiefzijn
geweestdatallelossverdweenensomsdekalksteenondergrondaanhetoppervlakkwam.Deverspoeldelossisherkenbaaraanhetvoorkomenvandeverontreinigingen,zoals
stenen,houtskool,aardewerkresten,enz.
Graften
OpveelplaatseninhetMergelland liggenophellingen
kleinesteilwanden,graftengenaamd,dievaakbegroeid
zijnmetstruiken.Dehoogtevandewandenvarieertvan
1mtot5ni.Delengteismeestalnietlangerdan500m.
Dehellingshoekkansterkvariëren (15-80).
Deverklaringvoorhetontstaanvandegraftenmoet
gezochtwordenindestruikensingels,dieveelalevenwijdigaanhetdallopen.Dezesingelskunnennatuurlijk
zijn,maarzijnmeestal demensgeplantalsperceelscheiding.
Doorerosiespoeldegrondvandehellingafenverzameldezichinenvoordesingel (colluvium).Benedendesingelkonweererosieoptreden.Opdezewijzewerdhet
hoogteverschil steedsgroter.Tengevolgevangrondbewerking zoalshetploegenwerdenwordtditprocesbevorderd.
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Eendeelvandegraftenismogelijkvangeologische
'oorsprongofontstaandooroppervlakkigekalkafgraving.
Hetbetreftdangeologischgevormde steilrandendie
meteendunnelaaglossofsolifluctiemateriaalbedekt
zijn.
Degraftenkunnennaarhunliggingenvormin4categorieënwordenonderscheiden.
-graftenlangspleistocenedalenenlangsdellen
-grafteridwarsopdellen
-graftènalsbegrenzingvanoorspronkelijkemeerstrepige
verkavelingsblokken
-graftenlangshollewegen.
Hollewegen
Zeeralgemeenishetvoorkomenvanhollewegen.Vooral
opdelösshellingenwordenzeveelvuldigaangetroffen.
Dezehollewegenzoudenzijnontstaandoorhetveelvuldiggebruikvanwegenenpaden,maartevensdoorhet
eroderenderegenwater.Ookishetmogelijkdaterosiegeulen(gullies)dietijdensgrotebuienontstondenen
latergebruiktwerdenalspad.
Antropogenevormen
Naastdezevormendiehetresultaat zijnvandewisselwerkingtussenantropogene ennatuurlijkekrachtenbevindenzichookverscheidene zuiverantropogenevormen
inhetMergelland,zoalsgrotten,groeven,gekanaliseerde
rivier-enbeeklopen,wegen,huizenenanderekunstwerken.
5. Geomorfologischeeenheden
5.1Overzicht
DegeomorfologievanhetMergelland isopgebouwduiteen
aantalnatuurlijkeeenhedenmetdaarnaastverschillende
antropogenevormenalsgraftenenhollewegen.
Overzichtgeomorfologischeeenheden:
-Restenvandetertiaireschiervlakte.
DezerestenwordenaangetroffenbijdeVaalserberg,
hetVijlenerbosch,gebiedvanEperheide-Heijenrade,
gebiedbijSchilberg,gebiedÜbachsberg-Hub (enkele
restheuvels).
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Restenvandegebergterand.
O.a.hellingtenzuidenvanVijlen,hellingtenoosten
vanEpen,hellingbijKosberg,hellingbijHoogcruts
enhellingbijVroelen.
Breuklijntrappen.
BijKunrademaarookbijBenzenradezijnbreuklijntrappenmorfologischgoedontwikkeld.
Terrassenenterrasrandenvanverschillendeouderdom.
Bijzonderkwetsbaarzijnvooraldekleinereterrassen
zoals hetKosbergniveau,hetRothemniveauende
terrassenvanCabergenGronsvelddieinhetMaasdal
liggenenonderdrukstaanvanstadsuitbreidingen.
Ookdeterrasrandendiesomsslechtskleinesteilere
overgangenvormen,zijneenhedenwaarvandemorfologie
erggevoeligis.
HetniveauwaaropWolfshuisligt,isgeomorfologisch
waardevol,omdatheteenopengebiedisdatnogredelijkgaafis,weinigdoorsneden.
Terrasachtigevormenzonderrivierafzettingenvan
verschillendeouderdom.
Dezevormenkomenverspreidovergrotedelenvanhet
Mergellandvoor,vooralechterindeomgevingvan
Ubachsberg.Dekleinerehieronderzijnkwetsbaar,
bijvoorbeeldbijHolset.
GrotedalsystemenvandeMaas,deGeul,deGulp,de
Selzerbeek endeEijserbeek.
HetMaasdalisreedsinernstigemateaangetast.Ook
inhetGeuldal,vooral stroomafwaartsvanGulpen,maar
ookindeanderedalenhebbenverschillendewerkenhet
natuurlijkekaraktervanderivierdalenverstoort.
Enkelekleinere zijbeekjes zijnbijzonderkwetsbaar
zoalsdeMechelder-enHermensbeek.
Asymetrischedroogdalenmetpuinwaaiers.
InhetheleMergelland doorsnijdenasymetrischedroogdalenhetterrassenlandschap.Nagenoegalledalen
hebbenhunspecifiekekarakterbehouden.Enkeleechter
zijnenigszinsaangetastdoorkleinereofgroterekalksteenwinningen.
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Verscheidenepuinwaaiersdievoordeuitmondingenvan
dedroogdaleninhetGeuldalliggen,zijndoorbebouwing
nietofnauwelijksmeerzichtbaar^
InhetGeuldalstroomopwaartsvanGulpenliggeneen
grootaantalgaveexemplaren.
-Dellen.
Dedellen,veelalnietmeerdanenkelemetersdiep,
zijnkwetsbaarderdandebovengenoemdedalen.Hier
kunnenreedsbetrekkelijkkleineingrepeninhetlandschapdemorfologieonherstelbaarvervormen.
-Grubben.
Dezerelatiefkleinedalenzijneveneensbijzonder
kwetsbaar.
-Omloopberg.
DeSintPietersbergisNederlandsenigeomloopberg.
Helaasisreedseengrootdeelafgegraven.Verdere
aantasting zouvoorkomenmoetenworden.Ditgeldt
eveneensvoorhetnogbetrekkelijkgavedeelvanhet
Jekerdalaandewestzijdevande"berg".
-Dolinen.
InhetVijlenerbosch,hetgebiedtennoordwestenvan
Heijenrade entenzuidenvanEperheidebevindenzich
concentratiesvanmooiedolinen.Ookeldersdienen
dezekwetsbarevormen zoveelmogelijkbeschermdte
worden.
Indelijstmetgeologischbelangrijkeobjectenworden
ookeenaantalkleineen/ofkwetsbaregeomorfologische
objectengenoemd.
5.2Behoudenbeheervangeomorfologische objecten
Degenoemdemorfologische eenhedenvormengezamenlijk
hetgeomorfologische landschap.Uitdeliggingvande
eenhedentenopzichtevanelkaarkunnenaanwijzingen
wordenverkregenomtrentdegeologischegeschiedenis.De
reconstructievandezegeschiedenis isdanookalleen
mogelijkalshetgeomorfologischelandschap inzijntotaliteit intaktblijft.Iedereaantastingvandeafzonderlijkeeenhedenleidttoteendegeneratievanditvoor
Nederlandunieketerrassenlandschap.
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Dematevan kwetsbaarheid isafhankelijkvanhettype
object,deschaalenhetsoortingreep.
Zozullenkleinerevormenalsdolinenendelleneerder
nadeelondervindendangroterevormenalsterrassenof
grotedalen.
Daarernauwelijksofgeenwetenschappelijkonderzoekgedaan
isaandeverschillendegeomorfologische eenhedenkangeen
overzichtgegevenwordenvandemeestbelangrijkevertegenwoordigersvandeverschillendeeenheden.Ditis
echterookmindergewenst,daarernaargestreefdmoet
wordendegeomorfologievanhetMergelland inzijntotaliteittebehouden.Alleeninnoodgevallenzougebruik
mogenwordengemaaktvanwaarderingvandeafzonderlijke
eenheden.Ditkanechteralleenindienhetnoodzakelijke
fundamentelegeomorfologische onderzoek isgedaan.
Hetbeheervangeomorfologische eenhedenisinfeite
tamelijkeenvoudigenbestaatindemeestegevallenuit
"nietsdoen".Eenbelangrijkfacetbijgeomorfologische
objectenisdezichtbaarheidvandevorm.Somskandit
bewerkstelligdwordendoorhoogopgeschoten struikenen
bomenplaatselijk teverwijderen.Uiteraardalleenindien
debiologischewaardennietgeschaadworden.Inandere
gevallenkanjuisthetplaatsenvanbomenhetreliëf
versterkenbijvoorbeeldopgeïsoleerdeheuvelszoalsbij
deschiervlakterestenbijVrouwenheidehetgevalis.
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6. Geologischbelangwekkendeterreinen
6.1 Voorlopigoverzicht
1.Lichtenberg,St.Pietersberg

Coördinatennoord-zuid314»8
oost-west176,6

TypelQcatieentypesectievanhetMaastrichtien,(Krijt).
Vangrootinternationaalbelang.
2.Riesenberg

Coördinatennoord-zuid314»8
oost-west180,3

TypesectievandekalksteenvanGronsveld.
3.Dolekamer

Coördinatennoord-zuid313»3
oost-west180,1

Ontsluitingvanhetonderstedeelvande
FormatievanMaastricht
(Maastrichtsekalksteen), (Krijt).
4.Trichterberg

Coördinatennoord-zuid313»3
oost-west180,2

Ontsluitingvanhetmiddendeelvande
FormatievanMaastricht
(Maastrichtsekalksteen), (Krijt).
5.Zuidelijkedalwandvande
Geul

Coördinatennoord-zuid319-320
oost-west180-185

KrijtontsluitingenindedalwandvandeGeul.
6.GrindgroeveSavelsbos

Coördinatennoord-zuid313»0
oost-west180,1

7.SchoneGrub

Coördinatennoord-zuid312
oost-west180-181

Erosiegeulwaarino.a.Maastrichtsekalksteen
(Krijt)ontslotenis.
8.GroeveSchiepersberg

Coördinatennoord-zuid315»8
oost-west182,7

TypesectievandeKalksteenenHorizontvan
Schiepersberg (Maastrichtsekalksteen).
Geologischeorgelpijpen (Krijt).
9.GroeveBlankenberg

Coördinatennoord-zuid314>6
oost-west182,5

GroevewaarincontactMaastrichtse-Gulpense
kalksteen (Krijt).
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10.GroeveNekarai'tRooth

Coördinatennoord-zuid316,4
oost-west182,5

GroeveinMaastrichtseKalksteenisnogin
bedrijf (Krijt).
11.GroeveCurfs

Coördinatennoord-zuid320,0
oost-west182,0

TypesectiesvanKalksteenvanMeerssen
(FormatievanMaastricht)endeFormatievanHouthem
(Paleoceen).
12.Banholt

Coördinatennoord-zuid311
oost-west184

Voorkomenvanvuursteeneluvium,Maasgrind,fossielebodem
ensteilrandtussenJongeenOudeMaasterrassen.
Vangrootgeologisch,geomorfologischenbodemkundigbelang.
13«Brigitabron

Coördinatennoord-zuid309»1
oost-west184,6

BronvandeNooruithetonderstedeelvandeGulpense
Kalksteen (FormatievanGulpen,Krijt).
14^GroeveBiebosch

Coördinatennoord-zuid318,2
oost-west186,5

GroeveinMaastrichtseKalksteenmetovergangnaar
KunraderKalksteen(FormatievanMaastricht,Krijt).
15«Groevebij"3beeldjes"

Coördinatennoord-zuid318,9
oost-west187,7

OntsluitinginKunraderKalksteen (FormatievanMaastricht).
16.Dälkesberg

Coördinatennoord-zuid319,0
oost-west188,1

TypelocatievandeSchaesbergKalksteen.
17.GroeveHabets

Coördinatennoord-zuid310,0
oost-west188,3

TypesectievandeKalksteenvanBeutenakenendeHorizont
vanSlenaken (FormatievanGulpen).
18.GroeveCrapoel

Coördinatennoord-zuid311,8
oost-west189,6

TypelocatievoordeAfz.vanCrapoel
(Pleistoceen).
19-BronbijSchoonbron

Coördinatennoord-zuid318,3
oost-west189,5

BroninGulpenseKalksteenmetvuurstenen (Krijt).
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20.Gronselerput

Coördinatennoord-zuid316,9
oost-west189,4

BroninGulpenseKalksteenmetvuurstenen
(Krijt).
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21.GroevedeHeek

Coördinatennoord-zuid321,1
oost-west189,1

TypelooatievandeAfz.vanKlimmen
(Oligocëen).
22.GroeveKeutenberg

Coördinatennoord-zuid317,0
oost-west189,5

GroeveinFormatievanGulpen,
(GulpenseKalksteen), endeovergangmet
deFormatievanMaastricht (Krijt).
23.DodemanswegbijStokkem

Coördinatennoord-zuid316,2
oost-west189-190

OntsluitingindewegbermvandeFormatievanGulpen,
GulpenseKalksteenendeovergangmetdeFormatievan
Maastricht (Krijt).
24.GroevestationSchinop
Geul

Coördinatennoord-zuid 318,7
oost-west189,2

OntsluitinginKunraderKalksteenmetglauconietlagen
(Krijt).
25.GroeveFromberg

Coördinatennoord-zuid317»2
oost-west190,8

OntsluitingcontacttussenFormatievanGulpenen
FormatievanMaastricht,KunraderKalksteen (Krijt).
26.BovensteBoschbijEpen

Coördinatennoord-zuid307»5
oost-west191,1

Ontsluiting inFormatievanGulpenmetovergangnaar
FormatievanVaals (Krijt).
TypesectieHorizontvanBovensteBoschenKalksteenvan
Beutenaken.
27.Noordelijke dalwandvan
Selzerbeek tussen
WitternenMamelis

Coördinatennoord-zuid314
oost-west192-197

Graftencomplexen.
28.KrijtrotsenvanHeimans

Coördinatennoord-zuid308,9
oost-west191,1

OndersteGulpenseKalksteenontsloten (Krijt).
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29.Kosberg

Coördinatennoord-zuid310,5
'•_

-

oost-west 190,8

TypelocaliteitvandeAfzettingvanKosberg
(Pleistoceen).
AanwezigheidvandeGebergterand.
30.Heimansgroeve

Coördinatennoord-zuid308,3
oost-west193»2

OntsluitingindeFormatievanEpen(Boven-Carboon).
31.GroeveWahlwiller

Coördinatennoord-zuid314>0
oost-west194»1

TypelocatievoordeHorizontenWahlwilleren
ontsluitingvanGulpenseKalksteenmetenzonder
vuurstenen (Krijt).
32.ToeristenwegVijlenerbosch Coördinatennoord-zuid 308,6
oost-west 194»9
ContacttussenFormatievanVaalsende
FormatievanGulpen (Krijt).
33.Zevenwegen

Coördinatennoord-zuid 308,7
oost-west 195»0

OntsluitinginhetVuursteeneluvium.
34«Sterrensteen

Coördinatennoord-zuid310,2
oost-west194»5

Zeergrootblokvuursteenbreccie.
35-GroeveKunderberg

Coördinatennoord-zuid320,1
oost-west194»4

TypelocatievoorKunraderKalksteen (Krijt).
36.Vrouwenheide

Coördinatennoord-zuid 317>5
oost-west194>8

RestKiezeloölietgrind (Plioceen),Oligoceenzand
enfossieletropischebodem.
37- Vijlenerbosch

Coördinatennoord-zuid308,7
oost-west195»2

Zandsteenblokken alsrelictvaneenvoormalige
tertiairebedekking.
38.GroevePutberg

Coördinatennoord-zuid 318,7
oost-west195»8

GroeveinKunraderKalksteen,bronopgrensVaalsergroenzandenKunraderKalksteen (Krijt).
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39-WeginsnijdingautowegGeleenBocholtzbijBenzenrade

Coördinatennoord-zuid318,7
oost-west196,2

BijzonderontwikkeldeKunraderKalksteen (Krijt).
40.GroevePlatteBossen

Coördinatennoord-zuid313»5
oost-west196,5

OntsluitingvanTiglienveeninMaasterrasmateriaalen
pseudogleyprofielinloss.
41.Lemiersberg

Coördinatennoord-zuid310,2
oost-west198,3

OntsluitingcontactFormatievanAkenvanGulpen (Krijt).
42.Schaesberg

Coördinatennoord-zuid322,0
oost-west199,7

Belangrijklössprofielechternietontsloten.
43«GroeveHerman

Coördinatennoord-zuid323»4
oost-west202,3

OntsluitingvanNoorbeek-Simpelveld-Maasterrasop
Kiezeloölietgrind (Plioceen)opMioceenzand(Pleistoceen).
44«Keutenberg

Coördinatennoord-zuid317»3
west-oost189,3

Rendzina(Krijteerdgrond)inBovenGulpenseKalksteen
(Krijt).
45«Ozebosch

Coördinatennoord-zuid 313,2
west-oost189,2

Wandmetgesoliflueerdekalksteen.
46.Berg

Coördinatennoord-zuid319,3
west-oost183,6

Lossopterrasgrind (Pleistoceen)opMaastrichtseKalksteen
(Krijtveellösspoppetjes).
47»Bemelen

Coördinatennoord-zuid317,9
west-oost181,8

Lossopterrasgrind (Pleistoceen)opMaastrichtseKalksteen
(Krijt).
Lösswandenlangsholleweg.
48.KunradeMidweg

Coördinatennoord-zuid320,3
west-oost192,3

Wandlangsparkeerplaatsmetkleefaardeop
KunraderKalksteen (Krijt)

III.23
49» Schaapdries

Coördinatennoord-zuid317»7
,;;'
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west-oost191.2

KleefaardeopKunraderKalksteen (Krijt),deelsnog
grijsvankleurennietgebruind.
50.Gulpen

Coördinatennoord-zuid314>0
west-oost191,2

OntsluitingenvanBoven-GulpenseKalksteenwel
Tijgerkrijtofbakovenkrijtgenoemd (Krijt).
51.Voerendaal

Coördinatennoord-zuid321,3
west-oost193»0

Oudveenvanonbekendeouderdom.
52.Beutenaken-Hoogcruts

Coördinatennoord-zuid309»8
west-oost187,7

TerrasjesvandeGulp,versluierddoorlössbedekking.
53»Oosterberg(Eperheide)

Coördinatennoord-zuid309»0
west-oost190,6

dolinen.
54«Kuttingen

Coördinatennoord-zuid307>50
west-oost192,95

Ontsluitingmetkaolienrijkeboven-carbonischeleisteen.
BodemiseenUltisol.
55.Volmolen

Coördinatennoord-zuid308,9
west-oost192,8

Ontsluitinginboven-carbonischeleisteen.
56.Rezzelbeekmonding

Coördinatennoord-zuid309»6
west-oost192,6

Flauwehoogtebestaandeuitijzerslakken.
57.EpenrandGeuldal

Coördinatennoord-zuid309»7
west-oost192,9

Ontsluitingvanboven-carbonische leisteenmetveel
kleisideriet (grondstofvoorijzer).BodembijnaUltisol.
58.BovensteBosch

Coördinatennoord-zuid 307>5
oost-west190,8

Loss(Pleistoceen)metmicropoolzolalsgevolgvan
verzuring.
59- Cottessen

Coördinatennoord-zuid308,2
oost-west194»5

OntsluitinginVaalsergroenzand (Krijt).
60.Grenspaal7

Coördinatennoord-zuid308,0
oost-west195>0

OntsluitinginVaalsergroenzand (Krijt).
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61.Kampgroeve

Coördinatennoord-zuid308,3
•>

oost-west 193»4

OntsluitinginBoven-Carboon.
62.Kwartsietgroeve

Coördinatennoord-zuid307»8
oost-west193»9

OntsluitinginBoven-Carboon.
63.Wijnstraat (übachsberg)

Coördinatennoord-zuid317,8
oost-west195.2

Oligocèneafzettingenwaaropkryoturbaten,
gesoliflueerde(?)pliocenegrindafzettingenliggen.
64.Piepert,Eyserbeek

Coördinatennoord-zuid315»3
west-oost192,3

Bronnetjes inbeekdalwand.
65.Cartils

Coördinatennoord-zuid314»9

west-oost191,7
Miniatuurcompleetrivierkleilandschapmetoeverwallen
enkommen.Westelijkeenveentjemetsecundaire
kalkgyttja.
66.Etenaken

Coördinatennoord-zuid317»0
west-oost190,1

Bron.
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6.2Behoudenbeheergeologischeobjecten
Slechtseendeelvandegeologischbelangrijkeontsluitingenligtinbeschermde terreinenenzijndusminof
meerveiliggesteld.Degarantiedaterrekeningmetde
geologischewaardenwordtgehouden,heeftmenechter
alleenalsdezespecifiekewaardenookwordenonderkend
enhetbelangvanhetbehoudwordtonderschreven.Inde
praktijkbetekentditdatdeontsluitingenbereikbaar
enzichtbaarmoetenwordengehouden.Devegetatieopde
wandenvoordewandzalgeenkansmogenkrijgenofzal
moetenwordenbeperkt.

Bijgemakkelijkverweerbare

gesteentezaldepuinhellingdiezichaandevoetvormt
regelmatigmoetenwordenopgeruimd.Wanneerditbeheer
.nietwordtgevoerdvervallendemeestegroevenbinnen
afzienbaretijdenzijndànvooronderzoekenonderwijs
onbruikbaar.
Degroevendienietbeschermd zijn,lopendekanswegens
hetgeheelontbrekenvaneenbeheersnelontoegankelijk
teworden.Hoewelrestauratie indemeestegevallentechnischwelmogelijk zalzijn,zalditwaarschijnlijkinde
praktijkgrotefinanciëleoffersvragen.Nietalleende
denudatievekrachtenendevegetatiemakendeontsluitingen
naverloopvantijdonbruikbaar.Ook fossielenverzamelaars
kunnendoorhetafzoekenvanfossielrijkelagenveelschade
veroorzaken.Ditiswaarschijnlijknietgoedtegentegaan.
Tenzijmendeontsluitingafsluit,zoalshetVanDer
LijnsreservaatbijTJrk,waarkeienwerdenontvreemden
stukgeslagen.
DevraagisofdetactiekdiemenbijdeHeimansgroeve
volgt zo'ngelukkigeis.Hierwordtvermelddatergeen
fossielengevondenkunnenworden,terwijliniedere
brochureofartikeloverhetgebiedeenlijstmetgevonden
fossielenisopgenomen.Eengoedeoplossingvanhetverzamelaarsprobleem isnieteenvoudig.Misschienishet
zinvolomtestrevennaarhetbehoudvanenkelegroeven
dievoorverzamelaarskunnenwordeningericht zodatde
aandachtvandevooralwetenschappelijkeneducatiefbelangrijkegroevenwordtafgeleid.EenenanderzouinoverlegmetdeRijksGeologischeDienstkunnenwordenuitgezocht.
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IV.1
IV. HISTORISCHE ONTWIKKELING IN HET GRONDGEBRUIK EN
ANDERE MENSELIJKE INVLOEDEN
Ook in ander dan geologisch en geomorfologisch opzicht is ZuidLimburg een uitzonderlijk gebied. Geen ander deel van Nederland
werd zo vroeg ontdekt door landbouwende mensen. Met uitzondering
van Drenthe is er ook geen streek in Nederland, waar het landbouwkundig gebruik van de grond zo lang en zo zonder onderbrekingen
heeft plaatsgevonden.
Voorts is nergens de aandacht al zo vroeg gevallen op het gebruik
van delfstoffen.
1. Prehistorie

De eerste landbouwers,behorend totdebandceramiekcultuur, vestigden
zich rond 4300 v.Chr.op de lössplateaus. Hunherkomstmoet worden
gezocht inOost-Europa. Naast veeteelt (rund,geit, schaap, varken)
werd akkerbouw (eenkoorn,emmer,gerst)bedreven,getuige de vondsten
van ondermeer vuurstenen sikkels enmaalstenen. Sporen van hun dorpen,
bestaande uitmeerdere verschillende, soms tot40m lange huizen zijn
o.a. gevonden bij Sittard,Geleen, Stein enElsloo.Dat de jacht slechts
een ondergeschikte rol speelde bij de voedselvoorziening, blijkt uit
het feit datminder dan 107»van deovergebleven beenderresten vanwild
afkomstig is (vgl.Waterbolk, 1968). Uit het ontbreken van stallen
wordt afgeleid, dat het vee ook 'swinters buiten verbleef (Louwe
Kooijmans & Stuart, 1969). Pollenanalytisch blijkthunaanwezigheid uit
het verminderen van het bomenaandeel inde pollenspectra (Jansen, 1960).
De aanwezigheid van deze vergevorderde landbouwcultuur duurde echter te
kort enwas teplaatselijk om grote invloed op het landschapsbeeld uit
teoefenen.Om vooralsnog onduidelijke redenen trokken de vertegenwoordigers van de bandceramiekcultuur na enkele honderden jarenweg uit
dit deel van West-Europa.
Mogelijk al in dezelfde tijd,maar zeker voor 3000 v.Chr., vestigden
zich langs de randen van deMaasvlakte mijnwerkers (Michelsbergcultuur,
Seine-Oise-Marnecultuur;mogelijk al Precampignien).Ze exploiteerden,
met behulp van vuurstenen pies en hertshoorn houwelen,de vuursteenlagen inhet krijtplateau vanMargraten. Daartoe legden ze kleine
ondergrondse gangenstelsels aan.De vuursteenbrokkenwerden bewerkt
tot ruwe bijlvormen, die op slijpstenenwerden bijgewerkt. Verondersteld
wordtwel,dat zij de industrieële voorpost vormden vaneen landbouwende
cultuur.

IV.2

Sporenvanakkerbouwindezestrekenzijnechternauwelijksgevonden;
welwerdveegehouden (schapen,koeien). Dejachtnam,getuigedeoverblijfselenvanherten,reeën,oerossenenz.eenbelangrijkeplaatsin.
Deproduktenvandezemijnwerkerswerdenovereengrootgebiedverhandeld;zozijndevuurstenenbijlenvandeVlaardingencultuur (+25002000v.Chr.)inhetDeltagebieduitZuid-Limburgafkomstig (LouweKooijmans
& Stuart,1969).
Deinvloedvandezemijnwerkersophetlandschap isminimaalgeweest
(Beckers&Beckers,1940).Vangroterbelangwarendeaktiviteitenvan
delandbouwersdiezichopheteindvanhetneolithicumofinhetbegin
vandebronstijd (ca.1700v.Chr.)inhetMaasdalenindebeekdalen
vestigden.Datmétnamedebeekdalengeoccupeerdwerden,blijktuitde
gestage toenamevanhetpercentagepollenvandebeuk (dievoornamelijk
beperktistotdeplateaus)endegelijktijdigeafnamevanels,iep,
lindeendetoenamevaneikenhazelaar.Vermoedelijkwerdaanhetvee
ookbladvaniep,lindeeneikgevoerd.Slechtseikisredelijkbestand
tegendezebehandeling endezekonzichdanookrelatief uitbreiden
indedalen.De toenamevanhazelaar is,inbetrekkelijk intensief
benuttebossen,eennormaalverschijnsel.Mogelijk isdeuitbreiding
ervanaktiefbevorderd doordemens.
Voorheteerstkomennuechtegraslandenvoor,zoalsblijktuithet
voorkomenvanpollenvansmalbladigeweegbree,zonneroosjeenvleugeltjesbloem.Ookakkerbouwkwamvoor,zijhetwaarschijnlijkopbescheiden
schaal,getuigehetvoorkomenvanstuifmeelvanakkeronkruidenende
- inditgebiednogonvoldoendebekendeenbestudeerde -archeologische
vondsten (Jansen,1960;Butler,1969;).Bovendienblijkthetuitde
beschrijvingvanCaesar,diehieropheteindvandezeperiodekorenveldenenrundveeaantrof,behorendebij-aldannietindorpen
gegroepeerde -boeren (geciteerd inHardenberg,1976).Plaatselijkmoet
vrijveelboszijnverdwenen;zoberekendeVanZeist (geciteerdin
Jansen,1960)datindeongevingvanSittard 2/3 tot3/4vanhetbos
verdwenenmoetzijn.
TotdekomstvandeRomeinenheeftcontinuebewoningplaatsgevonden,
zoblijktookuithetpalynologischonderzoek.Hetlandbouwareaalnam
daarbijoverigens,invergelijkingmethetoorspronkelijk geoccupeerde
areaal,nietofnauwelijksmeer inomvang toe-ook inditopzichtsteekt
Zuid-Limburg äfbijandere strekenvanNederland.

IV.3
Op de zandgronden bijvoorbeeld zienwe indeBronstijd hetheideareaal inomvang toenemen.Op devruchtbare gronden in Zuid-Limburg
bestond kennelijk demogelijkheid het grondgebruik op de bestaande
cultuurgronden teintensiveren.
2. Romeinseti.jd
^JitdeRqmeirisetijdzijntalvanoverblijfselenbewaardgebleven(zie
VanEs,19.72;Hardenberg,1976,p,125). De.eetlustvanhetbezettende
legerstimuleerdedelandbouwendaarmeenamhetareaalaanlandbouwgrondentoe;menheeftwelberekend,datinhetzuidenvanonsland
(BrabantenLimburg)ca.10.000hainlandbouwkundig gebruikkwam.
Daarbijisvermoedelijkalleenhetakkerbouwareaalbedoeld.Zuid-Limburg
verzorgde,naastdeeigenbevolking,metnamedeinDuitsland gelegerde
troepen.Indie tijdzijn (vermoedelijkvoorheteerstnadeBandceramiekcultuur)ookdeplateausweer ingebruikgenomen.Pollenanalytisch
blijktdatuiteendaling inhetbeukenstuifmeelnahetbeginvande
jaartelling;archaeologischuitdeliggingvanvelevilla'sopde
plateaus (vgl.Hardenberg,I.e.).Debevolkingnam indeRomeinsetijd
sterk toe;eenhoogtepuntwerdbereiktindetweedeeeuwendeeerste
helftvandederdeeeuwnaChr.Detalrijkevilla's,landbouwbedrijven,
dieuitdietijdbekend zijn,wareninveelgevalleneigendomvan
stedelijkeoverheidsfunctionarissen.ZowaseeninHouthemopgegraven
villaeigendomvangemeenteraadsledenvanXanten.Daarnaast zullenongetwijfeldkleinere familiebedrijvenhebbenbestaan.Archeologisch zijn
dezeechternognietherkend (VanEs,1972).Opdegroterevilla'snam
akkerbouweenbelangrijkeplaatsin;mogelijkwerdendaarbijookin
ditgebied,evenals inhetaangrenzendeBelgië,almaaimachinesgebruikt
(vgl. afb.bijBlok,1974).Of inZuid-Nederland inderdaadeenzeer
rationeleverkaveling isdoorgevoerd,zoalsEdelman&Eeuwens (1959)
veronderstellen,isechterdevraag (vgl.VanEs,1972).
Hetgrondgebruikmoetbeheerlijk intensiefgeweestzijn.Deeigen
bevolking alleenalhadophethoogtepunteenomvang,diepasveellater
isgeëvenaard.Hoeweldeveronderstelling vanVanEs (1972)datde
bevolkingpasinde19eeeuwweerdelaat-Romeinseomvangbereiktevermoedelijkwataltepessimistisch is(vgl.SlichervanBath,1960),kan
tochwordenaangenomendatvanhetoorspronkelijke bosweinigmeerover
wasopheteindvandeRomeinse tijd.Pollenanalytische gegevens lijken
dattebevestigen (vgl.Jansen,1960): debeukdaalt,naeenaanvankelijkepiek,tamelijksterk.

