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Underlying report is the end product of the thesis carried out by Nanning Barth, which was
performed in conclusion of his study of Landscape Architecture at Wageningen University.
The le� margin refers to the concerning pages in the report that show the accompanying
images.
The subject of inves�ga�on of this study is the sunken road, which can be found in SouthLimburg, the Netherlands. The landscape in this part of the country consists of a number of
higher situated planes, surrounded by quite steep slopes going down into the broad valleys
below. Sunken roads are characterised by a rising slope on one or either side of the road. They
developed because the roads cut into the relief of the landscape, which consists mainly of
loess, a rather so� and easy erodible material.
The goal of this research is to iden�fy the diﬀerent types of roads with rising slopes, and to
give a recommenda�on on how the planta�on of the slopes can increase the value of these
roads in the surrounding landscape.
This research consists of the following parts; a literature study, ﬁeldwork and an analysis of
sunken roads on the basis of digital maps. During the ﬁeldwork a total of 70 roads, spread over
the whole study area, were inves�gated.
This resulted in a diﬀeren�a�on in types of sunken roads, based on the way the roads
originated and the loca�on of the road with respect to the relief of the landscape. The
following types were dis�nguished.
The so called ‘hollow road’ is a sunken road with a slope on either side. These rela�vely old
roads originated through water erosion and are mostly located perpendicular to the slope.
The ‘grubbe’ is a natural deep and narrow erosion gully, located on the slope. These natural
gullies have in some cases been taken into use as a pathway.
The roads with a slope on one side are located on the slopes, parallel with the contour lines.
The slope has been dug out to create a level road.
The roads that run right through the relief of the landscape can be recognised as the more
modern connec�on roads. The rising slopes originated on those places where the road was
dug into the relief, in order to create a level and direct route.
The roads along the relief are located on the high planes and wind along the relief. To obtain
a level surface the road has occasionally been dug into the landscape. This resulted in shorter
stretches with sloped sides of varying length, which are o�en located in the bends of the road.
The chapter with examples gives recommenda�ons for planta�on and design of sunken roads
as well as a number of solu�ons for encountered problems.
The most important reason to plant the slopes with an up going planta�on is to make them
visible in the landscape. The choice of planta�on is based on the same factors that determine
the division in types; the origin and the loca�on in the landscape.
The design and appearance of the road is determined by its loca�on, its posi�on rela�ve to
the slope and its func�onal use. The appearance can be inﬂuenced by the type of planta�on.
Therefore it is recommended to choose a type of planta�on in connec�on to the type of
road in order to increase the historical value. For the hollow road for instance coppice is
recommended. In contrast the roads parallel to the contour lines can be given a more open
planta�on, enhancing a view over the valley.
One of the problems encountered in the presence of sunken roads is the development of mud
streams in case of heavy rainfall. This can be prevented by crea�ng a construc�on to lead the
water stream down into the valley.
Another problem is the disappearing of sunken roads out of the landscape, due to the loss of
their func�on. This is the result of the development of both the demands that the changes in
land use put to the form of the road and by the changes of the road through ongoing erosion.
The roads can be preserved in the landscape by making sure they either retain their original
func�on or are assigned a new one. For instance the ancient roads that in their present form
are no longer useful as roads for agricultural use, can be given an ecological or recrea�onal
func�on. In this case the secondary use of the road should be changed to its core func�on.
This is an important task, for without a given func�on the sunken roads are in danger of
disappearing, which would mean the loss of a highly valued historical landscape.

Inleiding
Holle wegen
Afstudeeropdracht

Context

Doel

Groei door erosie. Dat lijkt een tegenstrijdigheid, maar voor holle wegen
waarover dit rapport gaat, is erosie juist het ontstaanscriterium.
Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeropdracht, voor de studie
Landschapsarchitectuur aan de Universiteit van Wageningen. In het
uitvoeren van deze opdracht ben ik begeleid door Peter Vrijlandt.
Dit rapport is een aanvulling op het landschapsontwikkelingsplan dat de
vakgroep Landschapsarchitectuur in opdracht van de Provincie Limburg hee�
gemaakt.
Het doel van dit onderzoek is het indelen van de weg met een talud
in typen en het opstellen van ontwerp- en beheervoorbeelden om de
landschappelijke kwaliteit van deze wegen te behouden en te vergroten.

Aanpak

Het werk dat gedaan is voor dit onderzoek bestaat uit een aantal
onderdelen. Het eerste is het veldbezoek waarbij zo’n zeven�g holle wegen
zijn geïnventariseerd (Hoofdstuk “Het onderzoek”, pagina 9), het tweede is
een digitale kaart-analyse waarbij alle relevante wegen van Zuid-Limburg zijn
gemarkeerd en tot slot een literatuuronderzoek. De zo verkregen informa�e
hee� samen geleid tot een indeling in hoofdtypen van wegen met opgaande
taluds (Hoofdstuk “De Typen”, pagina 31) en een aantal ontwerp- en
beheervoorbeelden (Hoofdstuk “Voorbeelden”, pagina 55).

Doelgroep

Dit rapport is bedoeld als inspira�ebron en naslagwerk voor de beheerders
en beleidsmakers die te maken hebben met holle wegen. Uniek daarbij is dat
dit rapport zich niet beperkt tot holle wegen in de enge zin van het woord,
maar alle wegen met een opgaand talud er bij betrekt.
Ik wens u veel lees plezier en moedig u aan het veld in te gaan en de
schoonheid van de holle weg te ervaren zodat theorie prak�jk kan worden.
Wageningen juli 2006

Nanning Barth
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Het onderzoek
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Het doel
Achtergrond

Doel

Onderzoeksvragen

Input, output

Door de vakgroep landschapsarchitectuur van Wageningen Universiteit
is recent, in opdracht van de provincie Limburg, een landschapsontwikkelingsplan voor Zuid-Limburg opgeleverd. In dit plan worden de wegen
met opgaande taluds beschouwd als landschapselementen met een grote
landschappelijke waarde.
Het onderzoek dat voor u ligt zal zich toespitsten op deze wegen met
opgaande taluds in het bijzonder. Het doel van dit onderzoek is om een
ontwerp- en beheersplan voor deze wegen op te stellen en de wegen
in typen in te delen. De onderzoeksvragen die hierbij zullen worden
beantwoord zijn de volgende:
-Welke typen opgaande taluds zijn er te onderscheiden?
-Wat zijn de kenmerken van deze typen?
-Hoe kunnen landschappelijke waarden van de verschillende typen
behouden en vergroot worden?
In het volgende schema is weergegeven welke input gebruikt is om de
onderzoeksvragen te beantwoorden en in welke vorm de output gegeven is.

Input

*IKL (S�ch�ng
Instandhouding Kleine
Landschapselementen
in Limburg)

Digitale kaarten
Literatuur
Data veldonderzoek
Gesprek met IKL*
Landschapsontwikkelingsplan
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Output
Typering opgaande taluds
Ontwerp- en beheerplannen

Afbakening
Deﬁnitie weg met een
opgaand talud

De wegen waar het in dit rapport om gaat liggen minimaal een halve meter
lager dan het maaiveld van hun directe omgeving, het hoogteverschil wordt
hierbij overbrugd door een opgaand talud. Er zijn twee soorten wegen met
een opgaand talud, de weg met een enkel opgaand talud en de weg met
twee opgaande taluds, de zogenaamde holle weg.
Opgaand talud
Weg/ Pad

Maaiveld

Opgaand talud

Maaiveld

> 0,5 meter

Weg/ Pad

> 0,5 meter

Enkel opgaand talud
Opgaand talud
Weg/ Pad

Maaiveld

Opgaand talud

Maaiveld

> 0,5 meter

Weg/ Pad

> 0,5 meter

Twee opgaande taluds
Het studiegebied beperkt zich
tot het gebied waar in Nederland
de genoemde typen wegen zeer
frequent voorkomen, namelijk
Zuid-Limburg. Dit gebied is op de
kaart hiernaast donker paarsblauw
gekleurd.

Het studiegebied

Herkenning

Op de topograﬁsche kaart zijn de
opgaande taluds te herkennen aan
het hiernaast getekende kaartbeeld.
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Kaart-analyse
Inleiding

Selectie opgaande
taluds

Er zijn een aantal digitale kaarten van Zuid-Limburg gebruikt in dit
onderzoek. Aan de hand hiervan zijn er analyses gemaakt door gegevens uit
verschillende kaarten met elkaar te combineren. De belangrijkste kaarten
zijn het Algemene Hoogtebestand Nederland (AHN) en de top-�en-vectorkaart.

Weg
Lengte

Enkel talud

Dubbel
talud

In de AHN zijn alle opgaande taluds
handma�g gemarkeerd. Ze zijn te
herkennen aan hun vorm en de
aanwezigheid van taludlijntjes op de
topograﬁsche kaart.

Het totale oppervlak aan opgaande
taluds bedraagt 4,3 km². Hiervan
bestaat 30 procent uit enkel
Enkel opgaand talud
opgaand talud en 70 procent uit
Dubbel opgaand talud
dubbel opgaand talud. Met een
gemiddelde breedte van 6,9 meter betekent dit 190 kilometer enkel talud en
220 (439/2) kilometer dubbel opgaand talud.
Aantallen

De tabel hieronder gee� een overzicht van de getallen die horen bij te taluds.
Beplan�ng talud
*d.w.z. opgaande beplan�ng

**Lengte= Oppervlak talud/
gemiddelde breedte (6,9 m)

Type

Aantal

*Bos

Overig Totale
opp.

**Totale
Lengte

**Gem.
Lengte

Enkel

1535

43 %

57 %

1,31 km2

190 km

132 m

Dubbel

1252
49 %
(2504/2)

51 %

3,03 km2

220 km
(439/2)

186 m

Op de pagina hiernaast zijn alle opgaande taluds rood afgebeeld op de
hoogtekaart. De opgaande taluds zijn een zeer opvallend element in een
landschap dat bestaat uit dalen, hellingen en hoger gelegen delen. Op
de kaart is te zien dat er enkele hoofddalen zijn, welke zich vertakken in
nevendalen van het tweede en derde niveau. De holle wegen zijn hiermee
verbonden en kunnen geplaatst worden in het vierde of laagste niveau van
de dalen.
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Dal eerste
niveau

Dal tweede
niveau
Dal derde
niveau
Holle wegen,
dal vierde niveau
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Het veldwerk
Doel
70 meetpunten

Bijlage

Het veldwerk is uitgevoerd om gegevens te verzamelen die niet uit de
digitale kaarten gehaald kunnen worden en om een helder en volledig beeld
van de wegen met opgaande taluds te krijgen. Er zijn ongeveer zeven�g
wegen, verspreid door het hele studiegebied bekeken. Op onderstaande
kaart zijn deze loka�es van de onderzochte wegen met cirkels weergegeven.
Foto’s van de onderzochte wegen zijn te zien in de bijlage “Veldwerk” (pagina
76). In de digitale bijlage (pagina 84) zijn de inventarisa�egegevens van de
onderzochte wegen te vinden.

