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Samenvatting

In het kader van het gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en ten behoeve van het opstellen 

van de nieuwe structuurvisie en de aanstaande actualisatie van bijna alle gemeentelijke bestem-

mingsplannen heeft de gemeente Echt-Susteren RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2011 ver-

zocht een cultuurhistorische en aardkundige waardenkaart van het gemeentelijk grondgebied 

samen te stellen. Deze kaart, die in 2012 verscheen, was daarmee voor zover bekend de eerste 

gemeente in de provincie Limburg die dit voor haar totale gemeentelijke grondgebied met een der-

gelijke diepgang laat doen. Het project had tot doel een gedegen onderlegger voor de gemeen-

telijke ruimtelijke ordening te vormen, waarbij onder meer de provinciale cultuurhistorische waar-

denkaart verder ingevuld en gedetailleerd is. De samenwerking met heemkundekringen is daarbij 

prominent in het project opgenomen. In januari-februari 2015 is een actualisatie van de kaart door-

gevoerd, waarbij voornamelijk de beeldbepalende bebouwing, de ensembles en een groot aantal 

landschappelijke lagen zijn aangepast.

Het onderzoek naar het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Echt-Susteren valt uiteen in 

meerdere onderdelen. Vertrekpunt van de inventarisatie uit 2012 was de implementatie van de 

provinciale gegevens en de aanvulling met nieuwe data, zowel door studie van RAAP als de inzet 

van heemkundekringen. Voorts werd een nieuwe kartering van cultuurhistorische landschapsty-

pen uitgevoerd en werden de gekarteerde eenheden gewaardeerd. Ook werden aardkundige land-

vormen in beeld gebracht en gewaardeerd, en is er een gebiedsgerichte waardering uitgevoerd. 

De gebiedsgerichte waardering heeft geleid tot vijf aardkundig waardevolle gebieden. In 2015 

zijn enkele nieuwe inventarisaties en waardestellingen aan de cultuurhistorische waardenkaart 

toegevoegd. 

Dit resulteerde in drie kaartbijlagen: een kaartbijlage met de aardkundige waarden van de 

gemeente Echt-Susteren (kaartbijlage 1), een kaartbijlage waarop alle geïnventariseerde en 

bewerkte cultuurlandschappelijke gegevens in een logische samenhang zijn gepresenteerd (kaart-

bijlage 2) en een kaartbijlage met de gewaardeerde cultuurhistorische landschapstypen inclusief 

bijzondere cultuurhistorische ensembles (kaartbijlage 3). 

De methoden en achtergronden van de inventarisaties en waardering alsmede die van de actuali-

satie in 2015 zijn toegelicht in deze rapportage. Daarnaast worden er algemene en specifieke aan-

bevelingen gedaan over het gebruik van de geïnventariseerde en gewaardeerde gegevens.
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1 Inleiding

1.1 Kader
Maar zeker heeft Limburg ‘fraaije landouwen, belangrijke wandelingen, overheerlijke gedenk-

teekenen, eene beminnelijke bevolking, goede logementen, en een goedkoop leven.’ En zij, 

voor wie het geen ‘vereischte is dat men de grenzen moet overschrijden of groote sommen 

verteren, om werkelijk genoegen te smaken,’ - zij kunnen er in ruimen overvloed vinden wat 

hen aantrekt en boeit en vriendelijke herinneringen achterlaat.1 

Dit citaat zou zomaar de voorganger van de bekende reclameslogan Zuid-Limburg: bright site 

of life kunnen zijn geweest. In werkelijkheid zijn het de woorden van de doopsgezinde predikant 

Jacobus Craandijk (1834-1912), die tussen 1875 en 1888 acht dikke reisverslagen schreef van 

zijn tochten door Nederland. Uit bovenstaand citaat blijkt dat Limburg indruk op hem had gemaakt. 

Hiervan hebben wij, in een iets modernere vorm, de titel van dit rapport afgeleid.

In het kader van het gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en ten behoeve van het opstellen 

van de nieuwe structuurvisie en de aanstaande actualisatie van bijna alle gemeentelijke bestem-

mingsplannen heeft de gemeente Echt-Susteren RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2011 ver-

zocht een cultuurhistorische waardenkaart van het gemeentelijk grondgebied samen te stellen. 

Dit verzoek hangt samen met de verplichting per 1 januari 2012 om rekening te houden met de 

aanwezige cultuurhistorische waarden bij het opstellen van een bestemmingsplan. Deze verplich-

ting is vastgesteld in het Besluit ruimtelijke ordening en is een gevolg van beleid van de rijksover-

heid om de monumentenzorg te moderniseren. Echt-Susteren was daarmee voor zover bekend de 

eerste gemeente in de provincie Limburg die dit voor haar totale gemeentelijke grondgebied liet 

doen. Het project had tot doel een gedegen onderlegger voor de gemeentelijke ruimtelijke orde-

ning te vormen, waarbij onder meer de provinciale cultuurhistorische waardenkaart verder ingevuld 

dient te worden. De samenwerking met heemkundekringen is prominent in het project opgenomen. 

De gemeente heeft expliciet gekozen voor één cultuurhistorische waardenkaart voor het totale 

gemeentelijk grondgebied, zodat niet voor elk bestemmingsplangebied een afzonderlijke kaart met 

rapportage moest worden opgesteld.

In januari-februari 2015 is een actualisatie van de kaart doorgevoerd, waarbij voornamelijk de 

beeldbepalende bebouwing, de ensembles en een groot aantal landschappelijke lagen zijn aange-

past. Het rapport dat nu voor u ligt is dan ook een geactualiseerde versie van het rapport uit 2012.

Doel: het inventariseren en waarderen van cultuurhistorisch erfgoed teneinde een basis te leggen 

voor planologische borging van cultuurhistorische waarden.

1 
Craandijk, 1882
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Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster).
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1.2 Onderzoeksgebied
De gemeente Echt-Susteren (figuur 1) ligt in de Nederlandse provincie Limburg in het Maaster-

rassenlandschap. De gemeente ontstond in 2003 door de fusie van de vroegere gemeenten Echt 

en Susteren. Herhaaldelijk vonden grenscorrecties plaats, waarvan de meest recente in 2010 in 

de omgeving van Nieuwstadt was. Echt-Susteren kent negen officiële woonkernen, waarvan Echt, 

Susteren en Pey meer dan 5.000 inwoners hebben. De overige kernen zijn Nieuwstadt, Konings-

bosch, Roosteren, Sint Joost, Maria-Hoop en Dieteren. Daarnaast kent de gemeente meerdere 

buurtschappen. In totaal had de gemeente per 1 april 2011 32.196 inwoners; op 1 mei 2014 was 

dat teruggelopen naar 31.975 inwoners.2 Met een oppervlakte van 104,6 km² betekent dat een 

bevolkingsdichtheid van 312 inwoners per km². Als plattelandsgemeente ligt de bevolkingsdicht-

heid nog altijd flink onder het landelijk gemiddelde van 401,4 inwoners per km².

De gemeente wordt ontsloten via de autosnelwegen A2 en A73. Het knooppunt van deze snelwe-

gen, Het Vonderen, ligt binnen de gemeente ten noorden van Echt. Ten westen van Susteren volgt 

de gemeentegrens over enige afstand de A2. Belangrijke N-wegen zijn de N274, N276, N296, 

N297 (zuidgrens van de gemeente bij Nieuwstadt) en N572. Aan de spoorlijn Maastricht-Venlo 

liggen de stations Echt en Susteren en het voormalig station Nieuwstadt (gesloten in 1938/1940). 

De gemeente ligt bovendien aan de Maas. Het Julianakanaal doorkruist de gemeente van noord 

naar zuid.

De gemeente Echt-Susteren grenst aan de Nederlandse gemeenten Maasgouw en Roerdalen in 

het noorden en Sittard-Geleen in het zuiden, de Belgische gemeente Maaseik in het westen en de 

Duitse gemeenten Selfkant en Waldfeucht in het oosten. Echt-Susteren is een van de vier Neder-

landse gemeenten die zowel aan België als Duitsland grenzen (Sittard-Geleen, Vaals en Gulpen-

Wittem zijn de andere).

1.3 Opzet en leeswijzer
Het onderzoek naar het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Echt-Susteren valt uiteen in 

meerdere onderdelen. Vertrekpunt van de inventarisatie was de implementatie van de provinciale 

gegevens en de aanvulling met nieuwe data, zowel door studie van RAAP als de inzet van heem-

kundekringen. Daar werd in tweede instantie het herzien van de provinciale data aan toegevoegd 

als uitgangspunt. Voorts werd een nieuwe kartering van cultuurhistorische landschapstypen uitge-

voerd en werden de gekarteerde eenheden gewaardeerd. Ook werden de aardkundige landvormen 

in beeld gebracht en gewaardeerd en zijn er vijf aardkundig waardevolle gebieden geduid. 

Het onderzoek leidde tot drie kaartbijlagen: een kaartbijlage met de aardkundige waarden van 

de gemeente Echt-Susteren (kaartbijlage 1), een kaartbijlage waarop alle geïnventariseerde en 

bewerkte cultuurlandschappelijke gegevens in een logische samenhang zijn gepresenteerd (kaart-

bijlage 2) en een kaartbijlage met de gewaardeerde cultuurhistorische landschapstypen inclusief 

bijzondere cultuurhistorische ensembles (kaartbijlage 3). Deze rapportage geeft een toelichting 

2 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen
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Belvedère/Holsteinien

Elsterien

Brørup

Saalien II

Saalien I

Glaciaal x

Bølling

Allerød
Late Dryas

Vroege Dryas

Vroegste Dryas

Vroeg
Subatlanticum

Laat
Subatlanticum

Oostermeer

Holsteinien

- 1795

- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450

- 1650

- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 35.000

- 12.500

463.000

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

- 9700

- 450 voor Chr.

- 0

- 3700

- 7300
- 8700

- 1150 na Chr.

- 11.050
- 11.500
- 12.000

- 60.000

- 71.000

- 30.500

- 114.000
- 126.000
- 236.000
- 241.000
- 322.000

- 384.000
- 416.000

- 13.500
- 12.500

- 336.000

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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op de onderzoeksmethoden (hoofdstuk 2) en op de kaartbijlagen (hoofdstuk 3). Tot slot worden 

er algemene en specifieke aanbevelingen gedaan over het gebruik van de geïnventariseerde en 

gewaardeerde gegevens (hoofdstuk 4).

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische peri-

oden. Achterin dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen.

1.4 Taakverdeling en dankwoord
Luuk Keunen (RAAP Oost-Nederland) was als projectleider verantwoordelijk voor de loop van het 

project en de communicatie met de opdrachtgever en de projectmedewerkers. Daarnaast hield 

hij zich voornamelijk bezig met de landschapstypologie en de rapportage. Steven van der Veen 

(RAAP Oost-Nederland) voerde de implementatie van de provinciale gegevens en de aanvullende 

elementeninventarisaties uit. Tevens was hij verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens 

die door de heemkundekringen werden aangeleverd. Reinier Ellenkamp (RAAP Zuid-Nederland) 

voerde het onderzoek naar de aardkundige waarden uit. Bart Moonen (ex-RAAP Zuid-Nederland) 

en Mijke Peeters (RAAP Zuid-Nederland) waren als beleidsadviseur aan de eerste fase van het 

project verbonden.

Aan de totstandkoming van de kaarten en het toelichtende rapport hebben meerdere personen 

binnen en buiten de gemeentelijke organisatie meegewerkt. Namens de gemeente waren dat mw. 

E. Janssen, mw. M. Stokbroeckx (later: Servicecentrum MER), mw. M.J.H. Gulikers, dhr. R. Vogten 

en dhr. J. Botjes. Het Huis van de Kunsten was eerste fase (2011-2012) vertegenwoordigd in de 

persoon van dhr. Th. Custers. Namens de verschillende verenigingen zaten aan tafel dhr. B. Locht 

(heemkundekring Echter Landj), dhr. W. Schulpen (Vrienden der Natuur Susteren), dhr. P. van 

Hoof (heemkundekring Nieuwstadt) en dhr. F. Schreurs (stadsgidsen Echt-Susteren-Nieuwstadt).
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2 Methoden en bronnen

2.1 Algemene uitgangspunten
Het eindproduct van het voorgestelde onderzoek bestaat uit op perceelsniveau (100-1.000 m²) uit-

gewerkte kaartbeelden, gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem (GIS met databases) 

met exacte gegevens over de geografische ligging en aard van waardevolle cultuurlandschap-

pelijke en historisch (steden)bouwkundige waarden en elementen. De presentatieschaal van de 

papieren kaarten is 1:25.000 voor de kaartbijlagen 1 en 3 en 1:10.000 voor kaartbijlage 2 (conform 

de schaal van de archeologische waarden- en verwachtingskaart die RAAP in 2010 opstelde3), 

maar de achterliggende digitale informatie zal waar mogelijk met een hogere nauwkeurigheid 

worden gekarteerd, zodat de gegevens op perceelsniveau kunnen worden toegepast.4

Ten behoeve van de inventarisatie van landschappen en elementen zijn de volgende bronnen 

gebruikt:

- Tranchotkaart 1801-1814;

- Kadastrale minuutplans 1842 5;

- Topografisch-Militaire Kaart (TMK) 1850, in nettekening en steendruk;

- Chromotopografische Kaart des Rijks (bonneblaadjes) ca. 1910;

- algemene literatuur over Limburg en bijzondere literatuur over (delen van) de gemeente Echt-

Susteren (zie literatuurlijst);

- bijeenkomsten met de vertegenwoordigers van meerdere heemkundekringen in de gemeente 

Echt-Susteren.

Deze rapportage is in de eerste plaats een beknopte toelichting op wat er op de kaart is afgebeeld. 

Voor een uitgebreide landschapsgeschiedenis verwijzen we naar de rapportage bij de archeologi-

sche waarden- en verwachtingskaart.6

In onderstaande paragrafen komen de onderzoeksmethoden voor de aardkundige waarden, cul-

tuurhistorische landschapstypen en landschapselementen aan bod.

2.2 Aardkundige waarden
De gemeente Echt-Susteren kenmerkt zich door een grote landschappelijke variatie. Om alle land-

schappelijke elementen/aardkundige waarden te benoemen en begrenzen heeft een uitvoerig 

3 
Verhoeven e.a., 2010

4 
Zie hierna voor de mate van detail van de provinciale databases

5 
Het kadaster trad in 1842 in werking, maar de kartering vond al eerder plaats.

6 
Verhoeven e.a., 2010
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onderzoek plaatsgevonden. De verschillende stappen die daarbij zijn doorlopen worden hieronder 

toegelicht. 

2.2.1 Bureauonderzoek
Als basis voor de aardkundige waardenkaart is uitgegaan van de resultaten van de archeolo gische 

verwachtingskaart (RAAP-rapport 1951, deelrapport II) en de indeling in zes landschapstypen 

zoals die door de gemeente Echt-Susteren reeds wordt gehanteerd. Daarnaast zijn verschillende 

bronnen opnieuw ter hand genomen. Daarmee is op een hoog detailniveau inzicht verkregen in 

de processen die het landschap hebben gevormd en is vervolgens een landschappelijke hoofd-

indeling gemaakt.

2.2.2 Definiëren aardkundige landvormen
Als basis voor het definiëren van de aardkundige waarden is gebruik gemaakt van de geomorfo-

logische kaart, waarop reeds redelijk gedetailleerd de verschillende landvormen staan weergege-

ven die in de gemeente Echt-Susteren te vinden zijn.7 Met behulp van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland, de bodemkaart, de topografische kaart en de verschillende historische kaarten zijn ver-

volgens afzonderlijke landvormen (her)begrensd en benoemd. Dat wil zeggen dat van elke onder-

scheiden landvorm nauwkeurig is vastgelegd wat de genese ervan is, tot welke landschappelijke 

hoofdeenheid en -groep de landvorm behoort, wat de verschijningsvorm ervan is en tot welk Maas-

terras hij behoort. In tabel 2 is voor elk van deze kenmerken aangegeven welke onderscheidingen 

gemaakt zijn.