IV.4

Ook delfstoffen werdengebruikt,voornamelijk voor lokaal gebruik.
Naast bouwmaterialen (Maastrichtse mergel,Kunrader kalksteen),
werd klei gewonnen; inHeerlenbestond een tamelijk omvangrijke
aardewerkindustrie (VanEs, 1972).
3.Be grote Volksverhuizing
Opheteinde"vandederdeeeuwstorttehetRomeinsegezag indeze
strekenineen.Debevolkingnamsterkinaantalafindezewoelige
periode.GrotedelenvanZuid-Limburg rakennuookmeermetbosbedekt
(vgl. Jansen,1960).Nietteminblevenenkelecentraintact;Maastricht
bijvoorbeeld is-alsenigestadinNederland -continuebewoondgebleven.Bekend is,dathetinde4eeeuwbisschopsstadwerdendatde
Merovingisçhekoningenhetafentoebezochten (Blok,1974).Ookin
andereplaatsenzullenkleinebevolkingskernen zichgehandhaafdhebben,
zoalsinCadier-en-Keer,Heerlen,e.a.Mogelijkdatookplaatsenals
Wahlwiller,Wylre,Vijlen-namendiegewoonlijkgeassocieerdwordenmet
villaofvillare (vgl.DeVries,1962)-continuebewoond zijngebleven.
Blok (1974)neemtaan,datdevan"villa"afgeleideplaatsnamenbetrekkinghebbenopdevroeg-middeleeuwseontginningen.WaardeKarolingische
nederzettingengewoonlijkeen"huis"-vorm indenaamdragen("hof",
"heem",of"huizen":zobijvoorbeeld:Guttecoven,HouthemenEinighausen),
lijkteenhergebruikvanlatijnsevormenechteronwaarschijnlijk.Ook
elderswordtwelaangenomen,hoeweldebewijskrachtvooroftegenzwak
is(Merovingisçhedocumenten zijnschaars!),datvan"villa"afgeleide
plaatsnamenopcontinue (groot-)grondgebruikvanafdeRomeinsetijd
wijzen (vooreendiscussiehieromtrent,zieSlichervanBath,1944,
vol.1enHardenberg, 1976).Hardenberg (I.e.)verondersteltvoorts,dat
van-achumof-iacumafgeleidenamen (bv.Geverik,Bommerig,Billich,e.d.)
duidenopRomeinsebewoning.Voordeinschrijving inhetkadasterwas
eennaamvanhetgoedverplicht,waarvoorachterdenaamvandeeigenaar
degenoemdeuitgangwerd toegevoegd.
4. Middeleeuwen en later
Hoe dit ook zij,zeker is,datvanaf ca.700weer eengroteontginningsaktiviteit werd ontplooid,met eenhoogtepunt tussen 1000
en 1200.Veel ontginningen vonden plaats doorhet rooien vanbos,
zoals ookblijkt uit de talrijke toponiemenmet -rade of -rode
(zieGallée, 1892;Habets, 1892).
x In ditverband zijoverigens gewezen op een studievan Kaspers
(1957).Voorhet bos 'dieVille' (tussenErft en Zijn)veronderstelthij eenvroeg-germaanse oorsprong van deze naam, die op
Wald =bos zou slaan.Mogelijk is dus een deel van deze ensoortgelijke namenniet zondermeer vanhet Romeinse begrip "villa"af
teleiden.
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4.1 Ontginning en herontginning; organisatie
Of deze rodingen plaatsvonden op initiatief enonder leiding van de
grootgrondbezitters (adel,kerk)of op initiatief van afzonderlijke
of inmarkeverband verenigde vrije boeren ("ackerlude","huysmannen",
"nabueren", "rotten") isniet inalle gevallen even duidelijk.
Evenmin isduidelijk of,wanneer door devrije boerenwerd ontgonnen,
altijd de toestemming van de landheerof diens vertegenwoordiger werd
afgewacht,ofÜberhaupt nodigwas.Kaspers (1957)meent zeer stellig
vanwel enverzet zich tegen theorieën volgenswelke demarke (inZuidLimburg;gewoonlijk als "gemeynde" aangeduid, hoewel deze termen elkaar
niet geheel synoniem lijken te zijn) indeze autonoomwas:een autonomie,
waaraan dan door adel engeestelijkheid in later tijd zou zijn geknabbeld.
In zijnvisie zou de landsheer zich slechts ontfermd hebben overongebruikte gronden,gronden zonder eigenaar,ofover onbenutte gebruiksmogelijkheden (jacht,visserij, beweiding, ekeren, rodingen,etc.), met
als doel deontwikkeling van deze potentiëlewelvaartsbronnen. Deze
ontwikkeling zou vanuit de koninklijke hoeven -waarvan deoudste teruggaan tot deRomeinse of zelfs vóór-Romeinse tijd - terhand zijngenomen.
Sommige hovenwerden daarbij als leengoed geschonken aankloosters of
adel. Indeze visie isvoor ontginningen slechts plaats,wanneer zij door
hofhorigen, inZuid-Limburg latengeheten, zouden zijn uitgevoerd.
Evenzo ishet vanzelfsprekend, dat vrije boeren belasting betalen over
de produkten van de "gemeynde",zoals een varkenstiende,bijentiende,
etc., of,bij rodingen,novale tienden.Begrijpelijk isdanvoorts,
dat de koning bepaalde rechten, zoals die op de jacht,de visserij, het
ekeren,voor zichzelf kon reserveren.
Zeker is,datook inZuid-Limburg het hofstelsel vaste voet heeft
gehad -volgens Blok (1974)is Limburg zelfs de enige provincie waar
het klassieke hofstelsel met zekerheid valt aan tewijzen. Bewijzen
daarvoor vormenondermeer de talloze verwijzingen naar laten (horigen,
nazaten van deRomeinse laeti; vgl.Hermesdorf, 1976), naar halfwinners
(zogeheten omdat zij de helft van deoogst aande landsheer moesten
afstaan), laatbanken, etc. indeWijsdommen (zie Habets, 1891).
Rechtelooswaren deze laten overigens niet:het gebruik van het laatgoed isop den duur erfelijk geworden. Dit gebruiksrecht was zelfs,met
succes, tehandhaven tegenover de eigenaar (Hermesdorf, 1976). Naast
eencijnsmoesten vaak hand- en spandienstenworden verricht:hooien,
kappen envervoeren van brandhout,onderhoud vanwaterlopen, ijshakken,
e.d. voor de Heer (zie Habets, 1891).
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NaarHermesdorf (1976)veronderstelt,koneenlaatechtertegelijk
gerechtigd zijnindegemeynte,ofzelfserfpachter.Indiezinis
hetonderscheidmetdekotters (kleineboeren)nietgroot.Ookandere
heerlijkerechten,alsmolendwang (debanmolen),heerwegen,hetrecht
vanbierbrouwen(hetbanpanhuis),komenopverschillendeplaatsenvoor
inZuid-Limburg (Hermesdorf,1976}Habets, 1891).
Desterkedominantiedooradelengeestelijkheid sluitechternietuit,
datookvrijeboerenvoorkwamen,aldannietinmarkeverband.Ofvrije
markenvoorkwamen,waarbijnietalleenhetvruchtgebruik,maarookde
grondeigendom,bijdegezamenlijkeboerenberusten,isthansonduidelijk:
debelangrijkstemarken (Graetheide,Beek,Vijlen)warengrondheerlijke
marken,datwilzeggendatdeeigendombijdenlandsheerberustte.
Derechtenvandelandsherenwaren,inelkgevalinEchtenGraetheide,
echterzeerbeperktenmeteenbijnapijnlijkeprecisieomschreven
(Habets,1891).VoorEchtwordtook-menproeftbijnadeweerzinbeschrevendatmen"ommenoitzwilledaerommebyhoengenomenind
gekoerenhebbenhunnenlantheer (...) dathesybeschuddenind
beschirmensuldevuralleuytweldige luyden".Menkonkennelijkhet
"vastongereiffdaeraengedaenvandenommegesetenuytweldigeluden"
nietmeer zelfstandig debaasenbeslootenigevrijheidprijstegeven,
inruilvoorbeschermingvandegrenzenvandegemeyntedoordelandheer.
Deprijsbestonduiteendeelinhetvruchtgebruikvandegemeynte
(evengrootalsvananderegerechtigden!)en1/3vandeteinnenboeten.
Daarvanmoestdanookéénvandedrievorsterswordenbetaald (deernis
vandergemeyntevanEchtuit1447;zieHabets,1891). Hier laatzich,
evenals inGraetheide -zijhetdaarinminder sterkemate-eenoorspronkelijkvrijemarkevermoeden.Zelfsheteigendomvandegrondis
overigens in1447kennelijknietafgestaanaandelandheer,ookniet
vaneendeel,terwijldegemeynte-genotenvanEchtzelfwelprivéstukkenhadden.Dat laatstekantenminstewordenafgeleiduitde
bepaling dat"nemantensaleyckenholthouwenandersdanopsyne
broecken"(Habets,1891).
Onderdergelijkeomstandighedenkanmenzichvoorstellen,datde
rodingendieaandevestigingvoorafgingen,weldegelijkdoor (groepen
van)vrijeboeren zijnverricht.Daarmee zijnietgezegd,datdievrije
boerenvrijbleven.Intijdenvanonrust,waaroverLimburgnooitte
klagenheeftgehad,werdenwelgoederenaangebodenaandelandsheer,
inruilvoorbescherming.Deschenkerverkreeg degoederendanweerin
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erfpacht,ofbedonghetvruchtgebruikervan.Eenzelfdeconstructie
komtooknogaleensvoormeteenkerkelijke instantiealsontvanger
(zieookBlok,1974enHermesdorf,1976). Indiegevallenzalhet
zieleheil,ofookwel,meerprofaan,eenverzorgdeoudedag,een
belangrijkeoverweginghebbengevormd.
Voorverderebeschouwingenoverhetrechtsleven zijoverigensverwezen
naardeuiterst lezenswaardige studievanHermesdorf (1976).
Menkanzichvoorstellen,datmedehierdoorbuitengewooningewikkelde
eigendoms-engebruiksverhoudingenontstonden.HetbelangrijksteresultaatdaarvaniswellichtdatinhetLimburgse,meerdanwaarookin
Nederland,hetgrondgebruikversnipperdwas-alleendeKopvanOverijssel
kanmisschienmetLimburgwedijveren-endatsterkfeodaleverhoudingen
heersten.Detalrijkekastelenenkasteelboerderijen -waarvandegrond
overigensgewoonlijkwel inéénblokaaneenligt (Keuning,1965)-zijn
daareveneensgetuigenvan.
4.2 Landbouwbedrijfsvoering
InennadeMiddeleeuwen zalookhetzogenaamdedrieslagstelselingeburgerd zijngeraakt.Vroegerdachtmen,opgrondvandeaanKarelde
Grote toegeschreventamelijkuitvoerige instructiesvoordekoninklijke
rentmeesters (Capitularia,deVillis),datditstelseldoorhemis
ingevoerd.Laterisgebleken,datdaardiscussieovermogelijkis(Blok,
1974;SlichervanBath,1960;Kaspers,1957).Ditdrieslagstelselhield
in,dateenjaarvanwintergranen (tarwe,rogge,speltofeenmengsel
daarvan,"maceraen"of"masteluin"genaamd,werdgevolgddooreenteelt
vanzomergranen (haver,gerst,ookwelbonen,erwten,e.d.),waarnaeen
jaarbraakvolgde.Nadeoosteninhetbraakjaarmochthetveeweiden
opdestoppel.
Invergelijkingmetvroegere landbouwstelselsbetekendehetdrieslagstelseleenintensiveringvanhetgrondgebruik.Debehoeftedaaraan
deed zichgevoelenbijeentoenemendebevolking;daardoorwerdde
behoefteaanbouwland groter.De landbouwbedrijvenwarenallegemengd,
waarbijdeveehouderij indienststondvanhetakkerbouwbedrijf:hetvee
leverde zoweldemestalsdevoordebewerkingvandegrondnoodzakelijke
trekkracht.De toenemendebehoefteaanbouwlandbetekendeeenverstoring
vanhetevenwicht tussendeoppervlaktebouwlandenweidegrond:uitbreidingvanhetbouwlandareaalkonimmersalleenplaatsvindendoor
hetzijontginningen,hetzijhetscheurenvangrasland.
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Inbeidegevallenwerdendemogelijkhedenomtelatengrazenbeperkt
(enookdebossenwerdenbegraasd!),hetgeenmoest leidentoteen
verminderingvandeveestapel.
Devergrotebehoefteaanbouwland betekendeechterookeenvergrote
behoefteaanmestentrekkracht-dusaanméérvee.Omuitdezeimpasse
tekomen,werdhetbouwlandnâ"deoogstentijdensdebraakbeweid.
Optalvanplaatsenbestondendaarvoorregels.Somswerdeneerstde
varkensgeweid-hetarenlezenwasdanookvaakverboden!-enpas
daarnaschapenenkoeien (zieHabets,1891). Indebraakperiodewerd
gewoonlijkgeweid,maarookhooienkwamvoor.
Inde14een15eeeuwraakthetgebruik ingeburgerdomnadeoogst
stoppelgewassen (spurrie,stoppelknollen)teverbouwenomookopdie
wijze indebehoefteaanruwvoer tevoorzien.Indebraakwerdook
koolzaad,knollen,wikke,bremesparcetteofrodeklaververbouwd
(vgl. SlichervanBath,1960),dienietalleeneengoed ruwvoerleveren,
maarookdevruchtbaarheidvandegrondverhogen.Dateendeelvan
dezegewassenstikstofbindtzalmennietgewetenhebben,maarwelzal
mendoorervaring geleerdhebbenwelknutze,ookindirect,opleveren.
Hetdrieslagstelselboodverderdemogelijkheidompaardeninte
schakelenbijhetlandbouwbedrijfenmetnamevoorvervoersdiensten
(Thurlings&VanDrunen,1976). Inhettweeslagstelselwerdnaarhet
schijntgeenhaver,noodzakelijkvoedingsmiddelwanneerpaardenzwaar
werkverrichtenkrijgen,verbouwd (SlichervanBath,1960).
Voortsbrachthetdrieslagstelselmetzichmee,datderisico'sin
debedrijfsvoeringenigszinswerdenverkleind.Wanneerdewintergranen
uitgevrorenwaren,bodendezomergraneneenaanvullingophetrantsoen
(Thurlings&VanDrunen,1976).Demogelijkheid totdeverbouwvanzomergranenisook,naarPliniusmeedeelt,bijtoevalontdektnahetuitvriezenvanhetwintergraan (zieSlichervanBath,1960).Dewenselijkheidvanrisicospreidingmoetnietwordenonderschat;vrijwelde
helegeschiedenisdoorisgebalanceerd opderandvanhongersnood.
Eenlandbouwstelselwaarbijnietallesopdeenekaartvandewintergranenwerdgezet,biedtdanvoordelen.De teeltvan"maceraen",waarbij
zekerheidbovenopbrengstwerd gewaardeerd,moet inhetzelfde licht
wordengezien (vgl.DeWit,1960).
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Tenslottewerdhetinschakelenvaneenbraakbevorderd doorwatmen
teelttechnische factorenzoukunnennoemen.Deverbouwvanwintergranen
vroegveelmestenarbeid.Dezomergranenmoestenhetgewoonlijkzonder
bemesting stellen,ofbeter:methetrestantvandebemestingvande
wintergranen.De laatstewaszozwaarmogelijk.SlichervanBath (1960)
noemtmestgiftenvan13tot30tonperhaineendrieslagstelsel.
Daarmeegingveelwerkgepaard:dezehoeveelheidkomtneeropca.
20-40vrachtenmest.Ook zwaarderebemestingenwordenwelopgegeven.
Voegdaarbijdetijdvoorploegen,eggen,zaaien,rollene.d.ofeen
eventuelebemergeling (waarbijevenveel,ofzelfsmeer,vrachtenophet
landwordengebrachtalsbijeennormalebemesting)enhetzalduidelijk
zijn,datvoordebewerkingvanhetresterende2/3 deelvandegrond
nietveelruimteoverbleef.Daarnaast speeldedeonkruidbestrijding een
rol:natweejaargraanteelt zal,waarhetkerendeffectvandevroeger
gebruikteploegennietzeergrootwas (VanderPoel,1967),eensterke
onkruidontwikkeling plaatsgevondenhebben (VanderPoel,I.e.;
Thurlings&VanDrunen,1976).Debraakbooddemogelijkheid deze
effectief tebestrijden.
Overigenswerdennietallegrondengeëxploiteerd volgenshetdrieslagstelsel.Belangrijkeuitzonderingendaaropvormdendetuinen,dehuisoffruitweiden,hetblijvendegrasland indebeekdalen,deheischrale
graslandenopdegemeynteendedriessen.
De tuinenleverdenconsumptiegewassenalskool,knollen,uien,groenten,
e.d.; grondstoffenvoor textielalsvlasen"kemp"(hennep);kruiden
waaruitverfkonwordenbereid alswouwenmeekrap;kruidenmetoliehoudende zaden,vanbelangvoordeverlichting,alshuttentut,koolzaad,
e.d.Zewarenvanelkaarenvanhetdaarbuiten liggendeveldgescheiden
doorhagenvanmeidoorn,knotessen,knotwilgen ("weiden")ofdooreen
staketselvandoodhout ("tuynzel").De"tuynen"warenvangrotebetekenisalsveekering. IntalvanWijsdommenzijndanookboetebedingen
opgenomenoveralofnietopzettelijkebeschadiging ervan,ofover
hetnietsluitenvande"valdern",deklaphekken,erin.Daarnaast
leverdendelevendehagenenigbrand-engeriefhout.
Dehuisweiden,netalsdetuinenrondomdedorpengelegen,warenvan
belangvoorhetjongveedatnognietmetdedorpsherdermeekon.
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Gewoonlijk stondenerookhoogstamfruitbomenin.De fruitbomenkonden
eenaanzienlijkeomvangenhoogtebereiken,terwijl,doordatverloren
geganebomenafzonderlijkwerdenvervangen,zoweloudealsjongebomen
voorkwamen (VandeWesteringh,1975).Dezevariatiewerdnogvergroot,
doordatnieteenenkelefruitsoortwerd gekweekt,maar ineenen
dezelfdeboomgaard appels,peren,noten,pruimen,kersenvoorkwamen.
Hoewelmeestal slechtsvooreigengebruikwerdgekweekt,isalinde
Middeleeuwenplaatselijk,bijv.inEysden,sprakevanexportvanfruit
(Thurlings&VanDrunen,1976).Eendeelvanhetfruitwerdverwerkt
totstroop-vrijwel iederdorphadvroegereenstroopstokerij -of
gedroogdomlateralsvullingvoordevlaaientekunnendienen,terwijl
erookwelappelsapenazijnuitwerdbereid (Thurlings&VanDrunen,
1976; Jongen,1959).
Hetblijvendegrasland indebeekdalendiendemetnamealshooiland.
Naast strowashooihetbelangrijkstewintervoervoorhetvee.Dater
indebeekdalenookgeweidwerd,blijktondermeeruitenkeletoponiemen (b.v.deKlompenmakersweide),maarookuitde"Cleernisvander
gemeyntevanEcht",waar sprake isvan (gemeenschappelijk gebruikt)
weiland.Privé-grondgebruikzal,waarhetbeekdalgrasland tochoverwegendhooilandwas,hebbenoverheerst;vandaarook,datdepercelen
vaakomtuindwaren.Voor-en/ofnaweidengebeurdeplaatselijkwel
gemeenschappelijk,ookwanneer degrondenprivaateigendomwaren,
zoalsondermeerblijktuitdehierbovengenoemde"cleernis"vanEcht.
Eendergelijke regelingbestond,zoalswehierbovenzagen,trouwens
ookvoorhetbeweidenvandestoppel.Hoewelwaterschappen inZuidLimburgonbekendwaren,bestondenervaakwel regelingenvoorhetop
diepteenbreedtehoudenvandesloten,hetregelmatigmaaien,e.d.
(Habets,1891).
De"gemeynte"omvatte inhetalgemeendeminstvruchtbaregronden;
eenvergelijkbare situatiedusmetdeheidevelden indezandstreken
vanNederland.Behalveuitbossen-waarophiernanogwordtteruggekomen-bestonden zeuitschralegraslandenensomszelfsheiden.
Voordemestvoorziening,cruciaalpuntinhetoudelandbouwbedrijf,
warenzevangrotebetekenis:zeleverdenweidegrondvoorrundvee
enschapen.Om tevoorkomendatdeeenzichverrijkte tenkostevan
deander,warenookhiervaakregels tenaanzienvanhetaantalstuks
veedatmenmocht inscharen.InHeerenKeerbijvoorbeeldwashet
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aantal schapendatmenopdegemeyntemocht Latenweidengebonden
aandehoeveelheidbouwland diemenbewerkte (HeerenKeer;zie
Habets,1891).Eldersisalsnormgehanteerdhetaantaldierendatmen
'swintershadgevoerd.Debeweidingvondgewoonlijk-verplichtplaatsonder leidingvandeopveleplaatsengenoemdedorpsherder
(zieHabets,1891).Hetbelangdataandegemeyntewerdgehecht,
blijktookuitdeopverschillendeplaatsenvoorkomendeverboden
ophetverkleinenervandoor,bijvoorbeeld,vergrotingvanheteigen
erf.
Dedriessen,opverschillendeplaatsenindewijsdommengenoemdenook
nunogalstoponiemvoorkomend (bijv.deDriestbijSlenaken),werden
eveneensnietineendrieslagstelselbewerkt.Inhetalgemeenzijn
hetmarginalegronden:tevruchtbaarvoorheide,nietvruchtbaargenoeg
omcontinuealsbouwland ingebruiktezijn.Menlietdezegrondengewoonlijkeenreeksvanjareningras liggenenscheurdezewanneer
enigehumusvoorraadwasopgebouwd.Mogelijkkregenzedanalleenmaar
eenmergelbemesting (vgl.Lindemans,1952).Daarmeewordtwelde
mineralisatievandeondergeploegdehumusbevorderdendusdegroei
vanhetgewas,maarmenvoegtinfeitenietstoeaandemineralenvoorraad.Naeenoftweejaarismendanuitgeboerd,waarnaeennieuwe
reeksjarenvanbraakvolgt.
DeZuid-Limburgse driessenlijkenduidelijkpl-aatsgebondentezijn
eninzoverreverschillenzewaarschijnlijkvandeinverschillende
strekeninBelgiëvoorkomendedriessen.Daarimmersvormenzeeerder
eenstadiumindevruchtwisseling (eenverlengdebraak)enduseen
verfijningvanhetdrieslagstelsel (vgl.Lindemans,1952;Thurlings
& VanDrunen,1976).Dedriescirculeerdedaarmeeoverdegehele
bedrijfsoppervlakte.
InSimpelveldwashetgebruikomvandeeersteoogstvan"hartkoeren"
(wintergraan)enzomergraanvandedriessengeentiendenteheffen.
Deze tweejarenwerdenzedusnietals"winnend zand"beschouwd,land
datnormaal incultuurwas.Bleefdedriesdaarnabebouwd,danmoesten
wel tiendenbetaaldworden.Ookopdatpuntwijktdesituatiedusaf
vandiezoalsdiedoorLindemans (1952)voorBelgiëbeschrevenis.
Mogelijkmoetenweindevrijdomvanbelastingeenstimulanszienom,
waarenwanneerdatmogelijkwas,deproduktievangranen-hetbelangrijkste stapelvoedsel-optevoeren.Indiezinvindenwehierineen
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parallelmetdevrijdomvanbelastingdieelderswerdverleendbij
ontginning (vgl.Hermans,1947).Waarechterbijontginningelders
somswel tot50jaargeenbelastinghoefde tewordenbetaald,kanuit
determijnvantweejaarvoordeZuid-Limburgsedriessenwellicht
wordenafgeleid datmenenerzijdsdedriessennietalsdeallerslechtste
grondenbeschouwde,anderzijdsbeduchtwashetareaalaangraslanden,
vanbelangvoordemestproduktie,altezeerinteperken.Bovendien
zullendedriessenbijgeregeld gebruikalsakkerookmesthebben
gevraagd,waardoordespoelingop tweewijzendunnerwerd.
Mest immershadmeneigenlijknooitgenoeg.Nietvoorniets isineen
overgeleverd pachtcontract (vgl.Thurlings&VanDrunen,1976)vastgelegd datdeveestapelvanhetbedrijfnietmochtwordenverminderd
endatgeenmestmochtwordenverkocht.Voortsmochtgeenvreemd land
ingebruikwordengenomenzonder toestemming -daardoor zoudehoeveelheidmestperhectarekunnendalen.Ookmochtgeenstroworden
verbrand. InBelgiëkwamhetzelfsvoor,datprecieswerdomschreven
hoeveel strogebruiktmochtwordenvooronderhoud enherstelvanhet
dakendatwerdbepaald,dathetoude stromoestwordengevoerdaan
hetveeomhetzototmest temaken.Regelmatigkomtookdebepaling
voor,datdeverpachtergewaarschuwdmoetwordenwanneergemestwas,
zodatdezepoolshoogtekonnemen.
TochisindeNapoleontische tijddeoppervlaktegraslandnogslechts
20%vanhettotaleareaalaancultuurgronden (vgl.Thurlings&Van
Drunen,1976).Datwijsterop,datdebetekenisvandebraak,dienog
steedswelvoorkwam,sterkwasverminderd. Immers,teverwachtenzou
zijn,datveelmeerdan1/3 vandegrondenalsgrasland ingebruikzou
zijnbijeenvolkomendrieslagstelsel,omdateendeelvandegronden
nietandersdanalsgrasland gebruiktkonworden.Bijeengelijkblijvendeveestapel isdatslechtsmogelijk,wanneerookhetakkerland
alsbronvanruw/oer fungeert.Hetbelangrijksteproduktwasongetwijfeld hetstro;daarnaastdestoppelvruchten,deproduktenvanhet
"voordeelland" (dewendakkers)endievandebraak.Debraakwerd
steedsmindereenrustperiodevoordegrond ensteedsmeereenperiode
waarindegraanteeltwerdonderbrokendoordeverbouwvanhakvruchten
ofanderevoedergewassen,dieookeeneffectievebestrijdingvan
onkruidenmogelijkmaakt,ofdoordeaanlegvankunstweiden (klaver).
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Reeds inhethierbovengenoemdepachtcontract (Thurlings&VanDrunen,
1976),datdateertuit1623,wordt toestemmingverleendominde
braak"wortelenenruben (=raapzaad),(...)wiekenofterten (...)
totfouragieendevoordersdaveren" teverbouwen.Voordemestvoorzieningwasdaardoormindergrondnodig,zodatmeer landbenut
konwordenvoordeverbouwvangranen.Overigens ishetmogelijk,
datdeveestapelverminderde,zoalsookelderswel isgebeurd(vgl.
Lindemans,1952),endatmentrachttedelagereopbrengstperhectare
tecompenserendooreengrotereoppervlaktemetgranentebezaaien.
Noodzakelijk isdatechterniet;indeFranse tijdwordthoogopgegeven
vandeLimburgsekunstweiden,die"unemultitudedebestiaux"voedsel
verschaften,waarvandemesthetland tengoedekwam (vgl.Thurlings
& VanDrunen,1976).
4.3 Bosexploitatje
Debossenwareninmiddels,zoalswehierbovenalzagen,goeddeels
verdwenen.Slechtsinhetuiterste zuiden,opdevannatureonvruchtbare
vuursteeneluvia,opdesteilstehellingen,langsgraftenenhollewegen
enindenatstedelenkwambosvoor.Hunbelangrijkstebetekeniswasdie
vanproducentvanhoutenvanveevoer.Indewijsdommenzijndanook
op talvanplaatsenregels tevindenvoorhetgebruikvandebossen.
Deze zijner,zoalsalleregelingenmetbetrekking tothetgrondgebruik,opgerichtenerzijdsdeproduktiefunctie duurzaam instand
tehouden,anderzijdsparticulierwinstbejag tevoorkomen.Zodoet
hetnuwellichtkomischaantelezendatwanneer indeGraetheide
houtgekaptwerd,geroepen,wanneerhetopgeladenwerdgebedenen
wanneernaarhuisgeredenwerd,geflotenmoestworden (Habets,1891,
p.392)ofdat,zoalsinEcht,alleeninaanwezigheid vandeFurster
ofdiensstafofoverjas timmerhoutgezaagdmochtworden (ibid.,p.359).
Dezeenandereregelingenmoestenechtercontroleophetgebruikenop
eenrechtvaardigeverdelingmogelijkmaken.Datdaarbijeensportief
elementnietheeftontbroken,blijktweluitdebepalingvoorde
Graetheide,datwanneer tenonrechtegekaptwasvanhetkeurhout
(hettimmerhout,teweteneik,beukenlinde)geenbeboetingvolgde
wanneerhetvoorstepaardopheterfwasvoordevorster inkongrijpen.
Andereregelshebbenbetrekkingop zulkeuiteenlopende -maarvoorde
instandhouding vanhetbosuiterstbelangrijke -zakenalsdelengte
vandekapcycli,heraanplant,hetmakenvanpaden,hetbeschadigen
vanstommels,dezorgbijhetuitslepenvanhout,de instandhouding
vande"tuyn"rondomhetbos,hetopenenensluitenvandehekken
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daarin,detijdwaaringekaptmochtworden,deverkoopvanhout
naarbuitenhetdorp (bijnaoveralwasditverboden!),dejacht,etc.
Ook tenaanzienvandebeweiding,dieinvrijwelallebossenplaatsvond,zijnveelregelingenovergeleverd.Somszijnbepaaldediersoorten
vandebeweidinguitgesloten (bijv.schapenengeiten inhetEchterbos),
inanderegevallenisgedurendeeenbepaalde,vanplaats totplaats
wisselende,tijdhetjongehakhoutverbodengebied.Openkeleplaatsen
kon,wanneerondanksdebestaande regelingendeinstandhoudingvanhet
boswerdbedreigd,gedurendeeenaantaljarenhetbosofeendeel
daarvan"tevreden"wordengelegd.Elkevormvangrondgebruikwasdan
verboden.
Hoewelinprincipemetallehuisdierenwerdbeweid,warendebossen
metnamevanbelangvoordevarkensmesterij:zeleverden,naastandere
veldvruchten,eikels,beukenoten,hazelnoten,e.d.Op talvanplaatsen
zijndanookregelsingesteldoverhet"ekeren",hetopdeeikels
zettenvanvarkens.Om tevoorkomendatmensendieafgezonderdwaren
zichbevoordeelden,werdgewoonlijkeenmaximumgesteldaanhetaantal
varkensdatingeschaardmochtworden.Datmaximumkongerelateerd
zijnaandeomvangvandeboerderij,debehoeftevandekeuken(beide
inprincipeeenmaatvoorhetaantal tevoedenmonden),aanhetaantal
dierendatindewinterwerdgevoederd,aandeomvangvandeoogst,e.d.
Ookopafzonderlijkeeikebomenopdegemeyntewerd,getuigeenkele
regelingen,gelet.Debehoefteaaneikelswaszogroot,datTimm
(1960)nuchterconstateert,datdeaanplantvaneikenronddeboerenervenminder temakenheeftmetromantischevoorstellingeninzake
verbondenheid vanbloedenbodemdanwelmeteengebrekaaneikels...
Debehoefteaaneikelsblijktookuitdecorrespondentie tussende
landsherenvanBrandenburg enLimburgoverhetekerenineikaarsbossen.
Menzagerkennelijkniet tegenopomdevarkensoverenkelehonderden
kilometers tedrijvenomzevettekunnenmesten (Timm,1960).
Nietalleenhetaantalregelingen,maarookdehoeveelheid termenvoor
watkennelijkbepaaldebosproduktenwaren,geveneenaanwijzingvoor
debetekenisvanhetbosindeplattelandseconomie.Vansommige
termenontgaatonsoverigens thansdebetekenis.Zoissprakevan
"bessems,rys,schenen (en)(...)seel";van"tuynsel","tzuinsel",e.d.
(doodhoutvoordetuynen,deperceelsscheidingen);van"gerden"(mogelijk
eensynoniemvan tuynsel);van"soppe"(kroonhout);van"heytzel"
(brandhout);van"wantgerden"(opvullingvantakkenindevakkenvande
wandenvanhuizen;ditvlechtwerkwerdmet leemaangesmeerd);van
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"bexseil"(vermoedelijkdunrijshoutvoordebakovens);van"snaden".
Verderwordensommigegebruiksvoorwerpenmetnamegenoemd,vermoedelijk
omdathetdaarvoorbenodigdehoutaanspecialeeisen (bijv.tenaanzien
vanhardheidofvorm)moestvoldoen.Daarbijzijnwagenonderdelen,
houtwaaraanvleeswerdgehangen,houtvoordebekledingvanschouwen,
e.d. (Habets,1891;Yans,1938).Hetstrevenpersoonlijkgewinte
voorkomen,blijktookhierweer:inEchtbestonddebepalingdat
wanneermenonderdelenvandewagenverving,hetoudeonderdeel inhet
bosmoestwordenneergelegd! (zieHabets,1891).