Doenrade

Nieuwenhagen

Landgraaf

Ulestraten
Schimmert

Maastricht

Margraten

5

Spekholzerheide
Kerkrade

Ubachsberg

Banerheide

Eperheide
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Vijlenerbos

Geïnventariseerde
gegevens

Op elke loka�e is aan de hand van
een lijst een karakterisa�e van de weg
gemaakt. De volgende gegevens zijn
geïnventariseerd:

Weg

Helling, Breedte, Type verharding,
Aanwezigheid erosie

Omgeving

Grondgebruik: Akker/ Weide/
Bebouwing/ Bos/ Boomgaard

Talud

Poolligging
Helling in graden
Gescha�e diepte
Bijzonderheden:
Wanderosie/ Topkam/
Dierenpaadje

Beplanting per talud

Type:

Gras/ Haag/ Hakhout/
Kaal /Laanbomen/
Ruigte/ Struweel

Soorten

45 vakjes= 4,5 meter

Een uitrolbare baak
is gebruikt als
referen�e maat om uit
de foto de diepte te
kunnen scha�en. De
foto hierboven toont
de baak in opgerolde
toestand. De foto hier
rechts van toont de
baak in gebruik.
Meten helling
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De achtergrond
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Het landschap
Ontstaan
Tropische oerzee

Om het ontstaan van de weg in het landschap te begrijpen kijken we eerst
naar het landschap waarin deze wegen ontstaan, het Zuid-Limburgse
landschap.
Het ontstaan van dit landschap
stamt uit het Ter�air (65 - 2,4
miljoen jaar gelden), wanneer
Zuid-Limburg de bodem van
een tropische oerzee is. Op de
zeebodem hopen skele�en van
kleine zee-beestjes zich op tot een
kalklaag, die nu nog terug te vinden
is in de vorm van mergel.
Als de zee droog komt te liggen
ontstaat er een grote schiervlakte.

Erosie door water

Het reliëf van Zuid-Limburg is ontstaan door watererosie.
De grootste dalen ontstonden door de voorlopers van de Maas, die door
een geleidelijke kanteling van het landoppervlak steeds zijn ligging verlegde.
De kleinere dalen op de helling zijn ontstaan �jdens de ijs�jden toen er een
toendra klimaat heerste, waarbij de ondergrond permanent bevroren was.
Hierdoor kon smelt- en regenwater niet inﬁltreren in de ondergrond, maar
stroomde het bovengronds af en op deze manier werden de kleinere dalen
uitgesleten. Deze dalen liggen nu meestal droog omdat het water wel in de
ondergrond kan inﬁltreren.

Lössafzetting

Vanaf de drooggevallen Noordzee wordt zeer ﬁjn materiaal door de wind op
grote hoogte getransporteerd en in Limburg in de vorm van löss afgezet.
Dit hee� het landschap opgeleverd zoals we dat nu kennen, met plateaus
en dalen. De dalen, die nu niet meer een waterafvoerende func�e hebben
heten “droogdalen”. De plateaus worden gevormd door de oorspronkelijke
schiervlakte. Dit alles is bedekt met een in dikte variërende laag löss.

Droogdalen

Geul, grobbe
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Dit hoogtemodel laat het huidige reliëf van Zuid-Limburg zien. Om het beeld
te verduidelijken is de hoogtefactor met �en vermenigvuldigd.
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De vorming
Twee oorzaken

Er zijn voor de vorming van opgaande taluds twee hoofdoorzaken aan te
wijzen: erosie door afstromend water en vergraving door de mens. Deze
zullen in volgende paragrafen verder worden toegelicht.

Opgaande taluds door watererosie

**Regionaal landschap
Dijleland VZW (pg. 13)

Veel wegen met opgaande taluds in Zuid-Limburg zijn ontstaan door
watererosie. De volgende factoren spelen hierin een rol:
-Een erosie gevoelige ondergrond (löss), die het ontstaan van steile hellingen
mogelijk maakt
-Hellingen van meer dan twee graden
-Een onverhard wegoppervlak
-Een vrij intensief gebruik van de weg. Hierdoor blijven de wegen vrij van
begroeiing en hee� het water vrij spel.
-Aanvoer van veel water dat over het wegoppervlak afstroomt. In beboste
gebieden is dit over het algemeen minder het geval*.
Er is een erosieproef gedaan om in het ontstaan van de holle weg verder
inzicht te krijgen, zie bijlage “Erosieproef” op pagina 92.

Holle wegen
De pijlen op de
a�eelding rechts
geven weer, het water
dat van het plateau
door bestaande holle
wegen naar beneden
stroomt.

Op de a�eelding
hieronder is te zien
hoe de holle weg, zich
langzaam, in de helling
inslijt.

Oorspronkelijk profiel

Erosie

Sedimentatie

De verdiepte wegen, ontstaan door
watererosie, hebben al�jd twee
opgaande taluds en een smalle
wegbreedte.
Wanneer de weg niet verhard is kan
die steeds verder uitdiepen.
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De ondergrond
*Kuipers (pg. 275)

Löss is een zacht materiaal waarvan
de deeltjes onderling weinig
binding hebben*. Löss zou dan
ook staan voor losse grond. De
deeltjes zijn klein en vallen binnen
de leemfrac�e. Hiernaast ziet u
een sterke vergro�ng van een
lössdeeltje.

Gegraven opgaande taluds
De gegraven opgaande taluds zijn over het algemeen ontstaan door het
streven een goede rijbaan te verkrijgen. Dat betekent een snelle, vlakke
route, die breed genoeg is voor het beoogde gebruik. In een reliëfrijk
landschap is deze route niet vanzelfsprekend. Vaak moet er gegraven worden
om de weg aan te leggen, waarbij steeds een afweging wordt gemaakt
tussen de hoeveelheid aan graafwerk en de winst die dat oplevert.
Nu er mechanisch gegraven kan worden ligt deze balans anders dan in de
�jd dat dit nog met hand moest gebeuren. Vrijwel alle recent ontstane,
opgaande taluds zijn dan ook gegraven.
Ligging

De wegen die parallel liggen met
de hoogte lijnen op een helling zijn
een voorbeeld van oudere wegen
waarvan het talud is gegraven. Ze
zijn vaak smal en onverhard en
meestal niet geschikt voor elkaar
passerend verkeer.

Gegraven
Opgevuld

Gegraven opgaand talud

Meerbaanswegen

Wegen met een meer recente
oorsprong zijn de meerbaanswegen.
Deze slingeren de ene keer tussen
het reliëf door en gaan in een ander
geval er dwars door heen. Hierdoor
Gegraven opgaand talud
ontstaat een afwisseling van kortere
As doorsneden
opgaande taluds, zowel enkelzijdig
als dubbelzijdig.

Lengte doorsnede weg

Dwarsdoorsnede weg

De tekening hierboven illustreert het dwars door het reliëf gaan van de weg
Lengte doorsnede weg
om een vlakke rijbaan te krijgen.
Verbrede holle wegen

In een heel aantal gevallen zijn bestaande holle wegen
verbreed
voor
Dwars doorsnede
weg
autoverkeer. Dit kan gebeuren door gedeeltelijke vergraving en opvulling van
deomweg,
zoals
de
a�eelding hieronder laat zien.
Door erosie ontstaane holle weg is vergraven
een bredere
weg te
krijgen

Door erosie ontstaane holle weg is vergraven om een bredere weg te krijgen
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De kenmerken
Wanderosie

Dassenburcht
Begroeiing talud

Topkam
Bouwland

Los gegraven grond

Akker

Greppel

Schouder

Inspoeling meststoﬀen
van akker

Sediment akker

Kroonlijst,door wanderosie
komen wortels vrij

Erosiegeul in wegoppervlak

Dierenpaadje

De weg met een opgaand talud hee� een groot aantal
kenmerken, waarvan de belangrijkste hierboven zijn afgebeeld.
Afgereden kanten vinden we alleen bij holle wegen en erosie
van het wegoppervlak alleen bij onverharde wegen.
Afgereden kanten
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De waarden
Binnen de wegen met opgaande taluds zijn het de oudere wegen die het
meeste waarden herbergen. Dit komt het best tot ui�ng bij de onverharde
wegen omdat verharding zorgt voor een verstoring van alle hieronder
genoemde waarden in meer of mindere mate.
Geomorfologisch

Het Limburgse landschap kent een geschiedenis getekend door watererosie.
Het reliëf, inclusief de holle wegen, is ontstaan door de eroderende
werking van water. De holle weg laat concreet zien hoe het Limburgse
landschap is ontstaan. Door de insnijding van de holle weg in het landschap
komen dieper liggende lagen bloot te liggen en wordt de opbouw van de
ondergrond zichtbaar. De vorm van de holle weg wordt mede bepaald door
de ondergrond. Een harde laag in de ondergrond zorgt bijvoorbeeld voor een
knik in de holle weg.

Ecologisch

De ecologische kwaliteiten moeten, in een landschap dat volledig door de
mens is gevormd, gezocht worden in de marges die het cultuurlandschap
biedt. Deze hebben hun op�mum in de voor de mens minder bruikbare
delen zoals steile helling en opgaande taluds langs wegen. Veel zeldzame
en unieke soorten voor Nederland zijn in Zuid-Limburg a�ankelijk van de
kleine landschapselementen in het cultuurlandschap. Zo zijn bijvoorbeeld de
meeste dassenburchten te vinden in de opgaande taluds langs wegen.

Cultuurhistorisch

De smalle wegen met opgaande taluds zijn de levende overblijfselen van
een ooit zeer ﬁjnmazig netwerk dat stamt uit de �jd waarbij de meeste
verplaatsingen te voet waren. Voor voetgangers kunnen wegen veel smaller
en steiler zijn dan voor gemotoriseerd verkeer. Het feit dat een heel aantal
wegen met opgaande taluds uit deze �jd over zijn overgebleven komt
doordat ze niet zondermeer bruikbaar zijn voor autoverkeer, aangezien
er voor twee rijbanen ﬂink gegraven moet worden. Daarnaast kunnen ze
door hun vorm ook niet zomaar opgedoekt worden en gebruikt worden als
landbouwgrond.

Landschappelijk

De opgaande taluds hebben een grote landschappelijke betekenis, zeker
in verhouding tot hun oppervlakte. Dit komt door hun rechtlijnig karakter
en goed zichtbare ligging op de hellingen, waar ze worden omringd door
een verder open agrarisch landschap. Samen met de andere rechtlijnige
landschappelijke elementen, als heggen, vormen ze ruimtes in het
landschap en zorgen ze voor het
zo gewaardeerde kleinschalige
en gevarieerde Zuid-Limburgse
landschap. Door het verdwijnen van
holle wegen en het kaal worden
van veel opgaande taluds zijn deze
kwaliteiten nog maar een restant
van wat ze ooit waren.
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De gebruikers
Agrarisch

Agrarisch

Auto

grarisch

Flora

Agrarisch

Fietser
AutomobilistFietser
obilist

Fietser Wandelaar

Wandelaar

De ﬁetser vraagt niet veel van de
weg, alleen een bereidbaar verhard oppervlak en een niet al te steile helling.
Voor mountainbikers zijn ook de onverharde holle wegen goed bruikbaar.
Voor de wandelaar zijn de onverharde wegen het meest geschikt en bieden
ze een grote mate van natuurbeleving.

Automobilist

Fietser

Wandelaar
Wandelaar

Flora

Water
Flora

Automobilist

Fauna

Voor de ﬂora en de fauna zijn de
opgaande taluds interessant, Door
hun rechtlijnige karakter zijn de
langere opgaande taluds ideale
verbindingswegen voor de fauna.

Fietser

Afwatering

Habitat A

Weg

Habitat B

1. Verbinding tussen habitats
Habitat

Water
Fauna

r

Flora

Voor de automobilist zijn alle wegen
die verhard en breed genoeg zijn
bruikbaar. Er is een onderscheid te
maken in de bredere zogenaamde
stroomwegen (op tekening rood) en
de vaak smallere ontslui�ngswegen
(Zwart).