De ‘genese’ omschrijft de ontstaanswijze van de landvorm/aardkundige waarde, zoals die in het 

landschap herkenbaar is. De ‘hoofdindeling’ is mede gebaseerd op de historisch-geografische 

7 
Staring Centrum & RGD, 1989

genese  hoofdindeling  vorm  groep  terras 

antropogeen  beekdal  dal  afbraakwand  Caberg 1 

beek  dekzand  duinen  afgraving  Caberg 2 

beekinsnijding  holoceen Maasdal  geul  bebouwing  Caberg 3 

colluvium  Hoog van Koningsbosch  glooiing  beekdal  Eisden-Lanklaar 

eolisch - aggregatie  Maasterrassen  laagte  dal  eolisch 

eolisch - deflatie  rivierduin  ophoging  dalvlakteterras  Geistingen 

erosie    plateau  dalvlakteterras met dekzand  holoceen Maasdal 

rivier    rug  dekzandglooiingen  Mechelen a/d Maas 

rivierinsnijding    terras  dekzandrug  Rothem2 

smeltwater    vlakte  dijkdoorbraak  Sint Pietersberg2 

tektoniek    wand  geul meanderend  (leeg) 

water    water  geul vlechtend   

      glooiing van hellingmateriaal   

      holle weg   

      landduinen met laagtes   

      ophoging   

      plateauterras   

      rivieroeverwal   

      riviervlakte   

      uitblazingsbekken   

      water   

Tabel 2. Overzicht van de per landvorm gedefinieerde aardkundige kenmerken.
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indeling (zie kaartbijlage 2). De ‘vorm’ geeft weer hoe de landvorm/aardkundige waarde in het 

landschap herkenbaar is. Onder ‘groep’ is een verdere detaillering van de hoofdindeling op basis 

van de vorm en genese. Het ‘terras’ geeft aan tot welk Maasterras de landvorm/aardkundige 

waarde behoort. Tot slot is op basis van de kenmerken ‘hoofdindeling’, ‘genese’ en ‘vorm’ voor elke 

onderscheiden landvorm een logische code gegenereerd. Het betreft een samentrekking van de 

eerste letters van de voor deze kenmerken toegekende waarde (voorbeeld: hoofdindeling ‘Maas-

terrassen’, genese ‘rivier’ en vorm ‘geul’, resulteert in de code MRG).

2.2.3 Veldtoets
De resultaten van de voorgaande stap zijn aan dhr. B. Locht vanwege zijn deskundigheid op het 

vlak van het Echter landschap, voorgelegd. Daarop is zijn input vervolgens in het veld gecontro-

leerd door projectmedewerker R. Ellenkamp. Daarvoor is de gemeente in twee dagen systematisch 

doorkruist, waarbij alle typen landvormen zijn nagelopen en onduidelijkheden met betrekking tot 

begrenzing en genese zijn opgelost. Daarnaast is vastgesteld of landvormen daadwerkelijk in het 

landschap te onderscheiden zijn en is getracht vast te stellen in hoeverre landvormen door mense-

lijk ingrijpen zijn aangetast. In bijlage 1 zijn referentiefoto’s genomen van kenmerkende specimen 

van de onderscheiden landvormen. 

2.2.4 GIS-bewerkingen 
Het definiëren van de aardkundige waarden en de verwerking van de resultaten van de veldtoets 

hebben uitgemond in een kaart waarop alle landvormen in de gemeente Echt-Susteren staan 

weergegeven. Door middel van een aantal GIS-bewerkingen is voor alle onderscheiden landvor-

men een serie topografische karakteristieken berekend. Het betreft de centrumcoördinaat (X en 

Y), de oppervlakte (m²), de omtrek, de hoogte (maximum, minimum en gemiddeld, in m +NAP), het 

hoogteverschil (m) en de reliëfklasse. Die reliëfklassering is een rekenkundige range die de her-

kenbaarheid van een landvorm/aardkundige waarde representeert. De klassering is gebaseerd op 

een logische verdeling die ontstaat wanneer voor elke landvorm het hoogteverschil wordt gedeeld 

door de oppervlakte. Er is onderscheid gemaakt tussen vier klassen, waarbij klasse 1 staat voor 

nauwelijks uitgesproken landvormen (relatief beperkt hoogteverschil over een relatief groot opper-

vlak) en klasse 4 staat voor zeer uitgesproken landvormen (relatief groot hoogteverschil over een 

relatief klein oppervlak).

2.2.5 Aardkundig waardevolle gebieden (ensembles)
Voor het toekennen van een waarde aan de onderscheiden landvormen/aardkundige waarden, is 

gebruik gemaakt van een reliëfklassering. Immers hoe groter de reliëfklasse, hoe beter herkenbaar 

het element in het landschap is. Deze aanpak is echter sterk objectgericht, waaraan twee nadelen 

kleven:

- de cultuurhistorische waardenkaart (waarvan de aardkundige waardenkaart een onderdeel is) 

gaat niet uit van een objectgerichte, maar van een gebiedsgerichte aanpak;

- een landvorm staat nooit op zichzelf, maar krijgt pas waarde in context met omringende 

landvormen.
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Naast de waardering op basis van de reliëfklasse is daarom ook een gebiedsgerichte waardering 

toegepast. Daarbij zijn op gemeentelijk niveau vijf aardkundig waardevolle gebieden aangewezen. 

Dit gebeurde op basis van de volgende uitgangspunten:

- alle landschappelijke hoofdeenheden moeten vertegenwoordigd zijn;

- typerende landvormen moeten vertegenwoordigd zijn en in samenhang voorkomen;

- de vorm moet in het veld duidelijk herkenbaar zijn;

- de genese moet op basis van de overige kenmerken door een ‘leek’ te beredeneren zijn;

- de begrenzing houdt op detailniveau rekening met bestaande grenzen.

In algemene termen kan een aardkundig waardevol gebied dus omschreven worden als een 

begrensd gebied waar de voor de gemeente (en regio) typerende landvormen in optima forma her-

kenbaar zijn.

Bij het definiëren van de gebieden zijn zowel de gegevens uit het bureauonderzoek als de veldge-

gevens (algehele gebiedskarakteristieken) meegenomen. De vijf gebieden, afgebeeld op kaartbij-

lage 1, geven op een hoog detailniveau weer waar de gemeente Echt-Susteren aardkundig gezien 

voor staat. 

Figuur 2. Steilranden en hoogtelijnen (bron: Actueel Hoogtebestand Nederland).
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2.2.6 Steilranden
De reliëflijnen/steilranden op de oorspronkelijke aardkundige waardenkaart zijn gebaseerd op de 

aanduidingen op de geomorfologische kaart.8 Ten behoeve van de verfijning en waardering hier-

van heeft een nadere analyse van de steilranden plaatsgevonden. Daartoe is allereerst gebruik 

gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Op basis hiervan is een bestand met hoogte-

lijnen gegenereerd, waarmee eenvoudig de reliëfsprongen vast te stellen waren op basis van de 

dichtheid aan hoogtelijnen (figuur 2). Vervolgens is voor de gedefinieerde reliëflijnen bepaald tot 

welke landschappelijke hoofdeenheid deze gerekend worden en wat de genese ervan is. Daarbij 

is uitgegaan van de reeds vastgestelde waarden op de onderliggende aardkundige waardenkaart. 

Verder is aan de hand van het AHN bepaald wat het hoogteverschil is van elke afzonderlijke reliëf-

lijn. Tot slot is een veldtoets uitgevoerd, waarbij van elke reliëflijn de herkenbaarheid in het land-

schap is bepaald. Zo kan het voorkomen dat een reliëflijn weliswaar wordt gekenmerkt door een 

aanzienlijk hoogteverschil, maar dat de helling te flauw is en zodoende niet als steilrand in het 

landschap herkenbaar is. 

2.3 Cultuurhistorische landschapstypen
2.3.1 Inleiding
Landschappen zijn op basis van veel aspecten te typeren. In de vorige paragraaf is aangegeven 

hoe landschappen ingedeeld kunnen worden op basis van de geologische ontstaanswijze. Voor de 

cultuurhistorische waardenkaart is het echter van belang om het landschap te typeren op basis van 

de occupatie- en ontginningsgeschiedenis. De aanwezige aardkundige landvormen blijken vaak 

sturend te zijn geweest bij de occupatie van een gebied, maar kunnen niet één op één over worden 

genomen. In het onderstaande gaan we in op de methode van kartering en de waardering van de 

cultuurhistorische landschapstypen.

2.3.2 Kartering
Het karteren van cultuurhistorische landschapstypen op een schaalniveau dat geschikt is voor toe-

passing op het niveau van individuele plangebieden dient systematisch en consequent plaats te 

vinden. Binnen elk landschapstype zou de variatie zo gering mogelijk moeten zijn. Uiteraard is dat 

nooit volledig te bereiken, omdat het landschap per definitie veelvormig is en je altijd zult moeten 

generaliseren. Desondanks zijn de afgelopen jaren met succes classificatiesystemen voor het his-

torisch cultuurlandschap ontwikkeld, passend in een Wageningse traditie van landschapstypering 

bij de Stichting voor Bodemkartering en zijn opvolgers.9

Het doel van dit onderdeel is het karteren van de aanwezige cultuurhistorische landschaps-

typen en daarmee, in combinatie met de aardkundige en archeologische kaarten, het leggen van 

een gedegen basis voor een gebiedsgerichte planologische en beleidsmatige benadering van 

cultuurhistorie. In de afgelopen jaren is er al de nodige aandacht besteed aan het typeren van 

8 
Staring Centrum & RGD, 1989

9 
Baas & Brand, 2011; Wageningen is één van de fundamenten van de historische geografi e in Nederland, achtereenvolgens onder leiding van dr. 
A.W. Edelman-Vlam (1909-1999), A.D.M. Veldhorst, prof. drs. J.A.J. Vervloet en hun medewerkers aan de Stichting voor Bodemkartering, DLO-
Staring Centrum, Alterra en de Wageningen Universiteit. Toepassing van kennis in beleidsvorming is altijd een peiler geweest binnen de Wage-
ningse instituten. Daarom wordt er wel gesproken over ‘Wageningse tradities’ binnen de historische geografi e.
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verschillen de landschappen in de gemeente Echt-Susteren, onder meer in het kader van twee pro-

vinciale landschapsstudies10 en in het kader van de structuurvisie (in voorbereiding).

De landschapstyperingen die tot nu toe zijn opgesteld, hebben zeer verschillende uitgangspunten. 

De typeringen van Renes zijn gedetailleerd, maar ze hebben als nadeel dat de grens tussen de 

twee gebieden (Zuid-Limburg, 1988; Noord- en Midden-Limburg, 1999) dwars door de gemeente 

Echt-Susteren loopt. Bovendien zitten er enkele methodische haken en ogen aan; zo is er bijvoor-

beeld sprake van een gedetailleerde opsplitsing in perioden van heideontginningen in de 19e eeuw 

(1806/1840-1890, 1890-1990)11 terwijl de ruimtelijke verschillen (waar het feitelijk om gaat) tussen 

die ontginningen betrekkelijk gering waren en zijn. Het nut van de opsplitsing in meerdere perioden 

is dus vanuit een landschappelijk oogpunt minder relevant; het is hooguit vanuit een historisch per-

spectief van belang en vooral gestuurd door de beschikbaarheid van bronnenmateriaal. Daarnaast 

is in de kartering het onderliggende reliëf, zoals de terrassenstructuur, maar in beperkte mate te 

herkennen, terwijl dit voor het gebruik van het historisch landschap van Echt-Susteren van wezen-

lijk belang is. Ook worden bossen in de systematiek van Renes onontgonnen terrein genoemd, iets 

wat nu toch zeker niet meer zo beschouwd wordt.

De landschappelijke indeling uit de structuurvisie biedt een goede basis, maar is voor de gedetail-

leerde omgang met cultuurhistorische waarden feitelijk nog te grofschalig. De subtiele verschil-

len die het landschap en de daarin aanwezige cultuurhistorie nu juist zo bijzonder maken, komen 

hierin, met grofschalige eenheden als ‘hoogterras’, nog onvoldoende uit naar voren. Boven-

dien is voor een secure borging van cultuurhistorie in bestemmingsplannen, die op een gedetail-

leerd schaalniveau 1:10.000 worden opgesteld, ook meer detail en een fijnere verdeling van het 

gemeentelijk grondgebied in vlakken noodzakelijk. Daarom presenteren we in dit project een ver-

bijzondering van landschapstypen voor de discipline ‘cultuurhistorie’.

In samenwerking met de gemeente Echt-Susteren is besloten om een nieuwe gedetailleerde 

landschapskartering voor het gehele gemeentelijk grondgebied op een consistente wijze te laten 

plaatsvinden. Daarmee kan vervolgens gebiedsgericht beleid geformuleerd worden dat betrekking 

heeft op een cultuurhistorisch landschapstype of een van de deelgebieden die dat landschapstype 

als kenmerk heeft gekregen.12

Onderbouwing van de methode
Centraal in de gekozen methodiek voor de landschapskartering staat het historische landschaps-

type en wat daarvan in het tegenwoordige landschap nog terug te vinden is. Daarmee biedt de 

gedetailleerde typering, bruikbaar op perceelsniveau een goede en kwalitatief hoogwaardige basis 

om de historische kwaliteiten van het agrarisch en stedelijk cultuurlandschap te monitoren, te sti-

muleren en op andere wijzen te gebruiken voor gemeentelijk beleid. Het zorgvuldig karteren van 

10 
Renes, 1988; 1999

11 
Die uitsplitsing is het gevolg van het gebruik van (te) veel referentiekaarten. Ook bij de inventarisatie van historische wegen is dit een lastig punt in 
de dataset van Renes.

12 
In de structuurvisie wordt voor het beleid uitgegaan van zes landschapstypen; in feite een opschaling en integratie op basis van meerdere dis-
ciplines. Wel wordt de waardering van cultuurlandschappen uit deze rapportage opgenomen in het beleid, met name door aan de twee hoogste 
klassen alsmede aan de ensembles een onderzoeksplicht bij planinitiatieven te koppelen.
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landschapstypen is een goede manier is om cultuurhistorische waarden niet alleen te inventarise-

ren, maar vooral ook planologisch te verankeren (zie de wenken in hoofdstuk 4). 

Bovendien biedt deze manier de beste mogelijkheden om cultureel erfgoed niet alleen te bescher-

men, maar ook op een positieve manier te ontwikkelen. Door middel van het helder krijgen van 

de essentiële en gedetailleerde kenmerken van de verschillende landschapstypen kan landschap 

ook inspirerend werken en kunnen kansen en mogelijkheden optimaal benut worden. Historische 

contrasten tussen verschillende landschapstypen, zowel de hoofdlijnen als subtiele verschillen, 

kunnen versterkt worden. Daarvan profiteert niet alleen het landschap zelf, maar ook bijvoorbeeld 

de gebruikers, bewoners en recreanten die elk op hun eigen manier met het landschap te maken 

hebben. De versterking van historische contrasten sluit aan bij de vertrekpunten van de gemeente 

in het kader van de structuurvisie.13

Uitgangspunten van de typologisering
Voor de kartering van de landschapstypen heeft de Topografisch-Militaire Kaart van Nederland een 

belangrijke rol gespeeld als ijkjaar. Op basis van deze kaart zijn de grenzen tussen de verschil-

lende landschapstypen, zowel op hoofd- als subniveau, getrokken. De kartering voor de TMK heeft 

plaatsgevonden tussen 1844 en 1852, waarna tussen 1850 en 1864 alle kaartbladen verschenen. 