4-4Delfstofwinning
Dewinningvandelfstoffenging indePost-Romeinsetijdverder.
VoorhuizenbleefdeMaastrichtsemergel,deKunraderkalksteenen
deleemvanbelang.Voortswerdmergelgewonnenommetselkalkte
brandenentenbehoevevandelandbouw.Vermoedelijk isdatlaatste
aleenpre-Romeinsgebruik (vgl.Lindemans,1952enThurlings&
VanDrunen,1976).Latere schriftelijkebronnenzijnpachtcontracten
endebeschrijving vanderechtenvandeabdisvanBorcette (Burtscheidt)
inVylen,waarinsprake isvan"mirgelkoulen" (zieHabets,1891).
Dewinningvanmergelgebeurdevooreendeel indagbouw-optalvan
plaatsenkomtooknunogkalkaandeoppervlaktevoor.
Bijsommige steilranden,diegewoonlijk slechtsdoorhungeringe
lengteenrelatiefgrotehoogtevangraften teonderscheidenzijn,
krijgtmendeindrukmetoudekalkgroeven temaken tehebben.Mogelijk
isookwel ingraftenwaardekalkdagzoomdemergelgewonnen,of
danken,omgekeerd,sommigegraftenhunontstaanzelfsaandemergelwinning.
Spectaculairder zijndeondergrondse groeven,dieuitsluitend inhet
zuidwestelijkedeelvanZuid-Limburgwordenaangetroffen.Vooreen
beschrijving vandewijzewaaropdeze zijnontstaan(natuurwetenschappelijkebetekenisenvoorkomen)zijverwezennaarVanWijngaarden
(1967), ennaarhoofdstuk VIII, p. 241 e.V..
Voortswerd,waarschijnlijkalinde13eeeuw,steenkoolgewonnen.
OfdeindehypocaustavanRomeinsevilla'sgevonden steenkoolhier
terplaatsegewonnen is,isonbekend.Deveronderstelling,datmetde
inde"AnnalesRodenses"genoemde "calcalea" (vgl.Jansen,1959)kolenkuilenbedoeldworden,wordt tegenwoordigbestreden (vgl.Thurlings
& VanDrunen,1976).
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Kondesteenkoolaanvankelijknog indagbouwwordengewonnen,ineen
laterstadiumwasdeaanlegvanschachtennodig.Aanvankelijkgebeurde
demijnbouwdoorkleineondernemingen,"Köhlerschaften","koellersgezelschappen"; latergingdeabdijRolduczichmethetbedrijfbezig
houden.Opwerkelijkegroteschaalkwamdemijnbouwpastotontwikkeling
inennadeeerstewereldoorlog.
Deexploitatievanloss,plioceneklei,e.d.voordefabricagevan
baksteen,dakpannen,keramische industriee.d.,dewinningvanterrasgrondenvuursteenalswegverhnrdingsmateriaalheeftvermoedelijkook
weldoordeeeuwenheenplaatsgevonden.Op talvanplaatsenwordenoude
groevenaangetroffen.
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V.

HISTORISCHE ONTWIKKELING VANDELANDSCHAPSSTRUCTUUR

HoezagnuhetZuid-Limburgse landschapernaaldezemenselijkeaktiviteitenuit?Daarover zijnwe,mededankzijdeoudeTranchotkaarten,
deeerstetopografischekaartenenbeschrijvingenalsHeimansmeesterlijkewerkje"UitonsKrijtland"redelijkgoed ingelicht.Inhethierna
volgendezal,medeaandehandvanhetonderstaande schema,eenkorte
beschrijvingvandeverschillende landschapselementenenhunsamenhang
wordengegeven.

A

1.Beekdalen
Deoudsteoccupatiekernen vindenwe,zoalshiervoor alaangegeven,in
debeekdalen.De langgerektedorpen,straatdorpen,lagenzohoog,dat
zenietdoordeperiodiekoverstromendebekenbereiktkondenworden. -
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DelanggerekU:aardvandedorpenligt,gezienhetfeitdatdemeeste
dalenbetrekkelijk smalzijn,voordehand.Slechtszeldenheeftkomvormingplaatsgevonden.Rondomdedorpenlagendetuinenendehuisweiden,
delaatstevaakondereenschermvanhoogstamfruitbomen.Depercelen
warenvanelkaargescheidendoorlagehaagjes,meestalvanmeidoorn,
maarookwelmetanderehoutsoorten.Deerinvoorkomendebomenwerden
gewoonlijkgeknot.Hierendaarzagmendoorgegroeidemeidoorns,die
voorhetveevanbetekeniswarenalsbeschutting. Inpraktischiedere
weide lageendrinkpoel,vaakomgevendooreenrijtjeknotbomen.
Naardebeektoe,opdemeestvochtigeplaatsen,laghethooiland.
Indithooilandkomenopeenaantalplaatsenkwelbanenvoor,ofechte
bronnetjes.Eendeeldaarvanwasdoorbosomgeven;dezebronbossenworden
in

nadergekarakteriseerd.Opeenaantalplaatsenwerdenindit

grasland regelmatigpopulierengeplant,diedegrondstof leverdenvoor
deinenkeledorpentalrijkeklompenmakers.Vermoedelijk zijndeze
populierenaanplantenvanrecentedatum;vroegergebruiktemenvoor
klompenmeestalwilgenknot.Debekenzelf,nietofnauwelijksgekanaliseerd,werdenvaakoverhuifd doorknotbomenen/ofpopulieren.Debeken
leverden,bijv.inMechelen,Gulpen,Valkenburg,e.a.deaandrijfkracht
voorwatermolens.LangsdeGeul totvoorbijMechelenkwamengraslanden
voormeteenzeerbijzondere flora,dankzijhetzinkdatvanuitBelgië
metdeGeulmeekwam.
2. Hellingen
Dehellingenbovendedorpenzijngewoonlijkgeterrasseerd;desteilrandenonderaanwordengraftengenoemd.Tendelekunnendezegraften
eennatuurlijkkarakterhebben;tijdenshetpleistoceenheefthetwater
zichinenkeleperiodendiep inhetkrijt ingesneden.Daarbijontstondensteilranden.Indezegevallenisdusookdekrijtondergrond
geterrasseerd.Metnamedaarwaarhet lössdekbetrekkelijk dunis,
zoals tenzuidenvandeGeul,komtdit typebetrekkelijkveelvoor.
Hetkrijtkandaardanookdagzomen.Somsechter isdeondergrondbedekt
meteenlaagjelossofmetverspoeldmateriaal.Indiegevallen zijnze
oppervlakkignietteonderscheidenvangraftendieontstaanzijnten
gevolgevanmenselijkhandelen.Breteler&VandenBroek (1968)onder* Terzijde zijopgemerkt,datterrassering indekrijtondergrond
plaatselijkookhetgevolgkanzijnvanmergelwinning (vgl.p....)
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scheidenvandelaatstecategorieeendrietalvormen,namelijkgraften
alsbovenbegrenzing vanoorspronkelijkmeerstrepigeverkavelingsblokken
(vgl.Hofstee&Vlam,1952),graftenlangshollewegenengraftendwars
opdellen.
DeeerstecategoriekomtvolgensBreteler&VandenBroekvoor inlössgebiedenmetweinigreliëf.Doorerosieaandebovenzijdevanhetblok
ontstondeenniveauverschil tussenhetontgonnenenhetniet-ontgonnen
land.Werdhetniet-ontgonnen landalsnogingebruikgenomen,danbleef
desteilrandgehandhaafd.Dezewerd steedshoger,doordataandevoet
verdereerosieplaatsvond enaandebovenzijdeafzettingvanmateriaal
tussendedaargehandhaafdeofaangebrachtebeplanting.Bijdegraftvorming speeldeoverigensookdegrondbewerkingeenrol.Delengterichtingvandepercelenwassomszodanig,dathaaksopdehoogtelijnen
moestwordengeploegd.Hetzalduidelijkzijn,datdaardoordeerosie
wordtbevorderd.Maarook ingevallendatevenwijdigaandehoogtelijnen
konwordengeploegdwerdophogingvandegraftindehandgewerkt,
doordatmendevooraandebovenzijdehield.Geleidelijkaanwerdhet
landzonaarbenedengeploegd.Deterrassenwerdendoordoorvlakker
engemakkelijker tebewerken.Terzijde zijhieropgemerkt,datmenook
welgraftenaantreftbinnenéénenkelontginningsblok.Menvergelijke
bijvoorbeeld deperceelskaartvanvóórderuilverkavelingRansdalerveld
(CD,1970)metdetopografischekaartvan1924.
Bijsteilerehellingen isdatookeigenlijk teverwachten.
Hollewegen liggenvaakminofmeer loodrechtopdehoogtelijnen.
Doordatzeookalsafvoervanregenwater fungeren (menlezenbijvoorbeeld
debeeldendebeschrijvingvanHeimans,1911!),snijdenzijzichsteeds
dieper in.Hetkomtonsechtervoor,datmen indezegevallen tochbeter
nietvangraftenkanspreken;de talrijkegrubben zoudendaninfeite
ookalszodanigbetiteldmoetenworden.Bijde"eenzijdige"hollewegen
dieBreteler&VandenBroek (1968)onderscheiden,isgewoonlijkwel
sprakevangraften;meestal liggendezedanookniet loodrechtop,maar
minofmeerevenwijdig aandehoogtelijnen;deweg looptdanondereen
graftlangs.Tenslotte treftmenwelgraftenaanloodrechtopdelengterichtingvandroogdalen.Breteler&VandenBroek (1968)nemenaan,dat
deze zijnontstaanbijdeaanlegvanwegendwarsdooreendalofbijhet
aanbrengenvaneenpadnaarhoger liggendbouwland.Somszijnzekennelijk
aangebrachtomdesterkeafstroming vanwaterdoorhetdalteremmenen
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opdiewijzedeerosie tebestrijden.Inenkelegevallen treftmenwel
haaksopelkaar staandegraften.Zoweldewandenalsdebodemvanhet
droogdalzijndangeterrasseerd.Fraaievoorbeeldendaarvanzijnonder
meer tezientenoostenvanMechelenentenzuidenvanNoorbeek.
Vanpadenof ietsdergelijks ishiergeensprake;erosiebestrijdingkan
weleenrolhebbengespeeld.Ook

sommigeafzonderlijkepercelenworden

weldoordriegraftenbegrensd;éénevenwijdig aandehoogtelijnen
tweeloodrechtdaarop.De laatste tweevormenkennelijkdezijdelingse
begrenzingvanvroegereenlatereontginningsblokken;dehoogteneemt
danvanbovennaarbenedenaf.
Opdegraftenstondwaarschijnlijk indemeestegevallenoorspronkelijk
eenbeplanting.Somswarendathoogopgaandebomen,dieeenondergroei
kondenhebbenvanbosrandplanten; inanderegevallenookwelknotbomen,
hakhoutofeensingelvanstruiken.Inlatertijd zalzekereendeel
boomlooszijngeweest.Metnameinminderhellendegebieden,waarde
erosie tenlaatstenietmeer zulkegrotevormenaankonnemen,laten
ookdeoude topografischekaartennogalwatboomlozegraftenzien.
Indiegevallenzullenzeeengrazigebegroeiinghebbengehad;ooknu
nogzijnplaatselijkbijvoorbeeld vegetatiesaantetreffendiehet
karakterhebbenvanextensiefgebruiktgrasland.
Overigens isheteenopenvraag,ofdegrafteninderdaaduitsluitend
voorkomenin(voormalig)bouwland.Op zeersteilehellingenkanookbij
gebruikalsgrasland erosieoptreden.Gezienhetfeit,datmenookwel
graftenvindtinstrekenmetpleistoceen zandengrind,krijtofvuursteeneluviaaandeoppervlakte,dieopdeTranchotkaart als"bruyère"
(=heide,heischraal graslandofkalkgrasland;zieDiemont,VanDijk
& VanWijngaarden,1975)staanaangegeven lijkteendergelijkemogelijkheidnietuitgesloten.Het isnatuurlijkdenkbaar,dathier tentijde
vandeeersteontginningnogweleenlössdek,ofkleefaarde,aanwezig
wasdatlaterdoorerosieverdwenen is.Gebruikalsgrasland ligtop
dezegrondendanvoordehand.
Graslandkwamookvooropdesteilstehellingendienietvangraften
warenvoorzien.Inveelgevallen zullenditdeminstaantrekkelijke
grondenzijngeweest,waarvoorofeenbestemming alsgraslandofals
boswerdgekozen.
Degraslandenvarieerdenvanplaats totplaats:zowelkalkgrasland,
heischraalgraslandenplaatselijk zelfsechteheidenkomenvoor
(DeWever,1918).Naarhet schijnt,werdendezegrondenvoornamelijk

beweid (Diemont et al.,1975)« Droge hooilanden moeten tamelijk
zeldzaam zijn geweest (vgl.Tranchotkaart).Voor een beschrijving
vande natuurwetenschappelijke betekenis zijverwezen naarhfdstuk

3. Bossen
BossenkwameninZuid-Limburgmaarzeldeningroterecomplexenvoor;
hetgrootstecomplexvormdehetVijlenerbos,dattot1940toeals
maalbosingebruikwas.IndatjaarishetdoorhetStaatsbosbeheer
"genaast"(Jongen,1959).
Inhethiervoorgaande isalietsmeegedeeldoverdewijzewaaropde
bossengebruiktwerden;voorbeschrijvingenvanderecente situatiezij
verwezennaarhfdstukVIII, Westhoffetal.(1973),VandenBroek&
Diemont (1966)endedaargeciteerdeliteratuur.
Aandehandvandegebruiksregels,zoalsdieondermeer indewijsdommen
zijnvastgelegd,kunnenweonshetvolgendebeeldvandebossenvoorstellen.
Inhetalgemeenzalsprakezijngeweestvaneenhakhoutbosmetoverstaanders.Deoverstaanders,hettimmerhout,wordensomsmetnamegenoemd
(eik,beuk,linde);menkanzichvoorstellen,datookkersenofiependiewaardevolhoutvoor schrijnwerk leveren-alsopgaandebomenvoorkwamen.
Daaronderbevond zichhakhout,inallemogelijkegroeistadia.Hetvolgroeidehakhoutwerdbeweid,hetjongerehakhout inhetalgemeenniet.
Plaatselijkmoetenopenplekkenzijnvoorgekomen,dieeengrazigevegetatie
droegen,of soms,opdewatzuurderegronden,eenstruweelvanadelaarsvarenofbrem ("ginster"indewijsdommen)eneenondergroeivan(hei)schraal
graslandof,plaatselijk,kalkgrasland.Devegetatieopdezeopenplaatsen,
diehetminstdirectprofijt leveren (hetkappenvanbremwordt,ongetwijfeld
voordathetalsveevoervanbelangwas,vrijweloveraluitdrukkelijkverboden!),zalnoghetminst intensiefbeïnvloed zijngeweestdoormenselijk
handelen.Welwerd zebeïnvloed doordebegrazing,maarjuistditzal
eenstabiliserend effecthebbengehad.Hetboszelfwerdweinigmetrust
gelaten,maarmenkanzichvoorstellendatjuistdespecifiekewijzevan
beheren,waarbijdebovenstaanderswerdenontzienenmaareengeringdeel
vanhethakhoutjaarlijkswerd teruggezet,eendeelvandeschokeffecten
diedefrequentekapmetzichmeebracht,tenietdeden.Debeweiding,die
zointensiefmogelijkwas,zalvoorkomenhebbendatzicheenzeerdichte
kruidenvegetatievestigde.Bovendienzal tijdenshetekerendebodem
behoorlijk zijnomgewoeld.Juistonderdezeomstandighedenkanmenzich
voorstellen,datallerleiplantendiezichvegetatiefvoortplantendoor
middelvanondergrondse delen (knollen,bollen,wortelstokken)extra
kansenkregen.Wellicht schuilthierinmedeeenverklaringvoorde
extremerijkdomaanbol-enknolgewassen (looksoorten,orchideeën,e.d.)
vandeZuid-Limburgsebossen.Nudebeweidingoveralachterwegeblijft,
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zienweeentoenamevangrondbedekker«alsklimop,geledovenetelen
eenteruggangvandeoverigesoorten»
Debeweidingvond inhetalgemeenplaatsvanbinnenuit,zoalsblijkt
uitdeverordeningenomtrenthetinstandhoudenvandetuynenrondom
debossen,ofsomszelfseenexplicietverbodophetopwatvoorwijze
danookverwijderenvanhoutuitdebosrand (Rijckholt;zieHabets,1891).
Zoom-enmantelvegetaties zullenderhalvegewoonlijkhetrijkstontwikkeld
zijngeweestinhetbos,niet langsderandenervan.
Natuurtechnischgezienzullendebossennietoptimaalontwikkeld zijn
geweest,zekernietoverdegeheleoppervlakte.Deabrupteovergang
vanvolgroeid,beweidhakhoutnaareenminofmeer langeperiodevan
inhetgeheelniets-doen zaldatverhinderdhebben.Hetoptimumzal
wellichtbeterbenaderd zijnnaarmatederegelstenaanzienvande
beweiding inhetjongehakhoutvakerwerdenovertreden.Dedoelstelling
wasechterookbepaaldnietnatuurbeheer,maarmaximaleexploitatie.
Deexploitatiedruk zalnadeFranse tijd,toenalleouderechtsregels
werdenafgeschaft,waarschijnlijk zijnverminderd,zijhetnietabrupt.
Afschaffing vanderegelingen zalopzichnietveelveranderdhebben
aandegebruiksgewoonten. Indiezinzalhetgrondgebruikgecontinueerd
zijn.Belangrijk isechter,datallerlei substitutenvoorbosprodukten
hunintrededoeninde19eeeuw.
Brandhoutwerdvervangendoorsteenkoolenturf,hetekerendoorde
invoervanvoedergranen,etc.Dezeovergang zalgeleidelijkaantot
stand zijngekomenenjuistdezegeleidelijkeverminderingvande
gebruiksdruk zalertoehebbenbijgedragen,dateensituatieontstond,
waarindenatuurmeerkansenkreegdaninvroeger tijdhetgevalwasen
tegelijkertijd beteredanwanneer deexploitatie ineensbeëindig zouzijn.
Hetvermoeden lijktdanookgerechtvaardigd,datdebossen inhetbegin
vandezeeeuwinnatuurwetenschappelijk zinrijkerwarendanzeooitin
deeeuwendaarvoorgeweest zijn.Opdeoorzakenvanderecenteachteruitgang zal elders worden ingegaan.
4. Plateaus
Opdeplateaus tenslotte,verschildehet landschapnietonaanzienlijk
vandatindedalen,hoewelerverwantschap is.Ookhiervindenwe
betrekkelijkvaak langgerekte straatdorpen,omringd door tuinenen
beweideboomgaarden.Deperceelsscheidingen dragenhetzelfdekarakter
alsindedalen.Daaromheen lagenuitgestrektebouwlandcomplexen.
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Deplateauswordenoverigensdoorsnedendoornaarderandentoesteeds
dieperwordendedroogdalen,dietendeleookgeterrasseerd zijn.
Debodemhiervan isgewoonlijkwatzuurderdandievandeomringende
gronden,zodatzeopeenbodemkaart (ziebijvoorbeeld LHWageningen,
1976)duidelijkernaarvorenkomendanopeenhoogtelijnenkaart.Door
dezedroogdalenvertonendeplateauseengolvendeaanblik.
Afgezienvandeboomgaardenendeperceelsscheidingenkwamopdeplateausweinigopgaandhoutvoor.Slechtsopenkeleplaatsen,zoalslangs
hollewegen,warenhoutigegewassenaantetreffen.Daarnaastwerden
poelenomringdmetbomenenkondenafentoezwaresolitairenworden
aangetroffenbijwegkruisen,kapelletjese.d.Hoewelhetlandschap
opdeplateausdusbetrekkelijkgrootschaligwas,washetgrondgebruik
datinveelminderemate.Depercelenwarenmeestalbetrekkelijkklein
(slechtszeldengroterdan1ha); alleendekavelsbijdegrotere
bedrijven,vaak"kasteelboerderijen",warengroter.Doordatdegrondgebruikersbovendiendepercelennogalverspreid haddenenzeelk
huneigenvoorkeurhaddenmetbetrekking totdegewaskeuze,vormden
debouwlanden tocheenrijkgeschakeerde lappendeken.Natuurwetenschappelijkwarendeakkers interessantdoorhetvoorkomenvanallerlei,
elderszeerzeldzameofnietvoorkomende,akkeronkruidenendieren
(dehamster,bijvoorbeeld).

Hethierbovengeschetstegrovebeeldverschiltvanplaats totplaats
nogal.RuwwegvaltZuid-Limburguiteen ineenaantalplateaus,namelijk
datvanMargraten (tussenMaasdal,GeulenGulp),datvanEperheide
(tussenGeulenGulp),datvanVijlen (tussenGeulenSelzerbeek),dat
vanBanerheide (tussenSelzerbeekenEyserbeek)endatvanSchimmertUbachsberg (tussenGeul,Eyserbeek,MaasenGeleen)(Keuning,1965).
StaandeopdeuitzichttorenvanVrouwenheide zijnzeuitstekendte
onderscheiden;eenfraaie schetshiervanwordtgegevendoorHol (1949).
HetplateauvanMargratenvertoonthetzuiversthethierbovengeschetste
beeld. Insociaalopzicht ishetwatgeïsoleerdvandeomringendedalen;
deboeren indedalenhebbengewoonlijkgeengrondenophetplareau.
Deflankenvanhetplateau zijn,meerdanelders,beginpuntvanonderaardsemergelwinninggeweest,terwijl,doordatderandenzosteilzijn,
vrijwel langsdehelerandhellingbossenvoorkomen.Zowelnaardewestrandalsnaarhetnoordenkomenveeldroogdalenvoor,die soms,wanneer
zebreder zijn,opdebovenrand vandehellingenbosdragenen inandere
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gevallengeheel inhetbos liggen (grubben).Deoostrand isminder
sterkgeaccidenteerd enminderbosrijk.
HetplateauvanEperheide isveelsterkerversneden,meestdoordroge
dalen,hoewelerenkelebeekjesbeginnen.Debronnenhiervanzijndoor
bronbosomgevenofliggeningrasland.Deoppervlaktebosishiernaar
verhoudingbetrekkelijkgrootennietuitsluitendbeperkttotdehellingen,maarookverspreidoverdekoppenvandeheuvels,dievaakuit
weinigvruchtbaar zandofgrindbestaan.
Deoppervlaktebouwland isnaarverhoudinggering;graslandenboomgaardennemeneenbelangrijkerplaats in.Kalkgroevenontbreken;welis
plaatselijk indagbouwkalkgewonnentenbehoevevandelandbouwener
liggennogalwatgrindgroeven.Dedorpenzijnergkleinenbestaansoms
slechtsuitenkelehuizen;daarbuiten staannogalwatverspreideboerderijen.Deverspreidebebouwingwordtwelverklaard doordegrondwaterspiegel,diehierdichteraandeoppervlaktekomtendusgemakkelijker
bereikbaar isdanophetplateauvanMargraten,waardehuizenmeer
samengeklonterdzijnrondputten.
HetplateauvanVijlendraagteenkarakter,datminofmeervergelijkbaar
ismetdatvanEperheide:ookhierveelbos (hetgrootstecomplexvan
Zuid-Limburg),ookhierveelweiland enboomgaarden.Zelfsbovenophet
plateau isvrijveelweiland,hetgeenverbandhoudtmetdezwaartevan
dehieraangetroffen loss.Debebouwing is,openkelekernenalsVaals,
Vijlen,MechelenenWahlwillerna,eveneensbetrekkelijkverspreid.
Inditgebiedontspringeneengrootaantalbeken.
HetplateauvanBanerheidebestaatuiteenbetrekkelijk smallerugtussen
Eyser-enSelzerbeek.Dezuidrand istamelijk steilenisgeterrasseerd
meteengrootaantalgraften.Inhetoostelijkdeelliggenenkelebossen
(PlatteBossenenKolmonderbos)enookinenkelegrubbenkomtbosvoor.
Ophetplateaukomenslechtstweedorpenvoorenookvoorhetoverige
iserweinigbebouwing. Degrond,meestbouwland,isvooreenbelangrijkdeelingebruikbijboerenindedorpen langsderandenvanhet
gebied.Slechts langsderanden,langsdebeken,enronddedorpenkwamen
boomgaardenenweilandvoor.
HetplateauvanSchimmert-Ubachsbergwordt thansdoordespoorlijn
Heerlen-Schin-op-Geulintweeëngesneden.Inhetgebied zijnenkele
breukenherkenbaar (vgl.hfdstuk III ).
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Hetoostelijkdeeliseensterkgeaccidenteerd gebied,doorsneden
dooreengrootaantaldroogdalen,dievrijwelalleasymmetrischzijn
(vgl.III.4)enmetnameaandesteilezijde talrijke-deelsmet
houtigegewassenbegroeide -graftenbezitten.Doordatdeondergrond
(Kunraderkalksteen)zeergoeddoorlatend is,komendiepegrondwaterstandenvoor.Inverband daarmeewashetslechtsschaarsbewoond.
Opdeboomgaardenenhetweiland rondomdedorpenna,washetgehele
gebiedalsbouwland ingebruik.Dehiervoorkomendekleefaarde isbuitengewoonvruchtbaar.DeKunraderkalkwerdalindeRomeinse tijdgewonnen
alsbouwmateriaal;laterontstondenoptalvanplaatsenkalkbranderijen
(o.m.bijDal).Plaatselijkkomtkrijtookbuitenoudegroevenaande
oppervlakte;zobijvoorbeeld inhetzuiden,langsdeEyserbeek.Aande
onderrandvandeEyserbossenkandanookeenbuitengewoongoedontwikkeld fragmentkalkgraslandwordenaangetroffen.
InditdeelvanZuid-Limburg komthetsteilstedalvanNederlandvoor:
degrubbebijTrintelen.Hetbovendeeldaarvanismetbosbegroeid;voor
hetoverige treftmenslechtsbosopenkeleplioceneeilanden(bij
HulsenVrouwenheide)enlangsderanden (Putberg,KasteelGoedenraad,
deVrakelberg).
Hetwestelijke deelvormthetminstversnedenplateau.Delösslaag
ishierzeerdik,hetgeenhetvrijweluitsluitendgebruikalsbouwland
sterkbevorderdheeft.LangsderandennaarMaas,GeulenGeleenkomen
enkelebekentevoorschijn;ooktreftmenhiernogalwatbossenaan.
Opeenenkeleplaatskomt langsdebekenmoerasbosvoor.Debekenworden
gevoeddoorwatinfeiteschijngrondwateris:zezijningesnedentotop
decerinthiënklei (vgl.hfdstukIII ) ,eenslechtdoorlatendelaag.
Deliggingvandedorpenlijkteenduidelijkerelatie tevertonenmetde
brongebiedenvandebeken;deverspreidingvandedorpenisdanookminder
"toevallig"dandieophetplateauvanMargraten-hoewelookdaarde
liggingvandedorpennietwillekeurig is.MeerdaneldersinhetZuidLimburgsekomenhierkasteelboerderijenvoor.Ditgrootgrondbezitzal
samenhangenmetderelatiefhogevruchtbaarheid,gevolgvanhetdikke
lösspakket.Reeds indeRomeinse tijdwasditgebied intensiefbewoond,
getuigederestenvanvelevilla's (vgl.Hardenberg,1976).

VI.1
VI. RECENTE ONTWIKKELINGEN INHETGRONDGEBRUIK ENDE INVLOED
DAARVANOPNATUUR EN LANDSCHAP

1.Ontwikkelingenindelandbouw
In devoorgaande tekaten hebbenwegezienhoeonderdeinvloed
vanhetmenselijkhandelennatuurenlandschap zichontwikkeldentot
aan,globaal,hetbeginvandezeeeuw.Natuurenlandschapwaren
daarbijdeweerslagvaneenmaatschappijdieopzichnooitstatischis
geweest.Hetisdanookduidelijk,datnatuurenlandschapevenmin
alsstatischbeschouwdmogenworden.DaarbijgoldechterwatFockema
Andreae (1952)ineenanderverband zofraaiverwoordde:erdrukte
geen"onaflosbarehypotheekvanhetverledenophetheden",maar
tegelijkertijd golddat"hetverledenhethedendraagtenschraagt".
Datwilnietzeggen,dathetverledennooitalsdrukkendofknellend
iservaren.Geenboerzalmetplezierherendienstenhebbenverricht,
geenhoerzalhetprettiggevondenhebbendatdoordenatuurlijke
gesteldheidofdoorrechtsregelsgrenzenwerdengesteldaandemogelijkheid depersoonlijkewelvaart teverhogen.Zogauwzichdanook
demogelijkheidvoordeed eendeelvande"hypotheekvanhetverleden",
waarvanhetlandschapeenonderdeelvormde,aftelossen,isdiekans
aangegrepen.
Dekansenwarenechterbeperkt.Indeeersteplaatsdiendedeeigen
voedselvoorziening veiliggesteld teworden.Paswanneerdathetgeval
was,konvooreenmarktgeproduceerdgaanworden.Wanneerdiemarkt
omgranenvroeg,namhetgraslandareaalaf-eenontwikkeling diein
Zuid-LimburgzeerduidelijkisopgetredenvóórdeFransetijd.
Wanneervoordeliger fruitkonwordengeteeld,doordathetinlandse
graaninprijsnietkonconcurrerenmethetbuitenlandse,zienwehet
areaalboomgaarden toenemen (zieVandeWesteringh,1975,voorenkele
cijfers).Gepaard daaraangingeentoenamevandeveestapel:deboomgaardenwerdenookbeweid.
Inhetalgemeenwarendeveranderingenechterkwantitatiefenkwalitatiefweinig ingrijpendenzekwamenzeergeleidelijk totstand.Daaraan
zalnietvreemd zijngeweest,datdeeconomie inZuid-Limburg,evenals
inanderedelenvanhetland,nogtotverinde19eeeuwmeertrekken
vertoondevaneen"Naturalwirtschaft"danvaneen"Geldwirtschaft".
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Daarbijkwam,datvoorgrond infeitegeensubstituutbestond.
Mestisdatinzekere zin,maarvoordeproduktie daarvanwasook
grondnodig.
Dieperingrijpendeveranderingen innatuurenlandschapmanifesteren
zicheigenlijkpassindsdelaatstedecennia.Dezeveranderingenzijn
hetgevolgvanmaatschappelijkeveranderingen,diezichalveeleerder
aandienden.Eenduidelijkonderscheidbaar tijdstip,alsbeginpunt
vaneenstroomversnelling inhetmaatschappelijkgebeuren,isdaarbij
deFranse tijd.Overigenswarenerdaarvooralweltekenendater
veranderingenop tilwaren.IndiezinisdeFranse tijdslechtseen
"top" inde"golfslagderhistorie".

Indietijdwerden talvanoudejuridischeregelingen,inelkgeval
formeel,afgeschaft,zoalsdeherendiensten,kerkelijke tienden(al
duurdedà'tslechts12dagen!Vgl.Hermans,1947),of ingrijpendgewijzigd,zoalsderechtenopdenovale tienden (eenheffingopde
Produktenvanontginningen).Nietalleenhetmaatschappelijkkader
verandert,ookhettechnische.Dewetenschapkrijgtbelangstelling
voordelandbouw,deeerstevoorlichtingkrijgtgestalte (inLimburg
alvanaf1801;vgl.Rogier,1976),nieuwewerktuigenwordenontwikkeld,
meerproductieverassenvanlandbouwgewassen doenhunintree,bijlandbouwhuisdierenwordtmetsuccesgestreefdnaarverhogingvandemelk-

gift,c.q.devleesproduktie.

