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Schrevenhof in 1842 (TMK) Schrevenhof circa 2010 (Top25) 

 

Historische ontwikkeling 

Ten noorden van Sint Joost ligt de Schrevenhof, een boerderij waarvan de naam is afgeleid van ’s 

Gravenhof, de hoeve of hof van de graaf. De Schrevenhof was een leengoed van het nabijgelegen 

kasteel Montfort. 

 

Ruimtelijke karakteristiek 

De Schrevenhof lag gesitueerd in de oksel van twee haaks,  op elkaar staande akkercomplexen, die 

beide door houtwallen in meerdere kampen verdeeld waren.  Een moerassige laagte bevond zich 

eveneens tussen beide akkercomplexen. Ten westen van het westelijke akkercomplex lag een smal 

beekdal, waaraan – tegen de flank van het akkercomplex – een bebouwingslint lag. In het beekdal lag 

het oude kloostercomplex van de Cauliten. 

 

De geschetste historische landschappelijke karakteristiek is ook nu nog goed te herkennen. De 

westelijke bouwlandkamp met een fraaie steilrand aan de westzijde vormt nu één aaneengesloten 

veld, maar is als akkercomplex nog te herkennen, en aan de oostelijke zijde wordt het afgesloten 

door een bosgordel van wisselende breedte. Deze bosgordel is grotendeels op voormalig akkerland 

ontstaan, en versterkt het typische omsloten karakter van een bouwlandcomplex. De 

wegenstructuur over het akkercomplex, is nog voor een belangrijk deel intact. De verkaveling lijkt 

wel opgeschaald. Negatief werkt het hekwerk rond de akker. 

 

Aan de westzijde van het westelijke akkercomplex ligt nog steeds het deels agrarische 

bebouwingslint, dat deels een dubbellint is geworden en veel 19e-eeuwse bebouwing kent. Ook hier 

ligt langgerekte bebouwing met de korte zijde naar de straat. Het beekdal is hier echter in de huidige 

structuur alleen nog herkenbaar aan de steilrand. De zuidoostelijke kamp, die overigens buiten het 

ensemble valt, is al in de 19e eeuw in zijn geheel bebost. Tussen beide kampen ligt het 

moerasgebied, dat door een natuurontwikkelingsproject van Het Limburgs Landschap weer als natte 

zone hersteld is. Alleen de kunstmatig aandoende natte poelen passen niet in het historisch 

landschap. Eveneens karakteristiek is het lage gebied tegen de bosgordel van de westelijke kamp. De 

historische Hombergstraat en Schrevenshofsweg als grenzen tussen broekgebied en de 

respectievelijke bouwlandcomplexen worden geflankeerd door groen, maar zijn deels 

gemoderniseerd; langs de Schrevenhofsweg ligt een vrijliggend fietspad. Aan de punt van dit 



broekgebied ligt de Schrevenhof, een rijksmonument dat door fraai groen wordt omringd. Ook het 

klooster in het niet meer herkenbare beekdal is een rijksmonument. 

 

Ten aanzien van de bebouwing is vooral de uitbreiding van Sint Joost aan de zuidzijde (met historisch 

niet passende bebouwing) een potentiële aantasting van de waarde. 

 

Cultuurhistorische waarden 

De herkenbare hoofdstructuur van het landschap met zijn gradiënten is een belangrijke waarde in 

het ensemble Schrevenhof. Het betreft dan het fraaie, open akkercomplex aan de westzijde, die op 

de oostrand wordt geflankeerd door een brede boszone en zich – meer dan elders in de gemeente – 

duidelijk door het grondgebruik van het natte, lage zuidoostelijke gebied onderscheidt. Het natte 

karakter van deze laagte, die zich langs de bosrand richting het noorden uitstrekt, laat nog zien hoe 

de grote broekgebieden van Echt-Susteren er in het verleden uitzagen. In het gebied bevindt zich 

monumentale bebouwing met bijpassend groen, in de eerste plaats de Schrevenhof zelf, en 

daarnaast het klooster dat ten westen hiervan is gelegen. Ook de bebouwing in het noordwesten als 

een lint langs de akker is relevant, enerzijds vanwege de grote dichtheid aan oude (19e-eeuwse) 

bebouwing en anderzijds vanwege de landschappelijke setting: op de overgang van een (relatief 

onherkenbaar) beekdal en het wat hoger gelegen akkercomplex. De volledige wegenstructuur is 

historisch waardevol. 

 

De Schrevenhof in ’t monumentale groen (foto: Luuk Keunen, 6 mei 2014). 

 


