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1 INLEIDING
Het project landschapsontwikkeling Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband
van de Provincie Limburg en Wageningen Universiteit.
Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft een belangrijke subsidie verleend
voor dit project op grond van de Regeling Projectsubsidies Belvédère.
Het project richt zich op het landelijk gebied van de regio Zuid-Limburg ten
zuiden van de vroegere gemeente Echt. Het plangebied bestaat grotendeels uit het
Belvedèregebied Heuvelland. Ten noorden van Sittard-Geleen is het resterende
landelijk gebied van de regio Zuid-Limburg toegevoegd. Daarmee omvat het
plangebied het gehele landelijk gebied van Zuid-Limburg, dat tevens het voorgenomen Nationaal Landschap Heuvelland bevat.
Noord- en Midden-Limburg valt in zijn geheel onder de Reconstructie Zandgebieden.
Nationaal en internationaal is Zuid-Limburg befaamd om haar cultuurhistorische
landschap. Hierdoor is recreatie en toerisme een voorname inkomensbron in
dit gebied. De landschappelijke kwaliteit van dit bijzondere gebied loopt echter
achteruit, door een sluipende achteruitgang van cultuurhistorische waarden en
beperkte afstemming van ingrepen op de aanwezige kwaliteiten van het cultuurhistorisch landschap.
Een ontwikkelingsgerichte aanpak van het landschap is nodig door in te spelen op
de ruimtelijke ontwikkeling van functies, waarbij cultuurhistorische waarden een
richtinggevende inspiratiebron vormen. Dit plan moet leiden tot gericht investeren
in behoud, herstel en ontwikkeling van het cultuurhistorische landschap in ZuidLimburg, dat levensvatbaar is in de 21e eeuw. Anders dan voor bijvoorbeeld natuur
bestaat er voor landschap geen gebiedsgericht, samenhangend, gebiedsdekkend
en oﬀensief plan met uitvoeringskader, dat tegemoet komt aan de problemen en
uitdagingen in het landschap van Zuid-Limburg.
Voor dit project geldt dan ook de volgende doelstelling:
Het ontwerpen van het toekomstige landschap van Zuid-Limburg met cultuurhistorie als richtinggevende inspiratiebron bij de ruimtelijke ontwikkeling van de
functies, die dit gebied moet vervullen. Daarbij bepaalt het project de ontwikkelingsmogelijkheden van het landschap van Zuid-Limburg als basis voor een
gebiedsdekkend investeringsprogramma ter verbetering van het landschap.
De resultaten van het project zijn een belangrijke stap om de provincie in staat
te stellen een stimuleringsbeleid voor landschapsontwikkeling op te stellen, dat
gerichte investeringen in de landschapsontwikkeling van dit belangrijke cultuurhistorische landschap in gang kan zetten. De resultaten van het project leveren
een bouwsteen en referentiekader op voor:
• Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Heuvelland,
• Uitvoeringsprogramma (of gebiedsprogramma) Vitaal Platteland Zuid-Limburg,
• Grensoverschrijdende projecten in kader van het Drielandenpark,
• Landschapsontwikkelingsplannen en bestemmingsplannen van gemeenten,
• Ontwikkelingsprojecten landschap door agrariërs, IKL, waterschappen, recreatieondernemers etc.,
• Actualisering van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
Het project Landschapsontwikkeling Zuid-Limburg kent twee fasen. Fase 1 loopt
van januari 2004-juni 2005, fase 2 van juni 2005-zomer 2006.
Inhoud fase 1 van maart 2004-juni 2005: deelstudies, landschapsontwikkeling op
strategisch niveau (schaal 1:50.000 en hoger) en een landschapsontwikkelingsplan
op tactisch niveau (schaal 1:25.000).
Fase 1 is gestart met een aantal deelstudies over de ontwikkeling van de functies
van het landelijk gebied van Zuid-Limburg, waarvan de programmatische aspec3

ten van belang zijn voor de landschapsontwikkeling. Het betreft de volgende
deelstudies met daarin te onderscheiden aspecten:
• het “natuurlijk systeem” (geomorfologie, water, erosie, natuur);
• de “cultuurhistorie” (archeologie, historische bouwkunst, historische geograﬁe);
• de “gebruik” functies (landbouw, recreatie en toerisme, verstedelijking, infrastructuur, bosbouw, ontgrondingen).
Deze deelstudies hebben zowel een analyserend als een ontwerpend karakter.
Ontwerpend in de zin van: vertaling naar ruimtelijke mogelijkheden en verschijningsvormen. Analyses en ontwerpen geven beelden van mogelijke ontwikkelingsrichtingen van het landschap.
Verdere keuzen en detaillering van het strategische niveau leiden tot een onderbouwde visie op de landschapsontwikkeling, rekening houdend met de programmatische aspecten van verschillende functies en cultuurhistorie als richtinggevende
inspiratiebron. De daarbij behorende maatregelen voor landschapsontwikkeling
werden in een kaartbeeld schaal 1:25.000 voor het hele plangebied uitgewerkt.
Aldus genereerde fase 1 een concept-landschapsontwikkelingsplan op tactisch
niveau. Dit concept-plan is een belangrijk inhoudelijk product van de 1e fase.
Daarbij kan tevens een prioritering van maatregelen plaatsvinden op basis van
verwachte eﬀecten op de landschapsontwikkeling, beschikbare middelen en
mogelijkheden.
Inhoud fase 2 van juni 2005-zomer 2006: proefgebieden, thema’s en lokaties op
schaal 1:10.000 en lager, bijstelling resultaten fase 1, evaluatie eindresultaten en
verslaglegging.
Het operationeel niveau, schaal 1:10.000 en lager bepaalt de gedetailleerde inrichting van het landschap, rekening houdend met lokale wensen en mogelijkheden.
Deze gedetailleerde inrichting biedt een meer concreet beeld van de voorgestane
landschapsontwikkeling ter plaatse met uitvoeringsaspecten, waarbij een meer
nauwkeurige bepaling van de maatschappelijke en instrumentele haalbaarheid
mogelijk is.
Invulling van onderdelen van fase 2 van het project geschiedt dan ook waar
mogelijk in samenwerking met actoren uit veld.
Fase 2 geeft een selectieve uitwerking van het operationele schaalniveau, waarin
ontwerpateliers weer een belangrijke rol spelen. Het tactische niveau uit fase 1
plaatst deze selectieve uitwerkingen in een gebiedsdekkende strategie voor landschapsontwikkeling.
Uitwerking gebeurt allereerst voor representatieve proefgebieden en bepaalde
landschapsthema’s om verder zicht te krijgen op de realiteitswaarde van het tactische niveau van het concept-landschapsontwikkelingsplan uit fase 1.
Ook vinden op het operationele schaalniveau uitwerkingen plaats van lokaties
en thema’s, die vanuit een regionale optiek strategisch belangrijk zijn en op het
operationele schaalniveau een belangrijke voorbeeldfunctie kunnen hebben.
Voorbeelden daarvan kunnen zijn landschappelijke inrichting rond kleinere
gehuchten met monumenten van historische bouwkunst, de landschapsontwikkeling bij een landgoed met kasteel of natuurontwikkeling in een gebied met
hoge cultuurhistorische waarden.
Met de wetenschap van de meer gedetailleerde uitwerkingen van fase 2 en de
discussie over de resultaten van fase 1, vindt een evaluatie plaats van het conceptlandschapsontwikkelingsplan schaal 1:25.000 uit fase 1, mogelijk gevolgd door
bijstellingen.
Onafhankelijke deskundigen geven een oordeel tijdens het proces en aan het einde
van het proces over de resultaten. Vanaf begin 2006 worden de resultaten van het
project verwerkt naar een publicatie.
Wageningen Universiteit en de Provincie Limburg zullen de eindresultaten van
het project midden 2006 presenteren in een symposium tegelijkertijd met het
verschijnen van de publicatie en een tentoonstelling.
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Stand van zaken:
Voorlopige resultaten van het project in fase 1 zijn gepresenteerd op de bijeenkomst ‘Werk in uitvoering 1’ op 1 juli 2004 in de Statenzaal van het Gouvernement. Presentatie van een visie op hoofdlijnen op de toekomst van het landschap
in Zuid-Limburg heeft plaatsgevonden tijdens tussentijdse bijeenkomsten in de
regio (Kloosterbibliotheek Wittem, Kasteel Hoensbroek en Plinthos) en aan de
Academie van Bouwkunst in november 2004.
Resultaten van fase 1 staan beschreven in drie producten:
• Document Landschap van Zuid-Limburg met een landschapstypologie van
deelgebieden en kernkwaliteiten. Het bevat een analyse van het plangebied
waarin centraal staan de abiotische basis en de occupatiegeschiedenis.
• Document Plantoelichting met daarin een toelichting op de achtergronden
van de kaart Concept-landschapsontwikkelingsplan Zuid-Limburg.
• Kaart Concept-landschapsontwikkelingsplan Zuid-Limburg.
Deze drie producten zijn resultaten van fase 1 van het project, waarmee wij de
discussie willen voeren met alle belanghebbenden en geïnteresseerden in de
toekomst van het landschap in Zuid-Limburg.
De resultaten van de discussie gebruiken we, naast ervaringen in fase 2 van het
project, om het voorliggende concept-landschapsontwikkelingsplan voor ZuidLimburg verder te verbeteren en bij te stellen tot een deﬁnitief product. Tevens
willen wij discussie voeren over de voorgenomen uitwerkingen in fase 2 van het
project.

