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Historische ontwikkeling 

Dieteren is waarschijnlijk een landbouwnederzetting, die ontstaan is bij de tweede grote 

bevolkingsaanwas in onze streken gedurende de tiende en elfde eeuw. Voor de ontginning van 

nieuwe gronden wierp men een heuvel op met een versterking erop en tevens een voorburcht. Dit is 

bekend als de Koppelberg. Op enige afstand werd een woonkern gesticht van waaruit de nieuwe 

landbouwgronden werden bewerkt. Gelijksoortige nederzettingen vinden we mogelijk in Maria Hoop 

en Sittard
1
. Aangenomen wordt dat de oudste kern gelegen was aan de Kerkstraat ter hoogte van de 

huidige begraafplaats, alwaar in de middeleeuwen al een kapel stond. Het geheel heeft wellicht 

gelegen aan een regionale weg  vanuit Isenbruch (D), via de Louerstraat richting (oud-)Roosteren en 

verder richting Maas en Aldeneik (B). 

Belangrijk voor de ontginning was tevens de aanleg in die volle middeleeuwen van de Middelsgraaf. 

Deze graaf zou nadat de gronden ontgonnen waren de grens met het Gelders rechtsgebied Echt 

vormen. 

Voor de oudste vermelding wordt gehouden een vermelding als Dirte in 1204 in een opsomming van 

goederen tussen Roermond en Maastricht als een Gelders leen, opgedragen aan de bisschop van Luik 

en weer teruggeven in leen aan de graaf van Gelre. Het betreft echter waarschijnlijk hier de 

heerlijkheid Dieteren en niet het dorp. De oudste vermelding van het dorp is in 1335, wanneer de 

inwoners van het dorp blijken verplicht te zijn hun granen op de molen van de heerlijkheid Dieteren 

te laten malen. Voor het overige blijkt het dorp Dieteren steeds deel te hebben uitgemaakt van het 

rechtsgebied van Susteren en kerkelijk dus ook deel heeft uitgemaakt van de parochie Susteren. 

Na verscheidene mislukte pogingen om te komen tot een zelfstandige parochie werd Dieteren in de 

jaren dertig, veertig van de negentiende eeuw een zelfstandige parochie. Tot een zelfstandig 

rechtsgebied is het evenwel nooit gekomen. 

 

 

                                                             
1
 P.B.N. van Luyn, Stadt Sittard, een grensoverschrijdend verleden, pag. 37. Het systeem wordt hier wel niet in 

verband gebracht met ontginningen. 



 

Ruimtelijke karakteristiek 

Het ensemble bevat de oude dorpskern van Dieteren alsmede de daaromheen liggende open akkers.  

De lagere delen ten westen en oosten van het dorp vallen grotendeels buiten het ensemble.  

Het dorp zelf ontstond als kleinschalige, vooral agrarische lintbebouwing langs de vork van Kerkstraat 

en Zilstraat.  De aanwezige bebouwing ligt direct aan deze wegen, waarbij zich achter de bebouwing 

tuinen opstrekten van zo’n 50 tot 80 meter diep. Vooral langs de oude linten in het dorp is veel 

bebouwing van vóór de Tweede Wereldoorlog bewaard gebleven. De bebouwing staat dicht op de 

straat en dicht op elkaar; poorten zijn karakteristiek in het straatbeeld. Zicht op de achtererven vanaf 

de straat is veelal niet mogelijk. 

 

De vork die door Kerkstraat en Zilstraat werd gevormd werd vanouds al kortgesloten door 

Kampstraat en Vleutstraat, maar daaraan stond maar in beperkte mate bebouwing.  

In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd de verbindingsweg tussen Susteren en Roosteren 

verplaatst van het tracé Kerkstraat (nu deels Pater van Heldenstraat) en Roosterweg naar een deels 

nieuw tracé aan de zuid/westkant van Dieteren, de Maaseikerweg nu.  