Veldtekeningen en daarop gebaseerde nettekeningen vormden de basis van de TMK, die in zijn 

eindversie als zwart-witte steendruk is verschenen.

Het onderzoeksgebied is ingedeeld in cultuurhistorische hoofdlandschapstypen en sublandschaps-

typen op basis van de ‘Wageningse methode’.14 De laatste worden op kaartbijlage 2 weergegeven. 

Na een kartering van de hoofdlandschapstypen zijn alle eenheden verdeeld in kleinere gebieden 

(sublandschappen), waarbij de stelregel is gehanteerd dat een belangrijk deel van de ruimtelijke 

variatie in deze subtypen opgenomen moest zijn. Deze verdeling is gemaakt op basis van de vol-

gende criteria:

- verschil in vorm, regelmaat en positionering (o.a. van verkaveling);

- verschil in historisch en hedendaags grondgebruik;

- verschil in genese;

- verschil in natte dan wel droge omgeving;

- verschil in openheid/geslotenheid voor wat betreft opgaand groen.

De sublandschapstypen zijn in meerdere groepen in te delen, zoals droge kampontginningen, 

natte kampontginningen en beekdalen.

13 
Renes constateerde in 1999 al specifi ek voor Echt dat de landschappelijke contrasten hier sterk zijn genivelleerd als gevolg van de ruilverkave-
lingen (Renes, 1999: 421 en 423). Het Echterbroek kreeg weinig aanpassingen te verduren, in tegenstelling tot de oude ontginningen ten westen 
ervan en de heideontginningen aan de oostzijde.

14 
Deze methode is vanaf de jaren zeventig ontwikkeld door de Stichting voor Bodemkartering en zijn opvolgers, en is later onder meer verder uitge-
werkt door Bureau Overland (o.a. Gelderland) en RAAP.
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2.3.3 Waardering
Landschapswaardering
De waardering van het historisch cultuurlandschap heeft plaatsgevonden door elk gekarteerd deel-

gebied op drie criteria te beoordelen:

- de gaafheid van de topografie ten opzichte van de situatie omstreeks 1840, d.w.z. type grond-

gebruik, verkaveling, etc.

- de gaafheid van de fysiognomie ten opzichte van de situatie omstreeks 1840, d.w.z. de open-

heid of geslotenheid van het landschap (aan- of afwezigheid van opgaand groen), de aanwezig-

heid van bebouwing, etc.

- de aanwezigheid van bijzondere kenmerken, waardoor het gebied een hogere waardering zou 

moeten krijgen dan het op basis van andere twee criteria zou krijgen.

Op elk criterium is een score van 0 tot 5 genoteerd. Voor de eerste twee criteria is dat op basis van 

een strakke definitie gebeurd (tabellen 3 en 4), voor de laatste op basis van ‘expert judgement’. 

Voor het derde criterium hebben we geen exacte omschrijving gegeven wat er onder welke score 

verstaan wordt, omdat dit per deelgebied kan verschillen en het afhangt van de bijzonderheid die 

in dat specifieke deelgebied aan de orde is. Het kan bijvoorbeeld gaan om bijzondere bebouwing 

of elementen die aanwezig zijn of een verkavelingsstructuur die van regionaal belang is. Het crite-

rium zeldzaamheidswaarde komt hier bijvoorbeeld in terug.

Een totaalwaardering werd uiteindelijk berekend door de drie scores op te tellen en door drie te 

delen. Voor een gewogen gemiddelde werden geen argumenten gevonden. Daardoor telt elk crite-

rium even zwaar. De scores die uit deze berekening kwamen, zijn in een aantal waarderingscate-

gorieën (van zeer laag tot zeer hoog) verdeeld (tabel 5).

score omschrijving

0 volledig gewijzigd

1 overbouwd

2 verkaveling sterk gewijzigd, grondgebruik sterk gewijzigd

3 hoofdstructuur verkaveling grotendeels intact, grondgebruik sterk gewijzigd

4 hoofdstructuur verkaveling grotendeels intact, grondgebruik merendeels intact

5 verkaveling grotendeels intact, grondgebruik grotendeels intact

Tabel 3. Waardering gaafheid van de topografie.

score omschrijving

0 volledig gewijzigd

1 overbouwd

2 openheid/geslotenheid sterk gewijzigd, bebouwing grotendeels verplaatst

3 openheid/geslotenheid half intact, bebouwing deels origineel, deels gewijzigd

4 openheid/geslotenheid grotendeels intact, bebouwing merendeels origineel gesitueerd

5 openheid/geslotenheid grotendeels intact, bebouwing als origineel gesitueerd

Tabel 4. Waardering gaafheid van de fysiognomie.
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Alhoewel op basis van bovenstaande criteria een vrij objectieve score berekend kan worden, blijft 

de waardering toch een bepaalde mate van subjectiviteit houden. Dat komt met name door het 

derde criterium (‘bijzondere kenmerken’). Door de manier van waarderen zou een klein gebied the-

oretisch een hogere kans op een hoge waardering maken dan een groot gebied. Daar is echter 

tijdens het waarderen rekening mee gehouden. Bovendien is bijvoorbeeld waarderen per raster-

hok niet mogelijk, omdat de scores vasthangen aan de deelgebieden van het landschap. Het gaat 

daarbij om gedefinieerde homogene deelgebieden. Een lage waardering voor een gebied betekent 

daarmee niet dat er in het gebied geen enkele bijzondere individuele waarde kan voorkomen!

Daarnaast dient nog te worden opgemerkt dat de historische kernen niet in de waardering zijn 

meegenomen. Daarvoor is een afzonderlijke waardering door een stedenbouwhistoricus aanbe-

velenswaardig (zie aanbevelingen in hoofdstuk 4), waarbij ook de waardering van gebouwd erf-

goed (o.a. van wederopbouwarchitectuur in Susteren) een belangrijke rol zal spelen. De algemene 

indruk op basis van de beschikbare gegevens is dat de kleinere kernen hoog scoren en de grotere 

kernen (Echt, Susteren, Nieuwstadt) middelmatig tot hoog.

Daarnaast heeft er evenmin een stedenbouwkundige waardering plaatsgevonden van de wijken 

buiten de oude dorps- stadskernen. Daardoor wordt de recentere bebouwing vooral als ‘verstoring’ 

van het oude cultuurlandschap beschouwd en scoren de landschapstypen onder de bebouwing 

dus relatief laag op de waarderingskaart. Als echter de stedenbouwkundige waarde in ogenschouw 

wordt genomen, is het zeer goed mogelijk dat een deel van het bebouwde gebied een hogere 

waarde krijgt. De weergegeven ensembles in Susteren (zie hieronder) geven al een indicatie van 

waar bijzondere stedenbouwkundige zones kunnen voorkomen.

Ensembles
Het karteren van de ensembles heeft plaatsgevonden door na te gaan waar bijzondere landschap-

pelijke, stedenbouwkundige en bouwhistorische kwaliteiten bij elkaar komen. Daarbij is vooral geke-

ken naar de landschapswaardering (zie hierboven), maar ook naar de inventarisatie van de histori-

sche bouwkunst. Bovendien is voor dit onderdeel, en dan met name waar het de stedenbouwkundige 

aspecten betreft, gebruik gemaakt van de kennis die bij de lokale deskundigen aanwezig was. Daar-

door bieden de weergegeven ensembles vooral een goed overzicht van die plekken waar historische 

kernen in relatie tot hun landschappelijke omgeving een hoge waarde vertegenwoordigen. Hierbin-

nen komen veel beeldbepalende panden voor; een van de redenen om het ensemble aan te duiden.

gemiddelde score waardering

0-0,4 zeer laag

0,5-1,4 laag

1,5-2,4 laag-gemiddeld

2,5-3,0 hoog-gemiddeld

3,1-3,4 hoog

3,5-4,4 zeer hoog

Tabel 5. Scores en klassen van de waardering.
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2.4 Historische landschapselementen en bouwkunst
2.4.1 Inleiding
Cultuurhistorische landschapstypen en de karakterisering daarvan vormen het raamwerk van een 

cultuurhistorische inventarisatie, maar het in beeld brengen van de waardevolle elementen vormt 

een verdere detaillering daarvan. Vaak heeft er al het nodige aan inventarisaties plaatsgevonden; 

elke provincie in Nederland kent inmiddels een provinciale cultuurhistorische waardenkaart. De 

inventarisaties die daarvoor hebben plaatsgevonden vormen een waardevol vertrekpunt voor de 

inventarisatie van historische landschapselementen.

De gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart is, net als de provinciale, als een erfgoed-GIS 

opgezet. Dat GIS is in het kader van dit rapport gebruikt om kaarten te vervaardigen. Het GIS 

bestaat uit de laag met cultuurhistorische landschapstypen, lagen met de aardkundige landvor-

men en een groot aantal lagen die betrekking hebben op landschapselementen. Hiertoe behoren 

onder meer de provinciale databases en de nieuw vervaardigde gemeentelijke databases. Het erf-

goed-GIS is vervaardigd in MapInfo 12.0 (.TAB-files) en ten behoeve van het gemeentelijk gebruik 

omgezet naar shapefiles (.shp). De bestanden met verschillende herkomst zijn zoveel mogelijk in 

één uniform systeem geïntegreerd, waarbij van elk object de oorspronkelijke bron is vermeld om 

de herkomst te kunnen herleiden.15

Omdat de methodiek sterk samenhangt met de herkomst van de databestanden, zullen we hieron-

der de onderdelen dienovereenkomstig uitsplitsen. In hoofdstuk 3 zullen we de inhoudelijke aspec-

ten meer thematisch toelichten. 

2.4.2 De provinciale inventarisatie
De provincie Limburg heeft in 2012 zijn verbeterde cultuurhistorische waardenkaart (CHW) via een 

GIS-viewer op de provinciale website gelanceerd. De CHW Limburg bestaat uit drie deelonderwer-

pen (archeologie, bouwkunde en historische geografie) en is opgebouwd uit landelijke databases 

(onder meer van gebouwde en archeologische rijksmonumenten) en de gegevens die door Renes 

voor de provincie zijn verzameld in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Voor elke dis-

cipline zijn de gegevens in GIS-databases opgenomen die door belangstellenden kunnen worden 

bekeken en gedownload vanaf de provinciale website. Het betreft thematische databases (o.a. van 

kerken, kloosters, boerderijen), databases op basis van een beschermingsregime (rijksmonument) 

of inventarisatieproject (MIP) of verzameldatabases van landschappelijk erfgoed (cultuurhistori-

sche elementen, onderverdeeld naar punten, lijnen en vlakken). In het kader van het samenstellen 

van de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart hebben we de provinciale databases nader 

uitgeselecteerd. Daarbij is alleen overgenomen wat een toevoeging vormt op de inventarisatie die 

op een lokaal schaalniveau hebben plaatsgevonden. Wat op basis van historisch kaart materiaal in 

het kader van de gemeentelijke CHW met een grotere nauwkeurigheid is gekarteerd, is derhal ve 

15 
Dit was deels ook noodzakelijk doordat de provinciale databases voor landschapselementen niet waren uitgesplitst, terwijl dit voor een nuttig 
gebruik wel noodzakelijk is. Het is bijvoorbeeld voor een goede raadpleging wenselijk om alleen de historische wegen te kunnen combineren met 
de aardkundige ondergrond. Bij de nieuwe inventarisaties (RAAP, heemkundekringen) is deze thematische indeling wel gebruikt. In de toekomst 
zouden de provinciale data ook dienovereenkomstig overgezet of nieuw gekarteerd moeten worden.
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niet uit de provinciale databases overgenomen. Dat daardoor de invalshoeken soms anders 

waren, was onvermijdelijk. Zo hebben we de wegen met een veel grotere geografische nauwkeu-

righeid gekarteerd en de wirwar aan legendaeenheden teruggebracht, maar was het niet mogelijk 

om (zoals door Renes destijds wel gedaan was) na te gaan waar we te maken hadden met holle 

wegen of onverharde wegen. Uit de volgende databestanden hebben we onderdelen verwerkt in de 

nieuwe lokale kaartlagen:

- TUINEN_P_p

- CULTUURHISTORIE_MONUMENT_inven_ne

- CULTUURHISTORISCHE_ELEMENTEN_2clip_ne

- KASTELEN_KASTEELDOMEINEN_P_p_c

- CULTUURHISTORIE_kruisen_p

- RIJKSMONUMENTEN_P_p_Clip_ne

- CULTUURHISTORISCHE_ELEMENTEN_c_ne

- NEDERZET_GEWAARD_ZL_KRT3_V_v_c

- HISTORISCHE_BUITENPLAATSEN_V_c

Waar mogelijk is de inhoud van deze bestanden, indien hieruit objecten zijn overgenomen, inhou-

delijk verbeterd door bijvoorbeeld de ligging te preciseren. De gekozen insteek was vooral om 

alles te herstructureren in thematische databases, ongeacht de bron.16

2.4.3 Nieuwe inventarisaties
Bureaustudie door RAAP
De provinciale inventarisatie heeft tot doel gehad een overzicht te geven van cultuurhistorische 

waarden op een provinciaal schaalniveau. Dat betekent impliciet ook dat specifieke waarden die 

van belang zijn op een gemeentelijk schaalniveau, niet in die kaart zijn opgenomen. Om die lacune 

te vullen zijn op basis van kaartstudie, met name van de kadastrale minuutplans en diverse gene-

raties topografisch kaartmateriaal, elementen geïnventariseerd en naar type op de gemeentelijke 

cultuurhistorische waardenkaart gepresenteerd. Hierbij hebben we een thematische database-

structuur opgebouwd die correspondeert met de legenda van de kaarten en waar ook (indien bruik-

baar) de provinciale gegevens in zijn ondergebracht.

Het betreft allereerst de historische nederzettingslocaties op basis van het kadastraal minuutplan 

uit 1842.17 Deze nederzettingslocaties geven weer waar op een zeker moment18 bebouwing stond. 

Dat heeft een historisch-geografische betekenis omdat het wat zegt over de nederzettingsstruc-

tuur, maar is daarnaast ook van belang voor de archeologische en bouwhistorische verwachting. 

16 
Let op: de kartering van historische nederzettingen (geel gearceerd op de kaart) heeft alleen plaatsgevonden voor de voormalige gemeente Sus-
teren. De gemeente Echt viel onder de inventarisatie Noord- en Midden-Limburg en daarin is geen aandacht besteed aan de nederzettingen. Dit 
hebben we ondervangen door in de landschapskartering voor de gehele gemeente de historische kernen te begrenzen. De categorie ‘historische 
nederzettingen’ uit de provinciale inventarisatie heeft daardoor beperkte meerwaarde. Verder is het aanbevelenswaardig dat de provincie op haar 
website een module toevoegt waarop gebruikers een gewijzigd bestand kunnen indienen, waarmee de bestaande bestanden verbeterd kunnen 
worden.

17 
Overigens zijn de kaarten als instrument in 1842 in werking getreden, maar heeft de kartering (op basis van een opmerking op één van de kaart-
bladen) waarschijnlijk al in 1819 plaatsgevonden. De afgebeelde situatie is dus nog iets ouder. Wel heeft er nog in 1839 een aanpassing plaatsge-
vonden. De omvang daarvan is nog niet duidelijk (bron: W. Schulpen, Susteren).

18 
IJkjaar is 1842, de oudst bekende nauwkeurige kartering van de stedenbouwkundige structuur.
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In of onder het huidige pand op die plek kunnen immers nog sporen van vroegere bewoning voor-

komen. Deze historische nederzettingslocaties zeggen dus iets over hoe een nederzetting vroeger 

in elkaar zat, niet welke molens en huizen er ooit in de hele gemeente hebben gestaan of waar nu 

nog oude huizen staan. Dit onderdeel is vooral van belang om gedetailleerd na te kunnen gaan of 

de bebouwing in het verleden verspreid lag of geclusterd in een dorp, etc. Het ijkjaar 1842, het jaar 

waarin in Limburg het kadaster werd ingevoerd, geeft een goede impressie van de structuur voor 

de industrialisatie van Nederland.