Fietser
Automobilist Automobilist
Water

Fauna

Fiets en wandelaar

Flora
Water
auna

Van oudsher werden de holle wegen als snelste route van het dal naar
het hoger gelegen plateau gebruikt. De holle wegen zijn ontstaan als
landbouwwegen, maar voor het huidige agrarische gebruik niet ideaal. Ze zijn
eigenlijk te smal voor brede landbouwvoertuigen en de aanliggende percelen
kunnen alleen via een insteek schuin op het steile talud bereikt worden. De
onverharde wegen met een enkel talud kennen dit probleem eigenlijk niet,
doordat
er meerFietser
ruimte is.
Automobilist
Wandelaar

Naast de verbindingsfunc�e zijn de
opgaande taluds voor veel dier- en
plantsoorten ook een belangrijk
2. Weg is habitat
onderdeel van hun habitat. Dit komt
onder andere doordat de taluds veel overeenkomsten hebben met een
natuurlijk bos. In een holle weg wordt het klimaat getemperd, waardoor het
kenmerken hee� van een goed ontwikkeld bos.
Wandelaar

Flora

Water

De holle wegen, die zijn ontstaan door watererosie, hebben ook nu nog in
een heel aantal gevallen een belangrijke func�e voor de afvoer van water
vanaf het plateau. In andere gevallen is deze func�e vervallen, meestal om
problemen met wateroverlast in het dal te voorkomen.

Water
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De problemen
Eigenlijk zijn alle problemen die zich voordoen conﬂicterende belangen
van de gebruikers van de weg. Het onderstaande schema gee� dit weer.
De nega�eve rela�es en beïnvloedingen zijn met rood weergegeven en de
posi�eve met groen.
Het schema is niet volledig, maar gee� wel de belangrijkste problemen weer.
Het type probleem dat hier niet geschetst wordt, maar wel aanwezig is, is de
bedreiging van de waarden van de weg zelf, zoals beschreven in de paragraaf
hiervoor. Deze waarden kunnen het best bewaard worden door de weg een
func�e te geven die samen kan gaan met de waarden van de weg.
Voor een belangrijk deel is de natuur
a�ankelijk van het agrarisch cultuurlandschap

Zowel verkeergeleiding
als overlast, van takken e.d.
Onrust, verharding weg
en aanrijding van dieren

Uitspoeling meststoﬀen
Fauna
Agrarisch

Flora

Automobilist

Mooi landschap

Bebouwing
in dal

Water erodeert de holle weg
en neemt modderstromen mee
Wandelaar
het dal in

Water

Verdere verdieping
holle weg door erosie

Veel van de geschetste problemen kunnen door eenvoudige ingrepen goed
opgelost worden. Voor de insteek van een oplossing is het belangrijk om de
volgorde van prioriteit van het gebruik van de weg en het talud te bepalen.
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De in het schema, op de vorige pagina, genoemde problemen worden
hieronder stuk voor stuk toegelicht. Het woord probleem is niet al�jd terecht
omdat dat van de situa�e a�angt.
Wanderosie

De afstroming van water vanaf omliggende percelen over het talud van de
weg zorgt voor wanderosie. Over het algemeen is dit een probleem omdat
het water sediment meeneemt en de taludwand stuk maakt. Het erosie
materiaal kan in de holle weg sedimenteren, waardoor de holle weg eerder
opvult dan dieper wordt. Bovendien zorgt water vanaf de akker, dat direct
het talud van de weg op kan stromen, voor extra meststoﬀen, verruiging en
verarming van de vegeta�e. Water dat direct op het talud valt zorgt zelden
voor sterke erosie.

Weg-erosie

De weg-erosie is de oorzaak
van het ontstaan van holle
wegen. Toch is dit niet
al�jd wenselijk omdat het
afstromende water voor
erns�ge overlast kan zorgen
in het dal. Van de hoger gelegen plateaus kunnen grote hoeveelheden
afstromend water komen. Het water dat direct op de weg valt zal niet snel
voor grote problemen zorgen door de beperkte hoeveelheid. De a�eelding
hierboven laat zien hoe water van het plateau afstroomt door de holle weg
en zo in de vorm van een modderstroom kan zorgen voor overlast in het dal.

Modderstroom

Verharding

Slecht beheer

De verharding van onverharde wegen zorgt voor extra verkeer en onrust en
ster�e onder fauna die gebruikt maakt van het talud. Niet verharden is het
uitgangspunt als de ecologische, de landschappelijke en geomorfologische
waarden van de weg de hoogste prioriteit krijgen.
Het beheer moet toegespitst zijn op het beoogde gebruik van de weg en
berm. Hieronder volgen een aantal vormen van slecht beheer. Kaalkap
zorgt voor een erns�ge verstoring van het natuurlijke milieu. Het branden,
versnipperen en storten van snoeimateriaal zorgt voor verruiging. Het niet
bijhouden van hakhout zorgt voor veel schaduw, waardoor de ondergroei
minder kansen krijgt en voor hakhout is dit is op den duur onomkeerbaar.
Bomen op een s�jl talud kunnen makkelijk omvallen en een gevaar zijn voor
het verkeer. Slecht beheer kan ook leiden tot hinder en gevaar van takken en
struiken op de rijbaan.

Afrijden kanten

Het afrijden of afsteken van de onderkant van het opgaande talud gebeurt
als het proﬁel te smal is voor breed landbouwverkeer. Dit is meestal niet
zo’n probleem omdat het zich tot een kleine zone beperkt, de onderste 30
cen�meter. Feit is wel dat het afgestoken of geschuurde stuk door zijn vaak
bijna ver�cale helling onbegroeid zal blijven.

Wegvallen functie

Als een weg geen bewuste func�e meer hee�, komen de niet vastgelegde
medegebruikers van de weg ook in gevaar. Door een func�e aan de weg te
geven is zijn bestaan verzekerd. Ook als dat zou beteken dat de wegfunc�e
vervalt en hij bijvoorbeeld alleen nog een ecologische func�e hee�.
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De vorm

Boven
Hoogte talud

Helling talud

Lengte talud

Inleiding

Enkel talud

Dubbel talud

De vorm van de weg met
Midden,
een opgaand talud wordt
meetpunt
diepte en
bepaald door een aantal
helling talud
maten. Een deel hiervan is
niet uit de digitale kaarten
te halen, deze komen uit
Breedte talud
het veldonderzoek. De
Breedte
weg
rest komt uit de analyse en
Onder
combina�e van de digitale
kaarten en geven een bijna compleet beeld. De maten van de weg met een
opgaand talud zijn interessant omdat ze een beeld geven van de vorm en
het voorkomen van deze wegen en ze spelen een rol in het maken van een
onderscheid in verschillende typen wegen. De graﬁeken van wegen met
dubbele taluds zijn steeds blauw en de graﬁeken voor wegen met een enkele
taluds rood. Bij sommige graﬁeken worden het gemiddelde (Gem) gegeven,
de standaardafwijking (SD) en de op�male range gegeven.

Maten uit veldonderzoek
De graﬁek hieronder laat de gemeten hellingen zien van de holle wegen.
Het zijn steeds de meest steile, maar toch representa�eve stukken van het
opgaande talud. Van 68 procent van de taluds hee� een helling tussen de 32
en 52 graden. De gemiddelde helling bedraagt 42 graden, wat zo steil is dat
je er niet tegenop kan lopen of rijden. Dit is las�g maar niet onoverkoombaar
voor het beheer en het bereiken van de aanliggende percelen.
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Helling weg
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De breedte van de weg is opgesplitst in verharde en onverharde of
halverharde wegen. De onverharde wegen zijn veel smaller en minder
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dat onverharde wegen twee
tot drie meter breed zijn. Dit is bruikbaar voor
landbouwverkeer zij het aan de smalle kant, wat te zien is aan schuursporen
onderaan de taluds.
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Maten uit digitale kaarten
4

Een aantal waarden kunnen uit de top-�en-vector-kaart worden gehaald,
3
namelijk
de breedte, lengte, en oppervlakte van het talud en de helling van
de2 weg. De graﬁeken die hieruit volgen hebben een databron die dekkend is
voor heel Zuid-Limburg.
De1 graﬁek hieronder gee� de lengte van de weg als percentage van het
totaal per �ende hellingsgraad van de weg weer. De enkelzijdige taluds
0
hebben
hun
bij 1,3 graad. Dat het
0
1 op�2mum 3bij 0,1 4graad5en de6holle wegen
7
verschil niet groter is zal komen doordat de mens steile hellingen vermijdt.
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De graﬁek hierboven laat zien wat
de helling van de nabije omgeving
Dubbel
Enkel
van de taluds is. De a�eelding in de kantlijn, links, laat de gebruikte
selec�emethode zien. Als we de waarden van deze graﬁek delen door
de waarden van de graﬁek met de oppervlakte van de hellingen van heel
Zuid-Limburg (groene lijn), krijgen we een graﬁek die weer gee� in welke
hellingsklasse je de meeste kans hebt een weg met een enkel of dubbel
opgaand talud aan te treﬀen. Dit laat de onderste graﬁek zien. Voor dubbele
5
taluds geldt van 4 tot 8 graden en voor enkele van 9 tot 24 graden.
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De typen
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lief

Het onderscheid
De hoofdtypen

Het onderscheid tussen de hoofdtypen wordt bepaald door de insnijding van
de weg in het reliëf. Er zijn in beginsel vijf typen. Deze worden hieronder kort
toegelicht . Dit aan de hand van de ligging van de weg ten opzichte van de
hoogte lijnen en het reliëf. Naast de meer schema�sch voorstelling wordt het
kenmerkende beeld van het type in een foto weergegeven.

De holle weg

Donkergroen is hoog
Opgaand talud
Rode lijn, hoogtelijn
Lichtgroen is laag
Weg

Haaks op
Bij de holle weg loopt de weg op een
hoogtelijnen
helling, haaks of schuin ten opzichte van de hoogtelijnen. Door erosie van het
wegoppervlak zijn twee min of meer symmetrische taluds ontstaan.
Evenwijdig met
hoogtelijnen

Langs relief

Weg door Grubbe

De weg door een grubbe maakt gebruik van een al aanwezige geul. De
Door bestaande geul
Dwars door reliëf gegraven
Grubbe, een natuurlijk gevormde diepe erosie geul.

ëf gegraven

Weg met enkelzijdig
talud op helling

De weg met een enkelzijdig talud op de helling ligt schuin of evenwijdig met
Evenwijdig
met
de hoogte
lijnen. Het
opgaande talud is ontstaan bij het creëren van een vlak Langs relief
wegdek.
hoogtelijnen
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Lichtgroen is laag
Weg
Weg door het
reliëf

geul

Haaks op
hoogtelijnen
De weg Langs
die door
het reliëf loopt. Hee� twee opgaande
taluds die meestal
relief
niet symmetrisch zijn. De taluds zijn gegraven om een vlakke en directe route
mogelijk te maken, door het reliëf van het landschap.

Dwars door reliëf gegraven
Weg langs het
reliëf

De weg langs het reliëf. In dit geval gaat de weg juist langs het reliëf om een
vlakke niet te steile route mogelijk te maken.
Dit omdat het reliëf voor een rechtstreekse route te hoog en te steil is of
was. Hierbij zijn door vergravingen kortere en langere stukken talud aan één
of twee zijden ontstaan.