Beschrijving en
analyse van het
landschap

Landschapstypologie
Deelgebieden met speciﬁeke
kenmerken/kwaliteiten

Analyse recente ruimtelijke
ontwikkeling en toekomstige
ruimtelijke probleemstelling

Planvoorstellen m.b.t.:
• Behoud en versterking
landschappelijke structuur
• Ontwikkeling (ontsluiting en
presentatie) cultuurhistorisch
erfgoed
• Toekomstige ontwikkeling van
het grondgebruik (landbouw,
recreatie en wonen
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2 HET LANDSCHAP VAN ZUID-LIMBURG
Het landschap, opgevat als de verschijningsvorm van de buitenruimte, wordt
bepaald door natuurlijke processen en menselijk handelen. Naar hun aard kunnen
abiotische, biotische en antropogene landschapsvormende processen worden
onderscheiden. Landschapsvormende processen kennen grote verschillen in
dynamiek. De meeste abiotische processen verlopen relatief langzaam, terwijl
antropogene processen (veranderingen in het grondgebruik) veelal relatief snel
verlopen. De geomorfologie en de daarmee samenhangende bodemkundige en
hydrologische eigenschappen vormen de duurzame basis van het landschap.
De abiotische basislaag vormt de grondslag voor het menselijk grondgebruik:
de occupatielaag. De wisselwerking tussen deze beide lagen bepaald de derde,
biotische laag waaruit het landschap is opgebouwd.
Ondanks de relatief hoge dynamiek laat ook het occupatieproces blijvende sporen
na in het landschap. Soms duidelijk zichtbaar, soms verborgen in de bodem.
De karakteristieke kwaliteiten van een landschap worden bepaald door de mate
waarin en de manier waarop de abiotische basis en de sporen van de occupatiegeschiedenis in het landschap tot expressie komen.

Abiotische basis

Occupatie

• Plateau-achtige
terrasresten/terrassen
• Dalenstelsels
• Hellingen

•
•
•
•

Prehistorie
Romeins
Middeleeuwen
De nieuwe tijd (15001850)
• Na 1850
- 1850-1920
- 1920-1960
- 1960-heden

Beschrijving naar aard,
vorm en grootte

Beschrijving naar:
• Ontginnings- en
nederzettingspatroon
(vanaf middeleeuwen)
• Bijzondere objecten,
voorzover nog in het
landschap aanwezig

Deelgebieden met speciﬁeke
kenmerken/ kwaliteiten
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Doorsnede Oost-Maas

Doorsnede West-Maas
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2.1 De abiotische basis
Het Zuid-Limburgse landschap wordt in hoge mate bepaald door de geomorfologie: een samenstel van hooggelegen plateau-achtige resten van Maasterassen
(hierna te noemen plateaus), laaggelegen dalen en tussenliggende dalwanden, al
dan niet bedekt met een laag löss.
De geomorfologische ontwikkeling is het resultaat van het samenspel van een
4-tal factoren:
• verticale bodembeweging
• rivieractiviteit (sedimentatie/erosie)
• klimaatsverandering
• het gesteente/substraat
De grondvorm van het heuvelland is gevormd gedurende het Pleistoceen, dat
gekenmerkt werd door een opeenvolging van koude en warme perioden (glacialen
en interglacialen).
In deze periode heeft de Maas zich geleidelijk ingesneden in de oorspronkelijke
schiervlakte. Aanvankelijk kende de Maas een zw-no verloop (de zgn.. Oost-Maas).
Naast invloed van de Maas is ook de aanwezigheid van zo-nw verlopende breuken
in de ondergrond bepalend geweest voor de vorming van terreinreliëf. Met name
de Feldbiss en de Kunrader Breuk zijn duidelijk in het landschap zichtbaar. Deze
breuken vormen de zuidelijke begrenzing van de Centrale Slenk.
Morfogenetisch kunnen een aantal deelgebieden worden onderscheiden:
• De schiervlakte en de scheidingszone tussen de Oost- en de West-Maas. De
schiervlakteresten in uiterste zuiden en zuidoosten kunnen worden beschouwd
als uitlopers van de Ardennen. De schiervlakte vormt de begrenzing van het
stroomdal van de Oost-Maas.
De schiervlakte en de scheidingszone zijn geologisch de oudste delen van het
gebied en hooggelegen. Door latere erosie zijn de gebieden sterk versneden.
De dalhellingen zijn in het algemeen lang en steil.
• Het Oost-Maasgebied. Door insnijding van de Maas zijn in dit gebied verschillende terrasniveau’s ontstaan. De terrassen zijn sterk door erosie versneden.
De dalen zijn breed met lange steile hellingen.
• Het West-Maasgebied. Dit deelgebied is jonger en de terrassen zijn minder door
erosie versneden. Dit geldt vooral voor de jongste terrassen in het Noordwesten.
De dalen zijn smaller, de hellingen korter. In de jongste delen zijn de hellingen
over het algemeen ﬂauw.
• Het bekken van Heerlen, gelegen ten noorden van de Kunraderbreuk. Erosie
door de Geleenbeek heeft een bekken doen ontstaan waar zich later löss heeft
afgezet. Het reliëf wordt bepaald door ﬂauwe lössglooiingen en beekdalen.
• Het bekken van de Rode Beek ten noorden van de Feldbiss.
De plateaus
Hiertoe zijn gerekend alle relatief hoog gelegen gebiedsdelen: de overblijfselen
van de schiervlakte en de al of niet met löss bedekte terrassen en terrasresten
van de Maas.
De plateaus kunnen worden ingedeeld naar hoogteligging, vorm en grootte.
In hoofdlijnen kunnen een drietal hoogte-niveaus worden onderscheiden:
• De oudste delen liggen het hoogst (in het algemeen hoger dan 200 m. NAP+).
Dit zijn de oorspronkelijke schiervlakte in het zuid-oosten en de scheidingszone
tussen Oost- en West-Maas. Deze plateaus zijn sterk geërodeerd, waardoor lineaire en puntvormige terreinhoogtes zijn ontstaan. Zij vormen een brede band
ter weerzijde van het dal van de Oost-Maas. Op deze hoog gelegen plateausontbreekt plaatselijk het lössdek en liggen oudere afzettingen of erosiemateriaal
van oudere afzettingen aan de oppervlakte: Maasafzettingen (zand en grind)
en tertiaire mariene klei op de plateaus van Ubachsberg en Nieuwenhagen (de
Brunsummerheide), kalksteenverweringsgronden op het lateau van Vijlen.
• De lager gelegen terrassen van de Oost-Maas en de West-Maas-terrassen zijn
minder sterk versneden. Deze plateaus zijn bedekt met een dik pakket löss.
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PLATEAUS
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PLATEAU

geen löss

löss

aard
(bodem)

puntvormig, klein

lineair, smal

lineair, breed

vlakvormig, klein

vlakvormig, groot

vorm, maat

Dalwand ﬂauw

Deelgebieden:
Graetheide
Lössglooiing
Ulestraten
Schimmert
Margraten
Doenrade
Eperheide
Banerheide
Ubachsberg
Nieuwenhage
Vijlenerbos
Spekholzerheide
Kerkrade
Landgraaf
Dalwand steil
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PLATEAUS EN TERRASSEN

Nauwelijks door de Maas beïnvloed
Oost-Maas terrassen
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West-Maas terrassen