Mogelijkmoetindeproductievanmestoverigensookeenarbeidsbesparendehandelingwordengezien.Waarbijveelveldwerkzaamheden
geenrelatiebestaat tussenarbeidstijd enopbrengstkanhetin
tijdenvanschaarsteaanarbeidefficiënter zijndoormiddelvan
bemesting testrevennaareenzohoogmogelijkeopbrengstperhectare.
Indiezinzoumestdaneensubstituutvoorarbeidkunnenzijn.
Bijbeslissingendienaangaande zaleenboerzichoverigensdoormeer
overwegingenhebbenlatenleiden,zoalsdeteverwachtenmeeropbrengst
bijbemesting,debeschikbaarheid vangrondenarbeid,dekostenvan
arbeidbijhetverminderenvandebemestingenhetinproductienemen
vaneengroterareaal,dewaardevanveeteeltproductene.d.Perbedrijf
zullendiebeslissingenverschillend zijnuitgevallen,doordatde
omstandighedenvarieerden.
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Debelangrijkstevindingwasechterweldievanbiologenenchemici
alsSenebier,DeSaussure,Liebige.a.,datvoordevoedingvan
plantenanorganische stoffennoodzakelijk zijn.Eenvolgendestap
wasdeervaring datnaarmatehetaanbod daarvansteegookdeomvang
vandeproductie toenam-daarmeewerddebasisgelegdvoorhet
gebruikvanwatkarakteristiek genoeg"kunst"-mestwordtgenoemd.
Metdeintroductiedaarvanwordtdegrensverlegdvandebelangrijkste
beperking diedelandbouw totopdatogenblikhadondervonden:het
natuurlijkevoortbrengendevermogenvandegrond.
Ookvoordebedrijfsvoeringhaddeintroductievankunstmestgevolgen.
Nietalleenbetekendehetdemogelijkheid omhetgrondgebruikvan
zowelakkersalsgraslandoptevoeren,hetbetekendeookdespringladingonderhetsysteemvanhetgemengdebedrijf,debelangrijkste
factorbijdetotstandkomingèninstandhoudingvanhetZuidlimburgse
landschap.Voordeproductievanakkerbouwgewassenwasmenimmersniet
langeruitsluitend aangewezenoporganischemest.Voorzovermendaar
tochnogprijsopstelde-endatdoetiedereboer-werdendetekorten
daaraanopgeheven,doordatophetareaalgraslandmeerveekonworden
gehouden.Inprincipewasechterdemogelijkheid geopendover tegaan
totspecialisatieopeenenkeleproductietakendustotontmenging.
Toch isvanontmengingaanvankelijknognauwelijkssprake.
Hetgemengdebedrijfbiedt,ookalzijndebedrijfsuitkomstengemiddeld
zekertegenwoordig -lager,zekeaiiedendieontbrekenopgespecialiseerde
bedrijven,waarbijallesop één kaartwordtgezet.Bijnaveertig
eeuwenstrevennaarrisicospreiding laatookindatopzichtzijn
sporenna.Nog indevijftigereneendeelvandezestigerjarenwas
hetgemengdebedrijfverreweghetbelangrijkstebedrijfstypeinZuidLimburg (vgl.Jongen,1959).
Welwashetkaraktervanhetgemengdebedrijf toenalingrijpend
veranderd.Nietlangerstonddeveeteelt tendienstevandeakkerbouw;
erwaszelfssprakevanhetomgekeerde.Ookalsweafzienvandestreek
tussenGulpenSelzerbeek, wasinhetZuid-Limburgse deakkerbouw
inhetbeginvandevijftigerjarennog slechtsgoedvoorca.1/3
vandebedrijfsinkomsten.Deveehouderij isverantwoordelijkvoorde
1

H

overige2/3.Indezuidoosthoek,hetLandvanGulpenvandevroegere
VerslagenvandeLandbouw,levertindiezelfde tijddeakkerbouw
minderdan17„vandebedrijfsinkomsten-hoewelhet landbouwareaal
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daardanaltijdnog1/3vanhettotaleoppervlakaancultuurgronden
inbeslagneemt.
Datillustreertook,hoezeerdeakkerbouwvanbetekeniswasvoor
deveeteelt.Slechtstarwe,suikerbietenenconsumptie-aardappels
wordenbuitenhetbedrijfverkocht.Rogge,haver,gerst,voederbieten
en-aardappels,dekoppenvandesuikerbieten,stoppelknollen,klaver
e.d.wordenaanhetveevervoederd.Eenaantalakkerbouwgewassenis
daninmiddelsvanhettoneelverdwenen:spelt,brem,hennep,lupine.
Behalvedeveeteelt,wasookdefruitteeltintoenemendematevan
belanggeworden.OphethoogtepuntwasinZuid-Limburgbijna k van
hetareaalaancultuurgrondenmetboomgaardenbedekt.Aanvankelijk
betrofheteenonderdeelvanhetgemengdebedrijfendegrasopbrengst
bleefvanbelangvoordeveestapel.Later,nadevijftigerjaren,
komenopfruitteeltgespecialiseerdebedrijvenop,waardehoogstammen
vervangenzijndoorlaagstamen/of struikvormen.Degrasopbrengst
speeltdaargeenrolmeer.
Hoewelplaatselijk,zoalsindeomgevingvanMaastricht,alvroeg
sprakewasvanminofmeergespecialiseerde tuinbouwbedrijven,was
iedergezinvoordevoorzieningvangroente,textiel,kleurstoffen,
e.d.aangewezenopdeeigentuin.Rondomelkdorpwerddanookeen
complexvantuinenaangetroffen.Hoeweldatinzekerezinnogsteeds
hetgeval is,isdebehoefteaandeproductenervantochaanzienlijk
verminderd.Eenaantalgewassenwordtdanooknietofnauwelijksmeer
aangetroffen,zoalshuttentut,meekrap,wouw,vlas.Indezeeeuw
komentuinbouwteeltenop,dieinZuid-Limburgwelophelespeciale
plaatsenwordenuitgeoefend:deteeltvanchampignonsenwitlofin
groeven.
Vanechte specialisatieenontmenging ispasdelaatstetien,vijftien
jaarsprake.Degevolgendaarvanvoornatuurenlandschap zijnwel
zeeringrijpend.Deontmenging iséénvandebijverschijnselenvande
ingrijpende structureleveranderingen indelandbouw.Eenander,ermee
samenhangendverschijnsel,isdeafvloeiingvanarbeiduitdelandbouw.
Werkten,inheelLimburg,in1947nog35.000mannen (bijna197«vande
beroepsbevolking)indelandbouw,in1971 isdataantalgedaald tot
15.000 (noggeen67»vandeberoepsbevolking).Aanvankelijkkondennog
velehandenwerkvindendoordathetgrondgebruik,zowelophetintensiefalsextensiefgebruiktecultuurland (waarvanhetlaatste inde
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loopvande19eeeuwsteedsfrequenterals"woestegrond"wordt
aangeduid),werdgeïntensiveerd.Ditprocesvanintensivering
verliepaanvankelijknog traag:zowasvlakvoordeoorloghet
stikstofgebruik,hoewelgestadiggestegenvanafca.1900,nog
geenvijfdedeelvanwathetnuis.Welwerdalevenintensief
alsnugebruikgemaaktvankali-enfosfaatmeststoffen(Landbouwcijfers,1974en1977).Deproductievandegrondwasindietijd
echterzekernietdemaximaal,technisch,mogelijke.
Naarmateheteindpuntvandeintensiveringsmogelijkhedendichter
inzichtkwam,zienweookeenversterkte tendensnaarontmenging.
Inzekerezinisontmengingopzichookalalseenvormvanintensivering tebeschouwen.Deeffectenervanvoorhetlandschapen,
inrelatiedaarmee,voordenatuur,zijnechterduidelijkerzichtbaar,ookvoorniet-biologen.Ineengemengdbedrijfimmersishet
altijdmogelijkgeweest,eventuelebeperkingen,ofdienuvan
cultuurtechnische,bodemkundigeofmaatschappelijke aardwaren,op
tevangenindebedrijfsvoering.Bijeengespecialiseerdbedrijf,
wanneerdatalthansnoggrondgebondenis,isdatveelminderhet
geval.Daardoor stijgtookderoepombijvoorbeeld cultuurtechnische
werken,omdatmendaarvanoplossingenverwacht,althansvooreen
aantalals"technisch"beschouwdeproblemen.Vandezeproblemen
kunnenwordengenoemdwaterhuishouding,kavelgrootteen-vorm,versnipperingvanhetingebruikzijndeareaal,terreinhelling,ontsluiting,e.d.
Hetvoorgaande,n.1.datdergelijke"technischeproblemen"pas
manifestwordenbijvergaande intensiveringvanhetgrondgebruik
enbijontmengingverdientwellichtenigetoelichting.
Menkanzichvoorstellen,datdiezakenookopeengemengdbedrijf
aandeordewaren.Daarbestondechterdemogelijkheid ombijvoorbeeldbeperkingen indevochtvoorziening optevangendooropde
droogstegrondeneengewastetelen,datdaarrelatiefmindergevoeligvoor is,zoalsroggeendenatstegrondenalshooilandte
gebruiken.Bijenigeintensivering zijnerooknogweloplossingen
mogelijk:eennavruchtnaderogge,tweesnedenvanhethooiland.
Wanneerhetbedrijfechterbijvoorbeeld gaatspecialiserenopde
melkveehouderijendaartoedeveestapelvergroot,zijndedroge
grondenmaareendeelvanhetjaaralsweiland tegebruiken;voor
hetnattehooilandgeldthetzelfde.
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Wanneerdeveedichtheid nunoggering is,hoeftdatopzichnogniet
veelproblemen tegeven:inhetvoor-ennajaarkanwordengeweid
opdedrogegronden,indezomeropdenatte.Wordtdeveebezetting
echterhoger,danwordendeaanpassingsmogelijkheden geringer:het
drogegrasland zalberegendmoetenworden,hetnatteontwaterd.
Tenaanzienvanbijvoorbeeld deversnipperingvanhetgrondgebied
geldendergelijkeoverwegingen.Nog inhetbeginvandevijftiger
jarenwashet arbeidsinkomen op goed en slechtverkavelde bedrijven
indeKrimpenerwaard evenhoog (Dijkstra, 1951)• De mogelijkheid
bestond toennogomdeproduktieop een deel vanhet areaal op
tevoeren enop demeestveraf gelegenpercelen zeer extensief
teboeren.Per eenheid produktwaren daarbijde arbeidsaanspraken
praktisch gelijk, vrijwel onafhankelijk van de verkaveling.
Dergelijkemogelijkhedenontbreken langzamerhandvrijwelgeheel:
allebeschikbaregrondmoet,wildeboeralthanseenenigszinsredelijk
inkomenhalen,maximaalwordengebruikt.Daarmeeishetbehoudenbeheer
vanlandschappelijke structurenenvandenatuurlijke inhouddaarvan
vooraleenmaatschappelijkprobleem:deindividueleboerisnietin
staatzichteonttrekkenaandeeisendiedemaatschappij ineenander
verband,n.1.opdelandbouwmarkt,aanhemstelt.Diéeisenzijnverwoord inhetVerdragvanRome:producerenopdemeestgeschikteplaats,
tegenzolaagmogelijkeprijzen,nietteveelofteweinig.Pasdan
wordthemeen"redelijke"beloning inhetvooruitzichtgesteld (zie
bijv.Louwes,1970;Horring,1970). Indiedoelstellingen ligtdan
ookinfeitedegrondoorzaakvanhetfeitdatdeboer,eensdebelangrijkstearchitect,aannemer,beheerderenbewonervanhetlandschap,
thansdebelangrijkstevernietigerdaarvanis.Hijisdatniet,omdat
hijdatzelfzowil,maaromdatdemaatschappijdatvanhemvraagt,
ookalgebeurtdatnietexplicietofwordthijerzelfswelomveroordeeld.

2.Gevolgenvoornatuurenlandschap
Deveranderingeninhetagrarischgrondgebruikhebbendiepgaande
sporenachtergelaten innatuurenlandschap.Inhethiernavolgende
kunnenerslechtsenkele-endannogglobaal-wordenbelicht.
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Deintroductievankunstmestbetekendenietalleeneen(tijd-)bom
onderhetgemengdebedrijf,maardaarmeeookondernatuurenlandschap.
Velevanoudsmarginalecultuurgronden (degemeynten,dedriessen)
kondennuopeenmeerdirectewijzewordengebruiktvoordevoortbrengingvanagrarischeproducten.Heidenenheischralegraslanden,
inhetbeginvandezeeeuwblijkensdegegevensvanDeWever(1911-1923)
nog steedsvoorkomend,zijnthansgeheelverdwenen.Slechtsopenkele
plaatsentreftmennogwat schralerevegetatiesaan,diedeoorspronkelijkearmoedevandeondergrond (vuursteeneluvia,zand,grind)verraden
doorsoortenalszandblauwtje,thijm,schapezuring,struisgras,brem.
Inhetalgemeenzijndatdanwegbermen,hoewelfragmenteninhetgraslandnogkunnenwordenaangetroffenonderafrasteringenofopde
steilehellingenvanverlatengrindgroeven.Kennelijk isdaardan
minder intensiefgemest.
Ookanderegrazigevegetaties,dieinZuid-Limburg ineengrote
variatievoorkwamen,zijningrijpendveranderd.Daarbijissprake
vaneensterkeuniformering:gewoonlijkdominerensoortenalsEngels
raaigrasen,bijietsminder zwarebemesting,zachtedravik.Zelfs
kamgras,tochookeensoortvanvoedselrijkegraslanden,ontbreekt
tegenwoordignagenoeg.Deenigekruidendiewatregelmatigerworden
aangetroffenzijnmuur (opplaatsenwaardekoeienvlaaienniettijdig
gespreid zijn)enpaardebloemen (daarwaardegrasmatdoorovermatige
drijfmestgiftenverbrand is).Buitendereservatenkanmennogslechts
sporadisch-endanfragmentair -vertegenwoordigersaantreffenvan
deuiteenlopendegrazigevegetatiesdiekarakteristiekwarenvoor
zulkeuiteenlopendebodemsalsvuursteeneluvia,lossvanverschillende
dikteensamenstelling,kalkgronden,alofnietzinkbevattendebeekbezinkingsgrondenenzulkeuiteenlopendevochtomstandighedenals
kurkdroog,goedvochthoudend,permanentdrasdoorkwel,wisselvochtig,
etc.Overigensiszelfsineenaantalreservatendesituatieniet
ideaal,doordatvanhoger liggendegrondenmeststoffen inwaaienof
-spoelen.
Voorzoverhetgraslandenindebeekdalenbetreft,zijndezenogaleens
drogergeworden-waarbijtegelijkertijd deamplitudovandegrondwaterbeweginggewoonlijk toeneemt-doorgrondwaterwinning (zie VII ).
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Inveelgevallenzijnechterookbron-ofkwelsituatiesverdwenendoor
drainage,hetdichtstoppenvanbronnen,e.d.omeenintensieverlandbouwkundiggebruikmogelijk temaken.
Opditogenblikisdemestgiftinhetalgemeenzohoog,datzoernog
sprakezouzijnvanverschilleningebruikswijze (hooiland,weiland,
wisselweide),dezedaardoorwordenoverschaduwd.Noggeentienjaar
geledenkondeninelkgevalhooilandennogwordenherkenddoorhet
voorkomenvansoortenalsbereklauw,peen,margriet,e.d.Behalvein
wegbermen isvandergelijkevegetatiesnauwelijks sprakemeer.Mogelijk
isdaarbijookdeveranderdewijzevanruwvoerwinningvanbelanggeweest.
Waarvroegerhooiwerdgewonnen,waarinverschillendekruidennogtijdens
hetdrogenzaadkondenzettenenverliezen,isbijdevoordroogkuilen
dietegenwoordiggangbaar zijn,sprakevaneenveelkortereveldperiode.
Bovendienwordthetgewasineenveelkorter stadiumgewonnenomde
hergroeiweereerderopgang tekrijgen.Demeesteniet-grasachtigen
zijndaardoornietinstaateenvolledige levenscyclusdoortemakenen
verdwijnenderhalveuitdevegetatie.Opdevoordroogkuilen zelfkan,
wanneeralthanseengronddek isaangebracht,nogweleenseenfragmentaireakkeronkruidenvegetatiewordenaangetroffen.
Deinvloedvandehogeremestgiftenopdevegetatievandeakkersis
opzichvermoedelijk slechtsindirectvanbelang.Hetbouwlandwerd
immersaltijd alzozwaarmogelijkbemest.De indirecte invloedis
gelegenindeomstandigheid datvroeger inhetjaareendichtestand
(bijgranen)c.q.eengeslotengewas (hakvruchten)wordtbereikt.Waar
demeesteakkeronkruidgezelschappenmetnameinhetvoorjaarveellicht
vragen,ligthetvoordehand,datzenumeernaarderandenvandepercelenzijnteruggedrongen.Daarimmerskanookvanopzijlichtinvallen,
terwijlbovendiendeontwikkelingvanhetgewasdaargewoonlijkenigszinsachterblijft.Vaakvertonendeonkruidgezelschappen danweleen
watafwijkendkarakter.Metnameopdewendakkersisdestructuurminder
los,waardoorbijvoorbeeldkweek,akkerdistelofkamille-soortensterker
kunnendomineren.
Ookeenandereindirecte invloedvandezwaarderebemesting isniet
onbelangrijk.Doordezwaarderemestgiften ishetmogelijkgeworden
meerproductieve rassenteintroduceren.Bijgranenbleek,datenerzijds
deneiging totlegerenvanhetgewastoenam,anderzijdsdegevoeligheid
voorbijvoorbeeld roesten.Hetlegerentrachtmentevoorkomendoor
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hetgebruikvanzgn.haIraverkorters-waardooroverigensdegevoeligheid
voorafrijpingsziektennogverder toeneemt.Daaraantrachtmente
ontkomendoorrassenteontwikkelendieafrijpenvoordezeplagenzich
sterkkunnenuitbreiden.Daardoorkomtdeoogsttijdvroeger teliggen,
zodatveelakkeronkruidennietinstaatzijnhunlevenscyclus tevoltooien.
Inditverbandkunnenwordengenoemdgeleganzenbloem,akkerleeuwebek,
zomer-enakkerandoorn.

Eenanderefactordieinditverbandvanbelang is,isdatmenhetgraangewasnietmeerophetveld laatnadrogen,maardirectafvoert.Voorzover
daarbijhetstronogophetlandachterblijftendannietwordtopgebrand,
wordthettochvrijweldirectnadeoogstondergeploegdomnogeennavruchtmogelijk temaken.Ditsnelleploegenbetekentook,datdie
soortendiedecombineontsnappenenvroegerhetaspectvandestoppel
bepaalden,zoalshondspeterselie,kleinewolfsmelk,spiegelklokje,blauw
walstro,verschillende leeuwenbeksoortene.d.,eveneensnauwelijksin
staatzijnhunlevenscyclus tevoltooien.

Ookanderewijzigingen indebedrijfsvoeringzijnvanbelang.Genoemd
kunnenwordendebetere zaadzuivering,hetinonbruikgerakenvanhet
drieslagstelselendaarmeegepaald deintroductievannieuwevruchtwisselingsschema's,dekomstvanbeterkerendeploegenen,wellicht
hetmeestbelangrijke,deopkomstvanbiociden.

Deafschaffingvanhetdrieslagstelsel,waarbij,zoalswe inhfdst.IV
zageneendriejaarlijksecyclusvanwintergranen-zomergranen-braak
inachtwerdgenomen,isvermoedelijkeenbelangrijke redenvoorde
achteruitgangvanenkelemeerjarige akkeronkruiden,zoalsaardkastanje,
aardaker» akkergeelster,schermvogelmelk.Onkruidbestrijdingwasimmers
ingraangewassenveelmindergoedmogelijkdaninhakvruchten (diezo
genoemdwordenomdatdaarinmetdehakonkruidenwordenbestreden).
Zolanggraneninhetbouwplandomineerden,kondendergelijkeplantendie
ookindebraak standhielden-waarbij zichdanoverigensnogandere
soortenvoegden-nauwelijksgeweerdworden.

Ploegenheeftaltijdalsbelangrijkste functiegehadhettetelengewas
eenvoorsprongopdeonkruiden tegeven.Beterkerendeploegenbetekenden
duseenachteruitgangvandezeonkruiden.Dezeachteruitgang isthans
welzeerspectaculairgewordendoordatnuookvanherbicidengebruik

VI.10

gemaaktkanworden.Slechts-gevreesde-eenzaadlobbigenalswindhalm,
wildehaver,duist,kweek,ontsnappendaargoeddeelsaan,althansin
graanakkers.Inbietenakkers zietmenthansvaaknauweverwantenvan
debiet,meidesoorten,domineren,omdatdiezichevenzeermoeilijk
latenbestrijdenzonderhetgewenstegewaszelfookaantetasten.
Naastherbicidenwordenterbestrijdingvanongewenstediersoorten
insecticiden,acariciden,rodenticidene.d.gebruiktenterbestrijding
vanschimmelziektenfungiciden.Dezemiddelendragendezebenamingen
echteralleenmaar,omdatzedebetreffendeplaaghetmeesteffectief
bestrijden-zedodenveelmeerorganismen.Denaambiocidenlijktdan
ookjuister.Opdeonkruidvegetatieshebbenze,hoewelgerichtonderzoek
daarnaar schaarsis,ontegenzeggelijk eenfunesteuitwerking.Deboeren
zullendaaroverigens,begrijpelijk,andersoverdenken.

Eenaantalgewassenwordtnietofnauwelijksmeergeteeld,zoalshennep
(behalveinenkelealternatieve tuintjesofalswindscherm),koolzaad,
vlas,e.a.Ongetwijfeld hebbenookdezeeenkarakteristiekeonkruidenvegetatiebezeten,maardesamenstelling ervankunnenwenauwelijks
meernagaan.Zekeris,dathetvlaswarkruid thansnietmeervoorkomt;
vermoedelijk isookvlasdolikuitgestorven.Voortszijnenkelenieuwe
gewassenopgekomen,waarvankwantitatief demais (aanvankelijkkorrelmais,nuvrijweluitsluitend snijmais)debelangrijksteis.Vangoed
ontwikkeldeonkruidvegetaties ishierondergeensprake,ookaldoor
hetintensievegebruikvanbiociden.Slechtskweek,hanepoot,muuren
somshoenderbeetkunnenwordenaangetroffen.Maisisechter,wanneer
hetenigehoogtekrijgt,zódicht,datook zonderonkruidbestrijdingvermoedelijknauwelijksvanonkruidvegetaties sprakezouzijn.
Een eigenaardigheid van snijmais is,dathetnauwelijks overbemestkanworden.Bijdeandereakkerbouwgewassenisalvrijvlug
sprakevanmestgiftendiezohoog zijn,datopbrengstdalingopgaat
treden.Voordeomgevingbrengtmaisderhalverisico'smetzichmee,
diegroterzijndanbijdeconventionele gewassen:bijoverbemesting,
waartoebijdehuidigemestoverschottendeneigingbestaat,isookhet
risicovanverhoogdeaf-enuitspoelinggroter.
Ookvooreenaantaldierenzijnakkersvanbelang.Datdatnietaltijd
naardezinvandegrondgebruikerswas,blijktbijvoorbeeld uitbepalingenindeWijsdommenoverhethoudenvanduiven (zieHabets,1891).
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Zeerdirectgeldtdatnatuurlijkvooraandeakkergewassenenonkruiden
gebondenfytofagenofdaaropweerprederendeofparasitaireorganismen.
Indirectgeldthetvoordierendievoorhunvoedselvoorzieninggeheel
ofgedeeltelijkafhankelijk zijnvanhetbouwland.Nietaltijdgaat
hetdaarbijomhetgraan,zoalsbijdehamsterofdehoutduif.
Regenwormen,kevers,vliegenmadenofgraankorrels indeophetland
gebrachtemestvormenvoorveeldiersoorteneenaanvullingophetmenu
ofzelfsgedurendeeendeelvanhetjaarhetenigevoedsel.Daardoor
ontsnappenzeooknietaandewerkingvanbiociden.Viadeziekeof
stervendedierenkunnenookroofdierenen-vogelsdaarnaweerte
prooivallenaandezemiddelen,zoalsinmiddelsgenoegzaambekendmag
wordenverondersteld.

Zowelindeakkerbouwalsdeweidebouw iseenstrevenwaarneembaarnaar
groterepercelen.Aanditstrevenzijntalvanheggen,graftenenonverhardewegentotzelfshollewegenaantoetenoffergevallen.Men
vergelijkebijvoorbeeld eentopografischekaartvanhetrui1verkavelingsgebiedRansdalerveldvanvóórenvannàdebehandeling.Opvrijwelalle
flauwerehellingenzijndegraftenweggeschoven.Opdesteilereisdat
weliswaarvaaknietgebeurd,maardaarzijn,inhetplanvantoedeling,
groterekavelsgemaakt,waarbinnennumeerderegraftenvallen.Omdat
gebruikalsbouwlandkennelijkopproblemenstuit,vindterthansbeweidingplaats.Daarbijblijftvanveelgraftenweinigmeerover,doordat
zedoorhetveewordenafgetrapt.Isdevegetatieeenmaalverwijderd,dan
kanerosiegaanoptreden,waardoor zeopdenduurtochookverdwijnen.
Overigensisdaarvoornatuurlijkgeenruilverkavelingnodig;ookelders
zietmenditprocesweloptreden.Daarbelemmerenechterineengroot
aantalgevallennog steedsdegebruiks-eneigendomsverhoudingeneen
actiefbevorderenvanditproces.

Ookbijheggen,rijenknotbomene.d.geldt,dateenruilverkavelinghet
procesvanaftakelingeneliminatie sterkbevorderd,maardathetgeen
voorwaarde is.Hetprocesisalingezetvanafhetogenblik,dataan
heggenallerlei-goeddeelsonbewezen-negatieveaspectenwerdentoegeschreven.Depositievewordengewoonlijkgenegeerdofzelfsontkend.
Hetzoumetname inZuid-Limburg interessantkunnenzijnomeenseen
onderzoek tedoennaarhetvoorkomenvannachtvorstschade ingebieden
métenzonderheggen.Ookvoordeerosiebestrijdingzijnzenog steeds
vanbelang.

VI.12

Tenaanzienvandevegetatievanheggen,hagen,graften,holle
wegen,wegbermen,e.d.kannogwordenopgemerkt,dathettoenemendegebruikvan(kunst)mestenbiocidennietongemerktvoorbij
isgegaan.Inveelgevallendominerenthansbrandnetel,muur,
kleefkruid,zevenbladenandereruderalesoortendevegetatie,
terwijlvroegervaneenrijkeverscheidenheid sprakewas.
Noggeentienjaargeledenwashetmogelijk ineenwegberm,over
eenafstandvanslechtsenkelehonderdenmeters,ruim100soorten
hogereplantenwaartenemen.Thansisdatvrijwelnergensmeer
mogelijk.Welkunneninsommigegevallenakkeronkruidenworden
aangetroffen.Waarechterindiegevallendeoorspronkelijke
vegetatiegewoonlijk inhetjaarervoordoorbespuitingvolledig
isuitgeroeid,zalduidelijk zijn,datdergelijkeonkruidenmet
gemengdegevoelensbekekenkunnenworden.Overigensisinveel
gevallengeensprakevanmoedwillighandelen.Somswordenbijhet
bemestenhagen,bosrandene.d. zelfsbewustvermedenofwordt
rekeninggehoudenmetdewinde.d.Dooraf-ofuitspoelingkan
echtertochnogzoveelmestindebetreffendeelemententerecht
komendatzeernstiggeëutrofiëerdworden.Datookondergrondse
verplaatsingeenrolspeelt,blijktweluitwaarnemingen,dat
zelfsmiddeninhellingbossenplaatsenmetgestoordevegetatiesvoor
kunnenkomen.Metnamewaarbijvoorbeeld zandofgrindlagenvoorkomen,ligtdatvoordehand.
Ookdedierenwereldindergelijkeelementenondervindtdenegatieve
invloedenvandehierbovengeschetsteontwikkelingen.Datklemt
temeer,waarvoorsommigediersoortengraften,hollewegene.d.belangrijkeréfugiabetekenenofeenrolspelenals"steppingstones"
tussendebossen (vergelijkDenBoer,1977).IncLitverband zijook
verwezennaardebeschrijvingenvandeafzonderlijkeelementenen
vandefauna.
Metbetrekkingtothetbeheervanwegbermenenbosseniseenandere
negatieveontwikkelinggeweesthetwegvallenvanhetagrarischgebruik.Bossenwerdendooreenbelangrijk deelmeteenlandbouwkundigoogmerkbeheerd:zeleverdenveldvruchten,gras,e.d.voor
hetweidendevee.Doordebegrazingenhetekerenwerdvoorkomen
datzicheengeslotenbodemvegetatievestigde.Nubegrazingniet
meervoorkomt,zienwedatsoortenalsgeledovenetelenklimop
debodemvollediggaanbedekkenendatdaardoortalvanandere
soortenhetveldmoetenruimen.
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Ookdevegetatiesvanmantelsenzomen,hoewelwaarschijnlijkecht
optimaalontwikkeldvoornamelijklangsopenplekkenbinnenenniet
buitenlangsbossenvoorkomend (vgl.hoofdstukV3.)» zijndoor
hetwegvallenvandebegrazinguiterstzeldzaamgeworden.Dergelijke
vegetatieskwamendestijdsookvooropmethoutgewasbegroeide
graften.Debegrazingisdaarweliswaargebleven,maarhierisde
differentiatie,zoalswehierbovenzagen,goeddeelsverdwenendoor
deintensieverebegrazing,doorbespuitingenwellichtdoorexcessievebemesting.Vaakisookhethoutgewasverwijderd.Ookwegbermen
wordenthansnietofnauwelijksmeeragrarischgebruikt.Inhet
gunstigstegevalwordternogweleensgehooid.Ookvroegergebeurde
datplaatselijk,maarbelangrijkerwas,daterondertoezichtvan
eenherdergeweidwerd.Omeengrazigevegetatietebevorderen
werdenvelebermeninhetvroegevoorjaarafgebrand.Dathadals
doeleventueelaanwezigemosvegetatie tevernietigen,omdatdie
uiteenoogpuntvanvoedingvoorgrazendvee-letterlijk-minder
zodenaandedijkzette.

Tenslottenzijnogietsopgemerktoverdeboomgaarden.Vatnuals
ouderwetseboomgaardenwordengezien,namelijkhoogstamboomgaarden
zijninfeitetamelijkrecenteverschijningen,zoalsweinhoofdstukIValzagen.Vóór,ruwweg,detweedehelftvandevorigeeeuw
kwamenboomgaardenslechtsrondomdedorpenvoor,minofmeer
onafhankelijkvandegrondsoort.Delaterehoogstamboomgaarden
zijninhetalgemeenopvoorfruitteeltmeergeschikteplaatsen
aangelegdendielagennietnoodzakelijkerwijze indenabijheid
vandedorpen.Vatassortimentenleeftijdsopbouwbetreft,waren
zealheelwateenvormigerdandeoudefruitweiden.Delaagstamboomgaarden zijninfeiteeenuitersteontwikkeling:hierinvindt
inhetgeheelgeenbeweidingmeerplaats,destrookgrondwaarin
debomenstaanwordtkaalgehoudenenervindentalrijkebespuitingenplaats.Zelfsvisueelishunbetekenisgering:vrijwel
zonderuitzonderingliggenzebovenopdeplateausenineendichte
elzen-ofpopulierensingel,waardoordebloeialbijnaongemerkt
voorbijgaat.Deoecologischebetekenisiszeergeringtotnihil,
ofzelfsnegatief:deinvloedvanbemestingenbespuitingenkan
zichtotindeomtrekuitstrekken.
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VII. MENSELIJKE AKTIVSEITEN INBEURBAUE SFEER ENDE INVLOED
DAARVAN OPNATUUR EN LANDSCHAP
1.Inleiding
Alhetgeenmetmenselijke aktiviteiten als wonen,werken,
verkeer envervoer,recreëren,e.d.vandoenheeft,met
uitzondering vanhetbedrijven vanlandbouw,kan als
urbane aktiviteit worden aangemerkt.

Enigeurbane aktiviteit vond altijd alplaats,ook inde
goeddeels agrarische samenleving vanvroeger eeuwen.Ten
dele lag die inde sfeervandehandel inendeverwerkingvanlandbouwprodukten (bierbrouwerijen, jenever- en
stroopstokerijen,textielnijverheid, leerlooierijen, e.d.).
Daarnaast bestond enige nijverheid inde zinvan toeleverende industrie naar de landbouw (smeden,kuipers,
wagenmakers, e.d.), maarmin ofmeer los daarvan zienwe
ook andere aktiviteiten.
Inhoofdstuk IV is daar al enigszins opingegaan; indit
verband zijnog eens gewezenop de delfstofwinning, de
fabricage vanoorlogstuig,papierbereiding, aardewerkindustrie,e.d.Met name in delaatste decenniavan de
vorige eeuw en indeze eeuw zienwe,wat datbetreft,een
krachtige ontwikkeling.

Hierbij zijn een aantal factoren vanbelang geweest.De
bevolkingnam sterker toe dan coit inde eeuwen daarvoor
het geval was geweest, terwijl debehoefte aan arbeid
inde landbouwniet ofnauwelijks toenam.Debevolkingstoename werd mede veroorzaakt door debetere medische
voorzieningen en een stijgend aanbod vangoedkope granen
uitRusland,Polen,later ookNoord-AmerikaenAustralië.
In Limburgbleef de groei vandebevolking overigens lang
achter bij die inderest vanhet land, waarschijnlijk
niet tengevolge van slechteremedische voorzieningen het sterftepercentage isvoor 1900lager dan inde rest
vanNederland -maar door eenniet onaanzienlijk lager
geboortecijfer.
De aanvoer vanvoedselgranen uithet buitenland wasaanleiding totde enorme landbouwcrisis die inde vorige
eeuwookNederland teisterden.