Langs relief

De laatste twee typen, waarbij de weg langs en door het reliëf gaat, zijn
soms aan elkaar gekoppeld omdat ze op korte afstand samen langs één en
dezelfde weg voorkomen. Het is dan van de situa�e ter plekke a�ankelijk
voor welke oplossing van de twee gekozen is.
Subtypen

In de volgende paragrafen worden de hoofdtypen nader toegelicht en
onderverdeeld in subtypen die binnen het hoofdtype te onderscheiden zijn.
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De holle weg
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Hoogte lijnen
Met steeds 2,5 meter hoogte verschil

Laag

Hoog

Kenmerken

Bij holle wegen is eerst sprake van een weg en later ontstaat door erosie
pas de verdiepte ligging. De holle weg loopt vaak van het dal naar het
plateau, schuin of loodrecht de helling op. Ze zijn ontstaan door afspoelend
regenwater dat van het plateau de makkelijkste weg naar beneden neemt.
Als de weg onverhard is kan er �jdens noodweer een modderstroom
ontstaan die de weg enkele cen�meters in één keer uitslijt, maar het proces
kan ook geleidelijk gaan met cen�meters of millimeters per jaar. De wanden
van de holle weg zijn vaak zeer steil, mede doordat men de kanten afsteekt
om ruimte te bieden aan het verkeer. De holle weg hee� door de diepte en
steilte van de taluds een eigen microklimaat dat gema�gd is in temperatuur,
wind en luchtvoch�gheid. Door de hoeveelheid schaduw wil er aan de voet
van het talud meestal niks groeien.
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Langs relief

De holle weg is van
oorsprong beplant met
hakhout met hier en
daar een boom.

De holle wegen
ontstaan overwegend
in landbouwgebied
omdat bossen de
aanvoer van eroderend
water tegenhouden.

Haaks op
hoogtelijnen
Donkergroen is hoog

Opgaand talud

Rode lijn, hoogtelijn
Lichtgroen is laag

Weg

De holle wegen zijn te
herkennen op de kaart
aan de typische talud
vorm.

d talud
Maaiveld

Opgaand talud

Maaiveld

> 0,5 meter

Weg/ Pad

> 0,5 meter
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Holle weg
in droogdal

Holle weg
op ﬂank

Holle weg
op knik

De holle wegen kunnen op verschillende plekken op de helling tussen het
dal en het plateau liggen. Op de a�eelding hierboven zijn de posi�es van
bestaande holle wegen gekleurd, a�ankelijk van hun ligging. Paars zijn de
wegen op een hellingknik en groen in droogdalen. Op deze plaatsen is de
helling vlak naar de zijkanten toe en alleen schuin naar beneden, een logische
plaats dus. Rood aangeven zijn de wegen die schuin op de helling lopen, dit
kan bepaalt zijn doordat de helling te steil is voor een route loodrecht op de
hoogtelijnen of omdat de bestemming daarvoor zorgt.

Op hellingknik

De holle wegen op een hellingknik
komen veel voor en lijken zich
te onderscheiden van de andere
holle wegen door een minder s�jl
talud, een geringere diepte en een
wat breder ogend proﬁel. Dit zou
verklaard kunnen worden doordat
eroderend water niet van de
zijkanten kan komen.
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In droogdal

De holle wegen in een droogdal onderscheiden zich door hun steile wanden
en grote diepte, zes meter of meer. Hierdoor zijn ze vaak onverhard.

Schuin op de helling

In vlak gebeid

De holle wegen schuin op de helling onderscheiden zich door een niet
symmetrisch begin- en eindproﬁel en ook in het middenstuk kan het proﬁel
a-symmetrisch zijn. Hun diepte is over het algemeen gemiddeld als je ze
vergelijkt met de andere holle wegen. Vaak zijn het wat kortere holle wegen.
De groep is erg divers omdat ze zich niet bindt aan een landschappelijke
verschijnsel.
Een ander type zijn de ondiepe holle
wegen in een voor het oog vlak
gebied. Hun wanden zijn vaak kaal.
De a�eelding rechts laat dit type
zien.

Verbreed

Gegraven opgaand talud
As doorsneden

Lengte doorsnede weg

Dwars doorsnede weg

De laatste groep holle wegen die ook hoort bij de gegraven wegen is
begonnen als holle weg, maar uitgegraven om een breed proﬁel te krijgen.
Door erosie ontstaane holle weg is vergraven om een bredere weg te krijgen
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Hoogte lijnen
Met steeds 2,5 meter hoogte verschil

Hoog

Laag

Ontstaan

Kenmerken

De grubbe is een volledig natuurlijk diep V-vormig droogdal. Deze zijn
ontstaan, �jdens de rela�ef warmere perioden tussen de ijs�jden, door
oppervlakkig afstromend water over de bevroren ondergrond. De grubben
staat in het landschap van plateaus en dalen op het laagste niveau, na
droogdal. Veel grubben zijn gebruikt als pad en op die manier is een weg met
Hoog
een opgaand talud ontstaan. Kenmerken hiervan zijn, de kronkelende route,
de grillige vormen van de taluds en het van boven naar beneden toe breder
worden van de taluds. Door hun ontstaan zijn ze niet gerelateerd aan een
bepaald grondgebruik, ze zijn zowel in agrarisch als bebost gebied te vinden.
De beplan�ng is meestal natuurlijk, bosach�g.
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Luchtfoto

Donkergroen is hoog
Opgaand talud
Rode lijn, hoogtelijn
Lichtgroen is laag
Weg
Evenwijdig met
hoogtelijnen

Door bestaande geul

Langs relief

Dwars door reliëf gegraven

Topkaart

De grubbe is niet te
herkennen aan de
typische taludvlakken.
Hierdoor is dit type
niet geregistreerd
bij de analyse van
de digitale kaarten.
Het geschetste beeld
van dit type kan dus
beperkt zijn omdat er
in het veld maar drie
van dit soort wegen
zijn bekeken. Deze drie
geven wel een zeer
gelijksoor�g beeld,
een weelderige en
zeer natuurlijk ogende
begroeiing van bomen
en struiken, met een
onverharde voetpad en
nog duidelijke sporen
van ac�eve erosie.
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Haaks op
hoogtelijnen

Subtypen

De grubben zijn niet onderverdeeld in subtypen. Dit omdat de verschillende
grubben die zijn bekeken erg op elkaar leken en geen aanleiding gaven tot
een onderverdeling.

Begin
In het begin van de
grubbe is het talud
smal en ondiep en
vindt er ac�eve erosie
plaats.

Midden
Het midden van de
grubbe is erg s�jl en
ma�g breed.
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Eind
Aan het eind van de
grubbe is de helling
van het talud vrij vlak
en erg breed.

Ondergroei
De ondergroei in de
grubbe is weelderig.
Door de bredere en
vlakkere taluds in
vergelijk met de holle
wegen komt er tot
diep in de grubbe
genoeg licht voor de
onderbegroeiing.
Ter vergelijk met de
foto op de pagina
hiernaast een foto van
het middenstuk van
een andere grubbe.
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Weg met enkelzijdig talud
De weg met een enkelzijdig talud ligt al�jd op een helling en min of meer
evenwijdig, of iets schuin ten opzichte van de hoogtelijnen. Het talud is
ontstaan bij het creëren van een vlak stuk voor het wegdek. Veel van deze
wegen zijn smal, tot drie meter, en net als de holle wegen niet van recente
oorsprong. De weg is in zijn breedte beperkt doordat er steeds meer grond
verzet moet worden om een vlak proﬁel te krijgen. Dit is waarschijnlijk ook
de achterliggende oorzaak van het feit dat veel van deze wegen hun smalle
historische karakter nog hebben.

Laag

Meters hoogte
���
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��
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��
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��
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Luchtfoto, het gaat
om de weg met
id-nr. 1-4

Evenwijdig met
hoogtelijnen
Topograﬁsche kaart

Opgaand talud
Weg/ Pad

Maaiveld

Opgaand talud

Maaiveld
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Langs relief
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> 0,5 meter

Onderverdeling in subtypen
Het landschapsbeeld gevormd door wegen met een enkelzijdig talud
is vrij gevarieerd. Dit komt doordat het omringende landschap hierbij
nadrukkelijk een rol speelt, in tegenstelling tot bij holle wegen, waarbij het
landschapsbeeld grotendeels alleen bepaald wordt door de taluds en de weg
zelf.
*Hakhout zie pagina 59

De taluds zijn meestal begroeid met gras, struiken en wat bomen. Hakhout*
staat er soms ook wel maar veel minder dan op de taluds van de holle
wegen.
De indeling in subtypen is gedaan op basis van het uitzicht aan de dalkant.
Hieronder worden achtereenvolgens de gevonden typen belicht.

Uitzicht op dal

Een weg die midden op een helling loopt, waarbij dichte beplan�ng
ontbreekt, biedt uitzicht op het dal en de verder gelegen plateaus. De wegen
die zo liggen dat ze uitzicht over een open landschap bieden kunnen het
best zo beplant worden dat er gaten blijven waardoor het landschap zonder
hinder waarneembaar is.
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Uitzicht op
beplanting

De tweede categorie wegen met een enkelzijdig talud biedt geen
mogelijkheden voor uitzicht op een dal. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat
de weg aan de voet van een helling ligt of doordat de helling zelf rela�ef klein
is. In dit geval is aan beide kanten dichte beplan�ng geen probleem.
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Weg door het reliëf
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Door het reliëf
De dwars door het reliëf gegraven weg is onderverdeeld in drie subtypen.
Het eerste type wordt gekenmerkt door taluds die ononderbroken tot aan
de weg lopen. Bij het tweede type lopen de taluds niet helemaal tot aan de
weg of zijn ze halverwege onderbroken. Het tweede type hee� daardoor
een breder proﬁel en vertoont minder het beeld van een weg verdiept in
het landschap zoals het eerste type. Het derde type wordt gevormd door de
vergraven holle weg.
Onderbroken talud

De weg met een onderbroken talud is meestal een brede doorgaande weg
met een gescheiden ﬁetspad. De link met het reliëf van het landschap is niet
goed zichtbaar door het onderbroken karakter van het proﬁel. Dit type is
meestal begroeid met gras en/of laanbomen.
Niet onderbroken
talud

Lengte doorsnede weg

Het type met ononderbroken talud
tot aan de weg is veelal te vinden
in een gebied met rela�ef geringe
Dwars doorsnede weg
reliëfverschillen. De wanden zijn
daardoor niet zo hoog. Het type is
meestal begroeid met gras omdat
er niet veel plaats is voor beplan�ng
zonder de verkeersfunc�e te
hinderen.

Vergraven holle weg

Door erosie ontstaane
holle weg
is vergraven
om een
weg te krijgen van de holle weg
De vergraven
holle weg
vertoont
zowel
debredere
eigenschappen
als die van de gegraven weg. Het resultaat is een weg met steile en vaak hoge
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Weg langs het reliëf
Het type weg dat langs het reliëf gaat ontstaat wanneer een weg om groter
reliëf in het landschap heen slingert. Om een vlak wegdek te krijgen wordt er
iets gegraven waardoor er korte, ondiepere, afwisselende stukken opgaand
talud ontstaan. Deze kunnen aan één of twee kanten van de weg liggen.
Typerend is dat de weg ter plekke meestal een bocht maakt. De weg is
meestal breed genoeg voor elkaar passerend verkeer, maar wat smaller dan
het type dat dwars door het reliëf gaat. Deze wegen zijn over het algemeen
waarschijnlijk ouder dan die dwars door het reliëf, met uitzondering van de
vergraven holle wegen.
Dit type weg kent veel varia�e maar geen homogene groepen die leiden tot
duidelijke subtypen. De beplan�ng van het talud bestaat vaak uit gras, soms
struiken en bomen en in enkele gevallen hakhout.
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Aansluitingen
Elk type opgaand talud hee� een begin en een einde. Hierbij zijn
verschillende overgangen mogelijk met het aangrenzende land. De meest
voorkomende en uitgesproken overgangen zullen hier behandeld worden.
Het landschap waarin de opgaande taluds liggen kenmerkt zich door zijn
openheid. De opgaande taluds vertonen een uiteenlopende mate van
beslotenheid, variërend van halfopen bij het enkelzijdige talud tot volledig
besloten bij de holle weg.
Ingang

Bij het ingaan van de holle weg
duikt de gebruiker het landschap in
en belandt in de wereld van de holle
weg die volledig afgesloten is van
de buitenwereld. Door de weelderig
begroeide taludkanten kan men
zich le�erlijk midden in een oud
bos wanen, terwijl men in feite nog
geen twin�g meter van een akker
staat.