Terras van Waubach

Terras van Margraten

Terras van Sint Pietersberg

Terras van Kosberg

Terras van Sibbe

Terras van Rothem

Terras van Crapoel en Noorbeek

Terras van Valkenburg

Terras van Caberg

Terras van Simpelveld

Terras van Sint Geertruid

Terras van Eijsden-Lanklaar

HOOGTELIGGING PLATEAUS

hoog
middel
laag
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DALEN

14

dwarsproﬁel

ﬂauwe wanden

aard

lange steile
wanden

korte steile
wand(en)

asymmetrisch

symmetrisch

V-vormig

vlakke dalbodem >30 m.

niet-watervoerend

watervoerend

zijdal

hoofddal

hoofddal (Maas)
orde
DALEN
vorm
dwarsproﬁel

Dalwand ﬂauw

Dalwand steil

Lössglooiing
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BRONNEN EN WATERLOPEN
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Alleen aan de randen van de plateaus zijn plaatslijk ten gevolge van erosie
Maasafzettingen aan de oppervlakte aanwezig.
• De jongste terrassen in het noord-westen, de plateaus van Graetheide en Ulestraten en langs de Maas ( Gronsveld en Eijsden) zijn nauwelijks door erosie
aangetast. Zij vormen grote vlakvormige landschapseenheden. Bij de laag
gelegen löss-plateaus langs de Maas ontbreken steile hellingen en is de overgang
van plateau naar dal geleidelijk.
De dalen
Het heuvelland dankt zijn vorm voornamelijk aan de eroderende werking van
de Maas en haar zijrivieren. In dit verband zou dan ook wel, in plaats van een
heuvelland, van een dalenland kunnen worden gesproken. De dalen vormen de
laaggelegen contravorm van de hooggelegen terreingedeelten.
De dalen kunnen worden onderscheiden naar orde van grootte, aard en vorm.
Ze vormen hiërarchisch opgebouwde stelsels, die zich van beneden- naar bovenstrooms steeds ﬁjner vertakken. Naast de Maas als hoofdrivier kunnen een vijftal
deelstelsels (stroomgebieden) worden onderscheiden: de Geul, de Geleenbeek,
de Worm, de Rode Beek en de Voer. Binnen deze stroomstelsels kunnen naar
orde van grootte hoofddalen (bijv.. het Geuldal) en zijdalen (bijv. het Gulpdal)
worden onderscheiden.
Naar aard kan onderscheid worden gemaakt in watervoerende dalen en nietwatervoerende dalen (droogdalen & grubben).
Onderscheid naar vorm kan worden gebaseerd op het dwarsproﬁel: met of
zonder vlakke dalbodem, symmetrisch of asymmetrisch, met steile of ﬂauwe
dalwanden.
Tot het dalenlandschap worden ook gerekend de bekkens van Heerlen en de
Rode Beek.
Uit de typering van de dalen blijkt, dat de twee voornaamste dalstelsels, dat van
de Geul en de Geleenbeek, geheel verschillend zijn opgebouwd.
De Geul en zijn zijrivieren zijn diep ingesneden en het dwarsproﬁel is veelal asymmetrisch. Het Gulpdal vormt hierop een uitzondering. Hier ontbreken de ﬂauwe
lösshellingen en wordt het dal aan weerszijde begrensd door steile hellingen. Het
zuid-oostelijke deel van het Geulstelsel heeft een bijzonder karakter. De dalen zijn
zeer diep ingesneden en op de dalhellingen komen vele bronnen voor, die een
groot aantal kleine beken voeden, die op de dalen afwateren. Benedenstrooms
van Gulpen komen nauwelijks nog watervoerende zijdalen voor. Uitzondering
vormt de noordhelling westelijk van Valkenburg.
De dalen van het Geleenbeekstelsel zijn aanzienlijk minder diep ingesneden en
daardoor minder markant in het landschap aanwezig. Alleen in de middenloop
vormen steile hellingen de begrenzing van het Geleenbeekdal. Zowel beneden
als bovenstrooms daarvan worden de dalen begrensd door ﬂauwe lösshellingen.
De Geleenbeek heeft een groot aantal watervoerende zijdalen. De bovenloop
van het Geleenbeekstelsel wordt gevormd door het Bekken van Heerlen, dat aan
de zuidzijde wordt begrensd door de Kunraderbreuk. Het bekken van Heerlen
kan als een zeer groot dalhoofdbekken worden gezien, dat is ontstaan door de
aanwezigheid van gemakkelijk erodeerbare zanden. Het aanwezige reliëf wordt
gevormd door later gevormde lössglooiingen.
De dalwanden
De dalwanden vormen overgangsgebieden tussen hooggelegen plateau’s en laaggelegen dalbodems. De dalwanden kunnen worden onderscheiden in lösswanden
met ﬂauwe hellingen die niet door erosie zijn aangetast en steilere afbraakwanden
die wel aan erosie onderhevig zijn. In de steile hellingen komen plaatselijk bronnen voor, met name in de randen van de schiervlakteresten in het zuidoosten, in
de zone langs de Kunraderbreuk en in het westen in de randen van het Maasterras.
Tengevolge van erosie dagzomen in de steile hellingen oudere, onder de löss
gelegen afzettingen. In het noordelijke deel van het heuvelland zijn dat veelal
Maasterrasafzettingen, bestaand uit zand en grind.
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HELLINGKLASSEN

Helling 0-2°
Helling 2-8°
Helling >8°
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DALWANDEN

Afbraakwand (ﬂauwe korte helling)
Afbraakwand (steile korte helling)
Afbraakwand (steile matig korte helling)
Afbraakwand (steile lange helling)
Lösswand (ﬂauwe korte helling)
Lösswand (ﬂauwe lange helling)
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GEOMORFOLOGIE TOEVOEGINGEN

Toevoegingen op plateaus

Plateau

Fluviatiele afzettingen
(zand en grind)
Kalksteenhellinggronden

Dalwand

Mariene afzettingen
zonder lössdek of met dun lössdek

Vuursteenhellinggronden

Bekkens van Heerlen en Roode Beek

Glauconietkleigronden

Dalvlakte

Toevoegingen op dalen
Bronnen
Daluitspoelingswaaiers
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Toevoegingen op dalwanden

Fluviatiele afzettingen
(zand en grind)
Kalksteenverweringsgronden

Helling >20°

Dal

In het zuidelijke deel, waar de erosie verder is voortgeschreden, dagzoomt ook
het Krijt (kalksteen).
In het zuidoostelijke deel van het Geuldalstelsel liggen in de hellingen ook kalksteenverweringsgronden (kleefaarde en vuursteeneluvium) aan de oppervlakte.
Hier dagzomen ook afzettingen, die onder het Krijt zijn gelegen, bodemkundig
aangeduid als glauconietkleigronden. In de bovenloop van de Geul ten zuiden
van Epen dagzoomt plaatselijk Carbonische zandsteen met een ouderdom van
ca. 300 milj. jaar.
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Tijdsindeling
ouderdom
C14

cultuurhistorisch

geologisch

werkelijk
heden

Nieuwe Tijd 2
1850

Nieuwe Tijd 1
1500

Middeleeuwen

Sub-Atlanticum

500

Holoceen

Romeinse Tijd
12 v.C.

IJzertijd
800

1100

Bronstijd
Sub-Boreaal

2000

3800

Neolithicum
Atlanticum

5300

7000

Mesolithicum

Boreaal

8000
9600

Pre Boreaal

8800

Laat Paleolithicum

Weichselien ijstijd

100 000
130 000

Midden Paleolithicum

300 000

Oud Paleolithicum
800 000
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Pleistoceen

13500

Salien ijstijd

2.2 De occupatiegeschiedenis
De sporen van het historisch occupatieproces, die in het landschap worden aangetroﬀen, weerspiegelen de lange bewoningsgeschiedenis van het gebied. Deze
sporen van het verleden zijn deels onzichtbaar en begraven, deels zichtbaar.
De zichtbare sporen van het verleden kunnen worden onderscheiden in (resten
van) historische objecten en historische patronen. Voor de patronen geldt in de
meeste gevallen, dat de historische substantie geheel of nagenoeg geheel is verdwenen, maar dat de vorm ervan nog in het landschap herkenbaar is. Tot deze
laatste categorie behoren de historische nederzettingskernen en het historische
wegenpatroon. Beide zijn ondanks alle veranderingen, die zich met name sinds
1850 hebben voorgedaan, nog goed in het landschap herkenbaar.
Om zicht te krijgen in de manier waarop de occupatiegeschiedenis in het landschap
tot uitdrukking komt, is een indeling in tijdslagen gemaakt. De daarbij behorende
kaartbeelden geven inzicht in de ruimtelijke spreiding van de beschreven fenomenen en de relatie met de abiotische basis.
De beschrijving resulteert in een typologie, gebaseerd op de ouderdom van de
ontginning en een overzicht van de samenhang tussen de geomorfologie en de
spreiding van archeologische vindplaatsen en cultuurhistorische objecten.