VII.2

Onderdieomstandighedennamdewerkgelegenheid inde
landbouw,ondanksintensiveringvanhetgrondgebruik
enspecialisatieopandereproduktennauwelijkstoe.
Absoluutiser,overgeheelNederland,nogwelsprake
vanenigestijging(indelaatste60jaarvandevorige
eeuwmetca 10%);indiezelfdeperiodeisdetotale
omvangvandebevolkingechterbijnaverdubbeld
(Hermans,1947;Mulder, 1951).
Degroeiendebevolkingmoestdusvoornamelijkinandere
sectorenwerkvinden,namelijkinmijnbouw,nijverheid
enhandel,indeurbanesfeerderhalve.Dezichsterk
ontwikkelendewetenschapentechniekbiedenwatdat
betreftookgrotereennieuwemogelijkheden.Inde19e
eeuwzienwedanookeenforsegroeivandestedenen
eensterkegroeivandeinfrastructurele voorzieningen
(wegen,waterwegen,spoorwegen).
Binnendeverstedelijkendegebiedenzienwedatwoon-en
werkfunctiesteedsmeergescheidenraken.Aanvankelijk
isdatnogmaaraarzelend-menwoondewelnietinde
fabriek,maartochweldichtindebuurtdaarvan.
Wanneerdestijgendearbeidsproduktiviteit inlater
tijdenookvertaaldwordtinhogerelonenenmeervrije
tijd(in1850wasdewerkweeknog84urenlang!(vgl.
Steigenga,1964)wordendefunctieswonenenwerken
steedsmeerruimtelijkgescheidenvervuld.Menbegint
hetsteedsonplezierigertevindenonderderookvande
eigenbedrijvigheid tewonen,laatstaandevrijetijd
doortebrengen.DetweemijnbouwcentrainZuid-Limburg
illustrerendezetendens.Inhetoostelijkemijngebied
waardeexploitatieheteerstebegon,isdebebouwing
sterkgeconcentreerdronddemijnzetels.RondSittard
enGeleen,waardemijnbouwlaterbegon,isdatinveel
minderematehetgeval.Daarwerdendemijnwerkersook
perbusvanhuisgehaald.
Ookindeprivé-sfeerstijgtderhalvedebehoefteaan
vervoer.Aanvankelijkwerddaarinvooreenaanzienlijk
deelvoorziendooropenbaarvervoer,waarbijtreinenen
tramseenbelangrijkerolspeelden.Rond 1929washet
railnetdanookvaneenomvangalsdaarvoorendaarna
nooitmeerisbereikt:hetwasmeerdantweemaalzogroot
alshetnuis(Lambert,1971).
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Aldezeontwikkelingenleiddentoteengroterurbaan
ruimtebeslag,tenkostevanhetbuitengebied.Erwaren
ookindirectegevolgen,waarvanvoornatuurenlandschap
drink-en industriewatervoorzieningenafvalverwerking
hetmeestopvallen.Inhethiernavolgende zalopeen
aantalzakennaderwordeningegaan.Aandeordekomen
watergebruik,delf8tofwinningendaarmeegepaardgaande
industriëleaktiviteiten,verkeerenvervoer,bebouwing,
afvalverwerking,recreatie.Dedaarbijgehanteerdevolgordeisbetrekkelijkwillekeurig.Indezeopsomming
ontbrekenbepaaldeaktiviteiten,nietomdatdezegeen
effectenopnatuurenlandschap (kunnen)hebben,maar
omdatnaderegegevensnietverzameldkondenworden.
Zokomendeaktiviteitenvananderedanaandemijnbouw
gekoppeldeindustrieënnietofslechtszijdelingsaan
deorde,wordtnietingegaanopdedienstensector,op
infrastructurelevoorzieningenalsleidingstratenen
hoogspanningsleidingenofopenergiegebruik,enz.
Voorafgaandaaneenbeschrijvingvandeeffectenvoor
natuurenlandschapzaltelkenseenschetswordengegevenvandeontwikkelingen.Beidezullen,noodzakelijkerwijze,summierzijn.
2. Watergebruik
2.1Ontwikkelingen
Wateris,zoalsweinhoofdstukIIIzagen,eenbelangrijkevormendefactorgeweestvoorhetlandschap.
Ookinindirectezinisdiebetekenisgroot.Bijde
occupatieheeftdebeschikbaarheidvan(grond-)water
eendoorslaggevenderolgespeeld.Indedalenliggen
dedorpeninhetalgemeenzodanig,datenerzijdshet
grondwatergemakkelijkbereikbaarwas,anderzijdsde
hogewaterstandenopdebekengeenbedreigingkonden
vormen.Opdeplateauszijndedorpengegroepeerdrond
een,somszeerdiepe,put.
Voorhetgrondgebruikwasenisdebeschikbaarheidvan
water,ofdatnuindevormvangrondwater,vanhangwaterofvanoppervlaktewateris,evenzeervanbelang.
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Debeschikbaarheidvanbodemvochtofvangrondwater
bepaaldeinbelangrijkematedegebruiksmogelijkheden.
Oppervlaktewater,ofdatnuindevormwasvanbeken,
bronnenofopdeplateausvankunstmatigepoelen,was
enisvanbelangvoorveedrenkingen/ofbrandbestrijding.
DeaanwezigheidvanbekenmeteenvoorNederlandsebegrippengrootverval,booddemogelijkheidomgebruik
temakenvanwaterkrachtalsaandrijfmiddelvoorwatermolens.OptalvanplaatseninhetZuidlimburgsewaren
danookkoren-,vol-enpapiermolensaantetreffen,
metdedaarbijbehorendewaterstaatkundigevoorzieningen.
Dezelfdewaterkrachtbleekoverigensnietalleenin
staattechnischeprocessenopgangtebrengen,maar
evenzeermaatschappelijke.
HetisimmersdestuwkrachtvandeGeulgeweestdie
geleidheefttotdeoprichtingvandeContactcommissie
voorNatuur-enLandschapsbescherming (zieVander
Kloot,1956).Deplannenvoordeaanlegvaneentweetal
stuwmereninhetBoven-Geuldalomstroomoptewekken,
vormdendedirecteaanleidingtotdezebundelingvan
bijhetbehoudenbeheervannatuurenlandschapbetrokkenverenigingen.
Aanvankelijkwashetwaterverbruikweinigomvangrijken
warendegevolgenervanvoornatuurenlandschapniet
zeeringrijpend.Voorzoverwaterwerdgebruiktkwam
hetgrotendeelsweerinhetzelfdestroomgebiedterug.
Kwantitatieveverliezenwarenerdaarbijnauwelijks.
Degrootsteverbruikerswarenwaarschijnlijkdebierbrouwerijen,maarookdezeproduceerdenvoornamelijk
voorlokaalgebruik.Kwalitatieveveranderingenwaren
erwel,maarookdiewareninomvangbeperkt.Mesten
gierwarentekostbaaromwegtelatenlopenenook
menselijkeexcrementenkwamenopdemesthoopterecht.
Debelangrijksteverontreinigingsbronwerdgevormddoor
enkelekleineindustrieënalsleerlooierijen,papiermolens,textielnijverheid.

vu.5
Dezeaktiviteitenvondenechtermetnameindesteden
plaats.Daarzullenzewelgeleidhebbentotlokale
verontreiniging.Hetlooienvanleer,hetvollenvan
dewol (metbehulpvanmenselijkeurine)enhetroten
vanvlaswarennotoirsmerigebezigheden.Ookbijde
papierfabricage,waarvoorlompenalsgrondstofdienden,
zalenigewaterverontreiniging zijnopgetreden.Vermoedelijkwarenechternooitmeerdanenkelehonderdenmensen
bijdezeaktiviteitenbetrokkenendeproduktiviteit
permanlagniethoog.Hetlijktdanookonwaarschijnliji
datvanmeerdanenigelokaleverontreinigingsprakeis
geweest.
Metnamenadeeeuwwisselingstijgtzowelhetkwantitatieveverbruikalsdekwalitatievebeïnvloedingvan
grond-enoppervlaktewater.Deeigenbronofputwordt
vervangendooreengemeenschappelijke,diegeëxploiteerd
wordtdooreenwaterleidingmaatschappij.Hetverbruik
perhoofdvandebevolkingneemtsterktoe,mededoordat
waterintoenemendematebeschouwdwordtalseengoed
transportmiddelvanongewensteprodukten.Deaanleg
vanrioleringiBdaareenvoorbeeldvan,detoenemende
verontreinigingvanhetoppervlaktewaterevenzeer.
Deontwikkelingenophetgebiedvanhetgebruikvan
(grond-)watervoordrink-enindustriewatervoorziening
zijnthanszover,dathetnodigwordtgeoordeeldde
kwantitatievevoorzieningdaarvanveiligtestellendoor
deaanwijzingvanwaterwingebieden.Inverbandmetkwalitatieveeisenwordtgestreefdnaarbeperkingentenaan-*
zienvanhetgrondgebruikindergelijkegebieden(vgl.
StreekplanZuid-Limburg,1977).Verwachtwordt,datde
behoefteaandrink-enindustriewaterindetoekomst
nogverderzaltoenemen(StructuurschemaDrink-en
Industriewatervoorziening 1972?StreekplanZuid-Limburg,

1977).
Opgrondhiervankaneennogintensieveregrondwaterwinningwordenverwacht.Demogelijkhedendaartoezijn
intussenbeperkt,zodatgedachtwordtaanaanvullende
voorzieningen (SpaarbekkenItteren-Borgharen,opp.100
à200ha,capaciteitca50miljoenm/jaar;mogelijk
spaarbekkensinmergelgroeven).

VII.6
Indetoekomstzaldusookoppervlaktewaterwordengebruiktvoordewatervoorziening.
Getrachtwordtdekwaliteitvanhetoppervlaktewaterte
verbeteren.Daartoeisin1973betWaterschapZuiveringschapLimburgopgericht(ziedejaarverslagenvandit
schap),datditdoeltrachttebereikendooraanlegvan
rioleringenzuiveringsinstallaties.
2.2Gevolgenvoornatuurenlandschap
Dehierbovenbesohrevenontwikkelingenhebbengeleid
totveranderingenindewaterhuishoudingvanhetgebied;
dezezullenhiernaeerstwordenbesproken.Vervolgens
zalwordeningegaanopheteffectdaarvanopnatuuren
landschap,waarbijonderscheid isgemaakttussenhet
aquatischemilieu(beken,bronnen,e.d.)enhetterrestrische.Tenslottezalenigszinswordeningegaanopde
verontreinigingvangrond-enoppervlaktewaterende
effectendaarvan.
2.2.1 Hydrologischeconsequenties
Grondwaterwinninginhetgeaccidenteerde terreinvan
Zuid-Limburgvindtuiteraardbijvoorkeurplaatswaar
grondwaterzichdoortoestromingverzamelt.
Inhetalgemeenzijndatvoedingsgebiedenvanbronnen
enbeken,kwelzonese.d.,hoewelookwelwaterwordt
gewonnenindroogdalen.Datlaatsteisbijvoorbeeldhet
gevallangsdewest-ennoordrandvanhetPlateauvan
Margraten.
Ookinvroegertijdenwerdopdiezelfdeplaatsenwater
gewonnen.Eenbelangrijkeveranderingisechter,dat
vroegerwinning,consumptieenlozinggewoonlijkbinnen
hetzelfdestroomgebiedplaatsvondenendatnuopeen
beperktaantalplaatsenzeerintensiefwaterwordtgewonnen.Hetmerendeelvanhetgewonnenwaterwordt
daarbijbuitenhetoorspronkelijkestroomgebiedgebruikt
engeloosd.
Hetgevolgdaarvanis,datdehydrologievanhetbetreffendestroomgebied thansveelingrijpenderwijzigingen
ondergaatdanvroegerhetgevalwas.
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Maar ook andere stroomgebieden ondervinden gevolgen
van de waterwinning.

De veranderingen in het stroomgebied waar waterwinning
plaats vindt zijn in het algemeen:
- een verlaging van de gemiddelde grondwaterstand;
- een vergroting van de amplitude van de grondwaterstandsschommelingen.
Daarnaast kunnen de waterscheidingen tussen het stroomgebied waax water wordt gewonnen en de aangrenzende
stroomgebieden verschuiven. In het algemeen wordt daardoor het winningsgebied groter, wat tot gevolg heeft,
dat in de aangrenzende stroomgebieden door wegstroming
eveneens grondwaterstandsverlagingen en vergroting van
de fluctuatie op zal treden.

In het geval dat het waterwingebied voedingBgebied is
voor een bron of voor een kwelstrook, betekent dat dat
de voeding kwantitatief afneemt (tot drooglegging- toe
in het uiterste geval) en een ongelijkmatiger karakter
za'J vertonen. Voor de aangrenzende stroomgebieden geldt
hetzelfde.

Aia gevolg van een en ander zal de voeding naar de beek
toe afnemen; dat geldt uiteraard ook, wanneer in een
droogdai water wordt gewonnen, Overigens aij opgemerkt,
dat vele droogdalen toch in ei* geval periodiek watervoerend zijn (vgl, hex rapport Waterwinning in ZuidLiiuburg, 1941), Wanneer nu in een dergelijk,droogdai
water wordt geronnen, üai dat minder frequent dei.geval
ziJn.
De vornii.!..derdevoeding /aJ /ion benedenstrooms niet alleen
uaten aö'ij-lagere boeK/wuVerstanden, maar al^ eevoeg aaarvan bovenalen door' veruKernte ontwatering van net aa.n~
greü^enae geDied..Ook daarbij doen aicn dan :e^..11'de
veracb.j.,)aaeien. ' Ü J n e t v e r z w a k t , v o o r alf;it'.Het e i g e n l i j k e veen.Lï..gegeeJ.en. /.eLke o'•r".-.i.ai'.er .'::ƒ.;.-e,-- :.é •-'./•..•!
ii'ioer-e .;rw,,;-eri_ng, vi'ijwe.;. e d t i j e a',t .:i.:o •i:'..••••/:"
1-ig'-'r.;j/.e:;.;.,.;e ^ ,rroiiavu.:,>>;"oLanden on een vee ;s..•-.J.ng
van \i'.: uvjJ •'.abc ivg'i. .in.,,1'..jene, 1977 1';n '-ieoee": .--• ;-.!,eer-»
,H; i

~! . -f ;-.
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Indebeekzelfzalzichhetverminderdeaanbodbehalve
doorlagerewaterstandenmanifesterendoorvertraging
indestroomsnelheid en,insamenhangdaarmee,inveranderingeninheterosie-ensedimentatiepatroon.
Hydrologischeveranderingenleidengewoonlijkooktot
veranderingeninprocessenindebodem.VooreenbeschouwingdaaromtrentzijverwezennaarBaaijens(1977)en
dedaargeciteerdeliteratuur.
TenslottezijgewezenopeennotabetreffendehetwaterbeheerindeprovincieLimburg(Hermensetal., 1977).
Daarinwordtookingegaanopdeconsequentiesvaneen
aantalingrepenwaaraaninhetkadervanditbetoog
voorbijisgegaan(o.m.beekregulatie,zand-engrindwinninge.a.).Hierzijslechtsaangestiptdatvoorwat
deeffectenvannieuwevoorzieningenvoordewatervoorziening(grindgaten,mergelgroeven)betreft,afgewacht
dienttewordenhoedetoekomstigeverdelingvande
voorzieningoverdezeendebestaandemiddelenzalzijn
voordatconcretereuitsprakengedaankunnenworden.
GebruikvanbestaandediepegrindgateninhetMaasbed
lijktdeminstnegatieveeffectenopteroepen.Daarnaastkanhetresultaatvanhetzoekennaaraanvullende
middelen(oppervlaktewater),naarmogelijkhedentotqua
waterkwaliteitgedifferentieerd gebruikafhankelijkvan
debehoefte(idem;hergebruik; e.d.),naarnieuwebereidingstechnieken (hyperfiltratiebijv.)ennaarmogelijkhedentotbeperkingvanhetgebruik (waarbijookeenrol
speeltderelatietussenplaatsvanwinningenvangebruik:n.b.desitueringvangrootgebruikersvanwater
vanminderekwaliteit)deomvangvandetoenemendenegatieveoecologischeconsequentiesmogelijkbeperken.
2.2.2Biologische consequenties
2.2.2.1Bronnenenbeken
Hetmilieuvanbronsituatiesis,afhankelijkvanhet
typebron,aquatischtotminofmeerintermediairtussen
hetaquatischeenhetterrestrischemilieu.Defauna
debronnenenkwelsituaties (vgl.hoofdstukVIIl)is
zeerspecifiekennaasttalrijkeandere,deelsnogniet
onderzochtefactorenvoorallesafhankelijkvande
heersendefysischeenchemischeomstandigheden.
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Dezerelatieiskennelijkdusdanigcomplexengevoelig,
datvrijweliederebroninfaunistischopzichtin
Mergellanduniekis.Veranderingvandezefactoren(verstoring),waarbijdezeveranderingalleindezelfde
richtingtenderenenzodeabiotischemilieu-diversiteit
nivelleren,betekentduszowelhetachteruitgaanvande
faunistischebetekenisvandebetreffendebronnenieder
voorzichalsookverminderingvandefaunistischediversiteitvandebronnenenzoafnamevandefaunistische
betekenisvanZuidlimburgsebronneninhuntotaliteit.
Daarbijdientbedachtteworden,dattijdenselkonderzoektotdusverrenognieuweorganismenwordenontdekt
endatonzekennisdusnogverrevancompleetis.Dat
hangtmedesamenmethetfeit,dathetaltijdmomentopnamenbetreft.
Hoewelookbijfloristischeenvegetatiekundigonderzoek
langdurigerbestuderingteprefererenis,ishetdaarin
hetveelaleenvoudigerommoment-opnamentemakendanbij
zoölogisch (hydrobiologisch)onderzoek.Desoortenzijn
gemakkelijkerwaartenemen,geringerinaantalenze
reagerenmindersnelopveranderingendanbijdefauna
gewoonlijkhetgevalis.Heteffectvanhydrologische
veranderingenisgewoonlijkeenmassaleontwikkelingvan
ruigtesoortenalspluimstruisriet,brandnetel,hondsdraf,
kleefkruid e.d.eneensterkeachteruitgang,totzelfshet
verdwijnentoe,vankarakteristieke soortenalsreuzenpaardestaart,beidesoortengoudveil,bittereveldkers,
e.d. (zieookhoofdstukVIIl).
Watdatbetreft,isheteffectvergelijkbaarmetde
gevolgenvaneutrofiëring.Vaarookditverschijnselniet
zeldzaamis,zienwedergelijkegestoordevegetatiesook
welopplaatsenwaarhethydrologischregiemgeenveranderingenheeftondergaan.
Meldingdientnoggemaakttewordenvaneenandersoortig
gebruikvanbronnenofdelenvanbeken,namelijkdeaanlegvanvisvijvers.Hetzalduidelijkzijndatookin
dezegevallenfloraenfaunaingrijpendveranderen.Wel
kandanbenedenstrooms sprakezijnvaneensoort"schijnbron",waarinalthansnogeenaantalbronorganismenkan
wordenaangetroffen.
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Defaunavanbekeniseveneensvanplaatstotplaats
sterkverschillend enzeersoortenrijk.Ookhierspelen
fysischefactoreneenbelangrijkerol:destroomsterkte
inhetalgemeen,deverdeling(hetpatroon)vande
stroomsterkteinhetstroombedendaarmeesamenhangendde
bodemgesteldheid (aan-ofafwezigheidorganischmateriaal;
korrelgrootteverdelingvanhetvastebodemmateriaal:
fijn/grofzand,grind,stenen;oeverafslag;fluctuatie
indestroomsterkte;fluctuatieindewaterstand,in
extremotijdsverhoudingtussenperiodenmetenzonder
afvoer;etc.)e.d.
Ookhiertendeertdebesprokenhydrologischebeïnvloeding
naarfaunistischeverarmingenafnamevandefaunistische
diversiteit,resulterendinachteruitgangvandespecifiekefaunistischebetekenisvandebeken(vgl.hoofdstukVIII).
Stroomsnelheid,beschaduwinge.d.zijnookvanbelang
inverbandmethettotuitingkomenvandechemische
samenstellingvanhetwater,ofveranderingen(eutrofiëring)daarin.Hetlijkteropdateutrofiëringvan
snelstromendebekeneengeringereffectheeftdanvan
traagstromende,althansopdebeekfaunavandebetreffende
beekzelf.Beschaduwingleidteveneenstotbeperkingvan
heteffectvaneutrofiëringvoordebeekfauna.Uiteraard
geldtdatnietvoorsituatieswaarineendergelijke
geëtrofiëerdebeekbuitenhaaroeverstreedt:inde
terrestrischevegetatieszijndeeffectendanweldegelijkgoedwaarneembaar.
Voordebeekzelfgeldt,datwaarelkesnelstromendebeek
uiteindelijk tochineenlangzaamstromende terechtkomt,
heteffectvanverontreinigingdusvervandebronalsnogmanifestkanworden.Terzijdezijopgemerkt,dat
zelfsinrelatiefsnelstromendebekentochplaatsen
voorkomenmetlagerestroomsnelheden,totzelfsstilstaandwatertoe.Daarbijkanmendenkenaanbinnenbochten,afgesnedenarmen,ofmolentakken.
Veranderingenindestroomsnelheidvandebeek,ofdat
nuwordtveroorzaaktdoorwaterwinning,hetplaatsen
vanstuwen,ofwatdanook,betekenteentoenamevan
soortendieaanminderdynamischemilieus zijngebonden.
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DeZuidlimburgsebekenontlenenhunbetekenisjuist
medeaandievoorNederlandsebegrippenhogestroomsnelheden.Binnendetypologievandebekenisdanook
eenaparteplaatsingeruimdvoorhet"Geul-type".Veranderingenindehydrologiedoenhieraanafbreuk;
eutrofiëringwordtindieomstandighedennogmeervan
betekenis.Omdatbeideingrepenhebbenplaatsgevonden,
althansinvelegevallen(zieMeerman,1975enhoofdstuk
VIII),ishetthanszogoedalsonmogelijkuittemaken
welkefactor(wijzigingvanhethydrologischregiemdan
welgroterevoedselrijkdom)preciesaansprakelijkis
voorwelkeverliezen.Daterechtergroteverliezen
zijngeleden,blijktweluiteenvergelijkingtussen
delijstenvandoorDeWever(1911-1923)verzamelde
plantenenrecentewaarnemingen (zieondermeerKruizinga,1961;VanDijk,1974).
2.2.2.2Terrestrischesituaties
Inhetterrestrischemilieugaathetomverlagingvan
degrondwaterstand enomvergrotingvandegrondwaterstandsfluctuaties,waarbijcentraalstaathetverbreken
vanderelatietussengrondwaterenvegetatie.Vele
plantensoorten,zogenaamdefreatofyten,zijninhun
voorkomenstriktafhankelijkvaneendirecterelatie
tussengrondwaterenrhizosfeer:waardezeverbroken
wordtverdwijnenzij,evenalsdevegetatietypendiezij
vormen.Daarvoorindeplaatskomeninhetalgemeen
soortendiedezeoecologischeafhankelijkheid nietvertonenenopdieverstoringpositiefreageren.Inhet
algemeengaathetdaarbijomeenveelkleineraantal
soortendatbovendienstoringverdraagt;dusdemeest
algemenesoortenendaaruitsamengestelde soortenarme
storingsvegetaties.Deafhankelijkheidvandefauna
vandeterrestrischebegroeiingmaaktdatontwatering
bovendienindirecteenverarmingennivelleringvande
faunateweegbrengt.Overigensspelenbijditproces
ookverarmendeennivellerende factorenmeezoalsveranderingvandebodemeigenschappen tengevolgevan
fysisch-chemischeenbodembiologischeprocessen(onder
andereeutrofiëring)onderinvloedvan(diepere)toetredingvanlucht(zieookBaaijens,1977endedaar
geciteerdeliteratuur).

VII. VI
Eenbijzonderaspecthierbijisdeoverstromingsfrequentievanhetwinterbed,vooralwaarditleidttotbijzonderemilieucomponenten (zinkinhetGeuldal).
Dezefrequentieisuiteraardafhankelijkvandehydrologischebeïnvloedingvandebeekstelselsdoorwater-,
winning,regulatiee.d.
Ookinterrestrischesituatiesgeldtdatheteffect
vanveranderingenindewaterhuishoudingenvaneutrofiëringminofmeerindezelfderichtinggaat.
Vaarthansvrijwelallegraslandenindebeekdalen
sterkbemestworden,ishetmoeilijkomtebepalenof
ineenconcretesituatiedeachteruitgang-waarvanwel
valtteconstaterendatdievrijweloveralheeftplaatsgevonden-numoetwordentoegeschrevenaanwaterwinning
ofaanbemesting.Hetgemakkelijkstisdatnoginbosjes
e.d.Voorzoverhetbronsituatiesbetreft-hetmerendeel
vandegevallen-zijndeeffectenindevoorgaande
paragraafbeschreven.Inmindertypischebronsituaties
(bijdeRoodborn,benedendefeitelijkebronnenenwinningsmiddelen,bijv.)valteveneenseensterkeverruigingteconstaterendiemetdevergrotefluctuatieen
dedalingvandegemiddeldegrondwaterstandsamenhangt.
2.2.JEutrofiëring
Deoorspronkelijkesamenstellingvangrondwaterisafhankelijkvandesamenstellingvanhetmateriaalwaar
hetdoorheenstroomt.WaarinZuid-Limburgeengrote
variatiebestaatmetbetrekkingtotkalkrijkdom,humusgehaltevandegronden,etc.,kanmenzichvoorstellen,
daterookeenvrijgrotevariatievanplaatstotplaats
kanontstaanindechemischesamenstellingvanhet
grondwater.Datisvanbetekenisvoordesamenstelling
vanbijvoorbeeldbronvegetaties-zozijnreuzenpaardestaartenhetbladmosCratoneuronfilicinumgebondenaan
kalkhoudendbronwater,terwijlwanneerkalkontbreekt,
verschillendeScapania-soorten,Sphagnumteres,e.d.
voorkunnenkomen.
Hetgrondwaterkomtuiteindelijkindebekenterecht,
zodatdesamenstellingdaarvanmedeafhankelijkisvan
dievanhetgrondwater.Debeekwordtverdergevoeddoor
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neerslag,directofindevormvanoppervlakkigafstromendwater,endoorlozingvanafvalwater.Allevormen
waarinwateruiteindelijkindebeekterechtkomt,kunnen
verontreinigdworden.
Desamenstellingvangrondwaterenoppervlakkigafstromendwaterwordtinsterkematebepaalddoorhetgrondgebruik.Zozalhetgehalteaanstikstof,fosfaat,biociden,e.d.,medeonderinvloedvandeterreinomstandighedenenhetheersendebodemgebruik,sterkvariërenmet
dematewaarindezestoffenindelandbouwaangewend
worden.Daarbijtredenverschillenoptussenbouwland
engrasland:hetlaatsteverliestgewoonlijkminderdan
heteerste.OverdezeproblemenvindtthansophetRIN
eenliteratuurstudieplaats.
Bijbouwlandspeeltookerosieeenrol,waardoorhet
gehalteaanslibindebeekkanwordenbeïnvloed.Ook
bossenechterverliezenplantenvoedingsstoffen;metname
opkapvlaktenkansterkemineralisatieoptreden,diegevolgenheeftvoordesamenstellingvanhetaf-ofdoorstromendewater.Zozalookdekwaliteitvangeloosd
afvalwatersterkbeïnvloed zijndoorhetgebruik.
Tenslottewordtdekwaliteitvanhetregenwaterbepaald
doordematewaarinvanluchtverontreinigingsprakeis.
Almetalkunnenerinhetaquatischmilieustoffen
terechtkomendie:
a.toxischzijnvoorlevendeorganismenofgroependaarvan,
b.secundairtoxische(r)stoffendoenontstaanbijafbraak,
c.eutrofiërendwerkenensecundairverlagingvanhet
zuurstofgehaltebewerkstelligen,
d.viac.deloopvangangbareafbraakprocessenwijzigen
waarbijtoxischeafbraakproduktenkunnenvrijkomen.
Afhankelijkvandeafbreekbaarheidvandiestoffendoen
zijkorteroflangerhuninvloedgelden,hetgeenmet
andere (fysische)kwaliteitenvanhetwater(metname
destroming)bepaalttothoevervande"bron"deinvloed
zichkandoengelden.
Indepraktijkgaathetnaastaf-enuitspoelingenuitwassingomrioolwaterlozing (vooralc.end.)v*nhuishoudelijkeenbioindustrieel afvalwater,lozingvan
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industrieelafvalwater (at/md)enhetonbewustof
bewustinhetwaterdoenterechtkomenvanchemische
bestrijdingsmiddelen (voorala)enovertolligedrijfmest
(c,dena).Denegatieveconsequentiesmogenreeds
sprekenuitdesummiereaanduidingonderat/mb.
Hetcumulatiefeffectingevallenwaarinbijvoorbeeld
ookgrondwaterwinninge.d.speelt(zievoorgaandetekst)
isduidelijk.
Tenslottezijernogopgewezen,datookdesamenstellingvanhetwatervanstilstaandewateren(poelen,
drinkbakken,grachten,e.d.)uiteraardevenzeerdoor
deomgevingbeïnvloedkanworden.Eutrofiëringvandergelijkebiotopenheeftgeleidtothetverdwijnenvan
driesoortenblaasjeskruiduitZuid-Limburg(ofwel
alleooitaangetroffensoorten),klimopwaterranonkel,
e.d.ZieoverigenshoofdstukVIIIenIXD.

VII.15
3. Delfstofwinning
3.1 Ontwikkelingen
DebodemvanZuid-Limburgbevattalvandelfstoffendie
zichlenenvoorbouwkundig,industrieeloflandbouwkundig
gebruik.Genoemdkunnenwordensteenkool,bruinkool,
mergel,zandsteen,vuursteen,zanden,kleien,grinden,
kwartsiet,e.a.
Vooreencompleteroverzichtvanvoorkomenengebruik
vandeverschillendedelfstoffenzijverwezennaarJong-*
mans&VanRummelen(1940)enJongmans(1945)»
Inhethiernavolgendewordenslechtsenkelezakenaangestipt.
Voorzoverdezedelfstoffenaanofdichtbijdeoppervlakte
voorkomen,kunnenzeindagbouwwordengewonnen;sommige
delfstoffenkonden,zekerinlatertijden,alleendoor
mijnbouwwordenbereikt.
Dedelfstofdieheteerstedeaandachttrokwasvuursteen.
Aanvankelijkzullendevuursteenlagen,dieinhetMaasdal,
waarzeheteerstwerdengeëxploiteerd,kunnendagzomen,
indagbouwzijnontgonnen.Alheelvlugechtergingmen
overtotdeaanlegvanondergrondsegangenstelsels
(zieookhoofdstukXV).
Vuursteenwordtooknunogwelgewonnenomalswegverhardingsmateriaaldiensttedoen.Voortswordthetwelgebruiktinmaaltrommelsbijcement-enaardewerkfabricage;
metalenmaalkogelszoudenheteindproduktteveelverontreinigen.
Kleien (loss,kleefaarde,"verweringsleem",plioceneklei)
zijnallewelgebruiktalswandvulling,vaakvermengd
metkoeienmest,invakwerkhuizen.Metnamedepliocene
kleiwerdreedsvroeggebruiktomaardewerkvantebakken
(vgl.hoofdstuk IV),eengebruikdatooknunogplaats
vindt.Lossiswelgebruiktombaksteentevervaardigen,
metnamewanneerhetkalkgehaltezeerlaagis.Indetijd
datdekolenmijnennoginbedrijfwaren,werdlossook
welgebruiktbijhetwassenvankolen.