Verder gaat het om een verdere detaillering van alle wegen en paden en van de 

waterstaat(swerken), zoals waterlopen en brug- en vonderlocaties. Naast correcties op de 

bestaande provinciale inventarisaties (wegen voor de kernen, waterlopen voor de gehele 

gemeente), die op gemeentelijk schaalniveau slecht bruikbaar bleken, hebben er dus voor wat 

betreft wegen, waterstaatswerken en historische nederzettingslocaties ook aanvullingen plaats-

gevonden. Daarbij is de gekozen methodiek (periodisering, opzet databases) zo gekozen dat dit 

handvatten biedt voor een eventuele vervolgcorrectie.

De inventarisatie van opgaand groen is aangevuld met databases van de Stichting Instandhouding 

Kleine Landschapselementen Limburg.

De historische nederzettingslocaties zijn voor het toenmalige buitengebied als puntlocaties weer-

gegeven. Dat geeft voldoende informatie om de situering ervan in te schatten. Voor de grotere 

kernen van de gemeente Echt-Susteren ligt dat iets anders. Het plaatsen van stippen op alle huis-

jes in de stadskern van Echt, Susteren en Nieuwstadt zou een puntenwolk zonder duidelijke dui-

ding opleveren. Om die reden is ervoor gekozen om bouwblokken te begrenzen en daarbij uiter-

aard de toenmalige open ruimte ook als open ruimte aan te duiden. Voor een stedenbouwkundige 

interpretatie is die benadering veel waardevoller. De begrenzing tussen beide manieren van karte-

ren (punten in het buitengebied, bouwvlakken in de kernen) is getrokken op basis van de grenzen 

van kadastrale bladen van het kadaster in 1842. We willen daarmee geen harde uitspraken doen 

over grenzen van bebouwde kommen in de 19e eeuw.

De volgende bestanden zijn door RAAP voor kaartbijlage 2 aangemaakt:

- ECHCU5_infrastructuur_punt

- ECHCU5_infrastructuur_lijn

- ECHCU5_infrastructuur_vlak

- ECHCU5_waterstaat_punt

- ECHCU5_waterstaat_lijn

- ECHCU5_waterstaat_vlak

- ECHCU5_oorlogdefensie_punt

- ECHCU5_oorlogdefensie_lijn

- ECHCU5_oorlogdefensie_vlak

- ECHCU5_economie_vlak

- ECHCU5_opgaandgroen_punt

- ECHCU5_opgaandgroen_lijn
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- ECHCU5_opgaandgroen_vlak

- ECHCU5_religie_vlak

- ECHCU5_verkaveling_lijn

- ECHCU5_histned_punt

- ECHCU5_histned_vlak

- ECHCU5_rijksmonument_1dec2014

- ECHCU5_rijksmonumenten_buitenplaatsen

- ECHCU5_kastelen_punt

- ECHCU5_bebouwing_punt

- ECHCU5_gewaardeerdenederzetting_punt

Inbreng door heemkundekringen
De gemeente Echt-Susteren hechtte om begrijpelijke redenen grote waarde aan het inzetten van 

heemkundekringen bij het samenstellen van de cultuurhistorische waardenkaart. Niet alleen is het 

een goede manier om (een deel van de) inwoners van de gemeente bij het project te betrekken, 

ook kan er de nodige kennis naar boven komen die anders verborgen zou blijven. Om die reden is 

binnen dit project voorzien in de samenwerking met amateurs via vier lijnen:

- het instrueren van leden van heemkundekringen over gewenste gegevens en deze vervolgens 

volgens een vaste procedure via veldwerk te laten verzamelen;

- het organiseren van een workshop in het gemeentehuis om met een wat breder gezelschap de 

conceptkaart te bespreken;

- het uitvoeren van een waardering van de reeds bekende en nieuw geïnventariseerde, niet-

beschermde historische bouwkunst;

- het leveren van een bijdrage aan de beschrijving van de cultuurhistorisch waardevolle 

ensembles.

Op de cd-rom bij dit rapport zijn de inventarisatieformulieren opgenomen die aan de heemkunde-

kringen ter beschikking zijn gesteld om de informatie te verzamelen. 

De heemkundekringen hebben voornamelijk met betrekking tot de volgende aspecten materiaal 

aangeleverd (achter de activiteit de eerste letter van het werkgebied van de kringen: E = Echt, S = 

Susteren, N = Nieuwstadt):

- rijksmonumenten, MIP-objecten: controle geregistreerde gegevens, actualisering m.b.t. staat 

MIP-objecten (E, S, N);

- beeldbepalende panden: nieuwe registratie (E, S, N);

- opgaand groen: nieuwe registratie (E, S);

- diverse categorieën aan landschapselementen: oorlog en defensie, economie, bestuur, religie, 

gedenktekens, etc. (E, S, N).

Opgaand groen en de overige categorieën aan landschapselementen hebben geen uitput-

tend karakter gehad. Hierbij is vooral opgenomen wat bij de kringen bekend was. De check van 

het gebouwd erfgoed tijdens de inventarisatie en het vervolgens uitvoeren van de waardering 

waren binnen de gekozen methodiek wel volledig (met name op coördinaten, adressen en op de 
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eventue le sloop sinds de inventarisatie). Bij de nieuwe inventarisatie van beeldbepalende panden 

speelden naast een algemene architectuur- en bouwhistorische invalshoek (afwezigheid van 

spouw, intactheid van het object) vooral de cultuurhistorische betekenis (lokale sociaal-maat-

schappelijke betekenis van het pand en zijn bewoners) en de kenmerkendheid voor het lokale 

gebouwde erfgoed (zoals de poorten in Nieuwstadt) een rol. De inventarisatie besloeg de periode 

tot en met 1940 en voor Echt tot en met 1950. De database, zoals aangeleverd door de heemkun-

dekringen, is aangevuld met de inventarisatie van kerkgebouwen van na 1940 in Limburg.19 

De inventarisatie van het gebouwd erfgoed had met name tot doel een kennisdatabase aan te 

leggen, op basis waarvan later beredeneerde keuzes voor bescherming en borging gemaakt 

kunnen worden. De database biedt een inzicht in wat vanuit de heemkundekringen belang-

rijke bebouwing wordt gevonden. De mening van experts (architectuurhistorici) is er nu niet in 

betrokken, zij vormde de basis van de data (MIP). De inventarisatie, met name waar het gaat om 

gebouwd erfgoed uit de periode na de Tweede Wereldoorlog, heeft vanuit dat perspectief dus geen 

uitputtend karakter. In het kader van de waardering werden op meerdere criteria scores toege-

kend. Kwam een totaalscore boven de 80 uit, dan wordt het pand van gemeentelijk belang geacht.

Tevens vervulden de heemkundekringen een belangrijke rol bij het formuleren en beschrijven van 

voor hen belangrijke ensembles van cultuurhistorisch erfgoed (zie kaartbijlage 3).

De landschappelijke cultuurhistorische databases van de heemkundekringen zijn bewerkt met 

informatie die tot en met 15 juni 2012 is aangeleverd.20 De databases met beeldbepalende bebou-

wing zijn tot en met december 2014 bijgewerkt.

De volgende bestanden zijn op aanwijzing van de heemkundekringen door RAAP voor kaartbijlage 

2 aangemaakt:

- ECHCU5_bouwkunst_5dec2014

- ECHCU5_bouwkunst_5dec2014_80enhoger

19 
Jacobs & Wiekart, 2003; de informatie is gedestilleerd uit http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl. De kerk in Echt is later uit de lijst verwijderd 
omdat het gebouw inmiddels gesloopt is.

20 
Dit geldt niet voor informatie over de aardkundige kaart (m.n. steilranden) en de begrenzingen en toevoegingen m.b.t. de aardkundige en cultuur-
historische ensembles. Die informatie is bijgewerkt tot en met 10 juli 2012.
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3 Toelichting op de kaarten

3.1 Aardkundige waardenkaart
In deze paragraaf gaan we in op de geo(morfo)logische processen die het ‘natuurlijke’ landschap 

hebben gevormd, welke hoofdindeling daaruit herleid kan worden en tot welke afzonderlijke aard-

kundige landvormen deze hoofdindeling verder opgesplitst zijn (kaartbijlage 1).

3.1.1 Geo(morfo)logische processen
Voor een uitgebreide toelichting op de chronologische ontwikkeling van het landschap in de 

gemeente Echt-Susteren wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van RAAP-rapport 1951, deelrapport 

II.21 Hier wordt volstaan met een beknopte toelicht op de belangrijkste geologische en geomorfolo-

gische processen.

De Maas en de wind zijn de belangrijkste vormende krachten geweest van het abiotische land-

schap in de gemeente Echt-Susteren. Over een periode van duizenden jaren zijn de aard en inwer-

king van deze krachten gestuurd door klimatologische veranderingen. Met name de invloed van de 

afwisseling van glacialen (ijstijden) en interglacialen (tussenijstijden) gedurende het Pleistoceen 

is van grote invloed geweest op de landvormen die in de gemeente te vinden zijn. Als reactie op 

de klimaatwisselingen sneed de Maas zich herhaaldelijke in, waarbij delen van de voormalige dal-

vlakte werden opgeruimd, maar ook delen als terrassen bewaard bleven. Doordat dit proces over 

vele honderdduizenden jaren heeft plaatsgevonden zijn meerdere terrasniveaus gevormd, waarbij 

de oudste terrassen het hoogste zijn gelegen (figuur 3). De rivierterrassen bepalen op macroni-

veau het reliëf in de gemeente Echt-Susteren.

Op microniveau hebben (meer lokale) processen van erosie en sedimentatie een belangrijke rol 

gespeeld. Wederom was water een vormende kracht, maar nu in de vorm van smeltwaterstromen 

en beken. Met name tijdens de overgangen van glacialen naar interglacialen (en in de zomerperio-

des) kwamen grote hoeveelheden smeltwater vrij. Vanwege de diep bevroren bodem (permafrost) 

stroomde dat oppervlakkig af, waarbij erosiedalen werden uitgesleten. Vaak zijn deze dalen niet 

meer watervoerend (droogdalen), al worden ze soms gebruikt door de huidige beken (beekdalen). 

De dalen versnijden de hogere terrassen in de gemeente.

Daarnaast heeft de wind in grote delen van de gemeente gezorgd voor een uitgesproken reliëf op 

microniveau. Onder de periglaciale omstandigheden tijdens de laatste twee ijstijden, vergelijkbaar 

met de toendra’s in noordelijk Siberië, werden door de wind grote hoeveelheden bodemmateriaal 

verplaatst.22 Dit heeft erin geresulteerd dat de Maasterrassen werden afgedekt met een zand- of 

leemdeken (dekzand respectievelijk löss). Vooral in droogvallende en onbegroeide rivierbeddingen 

21 
Verhoeven e.a., 2010

22 
De Mulder, e.a., 2003
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Figuur 3. Overzicht van de Maasterrassen (naar Van den Berg, 1996 en Staring Centrum/RGD, 1989).

waren de omstandigheden optimaal voor intensieve zandverstuiving door de wind. Daardoor zijn 

aan het eind van de laatste ijstijd (Late Dryas) langs de riviervlakten plaatselijk rivierduinen ont-

staan.23 Vaak ging de verstuiving door tot in de eerste fase van het Holoceen.24 

23 
De Mulder, e.a., 2003

24 
Stiboka & RGD, 1988
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Figuur 4. Uitsnede van de geologische kaart (Weerts e.a., 2006) ter hoogte van de gemeente Echt-Susteren (rode lijn).



RAAP-RAPPORT 2943
Fraaie landstreken, belangrijke wandelingen en indrukwekkende gedenktekens
Een cultuurhistorische en aardkundige waardenkaart van de gemeente Echt-Susteren (actualisatie)

32

3.1.2 Aardkundige hoofdindeling
De hierboven beschreven processen hebben geresulteerd in een landschap met duidelijke en 

onderscheidende karakteristieken. Op het hoogste schaalniveau kan een aardkundige hoofdin-

deling worden gemaakt in Hoog van Koningsbosch, Maasterrassen, eolische ruggen en bekkens 

(dekzand en rivierduinen), holoceen Maasdal en beekdalen. Hier volgt een korte toelichting op de 

ontstaanswijze en morfologie van deze vijf landschapstypen.

Hoog van Koningsbosch
De oudste en hoogst gelegen terrasniveaus van de Maas zijn te vinden op het Hoogterras, ook 

wel aangeduid als het Hoog van Koningsbosch. Hier komen oude zanden en grinden van Rijn en 

Maas (Formatie van Sterksel25) dicht onder het maaiveld voor. Met name de hoogste delen van het 

Hoog van Koningsbosch zijn bedekt met een lössdeken (figuur 4, code Bx7). Hoewel het ‘Hoog’ in 

de dalende Roerdalslenk ligt, heeft het vanaf het Midden Pleistoceen weinig bodemdaling gekend 

waardoor de oude afzettingen nu als een uitgesproken plateauterras in het landschap liggen.26 In 

het overige deel van de gemeente zijn de afzettingen van de Formatie van Sterksel diep weggezakt 

en in de loop van het Pleistoceen met dikke pakketten jongere Maassedimenten bedekt geraakt.

Maasterrassen
Nadat de Maas in het Holsteinien het Hoog had verlaten, werd een nieuwe dalbodem gevormd. 

Door herhaaldelijk insnijding van de Maas, onder invloed van klimaatwisselingen tijdens de voor-

laatste en laatste ijstijd (Saalien en Weichselien), werd het stroomdal herhaaldelijk verdiept en 

zijn de restanten van de voormalige stroomdalen als dalvlakteterrassen in het landschap bewaard 

gebleven: de Maasterrassen. Er is onderscheid te maken tussen de (grofzandige) rivierterras-

sen uit het Saalien (terras van Caberg 3 en terras van Eisden-Lanklaar27) en de jongere, wat lager 

gelegen terrassen uit het Weichselien (figuur 3). De overgang van terrassen uit het Saalien naar 

die uit het Weichselien is herkenbaar als een trede in het landschap (van ca. 31 m +NAP naar ca. 

28 m +NAP), veelal gemarkeerd door een restgeul.28 Deze geul is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar 

tussen Susteren en Dieteren (Taterbosch). 