2.2.1 Prehistorie
Het Paleolithicum
De oudste archeologische vondsten in Nederland zijn gedaan in de Belvédèregroeve bij Maastricht. Hier zijn de restanten van midden-paleolithische kampementen blootgelegd met een geschatte ouderdom van ca.250.000 jaar. Dit betekent
dat gedurende de voorlaatste ijstijd (het Salien) reeds jager-verzamelaars leefden
in wat nu Zuid-Limburg is.
Onderzoek in de Veldwezelt-Hezerwater-groeve (ten westen van Maastricht)
heeft aangetoond, dat gedurende het hele Midden-Paleolithicum Neanderthalermensen in het gebied aanwezig zijn geweest. De aanwezigheid van winbare van
vuursteenvoorkomens heeft daarbij naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke
rol gespeeld. Alleen in de koudste en warmste klimaatfases, wanneer onvoldoende
prooidieren aanwezig waren, lijkt het gebied door mensen verlaten te zijn.
Vanaf het Laat-Weichselien (ca. 13.000 jaar geleden) worden bewoningssporen
van moderne Cro-Magnonmensen aangetroﬀen.
Deze laat-paleolithische mensen leefden in kleine groepen in een toendra-achtig
landschap. Hun voornaamste bestaansbron was de rendierjacht. Verondersteld
wordt dat de invloed van jager-verzamelaars op hun omgeving betrekkelijk
klein was, ook al vanwege het geringe bevolkingsaantal. Geschat wordt dat op de
toendra’s van het Laat-Glaciaal hooguit een persoon per 100 vierkante kilometer
leefde. (Omgerekend naar het huidige Nederland , zou het inwoneraantal totaal
op ongeveer 300 uitkomen.)
Laat-paleolithische bewoningsresten zijn onder andere gevonden bij Mesch,
Sweikhuizen en Eijserheide. Opvallend is de ligging op de randen van de plateaus,
van waar grote delen van het landschap kunnen worden overzien. De paleolitische
resten liggen in het algemeen onder de löss, op of in de terrasafzettingen van de
Maas. Kampementen in de dalen zijn verdwenen door ﬂuviatiele erosie of sedimentatie. Kenmerkend voor deze periode zijn ook de vuursteenvindplaatsen in
de steile hellingen van het Krijtgebied en de vuursteenbewerkingsplaatsen.
Het Mesolithicum
Bij de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen hebben ingrijpende veranderingen in de natuurlijke omgeving plaatsgevonden. Door het stijgen van de
gemiddelde temperatuur veranderde de vegetatie geleidelijk van toendra naar bos.
Met de toenemende dichtheid van de begroeiing veranderde ook de fauna. De
rendieren werden steeds verder naar het noorden teruggedrongen. De Berken-en
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Dennenbossen van het Prae-Boreaal bevorderden de opkomst van standwild, zoals
edelhert, ree, eland, oeros en wildzwijn. Hierdoor veranderde ook het leefpatroon
van de mensen, die het gebied bevolkten. Zij raakten steeds meer aangewezen
op wat het bos aan eetbaars te bieden had. Het verdwijnen van het rendier betekende ook een sterke afname van de residentiële mobiliteit. Door de veranderde
bestaansbronnen werden de mensen meer gebonden aan een beperkt leefgebied.
Het brede voedselspectrum dat het bos te bieden had bevorderde een toename
van de bevolkingsdichtheid tot naar schatting ca. één persoon per 10 vierkante
kilometer in het Laat-Mesolithicum. Belangrijke Mesolithische vondstcomplexen
worden aangetroﬀen in het Maasdal.
Het Neolithicum
De Nieuwe Steentijd in Zuid-Limburg begint met de vestiging van de eerste landbouwers omstreeks 5300 v.Chr. Deze eerste Nederlandse boeren worden gerekend
tot de lineair bandkeramiek cultuur (LBK), die zich vanuit het zuiden uitbreidde
over de löss-zone van NW Europa. Met hun komst begint de omvorming van
het natuurlijke landschap tot een (agrarisch) cultuurlandschap. Het landbouwsysteem van de LBK cultuur was gebaseerd op het benutten van bodems met een
groet natuurlijke vruchtbaarheid, waarop permanent gewassen konden worden
verbouwd zonder bemesting. Daartoe werden enclaves in het bos gekapt; de
bodembewerking vond plaats met de hak. Vee werd geweid in de bossen die de
akkerbouw-enclaves omringden. LBK nederzettingen waren veelal gelegen aan de
randen van de plateaus boven een watervoerend dal. Op de plateauhellingen was de
bebossing wellicht minder zwaar dan bovenop de plateaus waar de eik en de linde
in die tijd (het Midden Atlanticum) domineerde. Overblijfselen van LBK nederzettingen zijn in Zuid-Limburg aangetroﬀen op de ﬂauwe lösshellingen rondom het
Graetheide-plateau. Deze nederzettingen zijn opgebouwd uit clusters van 2 tot 5
boerderijen. De grotere nederzettingen, zoals bijvoorbeeld Elsloo, bestonden uit
meerdere van deze boerderijclusters. De omvang van de bevolking die gelijktijdig
in het Graetheidegebied leefde wordt geschat op 1000-2000 mensen. Omstreeks
4900 v.Chr.. verdwijnt de LBK cultuur en wordt het Graetheide-plateau goeddeels
verlaten. Uit het resterende deel van het Neolithicum zijn met uitzondering van
de vindplaats Maastricht-Randwijck weinig overblijfselen bekend.
Van de midden-neolithische Michelsberg cultuur zijn een groot aantal sites gevonden op de kapen in het oostelijke deel van Zuid-Limburg. Ook op de Caberg ten
noorden van Maastricht en in de dalvlakte van de Maas bij Maastricht-Vogelzang
zijn vondsten uit deze periode gedaan.
In het Midden Neolithicum neemt de vuursteenindustrie in Zuid-Limburg een
grote vlucht. Naast de winning uit dagzomende voorkomens ontwikkelde zich
ondergrondse vuursteenmijnbouw. In het Savelsbosch en de Schone Grub bij Rijckholt en in Valkenburg zijn daarvan overblijfselen aangetroﬀen. Geschat wordt,
dat het mijnencomplex bij Rijckholt en de daarbij behorende werkplaats voor de
verwerking van de vuursteen (het Grote Atelier) tenminste 500 jaar en mogelijk
zelfs 1300 jaar in bedrijf is geweest. Vanaf het einde van het Midden Neolithicum
voltrekken zich belangrijke veranderingen in het landbouwsysteem. De hak wordt
vervangen door de ploeg en er ontwikkelt zich een vorm van gemengd bedrijf
waarin rundveehouderij en akkerbouw elkaar ten dienste staan. De winterstalling
van vee en het verzamelen van mest om de teruglopende natuurlijke vruchtbaarheid te compenseren doen hun intrede.
Bronstijd en IJzertijd
In deze periode wordt de metaalbewerkingstechnologie geïntroduceerd. Hiermee werd het menselijk vermogen om de natuurlijke omgeving te beïnvloeden
aanzienlijk vergroot. Het landbouwareaal kon zich verder uitbreiden en het bos
werd steeds verder terug gedrongen. Door toenemende beweidingsdruk en strooiselroof verarmden de bossen bovendien, waardoor in de Late Bronstijd de eerste
woeste gronden konden ontstaan. Het nederzettingspatroon werd in deze periode
gekenmerkt door verspreid liggende boerenhoeves. Enigszins vergelijkbaar met het
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kampenlandschap dat nu nog in de Gelderse Achterhoek wordt aangetroﬀen.
Kenmerkend zijn ook de grafheuvels, die in deze tijd werden aangelegd - vaak
tegen de kam van natuurlijke hoogten - en die nu nog steeds in het landschap
