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Uitgebreide omschrijving 

Aardkundig waardevol gebied Op d’n Berg is gelegen in de landschappelijke hoofdeenheden 

Maasterrassen en Hoog van Koningsbosch. De typerende landvormen bestaan uit terras(ruggen) en 

geulen op het Maasterras en plateau’s, wanden, glooiingen en (droog)dalen op het Hoog van 

Koningsbosch. In het veld is de onderlinge samenhang duidelijk herkenbaar door de overgang van het 

lagere Maasterras naar het Hoog van Koningsbosch in de vorm van een steile wand, die onder 

invloed van afstromend hemelwater versneden is geraakt met droogdalen. Het afgespoelde 

hellingmateriaal vormt glooiende pakketten aan de voet van de wand. Dat het hier om de grootste 

hoogteverschillen binnen de gemeente gaat, maakt het ook voor een ‘leek’ inzichtelijk dat de vorming 

van het ‘Hoog’ niet enkel aan lokale erosieprocessen te danken is, maar dat ook grotere geologische 

krachten invloed hebben. Het gebied vormt daarmee in feite de meeste noordelijke uitstulping van het 

Zuid-Limburgse heuvelland. Dat op het Maasterras nog altijd water door de oude Maasgeul stroomt 

(de Pepinusbeek), maakt duidelijk dat de vorming van dit deel van het landschap wel in hoofdzaak 

door het water gevormd is. Aardkundig waardevol gebied Op d’n Berg kan op basis van deze 

kenmerken binnen de gemeente en de regio aangeduid worden als een typevoorbeeld van de 

overgang van het heuvelland (Hoog van Koningsbosch) naar de lagere, vlakkere Maasterrassen. 

Hoofdindeling Maasterrassen, Hoog van Koningsbosch 

Vormen terras(ruggen), geulen, plateau's, wanden, glooiingen en (droog)dalen 

Omschrijving Typevoorbeeld van de overgang van middenterras naar Hoog van 

Koningsbosch. Gemarkeerd door een steilrand, doorsneden met droogdalen en 

met glooiingen van hellingmateriaal aan de voet. 



 

Gelegen in de periferie van de gemeente op de grens met Duitsland vormt het gebied een oase van 

rust en natuur. Rekening houdend met de perceelsgrenzen omvat het gebied niet alleen de overgang 

tussen beide landschappelijke hoofdeenheden, maar ook de daarvoor kenmerkende landvormen. Een 

klein stuk Duitsland is bij het gebied betrokken omdat hier de hoogteverschillen maximaal zijn. 

 

  