Het oudste (bewaard gebleven) terrasniveau uit het Weichselien (terras van Mechelen aan de 

Maas) is gevormd in het Pleniglaciaal, de koudste fase van het Weichselien. Een restant hier-

van bevindt zich in de gemeente nog tussen Echt en Maasbracht. Door het koude klimaat en de 

on regelmatige sedimentaanvoer had de Maas een vlechtend karakter. Het terras wordt daardoor 

doorsneden door een complex van stroomgeulen.29 Een niveau lager ligt in de gemeente het terras 

van Geistingen. Dit is gevormd aan het begin van het Laat Glaciaal, een periode waarin klimaat-

wisselingen elkaar snel opvolgden. Het laatste terrasniveau (het Late Dryasterras) komt in de 

gemeente niet voor. Omdat het in andere delen van het Maasdal vrijwel overal is terug te vinden, 

lijkt het aannemelijk dat het in de gemeente Echt-Susteren door de eroderende werking van de 

25 
Westerhoff, 2003

26 
Staring Centrum & RGD, 1989

27 
Verlaten eind Saalien; Van den Berg, 1996

28 
Staring Centrum & RGD, 1989

29 
Staring Centrum/RGD, 1989
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Figuur 5. Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Het reliëf van de dwarsdoorsnede A-A’ is weergegeven 
in figuur 6. De pijl geeft de rand van het Hoog van Koningsbosch aan.
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Maas tijdens het Holoceen is opgeruimd. Kenmerkend voor de laagste Maasterrassen is dat naast 

zand en grind ook kleiige afzettingen voorkomen, met name in de oude stroomgeulen. Deze klei is 

afgezet toen de rivier zich in het holocene dal terugtrok en alleen bij hoogwater nog de terrassen 

overstroomde, waarbij de geulen weer watervoerend werden. De oude geulen laten zich bodem-

kundig dan ook duidelijk onderscheiden van de omringende hogere zandbanken.30

Eolische ruggen en bekkens
Met name in het noordelijk deel van de gemeente, ten oosten van Sint Joost, worden delen van de 

Maasterrassen uit het Saalien gemaskeerd door afdekkende eolische zanden. Plaatselijk is het niet 

meer dan een dunne laag golvend dekzand, waar het reliëf van de terrassen nog doorheen sche-

mert (figuur 4, code Be4). Maar op andere plekken zijn hogere duinen opgewaaid die zich kenmer-

ken door een uitgesproken reliëf (rivierduinen; figuur 4, code Bx4). Het zand is veelal afkomstig uit 

de tijdens koude perioden droog liggende en onbegroeide beddingen en werd door sterke westen 

winden aan de oostzijde tot duinen opgewaaid. Op de plaatsen waar het zand was weggewaaid, 

bleven soms diepe uitblazingsbekkens in het landschap achter; zij vormen als het ware de negatie-

ven van de duinen. De uitgestoven vlakten (uitblazingsbekkens) en opgestoven landduinen zijn op 

het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) duidelijk herkenbaar ten oosten van St. Joost (figuur 

5). In feite vormen zij de meest zuidelijke Maasduinen die zich ten oosten van de Maas uitstrek-

ken tot bij Gennep. De duinen hebben vaak een paraboolvorm en zijn van zuidwest naar noord-

oost georiënteerd. Het hoogteverschil varieert van ca. 1 tot ruim 3 m over zeer kort afstand (minder 

dan 50 m). Het grootste uitblazingsbekken bevindt zich tussen de noordgrens van de gemeente en 

Montfort (het Groot Broek) en hier is zelfs sprake van hoogteverschillen van meer dan 5 m.

Holoceen Maasdal
Het huidige holocene Maasdal vormt in feite het volgende terrasniveau ‘in wording’. In de over-

stromingsvlakte zet de Maas tijdens perioden van hoog water nog altijd sedimenten af. Dat de 

rivier daarbij haar loop regelmatig heeft veranderd, blijkt wel uit het feit dat de overstromingsvlakte 

wordt doorsneden met oude stroomgeulen en hoefijzervormige meanders (ook herkenbaar op het 

AHN ten westen van Roosteren; zie figuur 5). Met name vanaf de Bronstijd is op grote schaal weer 

klei afgezet, vooral op de oevers van de huidige rivierloop, waardoor een soort oeverwallen zijn 

ontstaan.

Beekdalen
De beken die voor de lokale afwatering van het gebied zorgden, volgden voornamelijk de oude 

geulen van de vlechtende en meanderende Maas. De Geleenbeek en Roode Beek stromen voor 

een groot deel echter dwars over een relatief hooggelegen plateauterras (tussen Nieuwstadt en 

Susteren) en vervolgen pas ten westen van Susteren hun weg weer in een oude Maasgeul. Het 

vermoeden bestaat dat de beken oorspronkelijk een dal volgden op de grens met het Hoog van 

Koningsbosch (het Haeselaarbroek), maar dat dit dal als gevolg van intensieve zand verstuiving 

aan het eind van het Weichselien is dicht gestoven, zodat de beken gedwongen werden een 

andere loop te zoeken. Kenmerkend voor de dalen van de huidige beken is dat ze door alle 

30 
DLO-Staring Centrum, 1993
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landschappelij ke zones heen lopen. Ontspringend in de hogere delen (Hoogterras of het heuvel-

land) stromen ze over de Maasterrassen en monden uiteindelijk uit in het holocene Maasdal.

3.1.3 Aardkundige landvormen en aardkundig waardevolle gebieden
De resultaten van het onderzoek zijn vertaald in een aardkundige waardenkaart (kaartbijlage 1). 

Wanneer de gemeente van west naar oost doorkruist wordt, dan worden alle landschappelijke 

hoofdeenheden aangedaan. Kenmerkend is ook dat alle hoofdeenheden als zodanig herkenbaar 

zijn. Dit is duidelijk zichtbaar gemaakt op een doorsnede van het AHN (figuur 6). Hierop zijn de 

landschappelijke hoofdindelingen weergegeven, evenals de verschillende terrasniveaus en enkele 

topografische gegevens. 

De aardkundige hoofdindeling (landschapstypen) is verder opgesplitst in aardkundige landvormen. 

De aar  dkundige waardenkaart is grafisch zodanig uitgewerkt dat alle afzonderlijke landvormen zijn 

weergeven, maar op een hoger schaalniveau ook de landschappelijke hoofdindeling te herleiden 

is. Daarnaast zijn ook aardkundig waardevolle gebieden (ensembles) afgebeeld. 

Aardkundige landvormen
Hieronder volgt een korte toelichting op de kaartbijlage, inzoomend van de landschappelijke 

hoofdindeling naar de daarbinnen benoemde landvormen. Per landvorm staat ook een verwijzing 

naar een referentiefoto. Deze zijn terug te vinden in bijlage 1.

Op het Hoog van Koningsbosch (purpertinten) zijn de volgende landvormen onderscheiden:

- plateaus: vlakke hooggelegen delen (referentiefoto 1);

- wanden: hellingen rond de droogdalen, maar ook de treden tussen terrasniveaus (referentiefoto 2);

Figuur 6. Doorsnede van west naar oost van het reliëf (rode lijn; zie A-A’ in figuur 5) in de gemeente 
Echt-Susteren.
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- glooiingen: glooiingen van hellingafspoeling materiaal en daluitspoelingswaaiers aan de voet 

van het Hoog (referentiefoto 3);

- dalen: niet watervoerende (droog)dalen die de plateaus en wanden doorsnijden (referentiefoto 

4). Opvallend is het grote centrale droogdal midden op het Hoog. Dit dal betreft een voormalige 

geul van de Maas. Deze is tijdens het Holsteinien interglaciaal gevormd, toen de Maas zich als 

meanderende rivier geleidelijk naar het westen verplaatste en zich daarbij in de oudere afzet-

tingen insneed.31

De Maasterrassen (groentinten) liggen ingeklemd tussen het Hoog en het holocene Maasdal. 

Binnen de verschillende terrasniveaus zijn de volgende landvormen onderscheiden:

- terrassen: vlakke voormalige dalbodems, gekenmerkt door een zwak golvend reliëf van geulen 

en zandbanken (referentiefoto 5);

- reliëflijnen: steilranden tussen terrasniveaus (referentiefoto 6);

- geulen: laagtes die de terrassen doorsnijden, vaak langs de terrastreden en in veel gevallen de 

dalen voor de huidige beken (referentiefoto 7);

- dalen: niet watervoerende kleinschalige dalen ontstaan door erosie op overgangen van hoog 

naar laag.

Eolische ruggen en bekkens (geeltinten) dekken de Maasterrassen in het noordelijk deel van de 

gemeente af. Er is onderscheid gemaakt in:

- terrassen: dunne laag dekzand, waardoor het reliëf van de onderliggende terrassen vorm bepa-

lend is (referentiefoto 5);

- glooiingen: zwak golvende dekzanden, niet uitgesproken genoeg om ruggen te begrenzen 

(referentiefoto 8);

- ruggen: uitgesproken dekzandruggen met uitgesproken maar niet extreem hoogteverschil (refe-

rentiefoto 9);

- duinen: rivierduinen meestal aan de oostzijde van uitblazingsbekken met extreme hoogtever-

schillen (referentiefoto 10);

- bekkens: uitblazingsbekkens meestal begrensd door opgestoven duinen (referentiefoto 11).

Het holocene Maasdal vormt op macroniveau het dal dat de Maas sinds de start van het Holoceen 

in de oudere afzettingen heeft uitgesleten. Daarbinnen komen de volgende landvormen voor:

- geulen: veelal hoefijzervormige voormalige geulen van de zich verleggende meanderende 

Maas (referentiefoto 12);

- vlaktes: breed uitgesleten Maasdal (referentiefoto 13); er is onderscheid te maken in hoger 

gelegen delen (de oudste delen van het holocene Maasdal) en lager gelegen delen (de huidige 

dalbodem);

- ruggen: hogere delen in het Maasdal, waar door opslibbing een soort oeverwallen zijn ontstaan;

- wielen: naast de geulen, ruggen en vlaktes landvormen zijn binnen het Holocene Maasdal 

enkele bijzondere indirect door de mens beïnvloedde landvormen aanwezig: wielen (referen-

tiefoto 14). Deze zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken, waarbij achter de doorbraak een 

kolk ontstond, waarin door de kracht van het water de grond diep is weggeschuurd.

31 
Staring Centrum & RGD, 1989
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Onder de beekdalen zijn de huidige water lopen gevat. Zij hebben de volgende landvormen in het 

landschap gevormd:

- geulen: voormalige geulen van de Maas, nu benut door (gegraven) beken (referentiefoto 15);

- dalen: door de beken uitgesleten dalen (referentiefoto 16);

- terrassen: hoger gelegen vlaktes van beekafzettingen, waarin de beek zich heeft ingesneden.

Aardkundig waardevolle gebieden
Op basis van de onder § 2.2.5 toegelichte uitgangspunten zijn in de gemeente vijf gebieden aan-

gewezen die op basis van het ensemble van aanwezige landvormen en de herkenbaarheid daar-

van als aardkundig waardevol aangemerkt kunnen worden. De verschillende gebieden zijn in tabel 

6 kort beschreven.32

Aan de hand van de (redengevende) criteria wordt hierna een uitgebreide toelichting gegeven 

op de 5 begrensde aardkundig waardevolle gebieden. Daarbij dient bedacht te worden dat de 

begrensde aardkundig waardevolle gebieden gezamenlijk voldoen aan het eerste criterium dat 

alle landschappelijke hoofdeenheden vertegenwoordigd moeten zijn, te weten Beekdal (De Horst), 

Dekzand (Broek en Hei), Holocene Maasdal (Oude Maas), Hoog van Koningsbosch (Op d’n Berg), 

Maasterrassen (alle gebieden) en Rivierduin (Broek en Hei). Dat alle gebieden de Maasterrassen 

omvatten is te wijten aan het feit dat de Maasterrassen de basis van het landschap in de gemeente 

Echt-Susteren vormen.

32 
Aardkundig waardevol gebied 3 is op verzoek van gemeente en heemkundekringen naar het zuiden toe vergroot ten opzichte van de eerdere 
kartering van RAAP.

Tabel 6. Overzicht en beschrijving van de aardkundig waardevolle gebieden in de gemeente Echt-Susteren.

ID hoofdindeling vormen naam omschrijving

1 Maasterrassen, beekdal terrasruggen, geulen en 
dalvormi ge laagten

Rooterbeek 
(referentiefoto 17)

Typevoorbeeld van een vlechtend versneden 
Maasterras. Zeer reliëfrijk met herkenbare zand-
ruggen en geulen waarin de huidige beken lopen.

2 Maasterrassen terras(vlakte) en geulen ’Doort-Taterbos 
(referentiefoto 18)

Typevoorbeeld van een reliëfrijk dalvlakteterras. 
De hogere terrasdelen worden begrensd door een 
uitgesproken, deels watervoerende meanderende 
geul op overgang naar het hogere terrasniveau.

3 Maasterrassen, dekzand, 
rivierduin

terras(vlakte), glooiingen, 
ruggen, duinen en bekkens

Reigelsbroek 
(referentiefoto 19)

Typevoorbeeld van het eolische beïnvloede land-
schap. Met diepe uitblazingsbekkens, omringd 
door hoge steile stuifduinen. Bovendien omvat dit 
gebied de transitiezone tussen de zandruggen en 
de onbedekte Maasterrassen.

4 Maasterrassen, Hoog 
van Koningsbosch

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

Haeselaarsbroek 
(referentiefoto 20)

Typevoorbeeld van de overgang van het versneden 
middenterras naar het Hoog van Koningsbosch. 
De overgang wordt gemarkeerd door een steilrand, 
doorsneden met droogdalen en met glooiingen van 
hellingmateriaal aan de voet.

5 holoceen Maasdal (rivier)vlakte en geulen Oude Maas 
(referentiefoto 21)

Typevoorbeeld van het Holocene rivierdal. Geken-
merkt door verlaten Maasgeulen, grenzend aan 
hogere terrasdelen, doorsneden met huidige 
beeklopen.
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1. Aardkundig waardevol gebied De Horst is gelegen in de landschappelijke hoofdeenheid Maas-

terrassen en omvat bovendien Beekdalen. De typerende landvormen bestaan uit terras(ruggen) 

en geulen/dalvormige laagten, die in sterke onderlinge samenhang voorkomen en vanwege de 

aanzienlijke hoogteverschillen als zodanig duidelijk in het veld herkenbaar zijn. De voorma-

lige stroomgeulen van de Maas vormen nu de dalen van de Vulensbeek en de Nieuwe Graaf. 

Het feit dat hier nog altijd water stroomt, maakt ook voor een ‘leek’ duidelijk dat de geulen door 

water zijn uitgesleten. Het gebied omvat in het westen bovendien een reliëftrede naar een lager 

gelegen terrasniveau als resultante van de zich tijdens het Pleistoceen herhaaldelijk insnij-

dende Maas. Aardkundig waardevol gebied De Horst kan op basis van deze kenmerken binnen 

de gemeente en de regio aangeduid worden als een typevoorbeeld van een versneden terras 

van de vlechtende Maas. Ingeklemd tussen de bebouwde kernen van Slek en Pey vormt het 

een soort landschapspark. Bij de begrenzing is rekening gehouden met zowel landschappelijke 

overgangen als perceelsgrenzen en wegen.

2. Aardkundig waardevol gebied D’n Doort is gelegen in de landschappelijke hoofdeenheid Maas-

terrassen. De typerende landvormen bestaan uit een terras waar (voormalige) geulen van de 

Maas doorheen slingeren. De onderlinge samenhang is in het veld duidelijk herkenbaar in de 

afwisseling van hogere en lagere terreindelen resulterend in een zwak golvend reliëf. Het land-

gebruik draagt hier nog verder aan bij door akkers op de hogere delen en natte natuur in de 

lagere delen, zodat de verschillende landvormen ook voor een ‘leek’ eenvoudig herkenbaar 

zijn. Het gebied omvat in het noorden bovendien een reliëftrede naar een hoger gelegen ter-

rasniveau als resultante van de zich tijdens het Pleistoceen herhaaldelijk insnijdende Maas. 

De terrasovergang wordt begrensd door een uitgesproken, deels watervoerende voormalige 

Maasgeul. Aardkundig waardevol gebied D’n Doort kan op basis van deze kenmerken binnen 

de gemeente en de regio aangeduid worden als een typevoorbeeld van een reliëfrijk dalvlakte-

terras van de Maas. Gelegen in een oude bocht van de Maas vormt het een geïsoleerd, rustig, 

landelijk gebied. De begrenzing is in eerste instantie gebaseerd op de landschappelijke gaaf-

heid en herkenbaarheid, rekening houdend met perceelsgrenzen en infrastructuur.