zichtbaar zijn. Wellicht symboliseerden deze grafmonumenten de verbondenheid van de mensen met de grond waarop zij leefden. “Bakens in het land van de
voorouders” en tekens van hun territoriale claims.
In de Late Bronstijd en het begin van de IJzertijd werden in NW.Europa alleen
onversterkte nederzettingen aangetroﬀen. Vanaf ca 500 v.Chr.. begint echter in
het heuvelachtige gebied rond de nederrijnse laagvlakte een diﬀerentiatie in de
nederzettingen op te treden. Er verschijnen versterkingen van met name hooggelegen plaatsen , die soms alleen dienden als vluchtburcht , maar soms ook als
centra van economische en politieke ontwikkeling. De enige versterkte plaats uit
die tijd, in Nederland, is opgegraven te Voerendaal.
Het einde van de Pre-historie
De Pre-historie eindigt wanneer in 12 v.Chr. de romeinse veldheer Drusus het
midden-nederlandse rivierengebied als uitgangsbasis kiest voor zijn campagne
in de richting van het Elbe-gebied.
Afsluitend kan worden geconcludeerd dat het Zuid-Limburgse lössgebied een rijk
pre-historisch bodemarchief bezit. Van de pre-historische occupatie zijn echter in
het huidige landschap nauwelijks overblijfselen zichtbaar. Belangrijke uitzonderingen zijn de vuursteenmijnen van Rijckholt en Valkenburg, de grafheuvels op het
plateau van Vijlen en het laat-neolithische galerijgraf dat in Stein is gevonden.
Duidelijk is echter wel, dat de vuursteenvoorkomens in de steile hellingen een
grote betekenis hebben gehad voor de steentijdmensen.
Cultuurhistorisch interessant zijn ook de markante reliëfvormen, zoals de plateauranden en de kapen, die gezien het aantal vindplaatsen kennelijk een zekere
aantrekkingskracht hebben gehad op de pre-historische bewoners van ZuidLimburg.
Het grote aantal vindplaatsen op deze speciﬁeke plekken in het landschap kan
echter ook een gevolg zijn van het ontbreken van de lössbedekking, waardoor
oudere niveaus komen bloot te liggen.
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2.2.2 Romeinse tijd
Bij hun komst troﬀen de Romeinen waarschijnlijk een tamelijk dichtbevolkt gebied
aan. Grote delen van de dalen en de ﬂauwe lösshellingen waren reeds in cultuur
gebracht. De plateaus waren echter nog goeddeels bebost. Na de stabilisering
van de limes langs de Rijn werd Zuid-Limburg onderdeel van de grootschalige
markteconomie van het Romeinse Rijk. Het gebied werd doorkruist door een
aantal belangrijke verbindingswegen of heerbanen: west-oost van de Franse kust,
via Tongeren naar Keulen en zuid-noord van Aken naar het noorden. Op het
kruispunt van deze wegen is Heerlen (Coriovallum) ontstaan. Maastricht (Trajectum ad Mosam) is ontstaan waar de west-oost verbinding de Maas kruiste. In
deze plaatsen zijn belangrijke archeologische vondsten uit deze periode gedaan,
zoals thermen in Heerlen en een castellum in Maastricht. De inschakeling in de
Romeinse economie betekende ook een belangrijke impuls voor de landbouw in
het gebied. Door de stichting van landbouwbedrijven op de plateaus werd een
bijdrage geleverd aan de voedselvoorziening van de Romeinse legioenen, die langs
de limes gelegerd waren.
Kern van deze landbouwbedrijven vormen de villa’s, waarvan in Zuid-Limburg
ongeveer 80 zijn aangetroﬀen. Ongeveer een derde daarvan is geheel of gedeeltelijk opgegraven.
De verspreiding van de villa’s lijkt in belangrijke mate bepaald door hoofdverbindingen uit de Romeinse tijd: een brede zone langs de west-oost en zuid-noord
verlopende heerbanen. In het Maasdal en langs de lijn Maastricht-Aken. Concentraties worden aangetroﬀen in het beneden-Geuldal bij Meerssen, op het plateau
van Schimmert en op de hoger gelegen lössgronden rondom Heerlen.
Bij de situering van de villa lijkt naast de aanwezige infrastructuur ook de beschikbaarheid van stromend water een factor van belang te zijn geweest. De situering
van het Romeinse badhuis (thermen), dat in Heerlen is opgegraven, laat zien hoe
ingenieus de Romeinen het water wisten te benutten. De thermen zijn gelegen
op een lössglooiing tussen de Caumerbeek en de Geleenbeek. Tussen de beken
bestaat een aanzienlijk hoogteverschil, waardoor water vanuit de Caumerbeek
kon worden aangevoerd en worden geloosd op de lager gelegen Geleenbeek.
Romeinse aanwezigheid bracht ook nieuwe bouwtechnieken met zich mee: het
gebruik van kalksteen als bouwmateriaal, het gebruik van baksteen en dakpannen.
Vanaf het midden van de derde eeuw kalfde de Romeinse invloed geleidelijk af
tot in de loop van de vijfde eeuw de Romeinse tijd overgaat in de vroege Middeleeuwen. De afkalving van de Romeinse invloed en de daarmee gepaard gaande
onrust bracht ook een afname van de bevolking en een afname van de agrarische
activiteit met zich mee. De plateaus werden weer verlaten en daar konden de
bossen zich opnieuw uitbreiden. Hiermee werd in landschappelijk opzicht de
situatie van voor de komst van de Romeinen min of meer hersteld. De landbouw
en de agrarische nederzettingen concentreren zich weer in de dalen.
Ook uit de Romeinse periode zijn met uitzondering van enkele opgravingen,
weinig zichtbare resten in het huidige landschap overgebleven. Enkele nederzettingen uit die tijd, met als belangrijkste Maastricht en Heerlen, hebben zich in
latere tijd kunnen handhaven.
Het west-oost en noord-zuid verlopende systeem van hoofdontsluitingen is echter
nog steeds in de ruimtelijke opbouw van het gebied herkenbaar. Van de Romeinse
wegen zelf zijn tot nog toe slechts fragmenten teruggevonden.
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2.2.3 Middeleeuwen-heden
Middeleeuwen
De hoofdlijnen van het agrarisch cultuurlandschap, zoals wij dat nu in ZuidLimburg aantreﬀen, vinden hun oorsprong in de Middeleeuwen. Vanaf de vroege
Middeleeuwen zet een ononderbroken ontwikkeling in die heeft geleid tot het
landschap, zoals wij dat op topograﬁsche kaarten uit het begin van de 19e eeuw
aantreﬀen.
Ten opzichte van de voorafgaande Romeinse tijd was Zuid-Limburg in de vroege
Middeleeuwen (ca. 500-1000) dun bevolkt.
Mede op grond van etymologische analyse van toponiemen kan worden verondersteld, dat de ontwikkeling van het Middeleeuwse nederzettingspatroon zich
vanuit de dalen heeft voltrokken.
De vroege Middeleeuwse nederzettingen zijn gelegen in het Maasdal op de hogere
delen van de riviervlakte, langs de rand van de laag gelegen plateaus van Gronsveld
en Graetheide en in de watervoerende zijdalen op de overgang van de dalbodem
en de ﬂauwe, gemakkelijk toegankelijke dalhellingen.
In de periode tussen ca 1000-1300 AD (de Hoge Middeleeuwen) zijn grote delen
van de plateaugebieden ontbost en in cultuur gebracht. In deze periode zijn ook
de meeste nederzettingen gesticht. De oudste plateaunederzettingen liggen meestal
aan de randen, bij de uiteinden van droogdalen die in de helling zijn ingesneden
en de natuurlijke toegang tot de plateaus vormden.