De Roosterderweg , de eerste verharde weg van het dorp en nu bekend als de N296, kende 

halverwege de 19e eeuw nog zelfs helemaal geen bebouwing. Dit beeld is inmiddels gewijzigd. Door 

nieuwbouw aan de Roosterderweg, het zuidelijke verlengde van de Kerkstraat (richting de N296) en 

binnen de Y-vormige wegenvork van Kerkstraat en Zilstraat is de hoofdstructuur van het dorp 

veranderd.  De eerste bebouwing binnen de Y dateert uit de eerste decennia van de 19e eeuw, en we 

vinden er bebouwing uit 1940-1941. In dezelfde periode verrees aan het zuidwestelijke deel van de Y 

een nieuwe kerk. 

 

De oorspronkelijke opzet van het dorp is bij al deze ontwikkelingen echter intact gelaten; de invulling 

binnen de Y is relatief kleinschalig en bevat hier en daar groene, open gebieden. 

De wegstructuur binnen de oude woonkern is in de negentiende en twintigste eeuw intact 

gehouden.  

De Vleutstraat is bovendien nog altijd geen gesloten lint. De naoorlogse focus op de westzijde van 

Dieteren (richting de N296) leverde een onbedoeld voordeel op: veel van het oude Dieteren langs 

Kerkstraat en Zilstraat bleef zijn directe relatie met het buitengebied houden. Vrijwel alle huizen 

langs de buitenzijde van de Y hebben hun diepe tuinen tot aan de oorspronkelijke achtergrens 

behouden. Deze tuinen komen ook nog eens uit op het agrarisch buitengebied. Enkele groene 

‘pitten’ binnen de Y zorgen daar ook nog voor enige lucht. Veel wegaansluitingen, zoals van Zilstraat 

en Vleutstraat, hebben nog hun klassieke driehoekige vorm met plantsoen in het midden. 

 

Het behoud van deze ruimtelijke kenmerken heeft er bovendien voor gezorgd dat de Koppelberg nog 

vrijwel volledig vrij in het buitengebied ligt en op een logische manier vanuit het dorp bereikbaar is. 

Daarin schuilt ook meteen de belangrijkste ruimtelijke kwaliteit: de relatie met het buitengebied ligt 

overal voor het oprapen. Dat buitengebied herbergt bovendien nog andere kwaliteiten.  

 

Weliswaar lijken enkele paden te zijn opgeheven, de kavelgrenzen waarlangs deze paden liepen 

bestaan nog, zoals ten westen van de Koppelberg. Bovendien is het gebied nog steeds zo open van 

karakter als voorheen, zij het dat de bouw van het bedrijventerrein en de meest noordwestelijke wijk 

van Susteren een deel van de open ruimte rond Dieteren hebben ingesloten. Die open ruimte is 

daarmee ook direct het kwetsbaarst, maar feitelijk geldt aan alle zijden dat deze ‘lucht’ rond het dorp 

belangrijk is en dat het vanouds om open velden ging. Pas verder naar het westen en oosten komen 

we in oude dalen uit. 

 

 

 

 



Kenmerkend voor Dieteren: aaneengesloten historische bebouwing zonder zicht op de desalniettemin 

waardevolle tuinen (foto: Luuk Keunen, 6 mei 2014). 

 

Cultuurhistorische waarden 

De belangrijkste cultuurhistorische waarden van Dieteren zijn de historische infrastructuur van het 

dorp met zijn driehoekige, deels groene wegkruisingen, de daarmee verbonden historische 

bebouwing (van onder meer carrévormige hoeven), de intacte diepe tuinen, de weinige bewaard 

gebleven groene ruimtes binnen de omgekeerde Y die Kerkstraat en Zilstraat vormen en de relatie 

met de open akkers daarbuiten, die op zichzelf weer een grotendeels waardevolle verkaveling 

hebben. Als bijzonder complex in het buitengebied noemen we verder de Koppelberg. 

 