3. Aardkundig waardevol gebied Broek en Hei is gelegen in de landschappelijke hoofdeenhe-

den Maasterrassen, Dekzand en Rivierduin. Het Maasterras vormt de basis van het landschap, 

waar onder invloed van zandverstuiving eolische landvormen zijn ontstaan. De typerende land-

vormen bestaan uit terras(vlaktes), glooiingen, ruggen, duinen en bekkens. In dit gebied is de 

onderlinge samenhang dermate sterk en goed in het veld herkenbaar dat voor een ‘leek’ direct 

duidelijk is dat het hier een door de wind gevormd duingebied betreft. Uitgeblazen laagtes gren-

zen namelijk direct aan hoog opgewaaide duinen, waardoor op korte afstand reliëfverschil-

len voorkomen die hun gelijke alleen kennen in de duinen langs de kust. Kenmerkend en (met 

enige kennis) in het veld duidelijk herkenbaar, zijn de zogenaamde paraboolduinen, ontstaan 

door langdurige verstuiving en daardoor geleidelijke migratie van de duin. Deze duinvormen 

zijn typisch voor de aan het eind van de laatste ijstijd gevormd Maasduinen waarvan Broek en 

Hei in feite de meest zuidelijke verbreiding vormen. Bovendien omvat het gebied in het oosten 

de transitiezone tussen het met eolisch zand bedekte landschap en de onbedekte Maaster-

rassen. Aardkundig waardevol gebied Broek en Hei kan op basis van deze kenmerken binnen 
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de gemeente en de regio aangeduid worden als een typevoorbeeld van een eolisch beïnvloed 

landschap. Ingeklemd tussen Sint Joost en Montfort vormt dit gemeentegrens overschrijdende 

gebied een zeer reliëfrijk eiland te midden van de vlakkere, voor de landbouw ontgonnen Maas-

terrassen. Binnen de begrenzing zijn, rekening houdend met perceelsgrenzen, alle landvormen 

vertegenwoordigd. Het gebied overschrijdt de gemeentegrens omdat het grootste uitblazings-

bekken (het Groot Broek) zich hier overheen uitstrekt.

4. Aardkundig waardevol gebied Op d’n Berg is gelegen in de landschappelijke hoofdeen-

heden 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 erosieproces-

sen 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 dui-

delijk 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 heu-

velland (Hoog van Koningsbosch) naar de lagere, vlakkere Maasterrassen. 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 landvor-

men. Een klein stuk Duitsland is bij het gebied betrokken omdat hier de hoogteverschillen maxi-

maal zijn.

5. Aardkundig waardevol gebied Oude Maas is gelegen in de landschappelijke hoofdeenheid 

Holocene Maasdal. Omdat dit de laatste insnijding van de Maas betreft, kan het gebied in the-

orie ook als Maasterras benoemd worden. Het meeste zuidelijk deel (ten noorden van Roos-

teren) ligt bovendien hoger, zodat het een soort sub-terrasniveau vormt. Het lagere deel ken-

merkt zich door de typerende landvormen vlakte, doorsneden met een uitgesproken geul. 

Omdat deze geul tegenwoordig door de Geleenbeek wordt gevolgd om verderop in de Maas 

uit te monden, is ook voor een ‘leek’ duidelijk dat de geul door water is uitgesleten. De oevers 

van de geul zijn herkenbaar als onontgonnen, uiterwaard-achtige gebieden, waarvan duide-

lijk is dat ze bij hoogwater als eerste overstromen. Aardkundig waardevol gebied Oude Maas 

kan op basis van deze kenmerken binnen de gemeente en de regio aangeduid worden als een 

typevoorbeeld van een het Holocene rivierdal, met actieve en verlaten Maasgeulen grenzend 

aan regelmatig overstroomde uiterwaarden. Ingeklemd tussen de Maas en de Hoge weg tussen 

Roosteren en Aasterberg, vormt dit gebied een door de mens enigszins vergeten gebied waar 

de landschapsvormende processen echter nog altijd een actieve rol spelen.
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3.1.4 Steilranden
Voor de waardering van de (ten opzichte van de oorspronkelijke aardkundige waardenkaart) 

opnieuw gedefinieerde reliëflijnen is uitgegaan van een combinatie van het hoogteverschil en 

de herkenbaarheid. Allereerst is het hoogteverschil door vertaald in vier reliëfklassen: 1. relatief 

beperkt hoogteverschil (0,5-1 m); 2. relatief middelmatig hoogteverschil (1-2 m); 3. relatief groot 

hoogteverschil (2-7 m); 4. relatief zeer groot hoogteverschil (>7 m). Vervolgens is aan alle reliëflij-

nen een herkenbaarheidswaardering toegekend, zijnde: slecht, matig, goed of zeer goed (zie refe-

rentiefoto’s 22-24; bijlage 1). Op basis van de combinatie tussen reliëfklasse en herkenbaarheid 

zijn de reliëflijnen vervolgens op de aardkundige waardenkaart geprojecteerd. De reliëflijnen zijn 

aan de hand van een uniek ID-nummer beschreven in bijlage 2. 

3.2 Cultuurhistorische landschapstypen
In deze paragraaf gaan we in op de kartering van de cultuurhistorische landschappen. Zoals reeds 

in § 2.3 is aangegeven staat deze kartering op zichzelf. De aanwezige aardkundige landvormen 

blijken vaak sturend te zijn geweest in de occupatie van een gebied, maar kunnen niet één op één 

over worden genomen. De gekarteerde landschappen zijn afgebeeld op kaartbijlage 2.

3.2.1 Algemeen
De gehele gemeente Echt-Susteren kan tot het landschapstype van de rivierterrasontginnin-

gen worden gerekend.33 Als we wat verder inzoomen, blijkt al dat de variatie veel groter is en dat 

het beeld juist heel divers is. Niet alleen kennen rivierterrasontginningen per definitie (letterlijk) 

meerdere landschappelijke niveaus, ook kunnen er grote verschillen zijn ontstaan door het voor-

komen of juist ontbreken van afzettingen op de pleistocene rivierzanden. Hydrologie speelt voor 

het (agrarisch) gebruik van dergelijke landschappen bijvoorbeeld een belangrijke rol. De verdere 

onderverdeling levert binnen het ene ‘hoofdcultuurlandschap’ van Echt-Susteren niet minder dan 

37 ‘sublandschapstypen’ binnen tien clusters op. Deze 37 historische landschapstypen vormen de 

belangrijkste uitkomst van de kartering.

In deze paragraaf zullen we van die 37 cultuurhistorische landschappen bespreken wat hun pri-

maire kenmerken zijn, waarin ze zich onderscheiden en in hoeverre dit historische beeld bewaard 

is gebleven.

In het GIS is een tussenniveau aangebracht. Dat heeft betrekking op het terras waar de betref-

fende ontginning zich op bevond: het Hoog van Koningsbosch (het oorspronkelijke maaiveld vóór 

de rivierinsnijding in het zuidoosten van de gemeente), het middenterras (de diverse terrasniveaus 

uit de afgelopen millennia als gevolg van rivierinsnijding) en de overstromingsvlakte (het huidige 

rivierterras). 

Tabel 7 geeft een overzicht van alle sublandschapstypen en de groepen waarin we ze kunnen 

clusteren. In de beleidsvorming kan er uiteindelijk natuurlijk voor gekozen worden om bepaalde 

33 
We sluiten hierbij aan bij systematieken die in heel Nederland worden gebruikt, zoals het GIS Histland van Alterra en Overland.
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cluster sublandschapstype code

droge kampontginningen droge kampontginning in overstromingsvlakte Rkdo

droge kampontginning met rationele structuur Rkdr

droge kampontginning met rationele structuur, deels bebost Rkdrb

droge kampontginning, onregelmatig verkaveld Rkdw

droge kampontginning met onregelmatige structuur, deels bebost Rkdwb

droge kampontginning, type open akker Rkda

halfopen kampontginning met onregelmatige structuur Rkdh

natte kampontginningen natte kampontginning met onregelmatige structuur Rknw

natte kampontginning met rationele structuur Rknr

natte kampontginning met rationele structuur, deels bebost Rknrb

beekdalen beekdal, onregelmatig verkaveld Rbi

beekdal, onregelmatig verkaveld met verspreide bebouwing Rbiv

beekdal, overwegend onverkaveld Rbn

beekdal, rationeel verkaveld Rbr

halfopen beekdal, onregelmatig verkaveld Rbw

broeken broekontginning, onregelmatig verkaveld Rbo

broekontginning, onregelmatig verkaveld, deels bebost Rbob

oude bossen oud loofbos, nu gemengd landgebruik Ruo

oud loofbos, nu overwegend gemengd bos Rug

oud loofbos, nu overwegend landbouwgrond Rul

oud naaldbos, nu gemengd landgebruik Rvo

oud naaldbos, nu overwegend gemengd bos Rvg

oud naaldbos, nu overwegend landbouwgrond Rvl

buitenplaatsen en landgoederen oud buiten Rl

bebouwing historische kern met huispercelen Sh

bebouwing met opgaande beplanting aan Maasoever Sm

riviervlakteontginningen Maasgeulontginning met overwegend onregelmatige verkaveling Rmw

Maasgeulontginning met overwegend ooibos Rmo

Maasgeulontginning, onverkaveld Rmk

overstromingsvlakte met overwegend onregelmatige verkaveling Rzw

overstromingsvlakte, overwegend onverkaveld Rzk

jonge ontginningen jonge broekontginning, nu overwegend landbouwgrond Rjl

jonge heideontginning, nu gemengd landgebruik Rho

jonge heideontginning, nu overwegend landbouwgrond Rhl

jonge heideontginning, nu overwegend naaldbos Rhn

niet-ontgonnen gebieden Maas M

niet-ontgonnen broekgebied Rw

Tabel 7. De onderscheiden clusters en sublandschapstypen.
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beleidsbeslissingen op het niveau van het cluster te nemen en bepaalde op het niveau van het 

sublandschapstype.

We hebben zoals hiervoor aangegeven naast een onderscheid in cultuurlandschapstype ook een 

onderscheid gemaakt tussen het Hoog van Koningsbosch (het niet-versneden pleistocene reliëf), 

het middenterras (de verschillende niveaus van insnijding van de Maas) en de overstromingsvlakte 

van de Maas (het huidige insnijdingsniveau). Tot op zekere hoogte kan deze indeling tot verwarring 

leiden, en wel omdat in fysisch-geografische termen dat middenterras weer uit allerlei terrassen 

bestaat. Wat wij ‘middenterras’ noemen is dus feitelijk een verzamelnaam voor meerdere terrasni-

veaus. Ons ‘Hoog van Koningsbosch’ is het oorspronkelijke maaiveld van vóór de rivierinsnijding. 

In cultuurlandschappelijk opzicht was het echter te verantwoorden om het middenterras als één 

terrasniveau te beschouwen. 

3.2.2 De cultuurlandschappen van Echt-Susteren
Algemeen
Bij de kartering hebben we een onderscheid gemaakt op basis van ouderdom. De scheids-

lijn tussen ‘oude ontginningen’ en ‘jonge ontginningen’ hebben we op het jaar 1850 gelegd, een 

gebruikelijk jaar voor historisch-geografen vanwege de beschikbaarheid van specifiek kaartma-

teriaal.34 In die periode begon men met de grootschalige bebossing en ontginning van de heide. 

We zullen zien dat men hier in de gemeente Echt-Susteren al wat eerder mee bezig was. Over de 

ouderdom van de oude ontginningen valt veel te zeggen, maar dat gaat buiten het kader van dit 

rapport. Belangrijk om te weten is dat de droge kampontginningen relatief het vroegst tot stand zijn 

gekomen, vanaf de Vroege Middeleeuwen. Verwijzingen naar de vorm van verkavelingen etc. zijn 

gebaseerd op de historische situatie (1850). De aanduiding zegt niets over wat nog aanwezig is 

van deze verkaveling. Die beoordeling is terug te vinden in de waardering.

Droge kampontginningen
Droge kampontginning in overstromingsvlakte (Rkdo)

Deze kampontginningen worden gekenmerkt door hun relatief hoge ligging in het landschap binnen 

het Maasdal. Zij waren volledig in gebruik als akkerland en hebben in beperkte mate een onderver-

deling door middel van wegen. Opgaand groen was plaatselijk aanwezig langs de randen. Bebou-

wing ontbrak binnen het landschapstype en moet in de directe omgeving vooral gezocht worden 

binnen de verschillende dorpen die langs het Maasdal gesitueerd zijn. Door veranderingen in 

grondgebruik en aanplant van opgaand groen zijn zij nog in beperkte mate als zodanig herkenbaar 

in het huidige landschap.

Droge kampontginning met rationele structuur (Rkdr)

Kampontginningen van dit type, vanouds met name in gebruik als akkerland, liggen zowel op het 

middenterras als het hoogterras. Ze worden gekenmerkt door een regelmatige verkaveling en 

wegenstructuur. Ze hebben een geringere ouderdom dan de open akkers. Bebouwing komt in zeer 

34 
We realiseren ons dat er lokaal soms een beter ijkjaar denkbaar is, bijvoorbeeld de start van grote ontginningen omstreeks 1900. We hebben er 
echter bewust voor gekozen om, in lijn met het systeem Histland, landelijk een uniforme methode te kiezen. Lokale verschillen zijn uiteindelijk wel 
af te leiden uit het resultaat van de kartering of uit verdiepende studies voor deelgebieden.
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beperkte mate in deze kampontginningen voor, en dan vaak nog aan de randen. Opgaande beplan-

ting ontbreekt vrijwel. Op het hoogterras vinden we een vrij uitgestrekt gebied met deze ontginnin-

gen langs de rijksgrens, op het middenterras hebben de ontginningen een veel geringere omvang 

en liggen ze vaak ingeklemd tussen beekdalen en broekgebieden. Op het hoogterras bevindt de 

nederzetting Koningsbosch zich grotendeels binnen deze landschappelijke eenheid. De ontginnin-

gen hebben weinig historische binding met de oude nederzettingen Echt, Susteren en Nieuwstadt, 

maar vormen de buitenste en jongste rand van het cultuurland van de plaatsen rondom Wald-

feucht. Ze kwamen in de loop van de 18e eeuw tot stand uit een ontginning van het gedegradeerde 

Koningsbos.35 Uit het jaar 1740 kennen we zo’n ontginningscampagne.36

Droge kampontginning met rationele structuur, deels bebost (Rkdrb)

Rationele kampontginningen met bos komen uitsluitend voor ten oosten van Hingen, op lage land-

duinen op het middenterras. Bebouwing ontbreekt historisch gezien in dit landschapstype, en met 

name aan de oostzijde, op de overgang naar het grote broekgebied, komt loofbos (vegetatietype 

onbekend) voor. Mogelijk gaat het hier om de nattere randen van deze kampenontginning. Verder 

komen de karakteristieken van dit landschapstype overeen met die van eenheid Rkdr.

Droge kampontginning, onregelmatig verkaveld (Rkdw)

Onregelmatig verkavelde kampontginningen vinden we uitsluitend ten oosten van Dieteren en Sus-

teren. Dit landschapstype onderscheidt zich van de voorgaande kampontginningen door een onre-

gelmatige structuur, die versterkt wordt door de aanwezigheid van opgaande beplanting, mogelijk 

overstaanders van hakhout, binnen (delen van) de kampontginning. Bebouwing ontbreekt binnen 

dit landschapstype, of is hooguit aan de randen op de overgang naar nattere gronden te vinden.

Droge kampontginning met onregelmatige structuur, deels bebost (Rkdwb)

Van de deels beboste variant van het voorgaande landschapstype vinden we slechts één voor-

beeld terug in de gemeente Echt-Susteren. Het wordt aan alle kanten omsloten door een beekdal 

en ligt tussen Echt en Dieteren. De onregelmatigheid ervan blijkt uit de begrenzing van het gebied 

(met kromme lijnen) en de onregelmatige perceelsgrenzen van het loofbos rond het centrale akker-

land. Door het gebied liepen van noord naar zuid enkele wegen, waarvan de Doorderweg nog over 

is. Het gebied is in het huidige landschap nog altijd zeer goed te herkennen. Met name aan de zuid 

en (in mindere mate) aan de westkant is het contract met het natte en lage beekdal goed zichtbaar 

gebleven. Ook de afwisseling tussen landbouwgrond en bos is blijven bestaan. De relatief hoog en 

droog gelegen uitloper aan de zuidoostelijke zijde is door herverkaveling niet meer herkenbaar.