Aansluiting
hoofdtypes

Het ene type weg kan ook
overgaan in een ander type. De
meest voorkomende variant is
de aanslui�ng van een holle weg,
loodrecht op de helling, op een
weg met enkelzijdig talud langs
de hoogtelijnen. De a�eeldingen
hieronder laten de verschillende
varianten van deze aanslui�ng zien.
De halve beslotenheid van de weg
met een enkel talud zorgt voor een
wat meer gefaseerde overgang van
de beslotenheid van de holle weg
naar de openheid van het agrarische
landschap.
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Gegevens

Enkel talud

Dubbel talud

In deze paragraaf worden per type weg met een talud de wegen die aan dat
type voldoen onderverdeeld in verschillende hellingcategorieën. Hierbij is
per hellingcategorie het aandeel berekend van de opgetelde lengte van de
wegen binnen deze categorie ten opzichte van de totale weglengte binnen
het type.
Een rode lijn gee� de uitkomsten voor enkelzijdige taluds weer en een
blauwe lijn die voor wegen met twee taluds. De zwartges�ppelde lijn gee�
het rela�eve voorkomen van het betreﬀende type helling weer, genormeerd
op het voorkomen van deze helling binnen alle onderzochte wegen. Dit
gee� aan hoe frequent het betreﬀende type binnen de beschouwde
hellingcategorie voorkomt ten opzicht van het totaal aantal wegen. De typen
corresponderen niet le�erlijk met degenen die eerder zijn onderscheiden,
maar zijn iets nauwer om er zeker van te zijn dat alle geselecteerde wegen
binnen het type vallen. De selec�ecriteria worden steeds genoemd en
ook het hoofdtype waar deze toe behoort. Op de y-as staat steeds het
percentage ten opzichte van het totaal en op de x-as de hellingshoek van de
weg in graden.

Selec�e criteria: tweezijdig talud, onverhard of halfverhard
Hoofdtype: holle wegen
30
25
20
15
10
5
0
0

Haaks op
hoogtelijnen
Langs relief

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Haakstweezijdig
op
Selec�e criteria:
talud, verhard twee of meer rijbanen
hoogtelijnen
Hoofdtype: wegen door het reliëf
35
30
25
20

Ei

15

He

10
5
0
0

Dwars door reliëf gegraven

52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Selec�e criteria: enkelzijdig talud, onverhard of halfverhard
Hoofdtype: weg met enkelzijdig talud
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Voorbeelden
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Typen beplanting
Hakhout
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Het talud langs de weg kan begroeid
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De bomen die van nature op de grond van Limburg voorkomen kunnen
allen voorkomen op de opgaande taluds. De graﬁek hieronder laat de
boomsoorten zien die bij de inventarisa�e gevonden zijn. De exoten zijn
rood gemaakt. De iep staat niet in deze lijst, maar komt wel veelvuldig voor.
80

De bomen op de taluds kunnen
ofwel gecul�veerd zijn, aangeplant
en opgekroond, ofwel natuurlijk.

60
50

aantal waarnemingen
(maximaal 1 waarneming per soort
per opgaand talud) exoten rood
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Tamme kastanje
Accacia
Populier
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Bomen

De a�eelding links laat de boom
in meer gecul�veerde vorm zien
en helemaal onderaan de meest
natuurlijke vorm.
Bomen en taluds vormen niet de
meest logische combina�e; bomen
zijn topzwaar en een talud zorgt van
nature niet voor de meest stabiele standplaats. Oppervlakkig wortelende
bomen zullen op den duur omvallen en als dit niet gewenst is moeten deze
dan ook niet aangeplant worden op de opgaande taluds. Op de volgende
pagina is van alle inheemse bomen aangegeven wat hun geschiktheid is voor
beplan�ng van het talud.

57

Tabel bomen

Gegevens tabel komen uit: Janson, J.T.M./1997
Zwartwit a�eeldingen uit: R&B, 1993
30 m
25 m
20 m
15 m
10 m
5m

30 m
0m
Zachte berk

Ruwe iep

Kleinbladige linde

25 m

Zachte berk

Beuk

20 m
15 m
10 m
5m

0m
Haagbeuk

Zomer eik

Wilde kers

Noorse esdoorn

*De le�er correspondeert met de kroonvormen van de
a�eelding rechts.
**Ja, als omvallen geen groot probleem is
La�jnse
naam

Nederlandse
naam

Acer
campestre
Acer
platanoides
Acer
pseudoplat.
Fagus
sylva�ca
Haagbeuk
Prunus
avium
Quercus
petraea
Quercus
robur
Tilia cordata
Ulmus
glabra
Betula
pendula
Carpinus
betulus
Betula
pubescens

B

Rond

Breed eirond

C

D

Ovaal Smal ovaal

Hoogte

Kroonvorm*

Gee�
Schaduw

Geschikt op
talud

Veldesdoorn

Diepgaand

8-12 m

a

Veel

Ja

Noorse
esdoorn
Gewone
esdoorn
Beuk

Diepgaand

15-20 m

a/c

Ma�g

Ja

Diepgaand

20-25 m

a/c

Ma�g

Ja

30 m

a

Erg veel

Nee

Ja

Oppervlakkig, enkele
diep
Oppervlakkig

12-18 m

a

Veel

Nee**

Ja

?

10-15 m

a

Ma�g

?**

Zeer goed

20-30 m

a/c

Ma�g-

Ja

Zeer goed

20-30 m

a/c

Ma�g

Ja

Uitgebreid diepgaand

20 m

b

Ma�g

Ja

Zeer goed, diepgaand

25 m

a

Veel

Ja

Oppervlakkig

15-20 m

d

Ma�g

Nee**

Tamelijk oppervlakig

12-18 m

a

Veel

beetje**

Oppervlakkig

15-20

d

Ma�g

Nee**

Winter eik

Processie
rubs
Processie
rubs

Zomer eik
Kleinbladige
linde
Ruwe iep

Ja zeldz
Ja

iepziekte

Ruwe berk
Haagbeuk

Problemen

A

Verankering

Carpinus
betulus
Zoet kers

Speciﬁek
Limburg

Veldesdoorn

Ja

Zachte berk
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Hakhout

Hakhout wordt gekenmerkt door een beheervorm waarbij bomen en
struiken met een cyclus van acht tot �en jaar tot ongeveer �en cen�meter
boven de grond worden afgekapt. Vervolgens loopt de stronk weer uit, uit de
zogenaamde slapende knopen. Hakhout had tot voor 1890 veel prak�sche
waarden. Op de opgaande taluds
van alle holle wegen stond hakhout
dat vooral gebruikt werd als
brandhout, maar ook in de muren
van woningen zoals op de foto
hiernaast is te zien. Bijna alle bossen
in Limburg, waren ooit hakhout,
maar zijn nu overgegaan in bos.

Waarom hakhout

Op veel holle wegen staat ook nu nog hakhout dat ac�ef wordt beheerd.
De reden dat men dit doet is de grote ecologische en ook cultuurhistorische
waarde die hakhout hee�. Bovendien is hakhout buitengewoon geschikt voor
opgaande taluds, aangezien volgroeide bomen een groter risico lopen om te
vallenen en daarmee voor problemen zorgen. Tenslo�e zorgt juist hakhout
voor het typische holle weg eﬀect, doordat de kronen aan weerszijden zich
boven het hoofd sluiten.

Soorten

Enkele voor Limburg inheemse soorten die na afze�ng weer goed uitlopen
en dus geschikt zijn voor hakhout zijn de volgende: eik, hazelaar, es, esdoorn,
linde, els, trilpopulier, robinia en iep.

Beheer

Hakhout moet in de winterperiode afgezet worden om vegeta�eve
verjonging mogelijk te maken, met een omloop�jd van acht tot �en jaar.
Een aantal verspreid staande stronken moeten niet worden afgezet. Dit
zijn de zogenaamde overstaanders om een gevarieerd omgevingsbeeld
te behouden. Open gaten worden opgevuld met zaailingen of aanplant.
Deze moeten gedurende één omloop�jd normaal kunnen groeien. Als te
lang wordt gewacht met het afze�en van het hakhout wil het na afze�en
niet meer uitlopen en gaat het dood, vooral de oudere stronken zijn hier
gevoeliger voor.
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Op de taluds van de wegen komen vaak struiken voor, meestal samen met
bomen of hakhout. De graﬁek hieronder gee� de soorten weer die �jdens de
inventarisa�e van de taluds zijn waargenomen.
60 aantal waarnemingen
(maximaal 1 waarneming per soort
50 per opgaand talud)

Dit zijn allen soorten die van
nature in Zuid-Limburg groeien.
40
Op de volgende twee bedrukte
30
pagina’s worden van iedere soort
de eigenschappen weergegeven. Bij
20
het omvormen van een grastalud in
10
een struikentalud hee� aanplanten
0
de voorkeur omdat natuurlijke
ontwikkeling te lang duurt en
dan alleen de meest algemene en
mobiele soorten te verwachten
zijn, omdat er in de meeste gevallen
geen nabije zaadbronnen zijn. Het aanplanten dient wel zo veel mogelijk met
inheems en streekeigen materiaal te gebeuren. Dit kan worden bereikt door
de oogst en opkweek van zaad of door het uitgraven van zaailingen.
Gelderseroos
Kardinaalsmuts
Lijsterbes
Els
Kruisbes
Sleedoorn
(Bosrank)
Rode kornoelje
Meidoorn
Vlier
Roos
Hazelaar

Heesters
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Tabel struiken

Gegevens tabel komen uit: Vermeulen, N/1997
Zwart-wit a�eeldingen uit: R&B, 1993

Prunus spinosa
Sleedoorn

Ribus uva-crispa
Kruisbes

Cornus sanguinea
Rode kornoelje

Clema�s vitalba
Bosrank

Rosa canina
Hondsroos

Rosa rugosa
Rimpelroos

Dwergmispel
Cotoneaster intergerrimus

Rubus fru�cosus
Wilde braam

Cornus alba
Gele kornoelje

Viburnum opulus
Gelders roos
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Sorbus aucuparia
Lijsterbes

Euonymus eurpaeus
Kardinaalsmuts

Hazelaar
Corylus avellana

Els
Alnus glu�nosa

Crataegus monogyna
Eens�jlige meidoorn

Sambucus nigra
Gewone vlier

Nederlands
naam

La�jnse
naam

Veldesdoorn

Bloei

Bloem

Hoogte

Bijzonderheden

Grondsoort

Aanplanten
op talud*

Acer
campestre

8 - 12 m

Struik of lage
boom

Elke bodem, maar
niet zeer arm of
zeer nat

Ja

Zwarte els

Alnus
glu�nosa

10 - 15 m

Zorgt voor
verrijking grond

Voch�ge tot na�e
niet te arme
bodems

Nee

Haagbeuk

Carpinus
betulus

12 -18 m

Struik of lage
boom

weinig eisend,
voorkeur voor
lemige bodems

Ja

Bosrank

Clema�s
vitalba

juni - juli

2 cm wit

klimt

Voornamelijk
in Limburg,
hou�ge liniaan

Kalkminnend

Nee zaait
zich goed
uit

Gele kornoelje

Cornus mas

februari

Geel, veel

5m

Zeer zeldzaam
soort in het
wild, niet pal op
het Zuiden

Kalkrijke houdende
bodems,

Ja op kalk,
anders nee

Rode kornoelje

Cornus
sanguinea

juni

wit onopvallend

5m?