Grindisoptalvanplaatsengewonnenalswegverhardingsmateriaal.Sommigezandenwordengebruiktvoorvervaardigingvanglas,alsvormzandinmetaalgieterijen,voor
kalkzandsteenetc.
Alsbouwmateriaalzijnverschillendegesteentengebruikt.
CarboonzandsteenenCarboonkwartsiet,beideslechtsdagzomendinhetBoven-GeuldaltenzuidenvanEpen,zijn
bijdebouwvaneenaantalgebouwenindieomgevinggebruikt.Meeralgemeenwerdende(zachte)Maastrichtse
mergelende(harde)Kunraderkalksteentoegepast.Se
laatstewerduitsluitendindagbouwgewonnen;deeerste
ookwel,doordatnietallelagenevengoedbruikbaar
waren,inonderaardsegroeven(vgl.VanWijngaarden,

1967).
Kalkwerdverdervroegergewonnenomhetlandte"mergelen",alsmeststofdus,terwijlomdedrinkpoelenwaterdichttemakenwelongeblustekalk(dieprimairinde
woningbouwwerdgebruikt)opdebodemwerdgestort.In
latertijdiskrijteenbelangrijkegrondstofvoorde
cementfabricage,terwijlookvoordebereidingvankunstmestkalkwordtgebruikt.
Vanslechtslokalebetekeniswasdewinningvanglauconiet-kalksteen,dattenzuidenvanWitternenGulpenin
dedalenvanGeulenGulpgemakkelijkbereiktkanworden.
Ditgesteentewerdgewonnenvanwegehetwathogeregehalteaanfosfaat(totbijna3$»hoewelmeestallager)
enkalium (totbijna 6$).Reedslangvoordatkunstmest
algemeengebruiktwerd,haddentalvanboerenophun
eigenbezittingenkleinegroeveningebruikomditgesteentetewinnen.
Spectaculairderwasdewinningvanbruinkool (dieslechts
kortheeftgeduurd)envansteenkool.Systematische
winningvansteenkoolvindtwaarschijnlijkplaatsvanaf
de13eeeuw(Thurlings&VanDrunen,1976).Aanvankelijk
gebeurdedatindagbouw,latergingmenovertotde
aanlegvanschachten.Zolangmenbovenhetniveauvan
hetgrondwaterbleef,leverdedatweinigproblemenop.

vu.17
Latermoestmen,methandkracht,metrosmolensenlater
metbehulpvanwaterkracht (waartoedeWormwerdopgestuwd),hetwaterprobleemdebaaszienteworden.
Handkrachtkondaarbijnooitgemistworden,althansniet
voordezeeeuw.VooreenbeschrijvingvandeontwikkelingenzijverwezennaarThurlings&VanDrunen(1976)en
Jongen (1959).
Deproduktievansteenkoolwasookvanbelangvoorandere
industriëlebezigheden.Ookinhetverledenwasdathet
geval.Steenkoolwas,zekerinvroegereeuwen,tekostbaaromalsbrandstofvoorverwarmingsdoeleindendienst
tekunnendoen.Debelangrijkstebetekenisvansteenkool
schoolinhetgebruikbijdemetaalnijverheid,diein
Limburgindeachteronsliggendeeeuweneenbehoorlijke
omvangverkreeg.Daarbijspeeldenoverigensooksociale
factoreneenrol:detextielnijverheidverloornade
15eeeuwaanbetekenis,Maastrichtwerdnade16eeeuw
eenbelangrijkevestingstad.Hetlaatsteweerspiegelde
zichineenomvangrijkgildevangeweermakers,meesemakers,
grofsmeden,nagelsmeden,zwaardemakers,slotenmakers,
sporen-enbittenmakerse.d. (vgl.Thurlings&VanDrunen,
1976).Ervondechterookvredelievendersmidswerkplaats:
edelsmeedwerk,goudsmidswerk,klokkengieterij,speldenfabricage.
Inde20eeeuwzienwenieuwevormenvannijverheidontstaanrondomdemijnen,depetrochemischeindustrieën.
Nadefinitievesluitingvandemijnen,indezestiger
jaren,blijftdezetakvannijverheidbestaanenbreidt
zichzelfsuit,zijhetopbasisvananderegrondstoffen.
Indithoofdstukmogenenkeleopmerkingenoverdeloodenzinkwinningnietontbreken.Weliswaarvonddezeniet
plaatsopNederlandsebodem-hoewelinhetBoven-Geuldal
opgroteredieptewelzink,lood,cobalt,nikkele.a.
zijnaangetroffen (Romein,1966)-maardeeffectenervan
zijnweltotinNederland toemerkbaar.Totvlakvoorde
tweedewereldoorlogwerdinhetgebiedronddebovenloop
vandeGeulzinkenlood,ineenverderverledenookwel
ijzer,gedolven.
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PlaatsnamenalsBleiberg(hetmiddelvlaamsewoordblei
werdgebruiktvoorZinkblende;ditbleidientdusniet
verwardtewordenmethetrecentehoogduitseBlei=lood;
vgl.Yans,1938)enLaCalamine (Kelmis;calamine=zinkcarbonaat)herinnerennogaandezebedrijvigheid.
BewinningvanzinkenlooddateertaluitdeMiddeleeuwen.
MetnamerondKelmis,waarhetgemakkelijkertereduceren
zinkcarbonaatwerdaangetroffen,ontstondronddegroeve
Altenbergeenbelangrijkeindustrie.
Dedelfstofwerdgewassenengereduceerdmetbehulpvan
houtskool (vgl.Yans, 1938).Loodwerdgewonnenalsloodsulfideenookwelverhandeld zonderverderereductieom
alsglazuurtewordengebruiktdoorpottenbakkers.
Zuiverloodwerdvoornamelijkbereiduit(zink-)blende,
datgewoonlijkmettalvananderemetalen(ijzer,lood,
cadmium,antimoon,arsenicum)verontreinigdwas(Yans,
1938).Hetmeestemetaalwerdgebruiktindemessingindustrie.
3.2

Gevolgenvoornatuurenlandschap

3.2.1 Algemeen
Grondstofwinningheeft,metnamewanneerdezeaande
oppervlakteplaatsvindt,totgevolgdatdebestaande
situatieverdwijnt,dathetreliëf,hetmicroklimaaten
dewaterhuishoudinggewijzigdkunnenwordene.d.Voorts
kan,wanneerdewinningbeëindigdis,hetgebiedeen
anderebestemmingkrijgen.Ditlaatstekanvaninvloed
zijnvoordeontwikkelingvaneennieuwenatuurwetenschappelijkebetekenisterplaatsevandewinningenkaneveneensconsequentieshebbenvoordenatuurwetenschappelijke
betekenisvandenietdoorwinningaangetasteomgeving.
3.2.2Dagbouw
Ontgrondingvindtwelhaastperdefinitieplaatsingebied
buitendeurbaan-industriëlesfeer:landbouwgrondenen/of
natuurgebieden.Methetverdwijnenvandezesituatiegaat
uiteraardookdenatuurwetenschappelijkebetekenisdaarvan
terplaatsevolledigverloren.Viamogelijkebeïnvloeding
vandewaterhuishoudingindeomgevingbestaatbijdeze
localiseringookeenaanzienlijkrisicovanaantasting
vandenatuurwetenschappelijke betekenisvandieomgeving.
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Watdierisico'sendeconsequentiesdaarvanbetreft,
wordtverwezennaardevoorafgaandeparagraafWatergebruik.Overigenshoeftmennietuitsluitend aanbeinvloedingvanhetgrondwatertedenken.Ookstroming
indeonverzadigdezone,ofoppervlakkigeafvoeren,
kunnendoordergelijkeingrepenwordenveranderd.Met
namewaarstromingindeonverzadigdezonewordtbeïnvloed,zijndegevolgenmetdehuidigestandvanonze
kenniswelzeerslechttevoorspellen.Naderonderzoek
opditpuntlijktzeergewenst.
Voorheenkeerdenhetgebruikendebestemmingvanuitgeputtewinningsgebiedendoorgaansterugnaardevroegere
situatie.Doordatdezegebiedenechtervaakmindergeschiktwarengewordenvoorlandbouwkundiggebruik,konden
natuurlijkeontwikkelingenzichvrijelijkermanifesteren.
Hierdoorkondenatuurwetenschappelijkebetekenis,hoewel
andersvanaard,ineenverlatenontgrondingnaverloop
vantijdvaneenzelfdeofzelfsgroterordezijndan
voordeingreep.Vroegerwarendezeingrepenbovendien,
alsgevolgvandebeperktetechnischemiddelenende
sociaal-economische toestanden,geringvanomvang(oppervlakteendiepteontgraving).
Beïnvloedingvandeomgevingviawijziginginfactoren
zoalsdewaterhuishoudingwasdientengevolgeeveneens
gering.Verrewegdemeesteontgrondingenimmersvonden
plaatsdoordatmenineenminofmeersteilehelling
gingdelven.Deingreepbestondinfeitemeestalslechts
daarin,datdiehellingenkelemeterstotenkeletientallenmeterswerd"teruggezet",gewoonlijkooknogover
eenzeergeringebreedte.Denatuurwetenschappelijkebetekeniswasnaenigverloopvantijdnadeingreepdan
ookmeestalnietveelkleinerdanervoor.Welwasde
hellingmeestalsteilerdanvóórdeingreep,hetgeen
hervestigingvaneenvegetatiedekbemoeilijkte.Geologen
zijndaaroverigensinhetalgemeennietrouwigom,omdat
hetmogelijkhedenbiedteenaantalverschijnselengemakkelijkertebestuderen.Omdieredenzijnverlatengroeven
somsooklaterwelweervanvegetatieontdaan(Heimansgroeve,Belletbosje).

VII.20
Datookhetaantalingrepenbeperktwas,blijktoverigens
weluithetfeit,datJongmans&VanRummelen(1940)het
nuttigoordelentewijzenopdeverschillendedelfstoffen
dieinZuid-Limburgsbodemvoorkwamen.Hunartikelis
zelfsdoorhetEconomisch-TechnologischInstituutin
Limburgverspreid,omerdeaandachtoptevestigen,dat
sommigegrondstoffendietoenwerdeningevoerd (vuursteen
bijvoorbeeld)ookuiteigenlandtebetrekkenwaren.De
meestedelfstoffenwerdenindeambachtelijkeofagrarische
sfeergebruikt.
Hedentendageisdezesituatieingrijpendveranderd.
Ontgrondingenalszodanighebbeneenveelindustriëler
karaktergekregen.Nabeëindigingvandewinningkeert
(mededaardoor?)devroegeregebruikssituatiedoorgaans
nietmeerterugmaarblijfthetontgonnenterreininde
urbaan-industriële sfeerenkrijgteenbestemmingof
wordtgebruiktalsbijvoorbeeldvuilstort,recreatieterreine.d.
Vanenige"compensatie"vandeverlorennatuurwetenschappelijkebetekenisisdaarbijgeensprakemeer.Metdegroei
vanhetmenselijkkunnenneemtdeomvangvandergelijke
ingrepensterktoe(bijvoorbeeldvroegeremergelgroevenafgravingSt.Pietersberg-•tRooth-voorgesteldeafgravingvanhetplateauvanMargraten).
Debeïnvloedingvandeomgevingviawijziginginfactoren
zoalshydrologieneemtdaarmeeeveneenstoe,tenkoste
vandenatuurwetenschappelijkebetekenisvandieomgeving.
Bovendienkanhetnieuwegebruikvanhetontgrondeterrein
negatievegevolgenhebbenvoordenatuurwetenschappelijke
betekenisvandeomgeving:uitbreidinginfrastructurele
voorzieningentenbehoevevandatgebruik,uitstraling
recreatie,grond-enoppervlaktewatervervuiling e.d.
3.2.3Grondstofverwerking
Bijdeverwerkingvanhetgewonnenproduktkaneveneens
verstoringvandeomgevingoptreden.Dekleinschalige
winnings-enverwerkingsmethodenvanvroegerzullenweinig
bezwarenhebbenopgeroepen.Wanneerdeverwerkendeindustrieechterenigeomvangbegint tekrijgen,isdatwel
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degelijkmogelijk.Zokunnensteenfabriekenwaterverontreinigingveroorzaken,terwijlbijdefabricage
vancementnietalleenveelstofvrijkomt,maarook
diversefluoridenenkwikindeluchtgebrachtkunnen
worden.OokinNederlandisindenaasteomgevingvan
dergelijkebedrijvenvissterfterespectievelijkhetafstervenvanbomenwaargenomen(zieVanLaar,1972).Dat
devruchtzettingvanfruitbomendoorstofafkomstig
vancementindustrieënsterkwordtgereduceerd,omeen
andervoorbeeldtenoemen,isinmiddelsalruim60jaar
geledenaangetoond (Anderson,1914)«
3.2.4' Mijnbouw
Zoalshierbovenalaangegeven,vondinZuid-Limburgook
ondergrondsemijnbouwplaats.Devuursteenmijnbouw,de
oudstevormvanmijnbouw,wasvanzogeringeomvang,
datopdenatuurwetenschappelijkebetekenisdaarvanniet
behoefttewordeningegaan.
3.2.4.IMergelwinning
Deondergrondsemergelwinningdaarentegenleiddetothet
ontstaanvanuitgebreidegangenstelselsmeteentotale
lengtevanvelehonderdenkilometers.Debijzondere
klimatologischeomstandighedenindezegangenstelsels
hebbendezevanbijzonderebiologischebetekenisdoen
worden,metnamedoorhunfunctiealsoverwinterings-en
kraambiotoopvoorverschillendesoortenvleermuizen,
waaronderuiterstzeldzame (ziehoofdstukIX B.).
Inrecentetijdisdezebetekenissterkteruggelopen,
verschillendevandebetreffendesoortenzijnzelfs
inmiddelsgeheeluitonslandverdwenen.Dezeachteruitgangisvoornamelijk tewijtenaanverstoringvanhet
biotoop (rust,klimatologischeomstandigheden,toegankelijkheid)doormenselijkeaktiviteiten (recreatieenontsluiting daartoe,afsluitinginverbandmetinstortingsgevaar,vuilstortenoverloopriool,champignonkweek,
e t c ) . Voortalrijkeanderegrotbewonendeorganismen
(o.a.spinachtigen)isdehistorieovereenkomstig.
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3.2.4.2Bruinkool
BruinkoolisslechtskortetijdgewonneninZuid-Limburg.
Dedeklaagwasweliswaarnietzeerdik,maartochwelzo
datexploitatieintijdenvankolenschaarsterendabel
was.Daarbijzijnbelangwekkendeheide-enveenvegetaties
verlorengegaan.Thansrestennogslechtsdiepevijvers,
dietendeleoverigenslaterweerzijnvolgestortmet
mijnafvalofalsvuilstortingebruikzijn(VandeLaar,
1972).EendeelvandelegendarischeGraetheide(zie
Habets,1891)iseveneens tenoffergevallenaanbruinkoolwinningennahetstakenvandeexploitatiebebost
metAmerikaanseeik(VandeLaar,1972).
3.2.4.3Steenkool
Deondergrondsewinningvansteenkoolheeftveeldiepere
-enookhogere-sporenachtergelateninhetLimburgse
landschap.Aanvankelijkzalheteffectgeringzijngeweest:zobedroegdeproduktievandevijfmijnenvan
deabdijEolducopheteindevande18eeeuw150.000ton.
Deexploitatieendeverwerkingvergdenwelenigeinfrastructurelevoorzieningen:zowerddeWormopgestuwdom
waterkrachtteleverenenwerdenwegenaangelegd,o.a.
naarAken,waareenmagazijnwerdgebouwd (Thurlings&
VanDrunen,1976;Jongen,1959).In1897isnogslechts
éénmijningebruik,deDomaniale,dieindatjaareen
produktiebereiktvan100.000ton.Nadietijdkomen
meerderemijneningebruikenmetnamedeeerstewereldoorlogbetekendeeenkrachtigeimpulsomdeproduktie
optevoeren.Indezestigerjarenwerduiteindelijk,
omdatdeproduktienietmeerlonendbleektezijn,
beslotendemijnbouwtestaken.
Ondergrondsheeftdesteenkoolwinninggeenbijzondere
omstandighedendoenontstaanwelkeaanleidinggaven
totdeontwikkelingvaneenzekerenatuurwetenschappelijkebetekenis.Welwerdeennatuurwetenschappelijke
belangrijkarchiefblootgelegd:talvanthansinmusea
e.d.berustendefossielengetuigendaarvan.Inhoeverre
deondergrondseaktiviteitindirectgeleidheefttot
beïnvloedingvanaandeoppervlakteaanwezigenatuur-
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wetenschappelijkbelangwekkendezakenisonduidelijken
thanswelnietgoedmeernategaan.Zekeris,datveel
wateromhoogwerdgepompt;datdaardoordegrondwaterstandenenbeekafvoerenzijnbeïnvloedlijktaannemelijk.
Verderzijnwelgrondverschuivingenvoorgekomen.
Vangroterinvloedwasdebovengrondseaktiviteit.Aanzienlijkeoppervlaktenwerdeninbeslaggenomendoor
schachtbokken,losplaatsen,kolenzeverijenen-wasserijen,
ketelhuizen,electrischecentrales,koeltorens,steenbergene t c , terwijlerookeengrootindirectruimtebeslagwas:spoorlijnen,rangeerterreinen,wegen,woningen
voordewerknemers.Vooralhetlaatstebetekendeeeningrijpendeverandering.Terwijltussen1900en1950landelijkgeziendebevolkingzichverdubbelde,isdebevolking
indemijnstreekindiezelfdetijdbijnavervijfvoudigd.
Dezesterkebevolkingstoenamehadookkwalitatievegevolgen. ZowordtdeaftakelingvandeBrunssumerheidemet
namegewetenaandesterktoegenomenrecreatievedruk
vanuito.a.Brunssum,waardebevolkingzichindegenoemdeperiodebijnaverzeventienvoudigde.
Overigenszijnerookkwantitatieveverliezen:bijna
250haisgebruiktommijnsteentestortenenslikvijvers
aanteleggen(VandeLaar,1972).
Belangrijkeverontreinigendeaktiviteitenbovengronds
warendewasserijen.Alindetwintigerjarenleiddedat
totprocessentegeneenaantalmijnen:demeestebeken
indeoostelijkemijnstreek (RodeBeek,Worm,Roer,Geleen,
Caumerbeek)warenzodanigverontreinigtdat,opelritsna,
praktischallevisverdwenenwas.Ookdeverwerkingvan
desteenkooltotcokes-nadetweedewereldoorlogwerd
daarvoorbijnal/4vandeproduktiegebruikt-leverde
denodigeverontreiniging.Destofproduktievandecokesfabriekenwasberucht;daarnaastwerdenero.a.fenolen
geloosdopdebeken(VandeLaar,1972).
Bijdewinningvansteenkoolkwamookeenhoeveelheid
onbruikbaarmateriaal,demijnsteen,meeomhoog.

Tendelewerdhetgebruiktomoudeschachtenmeeopte
vullenofalswegverhardingsmateriaal.Hetovergrotedeel
werdechterindedirecteomgevingvandemijnenophopen
gestort.Intotaalwordtdoordezemijnsteenbergenruim
380hainbeslaggenomen.Doorhungrotehoogte (tot90ro)
zijnzeovergroteafstandenzichtbaar.Naastmijnsteen
komterookwelanderafvalopdestortenterecht,zoals
puin,slik,oliee.d.OpdesteenbergvandeMaurits,maar
nietalleendaar,iseenzuurteervijver,waarin,ooknu
nog,agressiefen/ofgiftigchemischafvalwordtgestort.
Vroegerwerderzuurteer,afkomstigvandecokesfabrieken,
gestort.Verondersteldwordt,datdebodemvandevijver
doorteer,zurenenkalkdermateondoorlatendisgeworden,
datgeenuitspoelingendaarmeeverontreinigingvande
omgevingplaatsvindt.Naderegegevensontbrekenechter.
Inprincipemagmenveronderstellen,datdergelijkestorteninvloedopdewaterhuishoudingmoetenuitoefenen,
ookdievandeomgeving.Degrootstemijnsteenbergbeslaat
220ha!Ookhierontbreektechternadereinformatie.
Desteenbergenzijnthansdelaatstegetuigenvaneeneens
bloeiendbedrijf.Vooreendeelwordenzeoverigens
afgegravenomeenaantalgatenweeroptevullendiedoor
grindwinninglangsdeMaaszijngeslagen.Omdatmen
vreesdedatzeopdenduuraanleidingzoudengeventot
aanzienlijkestofwolkenismenzevanafca.1930gaanbeplanten.Opeendeelkonzichechterookspontaaneen
vegetatievestigen.Eenvijftientaljarenterugisdie
spontanevegetatiezelfshetthemageweestvaneendoor
deStaatsmijnenuitgegevenkalender.Beschrijvingenervan
wordengegevendoorDijkstra(1961)en.Videier (1968).
Voorhetovergrotedeelkomenwatzeldzamersoortenvoor
alskleinekaardebolensmalbladigwilgenroosje.Ook
wordenwelschorrenplantenwaargenomen,hetgeensamenhangt
methetsomshogezoutgehalte.
3.2.4.4Verwerkingsaktiviteiten
Demijnbouwheeftgeleidtotaktiviteitenindeverwerkendesfeer.Tendeleisdezenadesluitingvandemijnen
blijvenbestaan,nuopbasisvanaardolieenaardgas.
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Hetstikstofbindingsbedrijf,dezwavelzuurfabriek,de
caprolactamfabriekendeacrylonitrilfabriekzijndaar
voorbeeldenvan.Ondankswaterzuiveringsinstallaties
brengendezeaktiviteitennogalwatwaterverontreiniging
metzichmee:zowordengeloosdarsenicum,koper,kalium,
ammoniak,natriumloog,olie,nitraat,fosfaat,fluoride,
zwavelzuur,ureum,mélaninee.a.(VandeLaar,1972).
TotbovenRoermondisdeinvloedvanDSMophetMaaswater
-allegeloosdewaterkomtuiteindelijkopdeMaasterechtmerkbaar.
Voortswordthetnodigegeloosdindeatmosfeer,zoals
verschillende stikstofverbindingen,zwaveldi-en-trioxyde,
mergel,acrylonitril,acroleïne,blauwzuur,etc.Plaatselijkislandbouwonmogelijkgeworden.Debouwvoorverzuurt,waardoordenitrificatiewordtgeremd,hetgehalte
aanammoniumneemttoe,hetgehalteaannitraatennitriet
neemtaf(VandeLaar,1972).Dichtbijdechemiebedrijven
wordtdoordeboerennooitstikstofgemest:hetstikstofgehaltevandegrondisbijna3xzohoogalsopbedrijven
elders-waarwèlwordtgemest.Hoewelgedetailleerde
gegevensontbreken,lijkthetdatalthansplaatselijkeen
aantalsoortenverdwenenisdoordezeaktiviteiten,zoals
harlekijnorchis,bergnachtorchis,welriekendenachtorchis,
parnassia,karthuizeranjer,zomerandoorn,dennewolfsklauw,
grotewolfsklauw.Voortsis,metuitzonderingvanhet
zuidoostelijkedeelvanZuid-Limburgwaarnogeen"tamelijk
arme"vegetatiewordtaangetroffen,geheelZuid-Limburg
watepifytenvegetatiesbetreft"armtotzeerarm"(DeWit,
1976).DeDSM-bedrijvenvormendaarbijweliswaarniet
deenige,maarweleenzeerbelangrijkeoorzaak.Deaktiviteitenmetbetrekkingtotdewinningvanzink,lood
e.d.inBelgiëzulleninhetverledenzekeraanleiding
hebbengegeventotluchtverontreiniging.Gepaarddaaraan
gingondermeerhetafstervenvanbossenindieomgeving,
zelfsindeMiddeleeuwenal(Yans,1958).Overheteffect
opdeNederlandsefloraenfaunadaarvanisweinigbekend,
behalveBarkman'sopmerkingoverdeextremeepifytenarmoede
vanhetVylenerbos (Barkman,1959).
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De"belastingmetzink,lood,e.d.vandeGeulheeft
benedenstroomsgeleidtothetvoorkomenvaneenzeer
typischegraslandvegetatie,metsoortenalszinkviooltje,
zinkboerenkers,zinklepelblad,e.a.(Westhoffetall.,
1973;Pool,1968).Wellichtverdienthetaanbevelingook
eenstelettenopdehiervoorkomendepopulatiesvan
pijpestrootje.MogelijkdathiertochMolinialitoralis
(=M.altissima)voorkomt,waarvanhetvoorkomenin
NederlanddoorTerLaak(1967)nietkonwordenvastgesteld.Vandezesoortwordtopgegeven(VonLinstow,1924)
datdeasca2%looden0,3$zinkkanbevatten.In
hoeverredeveronderstellingdatstroomafwaartsvan
Mechelengeenzinkflorameervoorkomtdoordathetzink
daarzouneerslaantengevolgevanhetkalkhoudende
watervandezijbeken(Westhoffetall.,1973)juistis,
isonduidelijk.Eensterkereverdunningalleenalkan
daarvooraansprakelijkzijn.Overigenswerdtijdenshet
veldwerkvoorditrapportzinkboerenkersweldegelijkaangetroffentennoordenvanMechelen.Devindplaatswas
eennietzeerhoogopgeslibdebinnenbochtvaneenzich
verleggendemeander,diezeerfrequentgelnundeerdwordt,
doordathetterreintjeca1mlagerligtdandeaangrenzendegronden.Mogelijkspelenoverstromingsfrequentie
en-duurduseveneenseenrol.
4. Verkeerenvervoer
4.1 Ontwikkelingen
AlindeRomeinsetijdwerdZuid-Limburgdoorsnedendoor
driebelangrijkewegen.Hetmetgrindverharde,tot7m
bredewegdekvandewegMaastricht-Rimburg,belangrijkeschakelindeverbindingBoulogne-Keulenisbij
eenaantalgelegenhedenblootgelegd (aieVanEs,1973)»
Daarnaastbestondenongetwijfeldkleinerewegen,hoewel
vermoedelijknietopdedoorEdelman&Eeuwens(1959)
gedachteschaal (zieVanEs,1973)»DeMaaswerdals
scheepvaartverbindinggebruikt.
IndeMiddeleeuwenisdeMaasvanbetekenisvoorhet
vervoervankalk,steenkoolenhout(VandenBerghetal.,
1949)» zijhetvoornamelijkbenedenstroomsvanVenlo.
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OokMaastrichtbezatechtereenschippersgilde(Thewissen,
1968; zieookThurlings&VanDrunen, 1916).
DeRomeinsewegvanMaastrichtnaarHeerlenenRimburg
bleefindeMiddeleeuwenaanvankelijknogingebruik,
zijhetdatzijnueenschakelvormdetussenKeulenen
hetScheldebekken (VandenBerghetal.,1949).Inlater
tijdlooptdeverbindingvia 's-HertogenradeenAken
(Jongen,1959).Ditisde"ghemeinestrate"vande
dichterHendrikvanVeldeke,deverbindingtussenEngeland
enHongarije,zoalsmetenigeoverdrijvingwerdgezegd
(VandenBerghetal.,1949).
DestaatkundigeversnipperingdieZuid-Limburginlater
tijdenkenmerkt (zieThewissen,1976)leidtertoe,dat
aandewegenminderzorgwordtbesteed,metnameaan
dedoorgaande.Binnendestaatjeswerdwelaandachtgeschonkenaanhetonderhoudvandewegen,zoalsblijkt
uiteenaantalbepalingenindedorpscostumen(Habets,
I891).Hetregionaleverkeerwordtechterbemoeilijkt
doortollen(Jongen,1959).
IndeFransetijdwordtondermeerdewegMaastrichtVenloverbeterd,deHapoleonsweg.OnderKoningWillemI
krijgtdeverbindingMaastricht-Vaalshethuidigetracé,
terwijlonderhetBelgischebewind (1830-1839)ondermeer
dewegtussenHeerlenenSittardwerdverbeterd(Jongen,
1959).Hetmerendeelvandewegenblijftechtergedurende
de19eeeuwzogoedalsongewijzigd,zoalsblijktuit
eenvergelijkingvandeTranchotkaartenmetlateretopografischekaarten.Deopkomstvanmijnbouwenindustrie
veranderdedaaraanvankelijkweinigaan:deafvoervan
mijnbouwproduktenvondhoofdzakelijkoverhetwaterof
viaspoorwegenplaats,terwijldeopkomendeindustrie
tochookvoornamelijkgevestigdwasinlangsdeMaas
liggendeplaatsen.InverbanddaarmeeisdeMaasgekanaliseerd (vgl.Dibbits,1950),inverbandmethetgrenstractaatmetBelgiëzowelaandeNederlandsekant(het
Julianakanaal)alsaandeBelgische (Albertkanaal,
Verbindingskanaal enZuid-Willemsvaart).
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VandaardateventennoordenvanMaastrichtbinnen
3kmafstandviergrotewaterwegenzogoedalsevenwijdiglopen.Inverbandmetdeopkomendeduwvaartzijn
plannenvooreenverdereaanpassingvanhetJulianakanaalalsmedevooreennieuweverbindingtussenMaas
enAlbertkanaal (hetCabergkanaal)invoorbereiding
(conceptPerspectievennotaZuid-Limburg).
HetspoorwegennetwasaanvankelijkalleenopBelgië
georiënteerd;pas9jaarnadatMaastrichtmetHasselt
enBrusselverbondenwasen4jaarnadeaanlegvan
eenspoorbaannaarLuikwerdZuid-Limburgin1865uiteindelijkaangeslotenophetNoordnederlandserailnet
(jongen,1959)»Voorhetvervoervansteenkooliseen
omvangrijkrailnetaangelegd tussendehavensvanB o m
enSteinendeverschillendemijnen.Ditnetheeft
zijnbetekenisthansgrotendeelsverloren,terwijlhet
onderzoeknaareenmogelijkgebruikvoorhetlokale
verkeeralthansvoorhetoostelijkemijngebiedtot
nogtoeweinigresultaatheeftopgeleverd (concept
Perspectievennota Zuid-Limburg).Deverbindingenmet
LuikenAken,hoewelbehorend totdeoudsteindit
gebied,wordenthansalsslechtbeschouwd (o.e.).
Nogtotindejarendertigbestond eenvrijomvangrijk
netvantramverbindingen,datthansgeheelverdwenenis.
Hetopenbaarvervoerbinnenderegiovindtnuperbus
plaats,ofmetdespoorlijntjesnaarVoerendaalen
Simpelveld.Deconcurrentiemethetparticuliereautovervoerisechter,doordesterkesuburbanisatie,moeilijk,zodat"degewensteverminderingvanhetautogebruikinveelsituatiesniettotstandkomt"(concept
PerspectievennotaZuid-Limburg,p.107).Deconcurrentiepositieisoverigenszekernietverbeterddoorde
aanlegvandeE9,deE39endeverbindingMaastrichtHeerlen,terwijldebestaandeplannen(zieStreekplan
Zuid-Limburg,1977)ereerderopgerichtlijkentezijn
knelpunteninhetparticuliereautoverkeerwegtenemen
danhetopenbaarvervoertebevorderen.