Aan het einde van de Middeleeuwen is het overgrote deel van het gebied in cultuur gebracht. Uitzonderingen vormen de Graetheide, de steilste hellingen en de
hoger gelegen gebieden, waar geen of slechts een dun lössdek aanwezig is, zoals
de Brunsummerheide, het Vijlenerbos en delen van de plateaus van Ubachsberg
en Banerheide.
De ontwikkeling van de Middeleeuwse occupatie heeft diepgaande invloed uitgeoefend op het landschap en vele sporen nagelaten. De grote bouwland complexen,
een groot deel van het wegenpatroon, de nederzettingen dateren uit de hoge Middeleeuwen. Uit deze periode stammen ook een groot deel van de kastelen.
In de spreiding van de nederzettingen is de Middeleeuwse oorsprong nog goed
herkenbaar. Ze liggen in rijen in de dalen op de overgang van hoog naar laag
aan de oude routes in de dalen. Hierbij bestaat er een duidelijk verschil tussen
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het Geulstelsel en het Geleenbeekstelsel. In het Geleensysteem liggen de meeste
nederzettingen niet in het hoofddal, maar in de watervoerende zijdalen met ﬂauwe
lösswanden. De dalnederzettingen hebben van oorsprong een overwegend lineaire vorm. Uitzonderingen vormen de nederzettingen op de knooppunten, waar
belangrijke verbindingswegen het dal kruisen (Gulpen, Valkenburg).
Op de plateaus liggen de nederzettingen verspreid, vaak gekoppeld aan een grubbe,
die de verbinding vormt met het dal of aan een schotelvormig dalhoofd waar een
poel als drinkplaats voor het vee kon worden aangelegd.
Ook in de interne structuur van de dorpen zijn de grondtrekken van Middeleeuwse
oorsprong nog goed zichtbaar, bijv.. de aanwezigheid van driesen.
Op de plateaus vormen de wegen, die de dorpen met elkaar en met hun dorpsgebied verbinden een spinnewebachtig netwerk.
In het kaartbeeld zijn ook oude regionale verbindingswegen zichtbaar. Veelal
volgen deze het reliëf, d.w.z. een tracé met een zo gering mogelijk hoogteverschil.
Voorbeeld hiervan is de oude verbinding tussen ‘s Gravenvoeren en Gulpen.
De kastelen zijn voornamelijk gelegen in de watervoerende dalen, waar gebuik
gemaakt kon worden van het water als verdedigingsmiddel.
Nieuwe tijd (1500-1850)
In de daarop volgende tijd tot ongeveer het begin van de 19e eeuw zijn de veranderingen vooral een gevolg van ontginning van gronden, die landbouwkundig
minder geschikt waren (de heides) en de ontwikkeling van de bebouwing.
De ontsluiting en verkaveling van nieuw ontgonnen gronden wordt gekenmerkt
door een geometrische opzet, die sterk afwijkt van het Middeleeuwse patroon.
Op de Graetheide en de Heerlerheide zijn de sporen daarvan nog in het landschap zichtbaar.
In deze periode vindt verdichting van de nederzettingen plaats. In de 17e eeuw
ontstaan de typische carrévormige boerderijen. Hierdoor ontstaan in veel
nederzettingen karakteristieke, gesloten straatwanden. Ook in de bouwtechniek vinden veranderingen plaats: de gangbare vakwerkbouw wordt vervangen
door het gebruik van locaal gevonden natuursteen. Hierdoor nemen ook de
mijnbouwactiviteiten toe (winning kalksteen en zandsteen). Deels vonden deze
activiteiten in dagbouw plaats, veelal in steile hellingen waar de gesteente dicht
aan de oppervlakte ligt, deels vanuit de dalwanden in ondergrondse winningen,
waardoor zoals in de Pietersberg en in het plateau bij Valkenburg uitgebreide
gangenstelsels zijn ontstaan.
In deze periode werden vanaf de 17e eeuw ook buitenplaatsen aangelegd met bijbehorende lanenstelsels en parken en waterpartijen. Ook de meeste kastelen van
Middeleeuwse oorsprong weerden in deze periode aangepast aan de smaak van
de tijd. Overblijfselen hiervan vinden wij verspreid in de dalen en in een tweetal
concentraties: in het Maasdal ten noorden van Maastricht en rondom Voerendaal
in het Bekken van Heerlen.
In het begin van de 19e eeuw begint ook de aanleg en de verbetering van hoofdverbindingswegen, zoals de weg van Maastricht naar Aken en de straatweg naar
Sittard. Oudere topograﬁsche kaarten, zoals de Tranchotkaart en de topkaart
1850 geven een indruk van het landschap voor het begin van de industrialisatie
en verstedelijking, die vanaf het midden van de 19e eeuw aanvangt.
We zien daarop een agrarisch cultuurlandschap dat een nauwe samenhang
vertoont met de natuurlijke basis en waarvan de hoofdlijnen ook nog in het
hedendaagse landschap waarneembaar zijn. Bouwlanden op de lössplateau’s
en de lösshellingen, graslanden in de natte dalen, bos op de minst vruchtbare
gronden en moeilijk bewerkbare steile hellingen. Waar steile hellingen toch in
cultuur zijn gebracht, zijn veelal graften ontstaan, die het optreden van erosie
tegen gaan. De nederzettingen zijn systematisch omgeven door een schil van
beweide boomgaarden.
Karakteristiek voor het heuvelland zijn ook de holle wegen, die ontstaan zijn door
insnijding van de wegen, veelal ter plaatse van hellingknikken op de overgang
van plateau naar dalhelling.
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Nieuwe Tijd (1850-1965)
Vanaf ca. 1850 is dit landschap aan sterke verandering onderhevig geweest.
Belangrijk daarbij waren:
• De ontwikkeling van de steenkolenmijnbouw en de ondergang daarvan aan
het einde van de jaren 60 van de 20e eeuw.
• De aanleg van spoorlijnen, kanalen en autosnelwegen.
• De explosieve verstedelijking na de tweede wereldoorlog.
• De intensivering van de landbouw.
• De opkomst van recreatie en toerisme.
Hoewel deze ontwikkelingen ook cultuurhistorisch interessante sporen in het landschap hebben nagelaten, zoals bvb mijnafvalbergen en speciaal voor de mijnbouw
gebouwde nederzettingen (mijnkoloniën), kan toch worden vastgesteld dat door
sterk toegenomen technisch kunnen de occupatie steeds minder wordt bepaald
door de lokale natuurlijke situatie en het opgeleverde nederzettingspatroon.
De steenkolenmijnbouw is weliswaar gebonden aan de steenkoolvoorkomens op
winbare diepte en in die zin plaatsgebonden, maar de uitwendige verschijningsvorm is dat nauwelijks. De situering van de mijnen en de bijbehorende kolonies
lijkt vooral bepaald door beschikbaarheid van de grond een zekere afstand tot de
oorspronkelijke nederzettingen.
Opvallend in de periode 1850-1965 is de snelle opkomst van spoorlijnen en
tramlijnen. Dit netwerk voegt zich deels in de bestaande structuur van het landschap, voornamelijk in de dalen en legt er deels een nieuw patroon overheen om
(steen)fabrieken, mijnen, groeves en nederzettingen te ontsluiten. Van dit netwerk
zijn grote delen al weer opgeheven, maar veel hiervan is nog wel aanwezig of
herkenbaar in de vorm van spoortracé’s, stations, fabrieken of mijnrelicten.
Na de ondergang van de mijnbouw zijn de mijnbouwlokaties vaak onzichtbaar
gemaakt en vervangen door woningbouw, wat een steeds onsamenhangender
occupatiepatroon tot gevolg heeft gehad.
De periode na 1965 wordt gekenmerkt door de aanleg van snelwegen, die deels
de oude spoorverbindingen vervangen en die Zuid-Limburg verbinden met het
West-Europese net van autosnelwegen.
Door deze ontwikkelingen is in de stedelijke gebieden het landschap gefragmenteerd, de oorspronkelijke structuur nog nauwelijks herkenbaar en zijn hierdoor
allerlei kwaliteiten van het landschap ondergesneeuwd.
Maar ook daarbuiten in het overwegend agrarische deel van het gebied zijn de
gevolgen van de ingezette modernisering zichtbaar. Veel historische dorpskernen
zijn opgesloten in een schil van tamelijk uniforme nieuwbouw en de kenmerkende
opbouw vanuit de dorpskern naar buiten (bebouwing, beweide hoogstamboomgaard, bouwland) is verloren gegaan.
Ook de ruilverkaveling heeft bijgedragen aan de nivellering van het agrarische
landschap, waar veel kleine landschapselementen zijn opgeruimd ter wille van
een meer economische bedrijfsvoering.
Een bijzonder fenomeen vormen de kazematten, die vooral voor de Tweede
Wereldoorlog als verdedigingslinies zijn aangelegd.
De cultuurhistorische typologie geeft een beeld van de ouderdom en de ontwikkeling van de ontginning vanaf de Middeleeuwen tot heden. Het kaartbeeld geeft
tevens aan:
• In welke gebieden de verstedelijking, die sinds 1850 heeft plaats gevonden, de
oorspronkelijke cultuurhistorische opbouw naar de achtergrond heeft gedrongen, dan wel volkomen heeft uitgewist.
• De manier waarop de moderne grootschalige infrastructuur de typologische
eenheden doorsnijdt.
Wanneer de verspreide zichtbare cultuurhistorische objecten uit de verschillende
tijdslagen op de geomorfologie worden geprojecteerd, blijkt, dat de dalen en de
steile dalwanden ook in cultuurhistorisch opzicht een belangrijke plaats innemen
en bijzonder rijk zijn aan cultuurhistorische informatie.
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TIJDSLAAG NIEUWE TIJD (1850-1965)
bijzondere objecten voorzover nog aanwezig