Kalkrijke grond,
maar ook neutrale
tot lichtzure
bodem

Ja

Hazelaar

Corylus
avellana

februari

katjes manlijke plant,
vrouwelijk zeer klein

5m

zeer breed
uitgroeiend

Kalkrijk voedzaam,
maar verdraagt
ook ander

Ja

Eens�jlige
meidoorn

Crataegus
monogyna

mei
- juni

wit, veel

5m

Oranje-rode
bes in nazomer
geliefd bij
vogels

Ja

Kardinaalsmuts

Euonymus
europaeus

mei
- juni

geel, onopvallend

2m

Breed, mooie
rode herfst
kleur

Ja

Klimop

Hedera helix

Kruipt en
klimt

Groenblijvend

Ja

Hulst

Ilex
aquifolium

mei
- juni

onopvallend

20 m

Eerst
struik later
boomvorm, in
sept-okt rijpt de
rode vrucht

Sleedoorn

Prunus
spinosa

maart
- april

wit, veel

5m

Wilde kruisbes

Ribes uvacrispa

Hondsroos

Rosa canina

juni - juli

wit of roze, 4 tot 6
cm, 1,5 tot 2 cm grote
bo�el, roodoranje

1-3m

Voedselrijke, niet
te zure en niet te
donkere plaatsen

Ja

Gewone vlier

Sambucus
nigra

eind
mei
- begin
juni

wit in tuilen, verkleurd
in augustus september tot zwarte
bessen

5m

S�kstofrijke grond

Nee komt
vanzelf wel

Lijsterbes

Sorbus
aucuparia

mei

tuilen roomwi�e
bloemen, verkleuren
in nazomer in oranje
bessen

10 m

Kan ook op arme
zure grond

Ja

Gelderse roos

Viburnum
opulus

wit, in augustes
kleuren de vruchten
rood

3m

Gewone braam

Rubus
fru�cosus

wit, witroze, vrucht
augustus septermber

3m

Losse humusgrond,
maar ook andere,
verdraagt veel
schaduw

Ja

Kalkrijk en lichte
standplaats

Ja op kalk,
anders nee

3m?

juli-aug
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Ja

Tamelijk
horizontale
groei, bladeren
in herfst mooi
rood

Ja

Licht zure tot zure
grond s�kstofrijke
grond

Nee komt
vanzelf wel

Vormgeving per type weg
Vormgeving
Twee gezichtpunten
Het doel om het
talud te beplanten
kan vanuit twee
gezichtspunten worden
benaderd. Aan de ene
kant wordt de holle
weg bekeken vanuit
zijn omgeving en aan
de andere kant vanuit
de weg zelf, ofwel
vanuit de gebruiker
van de weg.
Redenen om te
beplanten

Dit hoofdstuk gaat in op de vormgeving van de weg met een opgaand talud.
Voor elk onderscheide type weg wordt aangegeven met welke beplan�ng de
vorm van de weg en haar ligging in het landschap versterkt kan worden.
De ervaring vanaf
de weg

De ervaring vanuit
het landschap

Vanaf de weg is de beleving
van de directe omgeving
een opeenvolging van beelden.

In veel gevallen is de omgeving
van de weg niet zichtbaar vanaf
de weg. De weg hee� daardoor
een geheel eigen landschap, wat
vaak totaal anders is dan dat van
de omgeving.

De omgeving
verder van de weg
levert een meer
sta�sch beeld op.

Vanuit de omgeving gezien
is de weg een sta�sch element.

De verdiepte ligging van holle wegen zorgt ervoor dat ze zonder opgaande
beplan�ng weinig zichtbaar zijn. De voornaamste reden voor het beplanten
van opgaande taluds is dan ook het vergroten van de zichtbaarheid van de
holle weg in het landschap. Daarnaast zijn er nog een aantal argumenten te
bedenken die pleiten voor beplan�ng van de taluds. In de tekening hieronder
zijn de belangrijkste landschappelijke redenen aangegeven. De keuze voor
het type beplan�ng wordt afgestemd op de gegeven doelen.

Landschappelijke doelen
van beplan�ng op taluds

Zichtbaar maken weg met
opgaand talud in landschap

Vanuit het
landschap
gezien

Versterken en verduidelijken
landschapsstructuur van
plateaus en dalen

Vanuit de gebruiker gezien
(het landschap van de weg)

Veraangenamen
Verduidelijken
-bescherming tegen: -ontstaan
wind, regen, felle zon -func�e
-natuur laten zien
-wanden verzachten

Samen met andere kleine
landschapselementen
ruimtes creëren en
daarmee het kleinschalige
landschap versterken
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Zonder beplan�ng
kunnen steile, hoge

Veiliger maken
De derde dimensie
-verkeersgeleding geven aan de weg
-besloten
-half open
-open

Beleving landschap

De manier waarop wij het landschap waarnemen wordt bepaald door onze
beleving, die weer wordt bepaald door verschillende factoren. Deze factoren
kunnen opgesplitst worden in stabiele factoren en variabele factoren, al dan
niet direct te beïnvloeden. De tekening hieronder ligt dit toe.

Stabiele factoren
-vorm landschap
-vorm weg
-ligging weg

Variabele niet
beïnvloedbare factoren
-weer
-gemoedstoestand gebruiker
-etc.

Variabele beïnvloedbare factoren
-gebruiker weg
-standplaats waarnemer
-beplan�ng talud
-verharding weg

Zichtbaarheid om
(groen is zichtbaa

Landschapsbeleving

Beïnvloedbare factor

Uitzicht

Niet zichtbare zone

Niet

Er wordt hier alleen ingegaan op de beïnvloedbare factor beplan�ng van het
talud. Deze factor een eﬀect op alle andere factoren; de beplan�ng kan het
weer temperen, het gemoed opvrolijken, het reliëf versterken of maskeren
en de gebruiksmogelijkheden beïnvloeden.
Door de aanwezigheid van
reliëf in het landschap ontstaan
verschillende situa�es waarbij
het zicht wordt bepaald door
de hoogteverschillen in weg
en landschap. Nevenstaande
a�eeldingen illustreren de
verschillende situa�es. Met de
beplan�ng van de taluds kan men
ervoor zorgen dat de door de reliëf
bepaalde mate van zicht wordt
versterkt. Concreet betekend dit
dat holle wegen, waar geen uitzicht
is, ook in hun beplan�ng besloten
moeten zijn. Bij wegen met een
enkelzijdig talud moet juist het
uitzicht op het dal behouden
blijven of worden
gecreëerd.

Zichtbaarheid weg vanuit omgeving
Onafgebroken

Niet

Niet

Gedeeltelijk

Onafgebroken

Niet

Gedeeltelijk

Onafgebroken

Gedeeltelijk

Onafgebroken

Zichtbaarheid omgeving vanaf weg
(groen is zichtbaar, rood niet)

Zichtbaarheid weg vanuit omgeving
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Gedeeltelijk

Bepalen beplanting
per type weg

Bovenstaande tekeningen tonen het eﬀect van beplan�ng op de
ruimtebeleving vanuit de holle weg.
In de linker a�eelding, waarbij de taluds enkel beplant zijn met gras, speelt
ook de omgeving naast de taluds een rol; als de automobilist van hoog
naar laag rijdt kan hij voor zich uit over de taluds kijken. In de middelste
a�eelding wordt de ruimte in de hoogte vernauwd en de mogelijkheid
om over de taluds te kijken ontnomen. Het rechter plaatje gee� de meest
besloten vorm weer, waarbij de wanden worden gevormd door gras en
stammen en het plafond door de kruinen van de bomen. Hierdoor ontstaat
een tunnelvormige ruimte.
Van deze drie vormen hebben de laatste twee, de typen met opgaande
beplan�ng, de voorkeur. Deze typen dragen namelijk bij aan het geheel eigen
landschap van de holle weg en onderstrepen daarmee het unieke karakter
van holle wegen.

Het gewenste beplan�ngstype wordt bepaald door de landschappelijke gestelde doelen (zie de
a�eelding op pagina 64) en de mogelijkheden die de verschillende soorten beplan�ngsvormen (zie
pagina 56) bieden om hieraan te voldoen. Onderstaande tabel gee� een overzicht aan de hand van
de in hoofdstuk “De typen” (pagina 31) onderscheiden wegen. Steeds is aangegeven met welke soort
beplan�ng het beoogde doel het best behaald kan worden. Dit resulteert in een beplan�ngssoort die het
type weg onderscheidt van de andere typen (onder de tabel aangegeven met onderscheidende soort).
Met de begeleidende soort kunnen een aantal doelen ook gehaald worden, maar hiermee onderscheidt
de weg zich niet van de andere typen wegen. Vaak zal de beplan�ng bestaan uit een menging van de
onderscheidende soort met de begeleidende soorten.
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De

Doel*
Generiek
Zichtbaar maken opgaand talud in landschap
Vormen van ruimtes in landschap
Derde dimensie geven aan de weg
Speciﬁek
Versterken en verduidelijken landschapsstructuur
Veraangenamen
Verduidelijken ontstaan, func�e
Veiliger maken
Onderscheidende soort
Begeleidende soort

be
op ke
l
z
he ijd
llin ig
g tal
ud

Criterium is doorslaggevend in keuze beplan�ng
Criterium speelt geen rol in keuze beplan�ng

w

*Soorten waarmee het doel bereikt kan worden
H=Hakhout met overstaanders
G=Gras en kruiden
N=Natuurlijk, bosach�g
L=Vrij staande bomen/ Laanbomen
S=Struiken

H,N,L,S
H,N,L,S
H,N,L,S

H,N,L,S
H,N,L,S
H,N,L,S

H,N,L,S
H,N,L,S
H,N,L,S

H,N,L,S
H,N,L,S
H,N,L,S

H,N,L,S
H,N,L,S
H,N,L,S

H
H,N,L,S
H

N
H,N,L,S
N

H,N,L,S
H,G,N,L,S
H,G,N,L,S

H
S, N

N

G
S, L, H

G,L,S
H,G,N,L,S
G,L,S
G, S, L
S
G, L

G,L,S
H,G,N,L,S
G,L,S
G, S, L
L
G, S

Toelich�ng keuze beplan�ng per type
In de volgende alinea’s zal per type weg de overweging die tot de
beplan�ngsvoorkeur hee� geleid worden toegelicht. Daarnaast wordt in
een schema�sche tekening de ruimte, die ontstaat door de beplan�ng en de
vorm van de weg, aangeduid.

Dwars door reliëf gegraven

Als de taluds van de holle weg niet beplant zijn ontstaat een dreigende en
beklemmende omgeving doordat de wanden zich opdringen. Dit is op de
a�eelding linksboven te zien. Een kruidach�ge beplan�ng verzacht dit eﬀect
al iets, maar in de meest rechtse a�eelding, waarbij de weg is beplant met
hakhout, wordt het beschermende eﬀect het best bereikt.
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eul

*Overstaanders zijn
enkele hakhoutstoven
die tot bomen zijn
uitgegroeid.

Voor de holle weg is het stree�ype hakhout, met overstaanders*. Deze
keuze is gemaakt omdat hakhout de oorspronkelijke begroeiing van de
holle weg is en hiermee ook het type duidelijk wordt onderscheiden van de
andere typen wegen. Daarnaast zorgt
hakhoutbegroeiing voor het typische
holle weg eﬀect. De begeleidende
beplan�ng bestaat uit struiken aan
de buitenzijde van de taluds. Hiermee
bereikt men een gelaagde opbouw
van de beplan�ng en beperkt men de
schaduw op de aangrenzende percelen.
De a�eelding rechtsboven laat zien
dat de holle weg een tunnel is waar je
plotseling in gaat en plotseling uit gaat.
Op het moment dat holle weg op zijn
eind is dient ook de wegbeplan�ng te
stoppen zodat het contrast van volledig
besloten naar open agrarisch landschap
gemaximaliseerd wordt.