Droge kampontginning, type open akker (Rkda)

Verreweg het grootste areaal aan oud akkerland behoort tot dit type kampontginning, dat voor-

komt op alle drie terrasniveaus binnen de gemeente Echt-Susteren (figuur 7). In Limburg spre-

ken we meestal van velden. De grootte van de open akkers varieert sterk, maar het meest in het 

oog springt het grote areaal akkerland dat de gehele gemeente van noord naar zuid doorsnijdt. 

Met name in het zuidwestelijk deel is het akkerland doorsneden door verschillende beekdalen, 

35 
Roebroeck, 1967: 27

36 
Roebroeck, 1967: 284
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waardoor het landschap wat fragmentarischer oogt dan ten noorden en oosten van Echt. Belang-

rijke kenmerken van dit landschapstype zijn de openheid, het gebruik van het land als akker, en 

het meestentijds ontbreken van bebouwing (uitgezonderd langs de randen) en opgaand groen. In 

de omgeving van Nieuwstadt werd en wordt dit landschapstype doorsneden door beken, begeleid 

door opgaand groen. Het akkerland loopt daar tot aan de oever door, en er is daar dan ook geen 

sprake van een afzonderlijk beekdallandschap dat het landschap van de open akker heeft gefrag-

menteerd. Het opgaand groen langs de beken zorgde daar uiteraard visueel wel voor. Plaatse-

lijk komen depressies in het landschap voor, die men niet als akkerland, maar als grasland heeft 

benut. Deze depressies hebben we niet tot een afzonderlijk landschapstype gerekend, maar als 

wezenlijk kenmerk van het landschap van de open akkers. In deze lagere delen zijn vaak ook de 

dorpen en stadjes gesitueerd. Het reliëf van de open akkers was en is veelal licht golvend, een 

gevolg van het reliëf van de ondergrond. Ophoging heeft vanaf het einde van de Late Middeleeu-

wen plaatsgevonden door bemesting van een mengsel van mest en heide- of beekdalplaggen.

De verkaveling is veelal door ruilverkaveling opgeschaald, al zullen op veel plekken de grenzen 

van de huidige percelen overeenkomen met de grenzen van de vroegere ontginningsblokken. Dat 

impliceert dat de vroegere percelen zijn samengevoegd tot grotere en dat er niet overal een com-

pleet nieuwe verkaveling is uitgerold. Dat valt onder meer op te maken uit het feit dat de oude 

wegen over de akkers zijn gehandhaafd en uit enkele steekproeven, onder meer ten westen van 

Gebroek. In die zin vertegenwoordigt de huidige verkaveling toch nog een zekere waarde. Er heeft 

geen gedetailleerde studie van de verkaveling plaatsgevonden.

Halfopen kampontginning met onregelmatige structuur (Rkdh)

Kenmerkend voor de halfopen kampontginningen is, naast de onregelmatige structuur die al in de 

naam vervat zit, de aanwezigheid van bredere houtsingels dan in de hiervoor genoemde typen. We 

vinden deze kampontginningen op de overgang van de open akker (Rkda) van Echt naar de deels 

beboste kampontginningen (Rkdrb) ten zuidoosten van Hingen. Tussen de omzoomde bouwland-

kampen, vaak met afgeronde hoeken die naar de ondergrond zullen verwijzen, lagen depressies. 

Het landschap heeft zijn beslotenheid deels weten te behouden en vormt nog steeds een fraaie 

overgang tussen de twee bovengenoemde landschappen.

Natte kampontginningen
Natte kampontginning met onregelmatige structuur (Rknw)
Het enige gebied dat we als natte kampontginning met een onregelmatige structuur kunnen type-

ren, lag ten zuiden van de oude kern van Susteren op het dalvlakteterras. Een zeer onregelma-

tige verkaveling met bochtige percelen, zowel gras- als akkerland en veel perceelsrandbeplanting 

waren de belangrijkste kenmerken. Bebouwing ontbrak. Het gebied is voor de helft bebouwd door 

de uitbreiding van Susteren in zuidelijke richting. Aan weerszijden van de Elzenweg liggen de relic-

ten van dit gebied, waarvan beplanting en verkaveling overigens volledig veranderd zijn.

Natte kampontginning met rationele structuur (Rknr)

De enige (maar uitgestrekte) natte kampontginning met een rechtlijnige structuur ligt in het noord-

oosten van de gemeente op het middenterras, niet ver ten zuiden van Montfort. De ontginning, 
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waarvan de boerderij Putbroek deel uitmaakt, bestaat uit blokvormige percelen wei- en akkerland 

en naaldbos. De wegen kenden laanbeplanting, en op een paar locaties lagen boerenerven met 

bebouwing. Ook op de randen van de percelen stond opgaande beplanting. De hoofdstructuur van 

het gebied (o.a. de wegen) is bewaard gebleven, maar door een uitbreiding van de bebossing en 

vooral de ontginning van het aangrenzende broekgebied is het karakter ten opzichte van dat van 

de 19e eeuw sterk gewijzigd.

Natte kampontginning met rationele structuur, deels bebost (Rknrb)

Lilbosch was in 1623 een heidegebied waar ooit bos had gestaan. In de loop van de 17e eeuw 

moet het ontgonnen zijn. In de late 17e eeuw was het weer een ‘verlaten en steriel bos’, dat ooit 

ontgonnen was geweest, maar weer verwilderd was omdat een renderend landbouwbedrijf er niet 
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Figuur 7. Droge kampontginningen van het type ‘open akker’ ten noorden van Echt (witte gebied). De kampontginningen 
strekten zich ooit vanuit de stadskern van Echt uit. Nu zijn ze deels overbouwd, maar elders nog bewaard gebleven (bron: 
TMK 1840).
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kon bestaan. Het behoorde tot de Koninklijke domeinen.37 Meer dan het voorgaande landschaps-

type werd de ontginning Lilbosch gekenmerkt door verspreid gelegen loofbosjes. De wegenstruc-

tuur was zo mogelijk nog regelmatiger dan in de variant zonder bos en er was één boerenerf met 

boomgaarden aanwezig. Lilbosch moet gezocht worden ten zuidoosten van Peij, en werd in 1883 

aangekocht door een Cisterciënzer orde. Alhoewel de verkaveling nog wel grotendeels intact is, is 

door de uitbreiding van de bebouwing en de verdergaande verkaveling in de omgeving het contrast 

met de omliggende landschapstypen verloren gegaan.

Beekdalen
Beekdal, onregelmatig verkaveld (Rbi)

De onregelmatig verkavelde beekdalen lagen vooral in het zuidwestelijk deel van de gemeente 

op het middenterras, in de directe omgeving van Susteren en Nieuwstadt (figuur 8). De gebieden, 

vrijwel uitsluitend grasland in de 19e eeuw, kenmerken zich door een zeer onregelmatige verka-

veling met percelen van uiteenlopende grootte. Randbeplanting kwam langs de beken en de gro-

tere structuurlijnen door, maar mogelijk niet altijd tussen de kleinere percelen. Wellicht lagen daar 

alleen slootjes. Bebouwing ontbrak in dit landschapstype. Dit type landschap is door ingrepen ten 

behoeve van de landbouwkundige ontwikkeling sterk veranderd, al vinden we hier en daar nog 

wel enkele lijnen uit het oude landschap terug. Onder meer bij Susteren is het landschap deels 

overbouwd.

37 
Roebroeck, 1967: 283; Renes, 1999: 195

Figuur 8. Het westelijk deel van dit gebied, ten westen van de beek, was rond 1840 nog onverkaveld. 
Rechtsboven zien we nog net de bebouwde kom van Susteren.
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Beekdal, onregelmatig verkaveld met verspreide bebouwing (Rbiv)

Zowel in het zuiden als het noorden van de gemeente vinden we een soortgelijk landschapstype 

als hiervoor, maar dan met verspreid aanwezige bebouwing. Deels kwam er naast grasland ook 

akkerland voor. Het gaat dan ook om relatief smalle delen van het beekdal, waar de oevers elkaar 

dicht naderden. In het noordelijke detailgebied ligt de buurtschap Steil binnen dit landschapstype.

Beekdal, overwegend onverkaveld (Rbn)

Het merendeel van de beekdalen in de gemeente Echt-Susteren was in de 19e eeuw nog niet ver-

kaveld. De historische achtergrond daarvan valt buiten het kader van dit onderzoek, maar mogelijk 

waren er afspraken over gebruik van gemeenschappelijke hooi- en weidegronden. De beekdalen, 

vrij van bebouwing en opgaand groen, bleven nog tot in de 20e eeuw onverkaveld. Tegenwoordig 

zijn ze wel verkaveld, maar plaatselijk door beplanting aan de randen van het beekdal nog herken-

baar als ruimtelijk besloten eenheid (o.a. bij Oud-Roosteren). Op veel andere plekken is het beek-

dal volledig in de verkaveling van de omliggende landschappen opgenomen en niet meer als zelf-

standige eenheid herkenbaar.

Beekdal, rationeel verkaveld (Rbr)

Op één locatie in de gemeente vinden we een rationeel verkaveld beekdal, en wel ten noorden van 

Nieuwstadt. Het gaat om een min of meer oost-west gestrekte strokenverkaveling, hier en daar 

afgewisseld door blokken, aan weerszijden van de beek. Tussen de stroken met percelen grasland 

kwam opgaande beplanting voor. Door het beekdal liep bovendien een weg, maar bebouwing ont-

brak. De hoofdstructuur van het gebied is nog vrijwel intact en als zodanig nog herkenbaar, al is de 

beek (het meest structurerende element van het landschapstype) verlegd.

Halfopen beekdal, onregelmatig verkaveld (Rbw)

Ook het halfopen beekdal met onregelmatige verkaveling komt slechts één keer voor, namelijk ten 

westen van de nederzetting Slek. In het relatief smalle beekdal, waardoorheen de beek met flauwe 

meanders kronkelde, lagen blokvormige percelen grasland en loofbos, ingeklemd tussen twee 

akkercomplexen. Bebouwing en wegen ontbraken in het landschapstype; de nederzetting Slek was 

gepositioneerd aan twee zijden van een weg die het dal van deze beek doorstak. Het beekdal is 

als landschapstype nog relatief goed herkenbaar door de afwijkende verkaveling en in de kavel-

grenzen bewaard gebleven begrenzing van het beekdal. De opgaande beplanting ligt nu overigens 

meer verspreid door het beekdal, terwijl dat eerder in blokvormige percelen gegroepeerd was. De 

‘voordenederzetting’ Slek is als zodanig nog goed herkenbaar. Men heeft het beekdal gemeden 

bij de uitbreiding van het dorp. Het smalste punt van het dorp bevindt zich dan ook nog altijd ter 

plaatse van de voorde.

Broeken
Broekontginning, onregelmatig verkaveld (Rbo)

De enige onregelmatig verkavelde broekontginning moet gezocht worden ten zuidoosten van de 

historische kern van Susteren-Veurth. De boerderij IJzerbos lag aan de rand van dit gebied, dat 

zich kenmerkte door een afwisseling van grasland, bouwland en boomgaarden. Bebouwing ontbrak 

in het gebied, maar opgaande beplanting tussen de percelen kwam wel voor. De onregelmatighei d 
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van de verkaveling uitte zich niet zozeer in allerlei bochtige vormen, maar in de verschillende 

grootte van de blokvormige percelen, mede door de kromme vorm van de noordgrens van het 

gebied. Op basis van vergelijkende kaartstudie kwam Renes hier tot de conclusie dat het moet 

gaan om een zogenaamde ‘geplande gewandverkaveling’.38

De broekontginning bestaat nog steeds en ligt aan de zuidoostelijke rand van het dorp Susteren. 

De hoofdstructuurlijnen zijn bewaard gebleven, maar de opgaande beplanting is verminderd en de 

hoeveelheid bebouwing is toegenomen. Er bevinden zich diverse erven in het gebied. Grasland is 

nu het overheersende landgebruik.

Broekontginning, onregelmatig verkaveld, deels bebost (Rbob)

De beboste variant van de broekontginning beslaat een veel groter gebied. Ten zuiden van Sus-

teren lagen twee uitgestrekte broekgebieden, die beide voor meer dan de helft met bos begroeid 

waren in 1840. De overige percelen, veelal blokvormig, waren in gebruik als weide- en akkerland. 

Bebouwing was afwezig. Tussen de beide broekgebieden stroomde een sterk meanderende beek, 

de Rode Beek. Het landschap heeft hier weinig aan karakter verloren. De beek is weliswaar recht-

getrokken, maar de uitgestrekte loofbossen zijn nog altijd aanwezig en met name aan de oostzijde 

zelfs nog uitgebreid. De Vloedgraaf, een rechte waterloop aan de westzijde van de broekbossen, 

heeft zelfs, geheel tegen het historische karakter in, een meanderende loop gekregen. 

Oude bossen39

Oud loofbos, nu gemengd landgebruik (Ruo)

De meeste oude bossen op drogere bodems zijn te vinden op het hoogterras, waar al vóór 1850 

op grote schaal bos werd aangeplant (figuur 9). Op dat moment bestond het gebied voornamelijk 

uit droge heide, afgewisseld met struikgewas als relict van de oudere bossen die ooit op dit terras 

hadden gestaan en waarover we in de archieven veel informatie terugvinden.40 Op de Tranchot-

kaart (1802-1828) zien we de eerste bossen, loofbossen, verschijnen op de heidevelden met strui-

ken. Het Lackerbusch en Koningsbosch waren twee van dergelijke vroege loofbossen uit de eerste 

helft van de 19e eeuw of zelfs iets daarvoor. De Echterheide werd weer bebost. Bewoning ontbrak 

in deze gebieden.

Aan het einde van de 19e eeuw was het beeld nog grotendeels ongewijzigd, zij het dat ook buiten 

de oude bossen aanplant plaatsvond. Het hoogterras werd, op de oude kampontginningen aan 

de grens na, voor een belangrijk deel met bos beplant. Het contrast met de tegenwoordige situ-

atie is groot. Waar een deel van de jongere bossen aan de randen van het terras is blijven staan, 

hebben de oudere bossen voor een belangrijk deel plaats moeten maken. Slechts plaatselijk, zoals 

38 
Renes, 1988: 135

39 
Zie ook Roebroeck, 1967 voor een uitgebreide geschiedenis van het beheer van de woeste gronden, waaronder de herbebossingsgeschiedenis 
van de 18e en 19e eeuw.

40 
In de Middeleeuwen was ook al sprake van het Echterbosch. In 1477 wordt dit bos genoemd in het ‘Cleernis van der gemeynte van Echt’, en 
daarin wordt gesteld dat de inwoners van Echt het Echterbosch hadden gekregen van Koning Pepijn. Of dat waar was, laten we even in het 
midden. In de loop van de Middeleeuwen en daarna takelde het bos steeds verder af door overexploitatie en bosbrand, totdat er sprake was van 
heide met struiken: uitgangspunt voor de herbebossing in de 18e eeuw. Vanaf die 18e eeuw wordt ook wel de naam Koningsbosch voor een deel 
van het bos gebruikt, een naam die verwijst naar de Koning van Spanje uit de 16e eeuw. Echterbosch is dus de oudst bekende naam van het bos 
op het hoogterras. Roebroeck, 1967: 227-232 geeft een uitvoerige geschiedenis van het Echterbosch en de eigendomsgeschiedenis ervan.
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Figuur 9. De oude bossen ten zuiden van de winningsplas op ’t Hoog zijn in het verleden vrijwel geheel om-
gezet in landbouwgrond.

bij Annendaal, heeft het bos zich kunnen handhaven. Elders heeft men het bos gekapt en de grond 

in gebruik genomen als landbouwgrond. Die combinatie (deels bos, deels landbouwgrond) hebben 

we vervat in de aanduiding ‘gemengd landgebruik’.
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Oud loofbos, nu overwegend gemengd bos (Rug)

Slechts plaatselijk zijn landschappelijke eenheden met oud loofbos volledig als bos bewaard 

gebleven. Bij Annendaal vinden we een voorbeeld, waar het loofbos overigens wel is omgevormd 

in een gemengd bos. Het contrast met het historisch zo aangeduide Vrouw Annadaals Bosch, nu 

bekend als het Annendaal, is daardoor overigens wel verloren gegaan.