VII.29
Eenspecifiekemoeilijkheidvormthetrecreatieve
verkeer,waardooreengrootaantalbinnenwegenperiodiek
eenveelvoudvanhetwoon-werk-verkeerteverwerken
krijgt.HetCentrumvoorVervoersplannendoetdesuggestietestrevennaareenbeperkingvanderecreatie,
omdat,oplangeretermijngezien,opdiemanierde
recreatievewaardeinstandwordtgehouden.Verbetering
vanbestaandewegenpastdaarinhetalgemeennietin
(zieStreekplanZuid-Limburg,1977).
4.2

Gevolgenvoornatuurenlandschap

4.2.1 Algemeen
Degevolgenvanmogelijkeverdereveranderingenaan
hetwaterwegenstelsel zullen,behalvedirecteruimtelijkeverliezen,voornamelijkliggenindehydrologische
beïnvloedingvandeaangrenzendegebieden.Inditkader
kandaaropnietwordeningegaan;hetkomtonsechter
voor,dateeneventueelkosten-baten-studie (StreekplanZuid-Limburg,1977)vanaanpassingenvanJulianakanaal c a . ookdeeffectenopnatuurenlandschapzou
dienenteomvatten.DeervaringenmetbodemverzakkingenbijElsloo (Jongen,1959)endevergroteontwateringgevenwatdatbetreftstoftotnadenken.
Deaanlegvanspoorwegeninhetverledenheeftongetwijfeldgeleidtothetverlorengaanvantoenbestaandewaarden.Watdatbetreftmaakthetimmersweinig
uitofeenspoorlijnofeenwegwordtaangelegd.
Enigepositieveeffectenzijn,datthansplaatselijk
langsdespoorlijnenbelangwekkende schralegraslandvegetatiesvoorkomen,aldannietopkalk.Bovendien
isheteffectvaneen-altijdbetrekkelijkextensief
gebruikte-spoorwegindezinvanpermanentebelasting
vandeomgeving,versnipperingendaarmeegepaardgaande
isolatievanpopulatiesveelmindersterk.Menzou,met
nameopplaatsenwaartenbehoevevandespoorwegen
diepeinsnijdingenzijngemaakt,beïnvloedingvande
hydrologieverwachten.Uithetisohypsenbeeldlijkt
datnietnaarvorentekomen;mogelijkisweldestromingindeonverzadigde zonebeïnvloed.
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Overheteffectvanwegenismeerbekend,metnamevan
verhardewegen.Inhethiernavolgende zaldaarpuntsgewijsopwordeningegaan.Noodzakelijkerwijzegebeurt
datinalgemenetermen.InZuid-Limburglijkenzich
echter,hoewelnaderonderzoekontbreekt,enkelespecifiekeproblementekunnenvoordoen,samenhangendonder
meermethetsterkereliëf.ZosnijdtderecentaangelegdewegMeerssen-Heerlenvrijwelelkdalaandat
maardoorsnedenkonworden.Daardoorzijndeaanwezige
gradiëntenabruptdoorbroken.Voorzoverzichinde
dalenwaterverplaatste (deKattenbeekbijvoorbeeld)
iseenduikergelegd.Voordeverplaatsingvankoudere
lucht,dieevenzeerlangsde(droog-)dalenplaatsvindt,
isdatnatuurlijknauwelijkseenoplossing.Hetmicroklimaatzaldussterkveranderd zijn,hetgeenopenige
termijngevolgenmoethebbenvoorplanten-endierenwereld.Tenaanzienvandoorsnijdingvanaaneengesloten
gebiedenenheteffectdaarvanopnatuurenlandschap
geldeninhetalgemeenweldezelfdeoverwegingenals
eldersindenlande.
4.2.2

Effectenvanverhardewegen

4.2.2..1Effectenvandeaanwezigheid
a.Directterreinverlies
Wanneereenverhardewegwordtaangelegdkanafhankelijkvandesituatie,tengevolgevanruimtebeslag
directeverliesvannatuurwetenschappelijkewaardenoptreden.Bijverbredingvanbestaandeverhardewegen
kunnenbiologischbelangwekkende oudebermenverloren
gaan(boomrijen,heggen,houtwallen,slootoeversen
bermsloten;zieookGuldemond 1975)•
b.Veranderinginhetabiotischemilieulangsdeweg
Debodemaanweerszijdenvandeverhardewegkanafhankelijkvandeoorspronkelijkaanwezigesituatiemeer
ofminderveranderen.Mogelijkeveranderingenzijn
ondermeer:ontwateringalsgevolgvandeaanlegvan
bermsloten,chemischeveranderingenalsgevolgvanna
zandopspuitingweglopendwater,plaatselijkeontzandingenlangsdewegenbodemverhardingalsgevolgvande
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aanlegenvaneventueelhetgewijzigdewaterregime
(VanderMaarel, 1972).Wegverhardingverhindertook
detoetredingvanzuurstofindebodem(Guldemond,
1975; VanBrederodeetal.,1972).Bovendienkunnen
doorbijkomendeaktiviteiten(graafwerktenbehoevevan
hetleggenofverleggenvankabelsenleidingen)ook
dergelijkeveranderingenoptreden,waarbijtevens
directebeschaidigingvanmetnameboomwortelsopkan
treden(Guldemond,1975)«Dezeinvloedenzulleninhet
algemeennietverreiken,dochweldegelijkzowelde
hoogopgaandevegetatieindebermnadeligkunnenbeïnvloeden(Guldemond,1975)alsnegatiefkunneninwerken
opeenoligotroofvochtigmilieuinhetalgemeenbijvoorbeeldineenheidegebied (VanderMaarel,1972).
c.Versnipperingvandevrijeruimte
Verhardewegenvormentengevolgevanhunafwijkend
micro-klimaatenhunsomstenopzichtevandeomgeving
afwijkendehoogteliggingeenbarrièretussendeaan
weerszijdengelegengebieden.Dezeisolatiekanvoor
verschillendediersoortenleidentoteenopdelingvan
deaanwezigepopulatieindeelpopulaties,diedoorhun
beperkteomvanginhetvoortbestaanbedreigdkunnen
worden.Voorbeeldenzijnondermeerdagvlinders,loopkeversengrotezoogdieren (VanderMaarel,1972;Udo
deHaes,1975;Kraus,1966;DenBoer,1977;Aukemaen
Brussaard, 1976).Vermoedelijkishiersprakevaneen
algemeenoecologischbeginsel.
4.2.2.2Effectenvanhetgebruik
a.Directeaantastingvandefauna-verkeersslachtoffers
Uitdenognietvollediguitgewerktegegevensvanhet
landelijkonderzoekverkeersslachtofferskomtnaarvoren
datjaarlijksminstensenkele100.000endierendoodgeredenworden(Jonkers,invoorbereiding).Landelijk
gezienblijkenonderdezoogdierendemeesteslachtofferstevallenonderdeegelsendanrespectievelijk
onderratten,hazenenkonijnen,bunzingen,hermelijnen
enwezels (meded.Jonkers).
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Ookgrotezoogdierenvalleninaanzienlijkeaantallen
tenofferaanhetverkeerinnatuurgebieden(Vermeer,
1973)»Voorlocalepopulatieskanditeenreëlebedreigingvormen(DeSoet,1969;VanderMaarel,1972).
Bijdevogelsvallendeslachtoffersondereengroot
aantalverschillendesoorten.Eengoedbeeldhiervan
bestaatechterniet.Vellijkenvooraldeuileneen
groep,waarvoorhetverkeerplaatselijkzekereen
directebedreigingkanvormen(meded.Jonkers).Ook
vooramphibieën(kikkers,padden)eninsecten(vooral
ookvlinders)kunnenverkeerswegeneenbedreigingvormen
(VanderMaarel,1972;VanderBund,1972).Inconcrete
gevallenkandesitueringvaneenwegjuistopdeovergangtussenverschillendemilieus (langseenbosrand,
langseenmeeroever)zeernegatiefzijnvoordefauna
vanwegedebindingvanbepaaldediersoortenaande
nabijeliggingvanuiteenlopendemilieus (bijvoorbeeld
voorrustenenvoedselzoekenofvoortplanten;amphibieën,
dassen,vogels;VanderMaarel,1972).
b.Indirecteconsequentiesvoordefauna-barrièrewerking
Deversnipperingvandevrijeruimtedoordeaanwezigheidvanwegen(zie1.1.c)wordtnogaanzienlijkversterktdoorhetwegverkeer,metnamewatbetreftde
verminderingvandekansenopdevoorvelesoortenzo
belangrijkeuitwisselingtussendeelpopulaties (Vander
Maarel,1972;Oxleyetal.,1974)c.q.de(her-)vestigingvanpopulaties (DenBoer,1977).Ookkunnenintensiefgebruiktewegeneenbarrièrevormenvoorgrotere
zoogdieren,dietenbehoevevanvoedseltrekofandere
trekbewegingennietineenkleingebiedinstandkunnen
blijven.Metnamedassen,boommartersenvisotterhebben
grote,ondoorsnedengebiedennodig;dezesoortenkunnen
doorhetverkeerinhetalgemeenmetverdwijningbedreigdworden(DeSoet,1969» z^-e 0 0 ^bijvoorbeeld
Klein, 1971).
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c.Indirecteconsequentiesvoordefauna-rustverstoring
DeaannamevaneenverstoringszoneisvolgensUdode
Haes (1975» P.211)zekerreëel.Onderzoek (Veen,1973»
VanderZande,1975» ongepubliceerde inventarisaties
vanhetRIN)lijktte"bevestigen,datgrotewegeneen
sterkeafnamegevenvandedichtheidvanverschillende
soortenweidevogelsovereenstrookvanmeerdaneen
kilometerbreedterweerszijdenvanzulkewegen.Voor
grotereroofvogelsiswaarschijnlijkgemaakt,datzij
eenzekerminimum-areaalaanrustgebiedbehoeven;
veelalwordtdoorversnipperingendeonrustvanwegen
ineenbepaald,overigensvoordezevogelsgeschikte
gebiedennietmeeraanhunbiotoop-eisenvoldaan(Van
derMaarel, 1972).Hetzelfdelijkttegeldenvoor
bijvoorbeeldrustgebiedenvangrotezoogdieren.Het
verstorend effectopvogelsenzoogdierenkanverder
wordenversterktdoorderecreatiedievanafeenweg
inhetaangrenzendegebiedkanplaatsvinden(Udode
Haes, 1975)•Hoewelgegevensontbreken,lijkteenverstoringvankleinezoogdierenenvogels (veel)minder
vertereiken.
d.Effectenopdefloraenvegetatie
Deeffectenopdefloraenvegetatiedoenzichgelden
viaverontreinigingvanbodem,grondwaterenlucht.
Doordeuitlaatgassenvanhetverkeerkomenvooralvoor
plantenschadelijkestoffeninhetmilieuterecht:ethyleen,stikstofoxyden,olieenlood (UdodeHaes, 1975);
VanderMaarel,1972;Kraus,1966).Daarnaastvormen
volgensVanderMaarel (l.c)stofenafvaleenverontreiniging,dievooralinvochtige,relatiefvoedselarme
gebiedenopdenduurtotbiologischeverarmingzullen
leiden.
4.2.2.3Effectenvanhetweg-enbermbeheer
Deeffectenvanhetbeheerdoenzichvoornamelijkin
eersteinstantiegeldenophetplantenleven.Secundair
isditvaninvloedopdefauna(verdwijnenwaardplanten
vaninsectesoortendiedaarspecifiekvanafhankelijk
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zijn;wijzigingaardenstructuurvandebermvegetatie
endaarmeeverdwijnenvanvoortplantings-enfoerageerbiotopenvaninsecten,kleinezoogdierenzoals(spits-)
muizen,kleinezangvogels,vgl.Slob1975;Moore1965•
Tenoemenzijnhetstrooienvanzoutbijdegladheidsbestrijding,gebruikvanherbiciden,veelvuldigmaaien
vandebermvegetatie (zieZonderwijk 1971a.,1971h.;
DeSoet1969;Guldemond1971;VanderMaarel 1972;Way
1969;Willis 1969;Kraus 1966).
4.2.2.4Effectentengevolgevanbetereontsluiting
Verbeterdeontsluitingvaneenbepaaldgebiedkanbetekenendatallerleicultuurtechnischemaatregelenin
dewijdereomgevingvandeverhardewegmogelijkof
aantrekkelijk(er)worden(meerintensieveterreinbehandeling,ontwatering e.d.).Ookderecreatiedrukopbepaaldegebiedenkanerdoortoenemen(verdergaande
penetratie,toenameintensiteit).Aanlegvanbenzinestations,parkeerplaatsen,picknickplaatsen,recreatieconcentratiepuntenenz.versterktdezetendentieveelal
(VanderMaarel,'1972;Kraus,1966).
4.2.3 Effectenvanverharding,doorverbindingenenverbreding
Nietverharde,enmededaardoorveelalweiniggebruikte
wegenhebbenrelatiefweinignegatieveconsequenties
voorhetnatuurlijkmilieuindeomgeving.Zijkunnen
zelfsverrijkendwerkenopdefloraenvegetatievan
debermen,enzosecundairopdedaaraangebonden
(voorallagere)fauna,doorhetontstaanvaneenzogenaamdebetredingsgradiënt dwarsopdeweg.Hierdoorkunnen
geschiktemilieusontstaanvoordevestigingvanbijzonderesoortenenvegetatietypen (vgl.VanLeeuwen,
1967;Westhoff&DenHeld,1969;Westhoffetal.1971»
1973; Bates,1935;Zonderwijk,1971b ) .
Bijdoodlopendewegenkanaandezegradiëntsituatieeen
extradimensiewordentoegevoegdalsgevolgvaneen
afnamevandegebruiksintensiteit indelengterichting.
Bijverhardingvanzulkewegengaatditallesuiteraard
verloren.Veelalneemtdanookhetverkeertoe,waardoordenegatieveinvloedengroterworden(zievoorgaandeparagrafen).Hetligtvoordehand,datditvooral
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ookhetgevalzalzijnbijdoorverbindingvanvoorheen
doodlopendewegen,losvanhetruimtebeslag.
Halfverhardewegen,grind-,kei-enklinkerwegennemen
indezeeenpositieintussenonverhardeenverharde
(asfaltofbeton)wegen

(vgl.o.a.VanBrederode

etal.,1972).
Bijverbredingvandebestaandewegen,nogaleenssamengaandmetbochtafsnijdingenverhardingofverbetering
vandeverharding (asfaltering)gaatdeeventueelaanwezigepositieveinvloedvandeeerderesituatieopde
omgevingverloren,evenalseendeelofhetgeheelvan
debestaandebermsituatie (vaakooktenkostevanhet
aangrenzendgebied)ennemendenegatieveinvloedenop
deomgevingalsgevolgvanintensiveringvanhetverkeertoe(vgl.o.a.UdodeHaesl.c;VanBrederodeetal.,
1972).Inditverbandspeiennormenensubsidiëringsvoorwaardeneenbelangrijkestimulerenderol(vgl.
VanBrederode,1974»UdodeHaesl.c).
5. Bebouwing
5.1Ontwikkelingen
Totaan"I9OOgroeidedebevolkinginLimburgslechtsin
zeerbeperktemate,mindersterkzelfsdanderestvan
Nederland.Degeboortecijferswarenlagerdaninoverig
Nederlanden,ondanksdelageresterftecijfers,het
geboorte-overschotook.Debevolkingstoenamewerdnog
verminderd dooreennietonaanzienlijkeemigratie,met
namenaarRijnland (Jongen,1959).Na1900ontstaat
erwerkgelegenheid indeprovinciedoordeopeningvan
demijnen,waardoorLimburgimmigratiegebied wordt.Niet
alleenNederlandersuitanderedelenvanhetlandkomen
opdemijnenaf;ookuitDuitsland,België,Oostenrijk
Polen,TsjechoslowakijeenJoegoslaviëstromenmensen
binnen.Bovendienwordenna1900binnenLimburgzelf
meermensengeborenenstijgthetgeboorteoverschottot
bovenhetlandelijkgemiddelde (Jongen,1959)•Inhet
middenvandezestigerjarentreedtdaarineenkentering
op;vanaf1965liggengeboortecijfersengeboorteoverschotbenedenhetlandelijkgemiddelde (conceptPerspectievennotaZuid-Limburg).HetWestelijkeMijngebiedvormt
watdatbetrefteenuitzondering.InMaastrichtenom-
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geving(eendeelvanhetplateauvanSchimmertenhet
geheleplateauvanMargratenomvattend)ishetgeboorteoverschotzelfsuitzonderlijklaag:0,35 /ootegen
landelijk4»9 /oo,zonderdatoverigensvaneensterke
vergrijzingsprakeis(conceptPerspectievennota
Zuid-Limburg).
Nuwordtdeomvangvandebebouwdeoppervlakteniet
alleenbepaalddoordeomvangvandebevolking.Ook
factorenalsgemiddeldewoningbezettingenruimtebeslag
perwoningspelendaarbijeenrol.Dataandiefactoren
maatschappelijkeprocessentengrondslagliggenisin
ditverbandvanminderbelang,alzalhetduidelijkzijn
datopbeleidsniveautenminstehetruimtebeslagper
woningkanwordenbeïnvloed (TerKeurs,Mantel&Udode
Haes,1976;zieookVerstedelijkingsnotadeel2b).
Hoestra&Perdeck(1974)veronderstellendatbovendien
deomvangvandebevolkingaktiefkanwordenbeïnvloed
(zieookOriënteringsnota,1974P» 39)Hoezeerdeomvangvanhetbebouwdeoppervlakeenresultanteisvande-onderlingindeloopvandetijdverschuivende-verhoudingtussendedriehiergenoemde
factorenblijktwelzeerfraaiuiteenstudievan
EftingDijkstraetal.(1975)» Zelfsbijeendalende
bevolkingkanhetruimtebeslagdoorbebouwingnogtoenemen.
HoeweleenanalyseindezinvanhetwerkvanEfting
Dijkstraetal.(1975)voorhetZuidlimburgseontbreekt,
vallentochdezelfdetendensentesignaleren.Zois
tussenI960en1975debevolkinginditgebiedmet
14%toegenomen,dewoningvoorraadmet59$(concept
Perspectievennota Zuid-Limburg).Daarbijblijktsprake
tezijnvanopvallendeverschillentussendegroeiin
deurbaneendesuburbanesfeer.OndanksdebeleidsvoornemensindeTweedeNotaruimtelijkeordeningis
na1965sprakevaneenversterktesuburbanisatieendat
ineengebiedwaartochalruimtweemaalzoveelgrondgebiedverstedelijkt isalslandelijkhetgevalis
(conceptPerspectievennotaZuid-Limburg).Watdat
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betreftwordtoverigenseentraditievoortgezetdie
zooudisalsdemijnen(zieJongen,1959).
IndeconceptPerspectievennotaZuid-Limburgworden
eenaantaloorzakenvanditverstedelijkingspatroon
aangegeven:"Gronden,bestemdvoor"woningbouwvoor
deeigenbevolking"werdenuitgegevenaanallochthonen,
zodatweernieuwegrondtotbouwgrondmoestworden
bestemdetc.Ditkongebeurenomdatdeverantwoordelijke
bestuurders,bezorgdomhetvoorzieningenniveaudat
doorschaalvergrotingstendensen opdetochtwaskomen
testaan,groeinastreefden.Hetbestaanvanvelekleine
gemeenteninhetHerstructureringsgebied werktede
suburbanisatieinhetbijzonderindehand.
Defeitelijkewoningbouwroeptzodoendehetbeeldop
vaneenconcurrerendeaanpakpergemeente,waardoor
alsgevolgvandezeuitgroeinaarbuitendeaanpakvan
reedsdoordebebouwingomringendeopenterreinenen
desaneringvancentranietgoedvandegrondkwam.(...)
Alszodanigheeftdesuburbaniserendewoningbouwde
geledingvanhetgebiedaangetast,deversnippering
vandeinditgebiedschaarseruimtebevorderd,de
financiëlepositievandegrotegemeentenverslechterd
enmededaardoorhetdraagvlakvanvelevoorzieningen
indegrotestedenuitgehold.
Bovendienkanmenzichafvragen,ofhetdoelvande
verantwoordelijkebestuurdersindelandelijkegemeenten
"behoudofzomogelijkverbeteringvanhetvoorzieningenniveau"isverwezenlijkt".
InhetstreekplanZuid-Limburgwordtoverigenswel
vermeld,dathetProvinciaalBestuursuburbanisatie
als"ongewenst"beschouwd.DeRijksoverheid formuleerde
hetwatkrachtiger:"Suburbanisatie zaliniedergeval
moetenwordentegengegaan"(Verstedelijkingsnotadeel
2d,1977).G.S.verwachtenvandegenomenmaatregelen
(geformuleerdalsbeleidsdoelstellingen in1967) ^at
zijoverenigetijdeffectiefzullenworden(Streekplan
Zuid-Limburg, 1977).Indepraktijkvaltdaarechter
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nognietergveelvantemerken.Overzietmendecijfers
overdegroeivandewoningvoorraad tussen1960en1975
voordebeideMijngebiedenenhetzuidelijkdaarvan
liggendedeelvanZuid-Limburg,danvaltopdathet
accentzelfssteedsmééropbebouwingindesuburbane
sfeergaatliggen.Wordenertussen1960en1965voor
elkewoninginhetbuitengebiednog2,5gebouwdinde
urbanesfeer(datwilzeggengrotestedenenofficiële
urbanisatiegemeenten),tussen1965en1970isdatnog
slechts1,8entussen1970en1975-toendeuit1967
stammendebeleidsvoornemens tochwelindaadwerkelijk
beleidkondenzijnomgezet-ishetnogverdergedaald
totietsminderdan1,3 (vgl.tabel).Bovendienblijkt
dat,terwijlinurbanegebiedensprakeisvanstagnatie
indenieuwbouw (tussen1970en1975komen3000minder
woningenklaardantussen1965e n 1970)daarvangeen
enkelesprakeisindesuburbanegemeenten.Hetoptimisme
vanGeduputeerdeStatenlijktdanookwataltegroot.
Woningbestand OostelijkeenWestelijkeMijnstreeken
Limburge.o.(bewerktnaar:conceptPerspectievennota
Zuid-Limburg)
urbaan

1960
1965
1970
1975
88.750 100.998 117-976 131.775

5-jaarlijkse
toename
suburbaan

12.238
31.154

16.978

36.079

5-jaarlijkse
toename

4.915

verhouding
suburbane-urbane
nieuwbouw

1:2,5 1:1,8

13.999

45.744

9.665

56.836

11.092

1:1,3

5.2Gevolgenvoornatuurenlandschap
Demeestduidelijkzichtbareinvloedvanbebouwingis
hetdirecteruimtebeslag.Daarnaastkaneenminofmeer
ruimeomgevingdirectofindirectwordenbeïnvloed,
bijvoorbeelddoorrustverstoring,doorbeïnvloedingvan
delokalehydrologie,doorlozingvanafvalwater,door
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hetoproepenvangrotereverkeersstromen,doorisolatie
ofversnipperingvangebieden,etc.
Cijfersoverhetfeitelijkeruimtebeslagdatmetdeze
nieuwbouwgepaardisgegaan,ontbreken.Vergelijking
vantopografischekaartenleertechter,ookbijoppervlakkigebeschouwing,dathetruimtebeslagperwoning
inhetbuitengebiedaanmerkelijkgroterisdaninde
stedelijkesfeer.Ditbeeldwerdbijhetveldwerkvoor
ditrapportbevestigd.Opgrondvanhetfeit,datin
dekleineredorpenvoornamelijkpremie-envrijesectorwoningenzijngebouwd,terwijlindestedelijkegebiedenwoningwetwoningenen,later,premiewoningenoverheersten,isdatookwelteverwachten.Nemenweaan,
datdegemiddeldewoningdichtheidvoornieuwbouwstadswijkengemiddeld40woningenperhaiseninsuburbane
kernenca25(Verstedelijkingsnota,deel2a),danis
hetruimtebeslagindesuburbanesfeertussen1970en
1975zelfsgrotergeweestdanindestedelijkekernen.
Ookdesitueringspeelteenrol,misschiennogmeerdan
hetfeitelijkingenomenoppervlak.InSimpelveldbijvoorbeeldiseenreeksgraftenverdwenenondernieuwbouwwoningen,inSchinopGeulwordteennieuwbouwwijk
gebouwdopeenseriebronnenetc.Eén,schrijnend,
voorbeelduiteenreeksvantientallenwordtuitvoerig
behandelddoorVermeulen (1976).Hetbetrefthetdal
vandeMechelderbeek.Ineengebiedwaarvaninhet
bestemmingsplanbuitengebiedvandegemeenteWittern
wordtvermelddathetgekenmerktwordtdoor"drassige
terreinen,veelkleinefloristischbijzonderrijke
moerasjesenzureweitjes,waartenminstedriesoorten
Orchideeëngroeien,voortsdezeldzameadderwortelen
herfsttijloos"iseenuitbreidingvandebebouwdekom
vanMechelengeplandvanmaarliefst 30%.Omdegedachtentebepalen:debestaandebebouwingisinruim800
jaartotstandgekomen.Denoodiskennelijkhooggestegen:135%vanhettot1984aangenomenbenodigde
bouwvolumewordtin3jaargerealiseerd!Degrote"nood"
blijktookweluitdehaastwaarmeedeplannentotstand
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zijngekomen:doormeet-enrekenfoutenkanzelfs
debestaandebeplantingnietwordenopgenomeninhet
stedebouwkundigontwerpwatwelindebedoelinglag;
hetkadasterkandewijzigingenindeeigendomssituatie
nieteensbijbenen}deMechelsebevolkingkande
huizennietkopenofheeftergeenbelangstellingvoor;
hetgebiedistenatvoorwoningbouw.
Nukunnenditalsincidentenwordenbeschouwd.Erger
echterishet,datvrijsystematischhaaksopallerlei
gradiëntsituatieswordtgebouwd.Metnameinhet
buitengebiedvindtnogaleensnieuwbouwplaatsdoor
hetopvullenvan"gaten"indebebouwing.Opdiewijze
islangzamerhanddebenedenloopvandeGeuldoorbebouwinggeïsoleerdgeraaktvandeerbovengelegen
hellingen.Ookeldersspeeltechterditprobleem,zoals
dewegvanValkenburgnaarKlimmenleert.Hetbouwen
opovergangenzitdemensenoverigensinhetbloed:
alleoudebewoningskernenliggenopdergelijkeplaatsen
endatis,opzich,begrijpelijk.Waarechterdezeoude
kernen,dieslechtseenbeperkteomvanghadden,zich
nuinveelgevallenlintvormigplegenuittebreiden,
dreigenveleovergangendichtgebouwdteworden.Niet
alleendebebouwingopzichvormtoverigenseen
barrière,ookdetuinaanlegspeelteenrol.Vrijwel
altijdgaathetdaarbijomvolkomenstreek-oneigen
milieus (heidetuinenopkalkhellingenbijvoorbeeld).
Wanneerongelukkigerwijzeookeen(deelvaneen)beek
indeachtertuinkomtteliggen,isdatnogaleens
aanleidingomvijvers,forellenbakkene.d.aanteleggen.

Daarmeekomenwedanopdebeïnvloedingvandewaterhuishoudingterplaatseeninde(verre)omgeving.Het
voornaamsteaspectvanditneveneffectishetwegvallen
vandebufferfunctievandebodemtenopzichtevande
neerslag,waardoorextrementussendroogennatvergrootworden.Alsgevolgvandezetoegenomeninstabiliteitwordthetnatuurlijkmilieuinhetbetrokkengebiednegatiefbeïnvloed.Tijdensneerslagperiodenwordt
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namelijkhetwaterdatophetverhardeareaalvalt,
teaamengebrachtenopeenofenkelepunteninkorte
tijdgeloosd.Naleverantieviahetbodemwateronderhet
verhardeareaalvindtnietofvrijwelnietplaats.De
normalegedempteseizoensfluctuatieswordenzovervangen
doorplotselinge,kortdurendeextremepiekafvoerenafgewisseldmetlangdurigeperiodevanextreemlageafvoeren,waaropdebestaandeaquatischelevensgemeenschappenvanmetnamedebekennietingesteldzijn.
Alsgevolgvaneenenandertreedtdaarnaastgrondwaterstandverlagingopindeomgevingvanhetverharde
areaalenvanhetafwateringssysteem.VoordeconsequentieshiervanwordtverwezennaarhoofdstukVII2.
Bijextensievebebouwingwordenbekenenperiodiek
watervoerendegrubbenbovendiennogaleensalsriool
gebruikt(zokomtafvalwatervanEperheideindeDorpshof
lossingterecht,ophetlaatstedeelvandetocht
ondergronds,enkomthetwatervanOnsKrijtland c a .
ineengrubtenoostenvanEpenuit).Metnamebinnen
bebouwdekommen-bestaatdandeneigingderioolfunctie
tebenadrukkendoordebeekdanmaarhelemaalonder
degrondtestoppen(zieMeerman,1975enhoofdstuk
VII2.)„Debiologischerelatietussenhoofd-enzijbeekwordtdaardoorzelfspotentieelonmogelijkgemaakt.
Tenslotteleidtbebouwingtotgroterevervoersbehoefte
enwelméér,naarmatemeersuburbaangebouwdis.Met
nameinhetlaatstegevalishetbovendienvaakmoeilijk
omeengoedopenbaarvervoertelatenfunctioneren,
waardoorhierinversterktematesprakeisvanuitbreidingvanhetparticuliereautogebruik.Deeffecten
daarvanzijnbeschreveninhoofdstukVII4.
6. Afvalverwerking
Afvalverwerkingisinhetalgemeenzo'nrecentprobleem
-hoewel,zoalsinVII2enVII3albetoogdis,niet
helemaalzondergeschiedenis-dathetnietopportuun
lijktdeontwikkelingenwatditbetrefttebeschrijven.
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Demenselijkesamenlevingproduceertintoenemendemate
allerhandeafvaldat,vanverschillendeaardzijnde,
uiteindelijkterechtkomtindebodem,hetgrond-en
oppervlaktewaterenindelucht.Deconsequentiesdie
vrijelijklozenkanhebbenvoordemensenzijnsamenlevingleidenerechtereveneensintoenemendemate
toedatmenertenminstenaarstreeftdemeestonaangenamecomponentenuitdatafvalteverwijderenofonschadelijkdanwelminderschadelijktemaken.
Delozingofverwerkinggeschiedtingrotelijnenop
driemanieren:
-metwateralsdragerviahetriool;
-metluchtalsdragerviadeschoorsteen;
-doorgeconcentreerddumpen.
Hetgaatdaarbijrespectievelijkomopgelostengesuspendeerdmateriaal,gasenzeerfijnevastepartikeltjesenomminofmeervastgrovermateriaal.
Afvallozingviahetrioolbehelsthuishoudelijkafval
eninmeerofminderemateindustrieelafval;buiten
desfeervandegrotebevolkingscentraheeftdit
laatstedoorgaansvoornamelijkbetrekkingopenkele
kleineindustrieënenopagrarischebedrijven.Het
gaathierbijombiologischafbreekbaarorganischmateriaal(welkeafbraakonderverbruikvanzuurstofleidt
totzuurstofarmof-looswater,metallegevolgenvan
dienvoordevanzuurstofafhankelijkeaquatische
fauna),omeutrofiërendmateriaal (fosfaten,o.a.uit
wasmiddelen,enanderenutriënteno.a.eendeelvande
afbraakproductenvanorganischafval;deconsequenties
ervanwordenhierbekendverondersteld)enomtoxische
verbindingen(huishoudelijk enindustrieel afval).
VerwezenwordtverdernaarhoofdstukVII2.
Hetstrevenvandeoverheidnaarconcentratievan
waterlozendeaktiviteitenenaansluitingoprioolwaterzuiveringsinstallaties zaleenaantalvandezezaken
sterkkunnenbeperken.Hetzoopheffenvandeeutro-
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fiëring("derdetrap"indereiniging)lijktechter
noginhetverreverschiet tezullenblijven,evenals
deaanslutingopwaterzuiveringsinstallaties vansterk
geïsoleerdeverontreinigingsbronnen (boerderijen,suburbanebebouwing).
Afvallozingviadeschoorsteenbetreftverbrandingsproductenenvliegas.Debedoeldeverbrandingsprodukten
zijnondermeerzwaveloxyden(SO) ,stikstofoxyden(NO)
waterstoffluoride(HF),ozon (O3),ethyleen(C„H.)en
peroxyacetylnitraat ("PAN");uiteraardzijnernogmeer
tenoemen,zoalsdealdehyden,deverschillendeaerosolen,koolmonoxyde e.d.(zieookhoofdstukVII3)»
Hetbetreffenalleverbindingenofstoffendieinmeer
ofminderematebijzekereconcentratiesvannegatieve
invloedzijnophetnatuurlijkmilieu.Dat"zekere"
slaatopconcentratiesvanminderdan1ug/m (HFveroorzaaktdanalzichtbarebeschadigingaanlichenen)tot
enigetientallenug/m diedanreedsafstervenvanof
zichtbarebeschadigingaanverschillendeplantensoorten
veroorzaken (w.o.ookgekweektegewassen).
Hetlijktwaarschijnlijk,datbijlagereconcentraties
nietzichtbare (danwelsublethale)fysiologischeveranderingenoptreden,diehetvoortbestaanvandebewuste
soortenoplangeretermijningevaarkunnenbrengen.
Viadezenegatievebeïnvloedingvandefloraisuiteraarddirectsprakevaneennegatievebeïnvloedingvan
devegetatie,enalsgevolgvanbeideindirectookvan
de(veelalmindergevoelige)fauna(metnamedelagere
dieren).
UithetStreekplanZuid-Limburgzoumenoverigensde
indrukoverkunnenhoudendatdeluchtverontreiniging
inditgebiedmetnameveroorzaaktwordtdoorautogebruik.Alsbeleidsvoornemenswordengenoemd:versnelling
voordedoorstromingvanhetverkeer,overschakeling
opgas,stimuleringopenbaarvervoer,terugdringing
particuliervervoer,deaanlegvanluchtzuiverendgroen,
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afsluitingvoor de auto vanwegen (waarmogelijk zelfs
opheffing; inverband met luchtverontreiniging mede
door fietsers enwandelaars?). Luchtverontreiniging
wordt overigens als een technisch en financieel vraagstuk gezien.Slechts inhethoofdstukWerken leert een
verwijzingnaar deWet inzake de luchtverontreiniging
dat DSMwel eens iets inde lucht zoukunnenbrengen.
Over deverontreinigende aktiviteiten vanandereindustrieën, zoals deENCI, isgeenwoord tevinden. Overigens
geldt dat ook tenaanzienvan eventueel waterverontreiniging. Zie ookhoofdstuk VII 2enJ.Wel ishet zo,
dat "zomogelijk metmedewerkingvan de Rijksoverheid
(...) gewerkt (zal)gaanworden aande opstelling van
eenmilieu-effect rapport,dat inzicht geeft inde
totalemilieubelasting.Wanneerhet nietmogelijk is
dit rapport voor de teverwachtenuitbreidingen der
chemie indeWestelijkeMijnstreek gereed tehebben zal
deprovinciale overheid voor dit gebied eenmilieubeheersplan opstellen.Zij zal dit trachten gereed te
hebben alvorens DSM op dit terreinmet haar activiteiten
begint"

(p."6j>).