Langs relief

De holle weg

Rode lijn, hoogtelijn
Lichtgroen is laag
Weg
Evenwijdig met
hoogtelijnen

Haaks op
hoogtelijnen

Langs relief

De Grubbe

Door bestaande geul

De keuze voor de beplan�ng van
de grubbe is volledig gebaseerd op
de natuurlijk aanwezige beplan�ng
in de grubbe. Het beheer is zo veel
mogelijk gericht op het ongestoord
laten verlopen van de natuurlijke
processen en ontwikkeling.
Dwars door reliëf gegraven
Eventuele
helemaal kale grubben
kunnen het best op gang geholpen
worden door aanplant, maar bij
kleinere kale stukken moet de
inname met hou�ge gewassen
volledig aan de natuur overgelaten
worden. De ruimte in de grubbe
begint smal, hol en ondiep en eindig
breed en halfopen.
.

Weg met een
enkelzijdig talud op
helling

Donkergroen is hoog
Opgaand talud
Rode lijn, hoogtelijn
Lichtgroen is laag
Weg

Evenwijdig met
hoogtelijnen

Langs relief

Haaks op
hoogtelijnen

De weg met een enkelzijdig talud onderscheidt zich van de andere typen
doordat er uitzicht mogelijk is vanaf de weg op het omringende landschap.
Daarom wordt een open beplan�ng voorgesteld, aan de kant van het
uitzicht, de dalkant. De beplan�ng kan hier bestaan uit gras en kruiden en af
en toe enkele bomen en struiken. Aan de kant, waar het talud omhoog gaat,
kunnen struiken, bomen en gras staan. Eventueel al bestaand hakhout is in
principe ook geen probleem, omdat dit type zich in haar vorm al duidelijk
genoeg van de holle weg onderscheidt.

Door bestaande geul

Dwars door reliëf gegraven
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Rode lijn, hoogtelijn
Lichtgroen is laag
Weg
Haaks op
hoogtelijnen

Langs relief

Weg door het reliëf

De weg door het reliëf onderscheidt zich van de andere typen door zijn
jongere en meer door mensen gemaakte karakter. De beplan�ng mag
hier ook naar zijn. Direct langs de wegkant wordt gras aangeraden om
verkeershinder te voorkomen. De rest van het talud kan beplant worden met
de mooiere inheemse struiken en bomen.

Dwars door reliëf gegraven

Weg langs het reliëf

Dit type kan in principe hetzelfde soort beplan�ng hebben als de weg door
het reliëf. Het onderscheid kan worden gemaakt door de taluds in een bocht
te beplanten met opgekroonde bomen in gras.

Donkergroen is hoog
Opgaand talud
Rode lijn, hoogtelijn
Lichtgroen is laag
Weg
Haaks op
hoogtelijnen

Langs relief

Dwars door reliëf gegraven
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Vorming van de weg

Plateau

Dal

Helling

Ligging in
landschap

Huidige vraag

Func�onele eisen
gebruiker

Weg zoals die feitelijk is

Vroegere vraag

De holle weg
-recrea�e
-natuur
-landbouw

Weg door grubbe
-natuur
-recrea�e

Weg met enkelzijdig talud
-recrea�e
-natuur
-landbouw

Weg door het reliëf
-auto

Weg langs het reliëf
-auto
-ﬁets

De ges�ppelde lijnen geven de belangrijkste verklaringen voor de tot stand koming van de weg in haar huidige vorm aan.

De verschijningsvorm van wegen met opgaand talud komt tot stand door
hun func�e, historie en ligging. Bovenstaand schema laat dit zien voor de
onderscheiden hoofdtypen. In de loop van de �jd kan door veranderde
omstandigheden de oorspronkelijke func�e van de weg komen te vervallen
en moet er naar een nieuw bestaansrecht van de weg worden gezocht.
Holle wegen zijn bijvoorbeeld ontstaan door eisen vanuit de wegfunc�e uit
het verleden en eigenschappen van het landschap. Zo moesten de wegen
geschikt zijn voor agrarisch vervoer van plateau naar dal. Door enerzijds de
komst van grote landbouwmachines en anderzijds verdieping van de weg in
het landschap is de holle weg onder de huidige omstandigheden niet meer
op�maal voor haar oorspronkelijke agrarische func�e. Als gevolg van deze
ontwikkelingen moet er gezocht worden naar een nieuwe func�e voor de
weg die aansluit bij de mogelijkheden.
De typen wegen

Wegen kunnen worden onderverdeeld in gebiedsontslui�ngswegen en
stroomwegen. Het eerste type is gericht op bereikbaarheid en het tweede
type op verplaatsing. Holle wegen en wegen met een enkelzijdig talud zijn
doorgaans gebiedsontslui�ngswegen. Ze zijn de overblijfselen van een
historisch, zeer ﬁjnmazig, netwerk van wegen. Wegen door het reliëf zijn
een typisch voorbeeld van stroomwegen, gericht op snelle verplaatsing.
De wegen langs het reliëf zijn vaak gepromote en verbrede wegen uit het
historische netwerk, met een gebiedsontsluitende func�e, of stroomweg
func�e op lokaal niveau.

Gebiedsontslui�ngsweg
(gepromote een aangepaste wegen
uit historisch ﬁjnmazig netwerk )

Gebiedsontslui�ngsweg
(historisch ﬁjnmazig netwerk)
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Lokale stroomweg

Provinciale stroomweg

Dal

De weg in het
landschap

De kaart onderaan gee� in het rood weer waar de wegen met opgaande
taluds liggen. Er is een duidelijk verband tussen de vorm van het talud en de
ligging in het landschap. Het eerste dat opvalt, is dat er vrijwel geen taluds
liggen in de brede dalen die de plateaus van elkaar scheiden.

Enkelzijdig talud
Holle weg

Wegen met een enkelzijdig talud en de meest uitgesproken holle wegen
liggen op de hellingen tussen plateau en dal. Holle wegen komen ook voor
op het plateau zelf. Dit subtype is over het algemeen korter en ondieper. De
hakhoutbeplan�ng zou bij dit subtype in overeenstemming met de vorm van
het talud en de ligging in het landschap, lager kunnen zijn. Dit kan bereikt
worden door het hakhout met een regiem van vier in plaats van acht jaar af
te ze�en, waardoor het minder hoog wordt. Hierdoor wordt de beplan�ng
ook dichter, juist in contrast met de openheid van het plateau.

Langs reliëf

De wegen langs het reliëf liggen eigenlijk allemaal op het plateau. Binnen dit
hoofdtype is het vanuit dit opzicht dan ook niet nodig om onderscheid te
maken in de wegen door de beplan�ng te variëren.

Dwars door reliëf

Het type dat dwars door het reliëf van plateau en helling gaat is meestal
een stroomweg. De weg lijkt zich weinig aan te trekken van het landschap.
In navolging hierop zou men ervoor kunnen kiezen om ook de beplan�ng
niet door het landschap te laten beïnvloeden. Maar er valt ook iets voor te
zeggen om dit juist wel te doen. In wezen kan de weg het landschap niet
totaal negeren. Denk aan het ontstaan van taluds en de loca�e van het tracé
op de helling, waarbij de weg over de minder steile stukken loopt. Men
kan de aanwezigheid van de invloed van het landschap benadrukken door
het tracé ter plekken van de helling te beplanten met bomen en struiken in
navolging met de hellingbossen.

Helling

Plateau

Diepe, lange
holle weg
Dal

Helling

Plateau

De recente moderne taluds, waarbij landschap en historie geen rol spelen,
zouden in incidentele gevallen gebruikt kunnen worden als schilderijen langs
de weg, door ze met buxus en vaste planten in een patroon te beplanten.
Zo kan bijvoorbeeld het talud de
entree van een dorp benadrukken
en de bezoeker verwelkomen.

Helling
kan de volgende zijn. De taluds
zouden in incidentele gevallen gebruikt
kunnen worden als schilderijen langs de weg, bijvoorbeeld door deze met
buxes en vaste planten in een patroon te beplanten. Zo kan bijvoorbeeld het
talud de entree van een dorp benadrukken en de bezoeker verwelkomen.

Ondieper holle weg
op plateau

Boch�ge weg
langs reliëf
Dal

Helling

Plateau

Plateau

Enkelzijdig talud
op helling
Rechtlijnige weg
door reliëf

Dal

Helling

Plateau
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Dal

Beplantingsvoorbeelden
Extra soorten voor talud
met kalk

Soorten voor talud
met en zonder kalk

Heesters

Holle weg

Heesters

Sleedoorn
Gele kornoelje
Clema�s

Veldesdoorn
Haagbeuk
Rode kornoelje
Hazelaar
Eens�jlige meidoorn
Kardinaalsmuts
Hulst
Wilde kruisbes
Hondsroos
Lijsterbes
Gelderse roos
Vasteplanten
Klimop

Hakhout
Eik
Hazelaar
Es
Esdoorn
Linde
Trilpopulier
Accacia
Veldiep

Het volgende plan laat zien hoe de
bovenstaande weg omgevormd kan
worden tot een echte holle weg met
hakhout en heesters.
Eerst wat gegevens over de weg:
- Lengte: 278 meter
- Breedte: 2,3 meter
- Maximale diepte: 3,2 meter
- Helling talud; 30 tot 39 graden
- Breedte taluds: ongeveer 7 meter

De taluds worden aan de kant van de akker uitgebreid met een �en meter brede buﬀerzone, bestaand
uit een topkam gemaakt van een gegraven greppel.
De greppel zelf wordt ingezaaid met een kruiden- en grasmengsel en moet één keer per jaar gemaaid
worden waarbij het maaisel wordt afgevoerd. De rest van de buﬀerzone wordt beplant met struiken,
welke ook langzaam de graszone in beslag mogen nemen. Het grootste gedeelte van het talud wordt
beplant met hakhout, wat zich eerst volledig moet ontwikkelen alvorens het voor het eerst afgezet
Entree
wordt. Het is niet wenselijk dat na de omloop�jd van acht
weg beide zijden tegelijk worden afgezet,
-Hollejaar
-Plateau
aangezien de kale holle weg die zo ontstaat de ecologische waarde van de weg verminderd. Het is
daarom verstandig om bijvoorbeeld de Noordkant na acht jaar af te ze�en en de Zuidkant na 12 jaar.
Hierna kan elke kant steeds na acht jaar worden afgezet. Dit betekent dat er elke vier jaar beheer aan
de holle weg plaats vindt. Tussen het hakhout staan verspreid overstaanders, dit zijn hakhoutstoven die
mogen uitgroeien tot bomen en niet worden mee genomen in de afzetcyclus. Omdat de weg bruikbaar
moet blijven voor agrarisch verkeer zijn de overstaanders soorten die stevig verankerd zijn, bijvoorbeeld
de iep en de linde. Het plantgoed is voor zover mogelijk locaal en van Zuid-Limburgse origine. De
soorten staan groepsgewijs gemengd om te voorkomen dat een soort die sneller aanslaat een andere
soort volledig weg kan concurreren. Het plantverband is wildverband o�ewel geen verband, dit om een
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natuurlijk beeld te creëren. De plantafstand is variabel; voor heesters tussen
150 en 200 cm en voor hakhout tussen de 100 en 200 cm. De plantafstand is
vrij ruim en daarom hoe� er niet gedund te worden. Wel moet er zeker het
eerste jaar onkruid weggehaald worden en zo nodig water gegeven worden.
Het planten kan het best in het najaar gebeuren. De hakhoutzone en de
heesterzone zijn in tweeën gesplitst, niet zozeer om een harde scheiding te
krijgen maar om globaal te bepalen waar welke soorten het best kunnen
staan. De zwakste soorten krijgen het meeste licht en ruimte, de sterkere
krijgen de donkere plekken. Dit alles is weergegeven in onderstaande
tekeningen.
Hakhout zone Struiken zone