Spoorlijn

Mijnbouwkolonie

Plateau

Tracé tram (langs weg)

Bruinkool

Dalwand

Tracé tram of trein (nog herkenbaar)

Steenberg

Dal

Station

Steenkool restanten

Bekkens van Heerlen en Roode Beek

Fabriek
Kerk of klooster
Kasteel, landhuis
Kazemat
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Dalvlakte

CULTUURHISTORISCHE TYPOLOGIE

Middeleeuwse ontginning (relatief vroeg) in dal

1500-1850 gebied met landhuizen

Middeleeuwse ontginning (relatief vroeg) in Bekkens van
Heerlen en Roode Beek
Middeleeuwse ontginning op plateau

1850-2000 ontginningen
Nooit ontgonnen (bos en heide)

Middeleeuwse ontginning op dalwand

1850-2000 spoorlijnen

Middeleeuwse ontginning op dalvlakte

1850-2000 autowegen

Gebied met graften op de dalwand

1850-2000 omgevormd in stedelijk gebied

1500-1850 ontginning

1850-2000 omgevormd door vergraving

1500-1850 wegen

1850-2000 omgevormd door ruilverkaveling
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CULTUURHISTORISCHE OBJECTEN
DALEN

Vuursteenwinning en -bewerking

Plateau

Ingangen ondergrondse kalkgroeves

Dalwand

Kasteel, landhuis

Dal

Motte

Bekkens van Heerlen en Roode Beek

Watermolen

Dalvlakte

Poel
Graften
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CULTUURHISTORISCHE OBJECTEN
PLATEAUS

Vuursteenwinning en -bewerking

Plateau

Ingangen ondergrondse kalkgroeves

Dalwand

Kasteel, landhuis

Dal

Windmolen

Bekkens van Heerlen en Roode Beek

Poel

Dalvlakte

Graften
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LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN (concept juni 2005)
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3 PLANTOELICHTING
Doelstelling
Het landschapsontwikkelingsplan heeft een tweeledige doelstelling:
• Behoud van de karakteristieke landschappelijke kwaliteiten (identiteit) van het
gebied.
• Ruimte bieden voor een gezonde sociaal-economische ontwikkeling.
Deze doelstelling sluit aan bij het vigerende ruimtelijk beleid ten aanzien van
Zuid-Limburg, zowel nationaal (Belvédère, Nota Ruimte), als provinciaal (POL).
Dit beleid – ook wel samengevat als ‘behoud door ontwikkeling’, streeft ernaar
behoud en ontwikkeling op een zodanige manier te doen samengaan, dat behoud
van de landschappelijke kwaliteit bijdraagt aan de sociaal-economische ontwikkeling en omgekeerd de sociaal-economische ontwikkeling bijdraagt aan behoud
van de landschappelijke kwaliteit.
Zo zou, als voorbeeld, investeren in de kwaliteit van het landschap bijdragen
aan de duurzame instandhouding van de recreatieve aantrekkelijkheid van het
gebied, terwijl anderzijds recreatieve ontwikkeling middelen kan genereren om
deze investering mogelijk te maken.
Het landschapsontwikkelingsplan is erop gericht de doelstelling te vertalen in
concrete maatregelen met betrekking tot de inrichting van het landschap.
Een samengaan van behoud en ontwikkeling komt echter niet vanzelf tot stand,
zoals mag blijken uit de ontwikkeling van de occupatie sinds het midden van de
19e eeuw. In een aantal opzichten stellen de twee aspecten van de geformuleerde
doelstelling verschillende eisen aan de inrichting van het landschap. Behoud van
de karakteristieke kwaliteiten (identiteit) van het landschap is gebaat bij duurzaamheid en continuïteit, terwijl sociaal-economische ontwikkeling, vanwege
de onvoorspelbaarheid daarvan gebaat is bij ﬂexibiliteit en het open laten van
mogelijkheden.
Om behoud en ontwikkeling te doen samengaan is het daarom noodzakelijk
de expressie van de abiotische basis en de occupatiegeschiedenis te versterken.
Daarmee zou een duurzaam ruimtelijk kader kunnen worden gecreëerd, dat
tegenwicht en ruimte biedt aan voortgaande ontwikkeling en zorg draagt voor
het behoud van de karakteristieke kwaliteiten van het landschap.
Het onderscheid tussen raamwerk/ruimtelijk kader en ontwikkelingsruimte leidt
ook tot een tweedeling in het landschapsontwikkelingsplan. Het plan omvat enerzijds concrete inrichtingsmaatregelen die moeten leiden tot het beoogde duurzame
raamwerk, anderzijds voorbeelduitwerkingen voor de landschappelijke inpassing
en vormgeving van mogelijke nieuwe ontwikkelingen die zich aandienen in het
ruimtegebruik.
De rol van het raamwerk kan, als metafoor, vergeleken worden met die van een
huis dat een duurzaam kader vormt voor de verschillende tijdelijke manieren
van inrichting daarvan, of met die van een kapstok waaraan dingen ordelijk
kunnen worden opgehangen, of met een skelet die het lichaam draagt en structuur geeft.
De dalen
De dalen en de daarmee verbonden steile hellingen vormen een patroon dat het
gehele gebied dooradert, de verschillende delen van het landschap (binnen een
stroomgebied) met elkaar verbindt en het landschap in visuele zin ordent en
herkenbaar maakt.
In de dalen wordt de ruimte door dalwanden begrensd, waardoor afhankelijk
van de steilte en de lengte van de dalwanden, meer of minder besloten ruimtes
ontstaan met een overheersende lengterichting.
Markante reliëfvormen, met name de steile dalwanden en kapen, zoals bijvoorbeeld de Gulpenerberg, vormen herkenbare elementen waar aan men zich kan
oriënteren.
De dalen begrenzen de hoger gelegen plateaus, die in visuele zin sterk contrasteren
met de beslotenheid van de dalen: open ruimtes met weidse vergezichten, waarbij
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REGENWATERBUFFERS