Het dumpenvan afval,al danniet gecontroleerde vuilstorten,vertoont eenhele reeksvan aspecten.Om te
beginnen vindt ditbijvoorkeur plaats,vooral alshet
omklandestiene vuilstort gaat,ingebiedenmet een
geringe economische marktwaarde:heggen,houtwallen en
graften,overhoekjes,bermen,bosranden,bosjes,grubben
e.d.Vaak speelt hierbij ook -kennelijk -de overweging
eenrol dathetbetreffende terreintje na volstorten
aangebruikswaarde kanwinnen:poelen bijvoorbeeld.
Ookbronnenwordenwel gebruikt: zoontspringt de
Kattebeek thans in eenvuilnisbelt.Naarmate het officieel stortenmeer geconcentreerd wordt (lokaal >regionaal)valt dekeuze inde tegenwoordige tijdmeerop
lokaties vanmindere natuurwetenschappelijke betekenis.
Het is evenwel duidelijk, dathoe dan ook de oorspronkelijke situatie met zijn specifieke natuurwetenschappelijkebetekenis (die zeer grootkan zijn:poelen,bosjes
enbosranden, etc.)volledigverloren gaat endatdaar-
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voorindeplaatseensituatiekomtdiegeenuitzicht
biedtopdeontwikkelingvannatuurwetenschappelijke
waardenvanhoegenaamd enige"betekenis-.
Vuilstortenvindtookregelmatigplaatsinterreinen,
diedoormenselijkingrijpenhunoorspronkelijkebetekenisreedsverlorenhebben,zoalsgroeven.Zulke
terreinenkunnenechtervaakweldegelijkdepotenties
bezittenomnaverloopvantijdeennoemenswaardige
natuurwetenschappelijkebetekenisteontwikkelen.Deze
potentieswordeninditgevaldefinitiefbegraven.
Hetstortenvanvuilkanvanaanzienlijkeinvloedzijn
opdeomgeving.Naasthetinditverbandminderter
zakedoendemogelijkoptredenvanstankenrook,aanwezigheidvaninsecten,rattenenanderemogelijkeverspreidersvanziektekiemenenvisuelevervuilingvan
deomgeving(aanblik,verwaaienvanpapier e.d.),gaat
hetvooralomverontreinigingvanbodemengrondwater
tengevolgevanperkolerendwaterenomdirecteverontreinigingvanhetoppervlaktewaterdanwelindirect
viahetverontreinigdgrondwater.
Demateenaardvanverontreinigingvanhetperkolatiewaterisafhankelijkvandeaardensamenstellingvan
hetgestortemateriaalenvandefysische,chemische
enbiochemischeprocessendiezichindestortvoordoen.
Inhetalgemeengesprokenzijndekwantitatiefbelangrijksteverontreinigende stoffeninhetperkolatiewater:
stoffenmeteenhoogbiochemischenchemischzuurstofverbruik,chloride,ijzerenammoniak-N.Ditzijnstoffendiedoorgaanspasbijhogereconcentratieshunnegatieveinvloedophetnatuurlijkmilieudoengelden.
Daarnaastkunneninveelkleinereconcentratiesverbindingenenstoffenvoorkomendiereedsbijzeerlage
concentratiesschadelijk (toxisch)werken:PCB's,zware
metalen,hoogtoxischeorganischeverbindingene.d.
(slechtszeertendelebekend,omdatmendoorgaans
alleenaandehandvanmetingenaan(een)enkele
tracer(s)degrondwaterverontreinigingbepaald)JDeafstand
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totwaaropdezenegatieveinvloedenzichkunnendoen
geldenzijnzeeraanzienlijk (zieondermeerExter,
1972;Huhges,Landon&Farvolden,1971)«Ookbijeenmaligstortenvaneengeringehoeveelheid"onschuldig"
afvaltreedtindedirecteomgevingeenoecologisch
negatieveontwikkelingop:devegetatieverruigt,het
wordteenbrandnetel-kleefkruid-bramen-bende.
Tenslotteblijkthetvrijwelonmogelijkomhetincidenteel,verbodenstortenvangiftigmateriaal tevoorkomen(industrieelafval,landbouwgif e.d.).
InZuid-Limburgbestaanoverigensnogslechtsplannen
vooraanwijzingvanregionalevuilstortplaatsen
(StreekplanZuid-Limburg,1977p.100).Naderetoetsing
vandielokatieslijkthetprovinciaalbestuurzinvol.
Opgrondvaneigenonderzoekkandatwordenbevestigd:
eenvandestortplaatsen-overigensinwaterwingebied
gelegen(zieStreekplan,kaartt.o.p.98enp.102)herbergt (nog,anno1978)degrootstepopulatievuurbuikpaddenvanNederland,eenandereligtineenbestaandnatuurreservaat.Bestaandevuilstortenontbreken
opdeplankaarten.Menzoudaarvanineenstreekplan
tochtenminsteeeninventarisatieverwachthebben.In
eenbeperktgebiedismateriaaldaaromtrentverzameld
doorStaatsbosbeheer (1974).
7. Recreatie
7.1Ontwikkelingen
InhetbeginvandezeeeuwwerdZuid-Limburgalstoeristischetrekpleisterontdekt."Metvoorliefdekomthij
(namelijkdenHollandschenlandgenootvanhedenenvooraldenNederlandschentoerist")naarhetZuiden,zich
daar,inGulp-enGeuldalwetendeenthuisgevoelende
tusschenland-enstaatgenoten". (...)
"Dankzijdemildheid,ofbeterdankdenkoopmansgeest
derspoorwegmaatschappijen,heeftmenzichopgoedkope
wijzekunnenvoorzienvaneenreisbiljet,delangbegeerdevakantiekaart"."Hoeheerlijkvoordentoerist,
weggevlogenuithetmetaalgerammelderfabriekofontsprongenaandeduffeluchtvanleerzaal,kantooren
magazijn,voorettelijkedagenteverpoozentemidden
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eenerlandelijkeomgeving,zoogeheelverschillend
vanhetgeenhijalszoodanigkent,schilderachtig,
grootschentochliefelijk,landelijkentochsteedschcomfortabel.Gezetenopeenrotsblokofverweerden
muur,zalhijindeschemeravond,hetuurdergoede
geesten,zichheeldetegenwoordige,koortsachtig
zwoegendemaatschappijvooreenwijlewegdromenen
ingedachtenteruggaantotdedagentoendieburchten
nogwarenbewoonddoorgeharnastegezellen,toen
kemenadeensalethiernoghetverblijfwarenvan
spinnewielende slotvoogdessenenzuchtendejonkvrouwen,
terwiergeneugtedeminnezangerzijnnieuwsteballade
zong".(Dorren,1929).
Speciaalattractiepuntindit"landje,waaralles
vriendelijkis,natuurenmenschen"isValkenburg,
metzijnkennelijksterktotdeverbeeldingsprekende
duisteregrottenenkasteelruïne."Deeensmetzijne
hoogeleientorens,forschopwaartsrijzendeburcht
isnunietsmeerdaneen,zijhetookindrukwekkende,
bouwval,jaarlijksdoorduizendenenduizendenbezocht,
zoowelomvandehoogteeenbliktekunnenwerpenop
het sierlijkstadjebeneden,alsominweemoedige
bekoringtusschendeverweerdemuurbrokkenenpuinhoopentekomenmijmerenoververgankelijkeglorie,
dolenderidders,liefelijke jonk-enburchtvrouwen
ofgrimmigekasteelvoogden,overtoernooienenminnestreels,overongenaakbarespelonkenenijselijke
oubliëtten.Treurigebedrijvenvanbloedenwraak
naastverheffendedadenvanopofferingenliefdezijn
afgespeeld tusschendezemuren;deglansenluister
derschitterendefeestenzoowelalshetgekermder
vooreeuwigingemuurdegevangenenverstomden;slechts
ingestortegewelvenenverbrijzeldemurengetuigen,
dathiereensgestaanheeftdetrotscheburchtder
landsvorstenvanValkenburg",zomeldtDorreninde
twintigerjaren.Nietiedereenhadoverigensdergelijke
verhevengevoelens:inhetverledenisderuïneenkele
eeuwenalsbronvanbouwmateriaal gebruikt,maarook
depeinzendebeschouwer/steruithetbeginvandeze
eeuwwordt"zeerstrengverbodennognamenteschrijven
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op,oftekrassenindemuren.Overtredingzalbeschouwdwordenalszaakbeschadiging,engerechtelijk
wordenvervolgd",zoalseenVW-f
olderuitdietijd
tottweemaaltoevetgedruktdreigt.
Vanoudslaghetaccentmetnameopdeverblijfsrecreatie.
Degemiddeldetoeristverbleefinhotelsenpensions,
"waarwezoohetklimmenonsvermoeideevenkunnenuitblazenendengedienstigenzwartgefraktenkellnergelasteneeneverfrisschingtebezorgen"(Dorren,1929).
Inlatertijdenneemtdebehoefteaanpensionsenhotels
afen"(laten)nieuwerevormenalsappartementen,zomerhuisjesenkampeerterreinen (...) eengrotegroeizien"
(StreekplanZuid-Limburg,1977).
VoortswordtinhetStreekplandebehoeftegesignaleerd
aantweedewoningen,forensenkampenvancaravansen/of
kleinehuisjes,hobby-nederzettingen,volkstuinen.Een
inventarisatievanbestaandevoorzieningenopditpunt
ontbreektinhetStreekplan,terwijldeinhetBasisplan
OpenluchtrecreatieHeuvelland Zuid-Limburg(zieVallen,
1975)opgenomengegevensdaarinmaarzeertendelevoorzien.Voorzieningenbijparticulierenbijvoorbeeldontbrekengeheel.Daarvoorzoueengerichteterreininventarisatienodigzijn.IndeconceptPerspectievennota
wordteendergelijkeinventarisatie eveneensnodegemist;hierwordtslechtsgeconstateerd,datMergelland
een"opvallend (...) sterkeconcentratie"vandergelijkevoorzieningenteziengeeft.
Nieuwevoorzieningenwordennietuitgeslotengeacht.
Mendenktweleenaantalvoorwaardenopdatpuntte
kunnenstellen.Zodienennieuwevoorzieningenzoveel
mogelijkaantesluitenbijbestaande-vaakkleinebedrijvenofbijdorpen;waaraansluitingopwaterleidingenrioleringmogelijkis;nietdirectindenabijheidvannatuurterreinen (daardoorzou"demogelijkheidvanalgemeengebruikvanhetnatuurterrein als
rustigwandelgebied (...) kunnenwordenbeperkt").
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InhetBasisplanOpenluchtrecreatie zijneenaantal
terreinengereserveerd (zieVallen,1975).
Hoeweldusnieuwevoorzieningennietwordenuitgesloten,moeteensaneringsplanvanbestaandeaccomodaties
"wordenoverwogen"(StreekplanZuid-Limburg,1977)•
Debijdragevanhetverblijfstoerismeaanwerkgelegenheidenwelvaart,intussen,wordtbehalveintraditioneleconcentratiepuntenalsValkenburg,als"slechts
beperkt"gekarakteriseerd.
Overigensontbreekt-hetzijnogmaalsbeklemtoondelkeinventarisatieenanalysevandebestaandevoorzieningeninhetStreekplan,terwijlvoortsnietis
aangegevenwelkegebiedenbestemd zijnvoorverblijfsdanwelvoordagrecreatie.Uithetkaartmateriaalbij
hetBasisplanOpenluchtrecreatie (zieVallen,1975)
blijktdatvaneenruimtelijkescheidingeigenlijk
geensprakeis.Dezetendensvaltookelderstesignaleren(zieStructuurvisieOpenluchtrecreatie, 1977).
Gezienvanuithetnatuur-enlandschapsbeheerbetekent
dat, datvermengingvanfunctiesoptreedtoverhet
gehelegebied,zodatvanisolatievanbepaaldenatuurterreinen,hoezeerookgewenst,geenofsterkverminderdsprakeis.Derecreatiedrukwordtmeergelijkmatigverdeeld,maarbovendienvrijweloveralsterker.
Menzoukunnentegenwerpen,datinhetBasisplan
Openluchtrecreatieweleeninventarisatiewordtgegevenvaneenaantalbestaandeverblijfsrecreatievevoorzieningen.Uithetonsterbeschikkingstaandemateriaal (Vallen,1975)isechterslechtsinzeerglobale
zinoptemakenwaarbepaaldevoorzieningengelokaliseerdzijn,terwijlgegevensomtrentopvangcapaciteit
(aantalbedden,c.q.standplaatsen),milieuhygiënische
voorzieningen,ruimtebeslage.d.geheelontbreken.
Volstaanlijkttezijnmethetperkernaangevenvan
hetaldannietaanwezigzijnvanbepaaldevoorzieningen, terwijlnaarcompleetheidnietisgestreefd.Zo
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ontbrekencafe's,restaurantse.d.waarvaneeninventarisatieaandehandvanderegistersvandeKamers
vanKoophandel,ofzelfsmaareentelefoongids,toch
nietmoeilijkmoetzijn;voorzieningenbijparticulieren(kamerverhuur,kampeergelegenheid)dieaande
handvanhetadressenbestandvanplaatselijkeVW's
c.q..terreininventarisaties ofluchtfoto-interpretatie,
eveneensmetweinigproblemengeïnventariseerdkunnen
wordene.d.
Slechtstenaanzienvanvoorzieningenopofbijboerderijen,dietochnaariedereregelmatigebezoekervan
Zuid-Limburgkanconstateren,delaatstedecennia
stormachtigzijntoegenomen,wordtopgemerktdat"niet
bijvoorbaat"vaststaatdateventueelnieuweuitbreidingen"zondermeer"zullenwordentoegestaan(StreekplanZuid-Limburg,1977).Deeconomischebetekenisvan
deze (neven-)aktiviteitenvoordebetreffendebestaande
bedrijvenwordtalevenminaangegevenalsdeeventueel
planologischeofoecologischeconsequenties.Watde
economischegevolgenbetreftisvaneldersbekend,dat
totmeerdan3000,— perbedrijfperjaaraanneveninkomstenuithettoerismekanwordenontvangen(De
Noord,1971)'Metnameopkleinerebedrijvenbetekent
dateenwelkomeaanvullingophetgezinsinkomen.Voor
watnatuurenlandschapbetreftiseenpositievefactor
datdeprikkeltotschaalvergrotingenverdergaande
intensiveringopdergelijkebedrijvenmindersterkis.
DoordeRijksoverheidwordtmetnameaanhetStreekplan,
ofeventueelaaneenBasisrecreatieplan,eenbelangrijkefunctietoegekendmetbetrekkingtotinventarisatieenanalysevanbestaandeofteontwikkelen(verblijfs-)recreatievevoorzieningenenderuimtelijke
vertalingnaargebiedenmeteenfunctievoorverblijfsrespectievelijkdagrecreatie (StructuurvisieOpenluchtrecreatie).DealgemeneuitgangspuntendieindeStructuurvisiewordenaangegevenendieinstreekplannene.d.
concreetvertaalddienenteworden,wordeninhet
StreekplanZuid-Limburgoverigensslechtsinevenalgemenetermenherhaald.Daardoorkomtweinigterecht
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vaneenkeuzetussendedriemogelijkhedendieinde
Structuurvisiewordenaangegeven,ofvaneenruimtelijkedifferentiatie"binnenhetStreekplangebiedin
diezin.Dedriegenoemdemogelijkhedenzijn:
11

-gebiedenwaardeverblijfsrecreatie desgewenstverder
bevorderdkanworden;
-gebiedenwaarzorggedragenmoetwordenvooreenbestendigingvandehuidigetoestand;
-gebiedenwaarnatoetsingaandegesteldevoorwaardensaneringvandehuidigetoestandnoodzakelijk
blijkt".

GaanwijnawelketoetsingscriteriadeRijksoverheid
voorrecreatievoorzieningengehanteerdwensttezien
danzijndatdevolgende:
"-vestigingmoetvoorkomenwordeninkwetsbarelandschappen;dithoudtondermeerindatvestiging
voorkomenmoetwordeninnatuurterreinen,bijenin
gradiëntzones,indebovenloopvanbeekdalen,in
weidevogel-enganzengebieden,aanecologischen
landschappelijkwaardevolleen/ofkwetsbareoevers
vanzeearmen,merenenrivieren,inwaardevolle
openlandschappenenbinnenhetzichtvanbeschermdestads-endorpsgezichten;
-vestigingmoetvoorkomenwordeningebiedendieuitsluitendeenfunctievoordedagrecreatiedienente
hebben;
-aansluitingdienttewordengezochtbijbestaande
infrastructuur (wegenennutsvoorzieningen);in
samenhanghiermeedientaansluitinggezochttewordenbijbestaandekernenvoorzoverdesocialeen
ruimtelijkeverhoudingenhierdoornietontoelaatbaarverstoordworden;
-situeringeninrichtingdienenzodanigtezijn,dat
milieuhygiënischevoorzieningenopdoeltreffende
wijzegetroffenkunnenworden(StructuurvisieOpenluchtrecreatie,1977p. 86)".
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Toetstmendebestaandevoorzieningenalleenalaan
heteerstgenoemdecriterium,danblijkt,zelfsbij
eenvluchtigeveldverkenning,vrijwelgeenenkele
daaraantevoldoen.Saneringlijktdanook,zeker
ineenaantalgebieden,meerdanhet"overwegen"waard.
Mogelijkhedenomdesocialeeneconomischegevolgen
daarvanoptevangenwordenaangegevenindeStructuurvisieOpenluchtrecreatie.Hetkomtonsvoor,datdaarbijnietuitsluitendgedachtbehoefttewordenaan
bedrijfsbeëindiging,aldanniet"optermijn".Ook
minderingrijpendeoplossingenlijkendenkbaar.Daarvoorisweleenuitvoerigeanalysenoodzakelijkvan
deverschillendeknelpunten.
Dedagrecreatieisinmiddelssterktoegenomenenovervleugeltkwantitatiefdeverblijfsrecreatie.Verwacht
wordt,datdezetendensindetoekomstnogverderzal
gaan:zowordtgetaxeerd,datin1990ca150.000van
deI56.OOOdagrecreanteninZuid-Limburgeigeninwonersvandestreekzullenzijn(StreekplanZuid-Limburg,
1977)•Inhe*Streekplanwordenvoorstellengedaanvoor
recreatieve concentratiepunten;daarnaastwordeneen
aantalanderevoorzieningenopgesomd,diemeerover
hetgebiedgespreidzullenworden(picknick-plaatsen,
zwembaden(waaroverindeconceptPerspectievennota
overigenswordtopgemerktdatdeexploitatietekorten
daarvandevraagdoenrijzenofdebehoeftedaaraan
nietoverschat is),parkeerplaatsen,wandelroutes,
autoroutes,fietspadenetc.).Deintensieveenextensieverecreatieinde"vrije"natuurneemtdaarbij
eenbelangrijkeplaatsin.Tengerievedaarvanacht
menintensiveringvanhetgebruikvandeBrunssummerheidenoodzakelijk,evenalsdeaanlegvanbosinhet
StammenderveldeninMergelland.Voortsdenktmenaan
uitbreidingvandemogelijkhedenvoordesportvisserij
langsdeGeul(NerumerBeemden).
Eeninventarisatievandebestaandevoorzieningenop
ditpuntontbreektoverigensookhierweer.Ookwat
ditbetreft,wordtdaarinmaarzeertendelevoorzien
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doorhetBasisrecreatieplan(zieVallen,1975).Een
aanzienlijkdeelvanhetgebiedisopditpuntzelfs
inhetgeheelnietgeïnventariseerd(ondermeerhet
plateauvanEyserheide,eendeelvanhetplateauvan
Vaals,hetdalvandeGulpeneendeelvanhetdal
vandeGeul),terwijlbijvoorbeeld talvantoeristischewandelpaden,metnamedevoorZuid-Limburgzo
karakteristiekevoetpadendoorweilandene.d.,ontbreken-mogelijkomdatzijniettothet"hoofdwandelpadennet"zijngerekend.Zelfsdetopografischekaart
biedtwatdatbetreftalmeerinformatie.Deinventarisatiewektdeindruknoghetmeestcompleettezijn
voorhetrelatiefminstbezochtegebied:hetplateau
vanMargraten.VergelijkbijvoorbeelddekaartRecreatieinhetrapportvanStaatsbosbeheer (1974)nietde
voorzieningenkaart (Vallen,1975)«HetbuitenbeschouwinggeblevengebiedisinhetBasisrecreatieplanals
"landschapsreservaat",respectievelijk"concentratiegebied"beschreven.InhetStreekplanontbrekendeze
kwalificatiesweer,terwijlookisafgezienvaneen
concreteinvullingvandeinhoudvandezetermen.Of
opditpuntsprakeisvaneenbeleidsombuigingdan
welhetachterwegelatenvanbeleidwordtevenmin
duidelijk.
7.2Gevolgenvoornatuurenlandschap
Vooreenbelangrijkdeelliggendeeffectenvande
recreatieindezelfdesfeeralsdievandebebouwing
(zieVII5)envanverkeerenvervoer(VII 3).Gedacht
kanwordenaanhetdirecteruimtebeslag,versnippering,
barrièrewerking,rustverstoring,eutrofiëringe.d.
Hetlijktweinignuttighieropnogmaalsintegaan.
Evenzeerlijkthetmindernoodzakelijkintegaanop
enkelealgemene,duszowelhieralseldersoptredende,
effecten.HiervoorzijverwezennaarVanderWerf
(1972,1973),Westhoff (1966),MörzerBruyns (1967),
RoordavanEysinga(1975)>Rookhuizen&UdodeHaes
(z.j.).Hierzijslechtsaandachtgevraagdvoorenkele
voorZuid-Limburgminofmeerspecifiekeproblemen.
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InZuid-Limburgheeftaltijdeenbijzondereaantrekkingskrachtgehadvoor"natuurwetenschappelijkerecreanten"(Bicketal.,1972). Meerdanwaarookelders
inNederlandisdattemerken.Zozijndooraktiviteitenvanverzamelaars,studentene.d.eenviertalorchideeënsoortenvermoedelijkgeheel,eenvijftal
anderevrijwelgeheeluitgeroeid (Diemont,1959)•Ook
andereplantensoortenstaanaandergelijkebedreiging
bloot(peperboompje,eenbes e.d.).Andererecreanten
zijnmeerinculinairezingeïnteresseerd:dewijngaardslakisdaardoorsterkachteruitgegaan.Bijhet
veldwerkvoorditverslagkregenwijdeindruk,dat
debeschermingvandezesoorténhettoezichtopde
nalevingdaarvaneenveranderingtengoedebewerkstelligdheeft:destandlijktzichteherstellenop
daarvoorgeschikteplaatsen.Degeschikteplaatsen
nemenechterwelinaantalenoppervlakkigaf.Behalve
wegbermbeheer,landbouwe.a.isderecreatiedaarbij
éénvandenegatievefactoren.Dekortevegetaties
waarinwijngaardslakkenvooralplegenvoortekomen,
zijnzeergevoeligvoorbetreding,zoalnietdirect
dantochwelindirectdoordatopplaatsenwaarde
vegetatiebeschadigd isgemakkelijkerosiekanbeginnen,
metnameopsteilereplaatsen(steilranden,graften,
sommigewegbermen,e.d.).Deweeldeaanbloemendie
hiersomsnogkanwordenaangetroffennoodtsterktot
hetvannabijwillenzieneneventueeltotplukken.
Ditgebruiklijktoverigenstoetenemen,waarschijnlijkdoordatdehieraangetroffenplanten,vrijwel
allevoorheennormalecultuurplanten,hierthanshun
laatsteréfugiavinden.Dezeomstandigheidmaaktdergelijkevegetatiesdubbelkwetsbaar.Voortsworden
metnamedrogerevegetatiesnogaleens,aldanniet
opzettelijk,inbrandgestoken.Weliswaarbehoorde
brandenvroegertotdenormalebeheersmaatregelenen
washetzelfseenvoorwaardevoordeinstandhouding
vanbepaaldevegetatietypen,maardanwerdineen
anderjaargetijdegebranddanhettoeristenseizoen.
Wanneerenkelemalenopdezelfdeplaatsbrandoptreedt,
wordtdeoorspronkelijkevegetatievervangendoor
ruigtkruiden(brandnetels e.d.).
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Tenaanzienvanverblijfsrecreatieve voorzieningen
speelt,evenalsdatbijbebouwinghetgevalis,de
situeringeenbelangrijkerol.Uithet-schaarseinventarisatiemateriaal (Staatsbosbeheer,1974»Vallen,
1975)enuiteigenobservatiesblijkteenopvallende
concentratieinenlangsdebeekdalenrespectievelijk
droogdalenenmeerspeciaalinofnabij(helling-)bos.
Ditterreintypeisuiterstkwetsbaar.Hoewelerin
hetkadervanhetveldwerknietgerichtopisgeïnventariseerdkrijgtmendeindruk,dathetpadennet
afentoeaanzienlijkdichterisdanzelfsdetopografischekaartaangeeft,métnamenaarderandenvan
debossentoe.Mogelijkspeelteenroldatmendeneigingheeftnaardeopenruimtetoetelopenzodradie
doordebomenheenherkenbaarwordt.Benconsequentie
daarvanisnatuurlijkwel,datnujuistdieranden,
natuurwetenschappelijk gezienuiterstbelangrijk
(mantel-enzoomgezelschappen;dassen,e.d.),hetmeest
verstoordworden.Plaatselijkvindtsterkeerosie
plaats,eeneffectdatwordtversterktdoordatmenbij
natweerdeneigingheeftlangsdebovenrandofde
zijkantenvangrubbenof(holle)wegentegaanlopen.
Inprincipebiedtdatdemogelijkheidvoorontwikkeling
vannieuwegradiënten;indepraktijkkomthetdaar,
doordeintensiteitwaarmeedebossenbezochtworden,
nietvan.Gewoonlijkvindtmenslechtskalebodems.
Ineenaantalgevallenisinverbandmetdezeproblemen
een(semi-)verhardingaangebracht (grind,mijnsteen,
puin,koudasfalt),ofzijnpadengeterrasseerd.Voor
zoverdaarmeewordtbereiktdatmenzichnietmeer
buitendepadenbegeeft,isdatdannogdeminstslechteoplossing.Menkrijgtechternietdeindrukdatdat
effectaltijdenoveralbereiktwordt.De(semi-)verhardingisdanslechtseenextraaantasting.

Tenaanzienvanoverigeinfrastructurelevoorzieningen
kunneninverbandmetderecreatiegenoemdwordende
toeristischevoetpaden,diezichhierendaardwars
doorhetcultuurland slingerenentoeristischeautoroutes,aldannietofficieelvanbordenvoorzien,zoals
deMergellandroute.Deschadetengevolgevanpaard-
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rijden,terreinrijden(brommers,motorenofzelfs
auto's),hondendressuur(bosjebijVrouwenheide)zij
hierslechtspromemorieopgevoerd,hoeweldieplaatselijkzeeraanzienlijkkanzijn.
Waardevoetpadendoorgraslandlopendatinhetthans
gebruikelijkelandbouwkundigegebruikis,isdeschade
aandevegetatieslechtsbeperkt.Bemestingenbetredingroepengewoonlijkminofmeergelijksoortigevegetatiesop.Inhooilandzoudeschadegroterkunnen
zijn,maardatiseentypegraslanddattegenwoordig
nietofnauwelijksmeerwordtaangetroffen.Waarzich
voetpadenbinnentraditioneelbeheerdegraslandenbevinden(Boven-Geul)kanechterwelverliesoptreden.
Deeffectenzijnbijdeklap-ofdraaihekjesgewoonlijkhetmeestduidelijkzichtbaar,ookinintensief
gebruiktgrasland:devegetatiekandaarcompleet
ontbreken,ofbestaanuitsoortenalskleinhoefblad,
herderstasje,varkensgrase.d.Langsdepadenzelf
heeftbetredingeenzelfdesoorteffectalsovermatige
beweiding.InhetBoven-Geuldal,bekenddoorzijn
zinkflora,wordtdelaatstedanooklangzamerhandzeldzamer,zelfsalsvanhetplukken wordtafgezien.
Ookkan,wanneerdergelijkevoetpadenlangsbeekoevers,
kwelsituaties,bronnen,moerasbosjes,ofcergelijke
lopen,betredinghiervanvoorkomen.Oeverskunnen
daardoorafkalven-eenverschijnseldatzichook
voordoetbijbetredingdoorsportvissers-hetgeenop
zichzelfgewoonlijknietzoergisalsdeoplossing
diemendangewoonlijkvindt:beschoeiingofbetuining
ofpuinstortopdeaangetasteplaatsen.Betredingvan
denattevegetatiesisdesastreus.
Heteffectopdefaunavandergelijkepadenisminder
goedbekend.Menkanzichvoorstellen,dateenaantal
graslandvogelsmindergoedebroedmogelijkhedenheeft,
zoalsdateldersvoorweidevogelsookwelisvastgesteld.Hettoeristenseizoenvielaanvankelijknàde
broedtijd,maarnudetendensbestaattotgrotere
spreidingoverhetgehelejaar(ookindeweekeinden;
paas-,pinkster-ennajaarsvakanties)wordenderisico's
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groter.Eensoortalsdedasheeftnaarmenkanaannemenmindertelijdendoordatdieindeschemerfourageert,wanneerookdepadennietofweiniggebruikt
worden.
DeMergellandroute,metsubsidievanCEMtotstandgekomen,iseenwelzeergoedvoorbeeldvanwatrecreatieveautoroutesvoorschadeaankunnenrichtenaan
anderebelangendiedoordatzelfdeministeriegeacht
wordentewordenbehartigd.Hekker(1975)heeftde
cultuurhistorische enlandschappelijkeschadeuitstekendverwoord.Datdaarnaastookanderewaardenwerden
aangetast,zalduidelijkzijn.Wekunnendithoofdstuk
nietbetereindigendanmeteencitaatuitzijnbetoog.
"Inhetmiddenlatendewieallemaalverantwoordelijk
warenenongeachtdegoedebedoelingen,magnietworden
verheeld,dathierhetlandschapenhethistorisch
milieu opveleplaatsendooreendrastischeontsluiting
zijnbedorven.EnevenalsbijGoethe's tovenaarsleerling
gaatdebezemheenenweerenveegthetenenahet
andereplekjeweg,omdatniemanddestopspreukschijnt
teweten.Hetbegonzoquasionschuldigmeteenweg
doorhetVijlenerbosmet"alleen"verstoringvande
rustaldaardoorhetbrommenvandeoptrekkendeauto's
(noot:vanuitnatuur-enlandschapsbeheerzijndeaanhalingstekensuiteraardeengeweldigeunderstatement).
Maarspoedigtradeenkettingreactieop:detoevoerwegenbijEpenwerdenverbreedmetopofferingvan
watergreppels,begroeidebermenenheggen;benzinepompen,parkeerplaatsen,paviljoensencampingsverschenenopmarkantepuntenenhetberggehuchtCottessenéénvandefraaistebeschermdedorpsgezichtenvanhet
land-werdopgestotenindevaartdervolkerendoor
asfalteringvandetoegangenopnemingvanstacaravans.
Elderslangsderouteisdeaantastingnietminder.
Herkenradegafzijnaanzetmetvakwerkschurenengeboomteopvoorhetdoorgaandeverkeer;bovenSlenaken
werddeuniekehaarspeldwegnakaalslagzoverbreed,
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datdewisselendeblikophetdorpinhetdalverdweenvooreenuitzichtzonderenigeverrassing;
inMheerontstondeentraverselangsdevoetvanhet
kasteelenverderopnaarNoorbeektoe,waartotvoor
korteenbijnaovergroeidehollewegliep,kwameen
kaleautobaanmetprikkeldraad opdetaluds.
Jemoethetgezienhebbenom 'ttegeloven.Ennog
gaatdebezemdoor,wantnuishetschilderachtige
gehuchtDeWeschaandevoetvanNoorbeekaande
beurt.Entegendehellingenkomententenkampen,die
vloekeninhetgroen" (Hekker,1975)«