Hondsroos
Sleedoorn

Gelderse roos
Meidoorn
Hazelaar
Eik
Iep
Linde
Overstaander
(mag uitgroeien
tot boom)
Weide
Ruig gras
Heesters
-lagere
-langzamere groeiers
-lichtminnende
Heesters
-hogere
-schaduw verdragende
-concurren�e krach�gere

Klimop
Hakhout
-sterkere soorten
-veel schaduw verdragend
Hakhout
-minder schaduw verdragende soorten
-minder concurren�e krach�ge soorten

Noord

Zuid

Rand

Midden
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Kern

Weg 2,3 m

0,5

Hakhout Struiken
5m
6, 5 m

Greppel
5m

Weg door reliëf

Taludstuk waarop opgaande
beplan�ng mogelijk is

Stuk van het talud zonder opgaande beplan�ng
in verband met verkeersveiligheid

Brede weg

De weg die door of langs het reliëf
gaat kan in de scherpe bochten
beplant worden met bomen in gras.
Zodoende wordt het contrast met
de andere taluds vergroot. In dit
plan is gekozen voor de linde omdat
deze, voor Limburg inheemse
boomsoort, stevig verankerd staat.
Er moet voorkomen worden dat er
een te sta�g beeld ontstaat. Dit kan
door de afstand tussen de bomen te
variëren en deze beplan�ngsvorm
alleen in scherpe bochten toe te
passen.
De weg die ontstaan is uit een
vergraven holle weg kan een beeld
opleveren dat lijkt op de puur
gegraven weg door het reliëf. In
de beplan�ng kan het verschil in
ontstaan duidelijk worden gemaakt.
Dit door bij de vergraven holle
weg te kiezen voor hakhout als
30 m
beplan�ngsvorm.

25 m
20 m
15 m
10 m

Soort:
-Tilia cordata (Linde)
Ook kan:
-Acer platanoides
-Acer pseudoplatanus
-Quercus petraea
-Quercus robur
-Ulmus glabra

5m

Hoe hoger
des te minder
snoeiwerk

≤ 15 meter uitgaande van volgroeide bomen
dichter bij elkaar betekent eerder een holle weg effect
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0m

Brede weg door reliëf
De brede wegen zijn vaak alleen
met gras begroeid. Deze beplan�ng
kan in een heel aantal gevallen
zonder hinder vervangen worden
door bijvoorbeeld heesters.
Heesters geplant in de buitenbocht
zorgen voor verkeersgeleding. Op
de foto hiernaast is de oude situa�e
te zien en op de tekening hieronder de voorgestelde situa�e.

Struiken
Sooten:
haagbeuk
lijsterbes
Mispel
Kardinaalsmuts
Hazelaar
Sleedoorn
Meidoorn
Kruisbes
Braam
Wilde roos
Vlier (niet aanplanten)

Haag op bovenkant talud
-Geen hinder verkeer
-Geleiding verkeer
-Accentuatie talud
Soorten
-Crateagus monogyna (meidoorn)
-Carpinus betulus (haagbeuk)
-Fagus sylvatica (beuk)
Beuk

Hoogte haag
-0,70 tot-1,5 m
-breedte 0,4 -1,0 m
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Meidoorn

Veel van de wegen die langs en door
het reliëf gaan kennen erg korte
stukken talud, te kort voor hakhout
of breed uitgroeiende struiken.
Men zou hier op de bovenkant van
het talud een rij meidoorns kunnen
planten. Als dit gebeurt tezamen
met het aankopen van een strook
akker erlangs van 5-10 meter dan
hee� de meidoorn genoeg ruimte
om uit te groeien. Hagen kunnen
worden geplant op de lage taluds
van wegen die de ingang en uitgang
van dorpen vormen. Met hun meer
cultuurlijke en arbeidsintensieve
karakter geven ze allure aan de
entrees van het dorp.

Wanderosie
Wanderosie vindt plaats als er vanaf de akker water afstroomt over het talud
de holle weg op. In het talud wordt hierdoor een geul gesleten en in de weg
wordt sediment, dat van de akker en van het talud komt afgezet. Hierdoor
wordt de holle weg in plaats van uitgediept opgevuld. Daarnaast neemt
het water dat van de akker komt voedingstoﬀen met zich mee en zorgt zo
voor een verarming aan soorten en verrijking aan meststoﬀen op het talud.
Dit probleem doet zich het meest voor bij holle wegen die in een droogdal
liggen. Dit kan voorkomen worden door een speciale manier van ploegen aan
de rand van de akker, de onderstaande a�eelding gee� dit weer.

doorsnede

e
2 x 1 ploeg breedt

Een andere methode is het maken van een topkam en een greppel.
Oorspronkelijk hadden veel holle wegen een topkom. Deze ontstond
doordat bij het ploegen met een paard de strook vlak langs het talud niet
bewerkt kon worden omdat anders
het paard naar beneden zou vallen.
Deze strook raakte daardoor
begroeid en erodeerde niet. De
a�eelding hiernaast laat zien hoe er
met een paard werd geploegd.

76

De volgende a�eelding laat zien hoe er tegenwoordig machinaal wordt
geploegd. Door de grote breedte van de ploeg kan de boer met gemak tot
zelfs over de taludrand ploegen. Door deze manier van bewerken zijn veel
topkammen verloren gegaan.

Een topkam kan voorkomen dat er meststoﬀen van het land uitspoelen naar
het talud en dat er erosie van het talud optreedt. Aangezien een topkam
niet meer vanzelf kan ontstaan zal deze aangelegd moeten worden om de
eerder genoemde problemen te voorkomen. Hiervoor moet er een strook
van minimaal zeven meter om het talud gekocht worden van de boer. De
a�eelding hieronder gee� weer hoe een greppel kan worden gegraven en de
grond gebruikt kan worden voor de topkam.
Gras beschermt de
greppel tegen erosie

≥ 0,5 m
≥ 0,5 m
35-45
graden
≥2m ≥2m

5 -15
graden
≥3m

Als de topkam is hersteld kunnen eventuele nog aanwezige erosiegeulen in
het talud opgevuld worden en beplant. De a�eelding hieronder gee� weer
hoe dit kan en de foto ernaast hoe dit in de prak�jk gebeurt.
Detail bovenaanzicht

Aanplante heesters op topkam

Topkam zorgt dat er geen
water meer vanaf de akker
het talud op kan stromen

Water dat van de akker stroomt
Greppel zorgt voor
afvoer van water dat
van de akker stroomt

Geul ontstaan
door watererosie

Aanplant hakhout en/ of heesters
op het herstelde talud

Aanplante klimop
Sediment uit geul
en van akker

Het probleem
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De oplossing

Kokosmat verkomt uitspoeling

Paaltjes zorgen voor stevigheid
Erosiegeul is opgevuld met materiaal
uit de greppel

Waterafvoer
De waterafvoerende func�e van de holle weg kan voor overlast in het dal
zorgen. Als de weg onverhard is kan er een modderstroom naar beneden
komen. In dat geval zal men de waterafvoerende func�e van de holle weg
willen beperken. Dit kan gedaan worden door het water dat het plateau
afstroomt niet de mogelijkheid te geven om via de holle weg de helling af te
stromen. Met een lichte verhoging aan het begin van de holle weg kan er al
gezorgd worden dat er geen water meer de holle weg instroomt.
In de tekening hieronder worden een aantal mogelijkheden weergegeven.
Men kan het water dat op het plateau valt leiden naar de hellingbossen.
Wanneer deze ontbreken moeten ze eerst worden aangeplant.
Helling plateau

Water wordt geleid
naar de helling bossen

Ligte verhoging leidt
water om holle weg heen
Water mag door holle weg
stromen omdat het niet
voor overlast zorgt

Water dat op de akker valt
Wadi langs
holle weg

Water wordt geleid
naar de terrassen
van de wadi

Aangeplant bos
om water overlast te
voorkomen

Bij (holle) wegen die schuin
op de hoogte lijnen lopen kan
de wadi enkelzijdig worden aangelegd

Water dat op plateau valt

Een ander op�e is het maken van een wadi in de buﬀerzone langs de holle
weg. Op deze manier lost men twee problemen inéén op, afstromend water
vanaf de akker en afstromend water vanaf het plateau. De tekeningen op de
pagina hiernaast gee� een doorsnede van zo’n wadi.
Door de terrassen ontstaat er een buﬀercapaciteit en wordt voorkomen dat
water met een vaart naar beneden kan stromen. Voor erosie van de wadi zelf
hoe� men niet zo bang te zijn, als deze maar begroeid is met gras dat eens
per jaar wordt gemaaid en afgevoerd.
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De tekening hieronder toont het ontwerp van een wadi. Als de wadi op deze
manier aangelegd wordt moeten de paaltjes tussen de taluds onderhouden
worden en is het gras op de bodem van de wadi tamelijk las�g te maaien.
Deze construc�e hee� als voordel dat hij vrij sterks is. Een minde sterke
wadi, maar makkelijker in beheer en onderhoud hee� aarde walletjes in
plaats van houten paaltjes. Zie tekening helemaal onderaan.
Wadi zorgt voor buﬀering

Akker

Wadi zorgt voor buﬀering

Ondoorlatende laag
Doorboring ondoorl atende laag
en opvulling m et grind
Water kan overlopen in
volgend terras
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Erosieproef
Doel
Gebruikte materialen

De erosieproef had tot doel inzicht te krijgen in het ontstaan van een holle
weg door watererosie.
Voor de proef zijn gebruikt: lössgrond (uitgegraven uit holle weg), grote bak,
gieter, kippengaas, handdoek en tuinkers.

Opzet

De proef is als volgt opgezet. In de bak is een helling gemaakt van
kippengaas. Over het kippengaas is een handdoek gelegd, met daar overheen
een laag van ongeveer zes cen�meter lössgrond. Hierop is tuinkers gezaaid
dat dienst doet als de begroeiing van de akker. Op de helling is een pad
gemaakt, door ter plekke geen tuinkers te zaaien. Nadat de tuinkers omhoog
was gekomen, zijn zware regenbuien gesimuleerd met behulp van een gieter.
Het water stroomde bijna allemaal bovengronds af en nam de loop van het
pad als haar route omdat het daar het minste weerstand ondervond. Hierbij
werd grond van het pad geërodeerd en was het begin van een holle weg
te zien. De gronderosie kon worden versterkt door ter plekke van de weg
grond om te woelen met een vork, de woelende werking van paard en wagen
simulerend. Door herhaaldelijk he�ige regenbuien te simuleren ontstond er
al vrij snel een holle weg. De geul was V-vormig.

Conclusie

De conclusie is dat als er aan de juiste voorwaarden (helling, löss, onverharde
weg, akkers, en voldoende water) wordt voldaan de groei van een holle
weg verzekerd is. Ook viel op dat bij he�ige regen vrijwel al het water
bovengronds afstroomd en dat er geen water via de beplante hellingen
afstroomde, alles ging via de holle weg naar beneden.

De helling
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Regenbui

Begroeiing met
tuinkers

De holle weg ontstaan
door watererosie,
nadat de beplanting
is dood gegaan
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Digitale bijlage
De bijgevoegde cd bevat:
-Pdf-bestand rapport
-Gis-bestand taluds
-Data veldwerk
-Foto’s wegen*
-Tekeningen*
-Digitale literatuur
*Alle foto’s en tekeningen mogen gebruikt worden, mits de bron wordt
vermeld en de auteur op de hoogte wordt gebracht.
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