HELLINGBOSSEN

Plateau
Dalwand
Dal
Bekkens van Heerlen en Roode Beek
Dalvlakte
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de laag gelegen dalen veelal niet zichtbaar zijn.
De dalen vormen als het ware de kapstok, waaraan het landschap is opgehangen.
De rol van de dalen is niet alleen in visuele zin van belang, maar komt ook tot
uitdrukking in hun ecologische, hydrologische en cultuurhistorische betekenis.
In ecologisch opzicht vormen met name de steile dalwanden en de daarin plaatselijk voorkomende bronnen bijzondere milieu-omstandigheden, waarop zich een
rijke afwisselende vegetatie kan ontwikkelen. De dalen zijn van belang vanwege
de vochtige/natte omstandigheden en hun functie als stelsel van natuurlijke
verbindingen.
De ecologische betekenis van de dalen en de steile dalwanden komt ook tot uitdrukking in de plannen voor de realisatie van de PES (de Provinciaal Ecologische
Structuur, zoals vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg).
Hydrologisch gezien vormen de watervoerende dalen en de droogdalen het natuurlijke drainagesysteem van het gebied. Het water, dat bij overvloedige neerslag van
de hogere gebiedsdelen afstroomt, verzamelt zich in de dalen en wordt via de
dalen verder stroomafwaarts getransporteerd. Vanwege de slechte doorlatendheid
van de löss en de ﬁjnkorreligheid van dit materiaal zijn de hellingen >2 graden
gevoelig voor erosie. Om de overlast van deze erosie te beperken, worden op
grote schaal in de droogdalen buﬀers aangelegd, die de afstroming van het water
vertragen en waarin zich het meegevoerde erosiemateriaal kan verzamelen. Om
de erosie aan de bron te bestrijden, zijn maatregelen nodig ten aanzien van het
grondgebruik op de erosiegevoelige hellingen (bebossing, omzetting in grasland
of in bouwland het aanleggen van nieuwe graften, smalle zones, die niet worden
geploegd en bebouwd).
In cultuurhistorisch opzicht spelen de dalen een belangrijke rol. De occupatie
heeft zich ontwikkeld vanuit de dalen. In de dalen treﬀen we een veelheid cultuurhistorische elementen aan. De oudste middeleeuwse nederzettingen, kastelen
en watermolens liggen in de watervoerende dalen.
Voorgesteld wordt het patroon van dalen en dalwanden te versterken en te ontwikkelen tot een natuurlijk raamwerk, dat enerzijds dient als kader en tegenwicht
voor de verdergaande ruimtelijk ontwikkeling en anderzijds de context vormt
voor de aanwezige cultuurhistorische objecten en bijdraagt aan de ecologische
kwaliteit van het gebied, het hydrologisch functioneren en het vergroten van de
recreatieve capaciteit.
Daartoe zijn de volgende maatregelen denkbaar:
• Beplanting van de dalassen van de matig diepe en diepe droogdalen en aanpassing, c.q. zodanige vormgeving van de regenwaterbuﬀers, dat deze zich kunnen
ontwikkelen tot ecologisch en visueel aantrekkelijke landschapselementen.
Door deze maatregelen wordt ook de afstroming van water vertraagd, wat
bijdraagt aan de oplossing van de erosieproblematiek. De regenwaterbuﬀers,
die reeds zijn uitgevoerd en die nog in voorbereiding zijn bij het waterschap,
zijn in de plankaart 1:25.000 opgenomen.
• Extensivering van het agrarisch gebruik in de natte dalen en de droogdalen met
een vlakke dalbodem. Vergroting van de waterbergende capaciteit van de natte
dalen door de aanleg van retentiebekkens bovenstrooms van de barrières, die de
natte dalen compartimenteren. Het bevorderen, c.q. toelaten van meandering
van de beken. Deze gedachtengang sluit aan bij de PES en het waterbeleid, dat
er op is gericht de retentiecapaciteit van de zijrivieren van de Maas zodanig te
vergroten, dat de piekafvoeren op de Maas met 20% worden gereduceerd.
Bijzondere aandacht is nodig voor de kastelen, die in de dalen liggen. Gedacht
kan worden aan een herstel van de waterpartijen en de visvijvers en de 17e
eeuwse lanenstelsels. Hierdoor zou de recreatieve aantrekkelijkheid kunnen
worden vergroot en ook een bijdrage kunnen worden geleverd aan de vergroting
van de retentiecapaciteit. Bijzondere aandacht is ook nodig voor het opheﬀen
van barrières, die de continuïteit van de dalbodem verstoren (bebouwing,
wegen).
• Uitbreiding van de bebossing van de steile hellingen (>8°). Hiermee kan de
visuele continuïteit van de dalen worden versterkt. Deze bossen sluiten aan op
de bestaande hellingbossen. Bestaande kalkgraslanden en schraalgraslanden
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zijn in het plan opgenomen. Naast hun ecologische betekenis zijn deze graslanden ook als cultuurhistorisch verschijnsel van belang. Waar kalk dagzoomt,
is gekozen voor uitbreiding van het kalkgraslandareaal. Alleen in situaties
waar de visuele continuïteit van het dal in het geding is of waar een markant
punt om accentuering vraagt, is hiervan afgeweken en is de helling ondanks
de aanwezigheid van kalk toch in bos gezet. Afhankelijk van het begrazingsregime kan zich in de kalkgraslanden ook struweel ontwikkelen. In alle gevallen zou de skyline van de dalwanden kunnen worden geaccentueerd door het
aanbrengen van lineaire beplantingen aan de bovenzijde van de helling. Op
het zuiden georiënteerde hellingen met graften bieden wellicht mogelijkheden
voor kleinschalige fruitteelt of wijnbouw.
Naast de steile dalwanden zijn ook de Kunraderbreuk en de Feldbiss met
beplanting geaccentueerd.
De plateaus
Kenmerkend voor het historisch beeld van de lössplateaus zijn de grote open
akkercomplexen, de geconcentreerde vorm van de nederzettingen en het patroon
van Middeleeuwse wegen.
Op de plateaus worden de volgende maatregelen voorgesteld:
• Herstel c.q. aanleg van een groene dorpsrandzone. Door het verdwijnen van
de boomgaardengordels rond de dorpen zijn, zeker in het geval van nieuwbouw harde en rommelige randen ontstaan. Dorpsrandbeplantingen zouden
de inpassing van de dorpen in het landschap aanzienlijk kunnen verbeteren.
Middelen daartoe zouden kunnen zijn de aanleg van heggen, die het dorp
omringen, dorpsbosjes of hoogstamboomgaarden. De aanplant van nieuwe
hoogstamboomgaarden, die tot nog toe nogal verspreid plaats vindt, zou zo
veel mogelijk in deze dorpsrandzones kunnen worden geconcentreerd.
• Naast aandacht voor de externe opbouw is ook de vormgeving van de openbare
ruimte (driesen, poelen, straatproﬁelen) van belang voor het cultuurhistorisch
perspectief. Wat in dit verband geldt voor de dorpsranden, geldt in versterkte
mate voor de overgang van landelijk naar stedelijk gebied.
Verdere uitwerking van deze ideeën in voorbeeldplannen zal in fase 2 van het
project plaats vinden.
De wegen
Het netwerk van wegen wordt beschouwd als structurerend mechanisme voor
het grondgebruik (bebouwing, recreatievoorzieningen, landbouw). Tracering
van wegen, het aanbrengen van hiërarchie, de dichtheid van het netwerk en de
vormgeving van de wegen zelf zijn middelen om te sturen aan het voortgaande
occupatieproces.
De wegen zijn bovendien de lijnen waarlangs men zich door het landschap beweegt
en van waar af het landschap wordt waargenomen.
In het historische wegenpatroon is gezocht naar een hiërarchie en de relatie met
het reliëf (de geomorfologie).
Met betrekking tot de hiërarchie kan onderscheid worden gemaakt in 3
niveaus:
1 Lange routes tussen de grotere steden
Maastricht, Aken, Heerlen, Sittard en (buiten het studiegebied) Keulen.
Dit zijn lange lijnen, die een patroon van grote driehoeken vormen.
2 Regionale wegen
Dit zijn lange lijnen, die de verbindingen vormen tussen de kleinere kernen in het
gebied. Ook in deze lijnen is weer een patroon van driehoeken te herkennen.
3 Lokale wegen, die de verbinding vormen tussen kernen en omliggend
gebied.
Met betrekking tot de ligging ten opzichte van het reliëf blijkt, dat voor de langere doorgaande verbindingswegen het functionele principe van een zo gering
mogelijk hoogteverschil in het lengteproﬁel bepalend is. De tracés liggen ofwel
in de dalen op de knik van de dalbodem en de helling, ofwel op een plateau of
terras zo veel mogelijk op één hoogte blijvend. Meestal liggen deze wegen parallel
51

WEGBEPLANTING

52

BEPLANTING HOLLE WEGEN

aan een hoofdrichting in het reliëf (bijvoorbeeld bovenlangs een terrasrand). De
tracering van de historische wegen wordt verder nog bepaald door de plaatsen
waar de rivieren kunnen worden overgestoken, zoals bijvoorbeeld bij Valkenburg
en Gulpen.
Ook de plaatsen waar je het makkelijkst een helling kunt bestijgen, zijn bepalend
voor het verloop van de wegen.
Voor het ontwerpen van de wegen in het landschapsontwikkelingsplan is het
huidige wegennetwerk uitgangssituatie. Daarin wordt een nieuwe ruimtelijke en
functionele ordening aangebracht. Slechts op enkele punten worden wijzigingen
in de tracering voorgesteld.
Door de nauwe relatie van de historische wegen met het reliëf als basis van het
landschap zijn de lange lijnen van de historische wegen bij uitstek geschikt om de
ruimtelijke structuur van het landschap tot uitdrukking te brengen.
Dit is gedaan door in de huidige situatie wegen uit te zoeken, die zo veel mogelijk
overeenkomen met de historische tracés en die wegen vervolgens met wegbeplanting te accentueren.
In het plan zijn de oude hoofdroutes over de plateaus van beplanting voorzien,
evenals de routes over de kammen van de lineaire plateaus in het zuidelijk deel
van het heuvelland.
Sommige van deze oude routes zijn nooit verhard, zoals de route van Gulpen
naar ’s Gravenvoeren. Dit geeft de mogelijkheid voor een prachtige recreatieve
langzaamverkeersroute.
Naast het aanbrengen van bovengenoemde wegbeplantingen wordt voorgesteld
de beplanting van de bermtaluds van de holle wegen zoveel mogelijk opnieuw te
beplanten. Dit doet niet alleen recht aan de historische situatie, maar versterkt
ook de afwisseling van openheid en beslotenheid, die zo kenmerkend is voor het
heuvelland.
Bijzondere elementen in het wegenpatroon zijn ook het grote aantal wegkruisen
en kapellen. Voorgesteld wordt deze met een beplanting van bijvoorbeeld lindes
te accentueren.
In de dalen is aandacht nodig voor het behoud van de voorden, de doorwaadbare
plaatsen, die nog voorkomen in de bovenloop van het Geulstelsel.
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