Oud loofbos, nu overwegend landbouwgrond (Rul)

Er zijn ook zones waar het bos vrijwel volledig plaats heeft moeten maken voor landbouwgrond. 

Meer dan voorgaande bossen liggen ze niet op het hoogterras, maar op het middenterras. Ken-

nelijk heeft bos daar gemiddeld genomen meer onder de omvorming tot landbouwgrond te lijden 

gehad. Het gaat voornamelijk om veel nattere (en vermoedelijk oudere) loofbossen dan de eer-

dergenoemde. Broekbossen doorstonden de tijd beter, omdat ze minder intensief werden benut 

voor houtoogst en begrazing ook niet aan de orde was. Toch sneuvelden ze in de 20e eeuw toen 

men behoefte had aan nieuw bouw- en grasland. Het Esbroek bij Annendaal is vrijwel volledig als 

landbouwgrond in gebruik, terwijl het een eeuw geleden nog een broekbos was. In enkele gevallen 

betreft het wel een droger bostype, zoals van Diergaarde.41

Oud naaldbos, nu gemengd landgebruik (Rvo)

Naaldbos is gemiddeld genomen veel jonger dan loofbos; het werd pas vanaf de laatste decennia 

van de 18e eeuw in Nederland aangeplant. Het zou tot in de 19e eeuw duren voor het op grotere 

schaal werd toegepast. In het laatste kwart van de 18e eeuw hebben we duidelijke aanwijzingen 

voor de aanplant van naaldbos ten oosten van Echt, onder meer bij Diergaarde.42 Naaldbossen die 

later deels werden gekapt ten behoeve van landbouwgrond staan, net als de loofbossen met die 

toekomst, uitsluitend op het hoogterras. Daar vinden we ze als latere invulling tussen de oudere 

loofbossen. Ze zullen in de decennia vóór 1840 zijn aangeplant. In 1900 blijkt hun areaal enorm 

uitgebreid; men heeft definitief de overstap gemaakt van loof- naar naaldhoutaanplant, onder meer 

om te dienen als stuthout voor de Limburgse mijnen. In de 20e eeuw heeft, zoals eerder al aan-

gegeven, het oude bos (zowel naald als loof) plaatsgemaakt voor landbouwgrond. Slechts hier en 

daar zijn bossen blijven staan, vooral aan de randen van het hoogterras.43

Oud naaldbos, nu overwegend gemengd bos (Rvg)

De naar gemengd bos omgevormde oude naaldbossen liggen op het middenterras, maar in de 

nabijheid van de grotendeels verdwenen oude naaldbossen (zie eenheid Rvo). Er zijn geen grotere 

eenheden met bos bewaard gebleven waar nog uitsluitend naaldbos te vinden is.

Oud naaldbos, nu overwegend landbouwgrond (Rvl)

Een aantal kleinere boseenheden, voornamelijk op het hoogterras, werd vrijwel volledig gekapt en 

vervangen door agrarisch gebruikt land. Zij passen daarin bij een deel van de oude naaldbossen 

onder de eenheid Rvo.

41 
De naam ‘Diergaarde’ wijst op het bestaan van een oud omheind jachtgebied (Renes, 1999: 188).

42 
Roebroeck, 1967: 18-19

43 
Alhoewel er, door de snelle omlooptijd, geen naaldhout uit de vroegste periode bewaard zal zijn gebleven, is een continue functie van percelen 
naaldhout historisch wel waardevol en is omvorming naar natuurlijk bos cultuurhistorisch niet altijd wenselijk.
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Buitenplaatsen en landgoederen
Oud buiten (Rl)

Onder de ‘oude buitens’ vatten we de grotere buitenplaatsen, al is de definitie daarvan soms lastig. 

In veel gevallen wijkt de ontginning van een landgoed immers niet af van bijvoorbeeld een kam-

pontginning. In enkele gevallen bleek de landschappelijke inrichting zo afwijkend en zo ruimtelijk 

omvangrijk dat we gemeend hebben hier een aparte eenheid van te moeten maken. Het betreft de 

ontginningen bij Huis Wittem en die bij Wolfraeth, waarvan slechts een gedeelte binnen de gren-

zen van de gemeente Echt-Susteren valt. Karakteristiek is de rijke beplanting, vermoedelijk met 

boomgaarden, met grasland als ‘ondergroei’ en het voorkomen van lanen. Ook de ligging van bij- 

en hoofdgebouwen komt uiteraard voor. Bij Huis Wittem zijn de halfronde vorm, de ligging tegen 

Nieuwstadt en de vele waterlopen en met de ronding meelopende wegen karakteristiek. Alhoewel 

de hoofdvorm en verschillende gebouwen van Huis Wittem intact zijn gebleven, is de inrichting 

van de buitenplaats sterk gewijzigd: de spoorlijn is door de buitenplaats heen gelegd, Nieuwstadt 

heeft zich langs een uitvalsweg uitgebreid en meerdere boomgaarden hebben voor kaal gras-

land moeten wijken. Aan de noordwestelijke rand is een voorheen licht meanderende waterloop 

met breed slingerende bochten direct langs de buitenplaats aangelegd. Van het tot Echt-Susteren 

behorende deel van Wolfraeth is in de grootschalige verkaveling niets meer te herkennen.

Bebouwing
Historische kern met huispercelen (Sh)

De veelvormigheid van de verschillende historische kernen is te groot om deze hier uitputtend te 

kunnen beschrijven. In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat er verschillende nederzet-

tingen zijn met een stedelijke, wat complexere stedenbouwkundige structuur, waaronder ook ver-

dedigingswallen. Bijzonder voor de gemeente Echt-Susteren is dat de verschillende stadjes nooit 

uitgroeiden tot echte, dichtbebouwde stadjes zoals we die elders zien. Vaak bleef er nog lange 

tijd, soms tot heden, landelijk gebied binnen de wallen, een teken dat de groei niet voorspoedig 

ging. In cultuurhistorisch opzicht betekent dit juist dat er stukjes landelijk gebied binnen de stadjes 

bewaard zijn gebleven. Heel goed zichtbaar is dat in Nieuwstadt, waar in het noordoostelijk deel 

van het stadje nog altijd volkstuintjes binnen de oude omwalling liggen. Dergelijke vanouds open 

gebiedjes zijn een zeer belangrijk historisch kenmerk van Nieuwstadt, Susteren en Echt (figuur 

10), alhoewel ze in de twee eerstgenoemde plaatsen voor een belangrijk deel in de 20e eeuw toch 

zijn volgebouwd.

De verschillende kleinere agrarische nederzettingen waren voornamelijk lintnederzettingen langs 

een weg of clusters van erven in de buurt van ‘verkeersknooppunten’, kruispunten van weg- en 

waterwegen. De bebouwing in deze kleinere dorpen of buurtschappen bestond uit eenlaagse 

gebouwen met een kap. De erfinrichting was vaak sober en doelmatig, en een zekere vorm van 

wat we tegenwoordig als rommelig zouden ervaren, was de inrichting niet vreemd. Stoffige zand-

wegen of ongelijke klinkerpaden, ongemaaide grasbermen en de afwezigheid van een ingericht 

straatprofiel hoorden bij de ruimtelijke inrichting die tot ver in de 20e eeuw gangbaar bleef. Door 

modernisering zijn deze kernen vaak sterk veranderd, alhoewel de historische bebouwing en de 

stedenbouwkundige structuur vaak de band met de historische situatie nog wel levend houden.
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Roebroeck deelde de verschillende dorpen en stadjes in typen in. Hij kwalificeerde Pey en Gebroek 

als esdorpen, Echt, Hingen, Slek en Sint-Joost als straatdorpen en Roosteren als een complex van 

esdorpen.44 Naar ons idee heeft deze indeling niet zoveel meerwaarde, omdat elke historische kern 

op zijn eigen specifieke kenmerken beoordeeld dient te worden als daar aanleiding toe is. De vari-

atie en achtergrond van de genese is namelijk groter dan deze indeling doet vermoeden.

Opvallend is verder dat de hoeveelheid verspreide bebouwing in de gemeente beperkt is. De 

meeste bewoning bevond zich in de verschillende kernen. Andere verspreide bebouwing lag vooral 

44 
Roebroeck, 1967: 39
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Figuur 10. De historische stadskern van Echt op de TMK van 1840. Het stratenpatroon is tussen de Middel-
eeuwen en nu nauwelijks gewijzigd.
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langs de verschillende typen droge kampontginningen. Deze verspreide bebouwing hebben we tot 

die eenheid gerekend.

Bebouwing met opgaande beplanting aan Maasoever (Sm)

Een bijzondere vorm van bebouwing vinden we aan de oevers van de Maas, waar enkele gebie-

den voorkomen met solitaire bebouwing, omringd door boomgaarden. Omdat we geen aanwijzin-

gen hebben dat het om feitelijke buitenplaatsen gaat, hebben we hiervoor een aparte eenheid in 

het leven geroepen. Veel is tegenwoordig niet meer van deze bijzondere karakteristieken terug 

te vinden. De bebouwing is in beide gevallen verdwenen en ook de boomgaarden hebben plaats 

moeten maken voor grasland. Hier en daar staan nog bomen overeind, maar het is niet duidelijk in 

hoeverre dit resten van de oude fruitboomgaarden zijn.

Riviervlakteontginningen
Maasgeulontginning met overwegend onregelmatige verkaveling (Rmw)

Tussen Ohe en Echt lag een oude arm van de Maas (tegenwoordig onherkenbaar door het Juliana-

kanaal en de grindwinningsgaten), ingesneden in zowel het midden- als het laagste terras van de 

Maas. Het landschap langs deze Oude Maas kenmerkte zich door een zeer kleinschalige verkave-

ling, waarbij de percelen grasland van elkaar werden gescheiden door opgaande beplanting. Naast 

blokvormige percelen kwamen er ook strookvormige percelen voor. In het noorden van het gebied 

lag een wat hogere zone, die als akkerland in gebruik was. Hier bevond zich ook een vonder over 

de Oude Maas. Bebouwing ontbrak in dit landschapstype. Zoals al opgemerkt is hiervan niets meer 

in het huidige landschap te herkennen. Ongeveer ter plaatse van de Oude Maas ligt nu het Julia-

nakanaal. Ook de autosnelweg A2 loopt door dit landschapstype, en de afslag Echt van deze snel-

weg bevindt zich hier. Een belangrijk deel is verder bebouwd met het bedrijventerrein tussen Oude 

Lakerweg en Havenweg.

Maasgeulontginning met overwegend ooibos (Rmo)

Verder naar het zuiden vinden we smalle zones in geulen of op de overstromingsvlakte van de hui-

dige Maas die zich voornamelijk manifesteren als ooibos. Het gaat om lagere, voor de landbouw 

minder interessante delen rond Roosteren die door natuurlijke opslag in bos konden veranderen. 

In de 20e eeuw veranderden de waterstaatkundige toestand en de agrarische techniek, en waren 

de gronden alsnog geschikt voor agrarisch gebruik. Die staat hebben ze ook nu nog, waardoor ze 

sterk gewijzigd zijn ten opzichte van de situatie van 1840. Door de ligging van enkele wegen en 

waterlopen is de strekking van de oude geulen nog waarneembaar.

Maasgeulontginning, onverkaveld (Rmk)

In delen van de eerder genoemde geul van de Oude Maas vinden we delen die niet verkaveld 

waren, maar als onverkaveld en onbegroeid broekland in het landschap lagen. Ze werden vermoe-

delijk gemeenschappelijk gebruikt. Het gaat om zowel het middenstroomse gebied direct gren-

zend aan de historische kern van Echt als een uitgestrekt gebied aan weerszijden van de Oude 

Maas (figuur 11). Die onverkavelde toestand bleef tot in de 20e eeuw bestaan. Bebouwing kwam 

er, zoals ook in het verkavelde deel, niet voor. Evenals in de hiervoor genoemde Maasgeulontgin-

ningen is het landschap hier sterk veranderd. In het meest benedenstroomse deel is het landschap 
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nog agrarisch, maar verkaveld. De Oude Maas volgt hier nog zijn oorspronkelijke loop, waardoor 

de hoofdstructuurlijn van het landschap nog herkenbaar is. Het noordelijke deel is door de aanleg 

van het kanaal en de uitbreiding van de bebouwing van Echt niet meer herkenbaar.

Overstromingsvlakte met overwegend onregelmatige verkaveling (Rzw)

In de enige ruime voormalige Maasmeander die de gemeente Echt-Susteren rijk is, bevinden zich 

twee lager gelegen delen van de overstromingsvlakte (in 1840 in gebruik als grasland), die destijds 

verkaveld waren. Het ene deel, ten westen van Berg-Maasheuvel (het huidige Roosteren), was 

een vierkant blokvormig perceel. Ten noorden ervan lag een ovaal gebied met kleinere percelen 

met randbeplanting. Hier kwam, hoewel beperkt, ook akkerland voor. Bebouwing kwam in dit land-

186800 187000 187200

186400

186600186400

34
56

00

34580034
58

00

34600034
60

00

34620034
62

00

345600

34
52

00

186600 186800 187000 187200

345200
34540034

54
00

2012m

200

1:7500

3000 100

LBS1/echcu_tmk_lufo

Figuur 11. Tegen de oude Maasmeander lag in 1840 nog een onverkaveld gebied. Door de verkaveling en de 
aanleg van het Julianakanaal zou dit gebied later onherkenbaar veranderen (bron: TMK 1840).
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schapstype niet voor. Alhoewel de omliggende overstromingsvlakte inmiddels ook is verkaveld, is 

met name het complex met de ovale vorm door de gehandhaafde randbeplanting als geheel nog 

goed herkenbaar. De verkaveling erbinnen is wel verdwenen, en ook bevindt zich geen akkerland 

meer binnen deze eenheid. 

Overstromingsvlakte, overwegend onverkaveld (Rzk)

In het zuidwestelijke deel van de gemeente, direct langs de Maas, lagen nog in 1840 enkele onver-

kavelde graslandarealen. Beplanting en bebouwing ontbraken hier. Al deze gebieden zijn nog als 

grasland in gebruik en kennen nog altijd geen bebouwing, maar inmiddels zijn ze wel verkaveld. 

Omdat zich geen randbeplanting op de kavelgrenzen bevindt, is het karakter van het gebied rede-

lijk goed bewaard gebleven.

Jonge ontginningen
Jonge broekontginning, nu overwegend landbouwgrond (Rjl)

Een van de grootste aaneengesloten landschappelijke eenheden binnen de gemeente Echt-Suste-

ren is het enorme voormalige broekgebied op het middenterras, tegen de steilrand van het hoog-

terras aan. Het gebied was in 1840 nog een open moerasgebied, met hier en daar broekbosjes 

en zonder bebouwing (figuur 12). Om efficiënt het gebied te passeren kwamen alle wegen aan 

de westzijde samen bij de Pepinusbrug en waaierden ze aan de oostzijde weer uit.45 Hier en daar 

45 
Verhoeven e.a., 2010
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Figuur 12. Het centrale broekgebied ten oosten van Echt is herkenbaar aan de regelmaat van de nog 
jonge verkaveling. De recent aangelegde meandering van de beek kwam hier historisch gezien niet voor. 
De oorspronkelijke waterloop is bij de ontginning als een rechte sloot aangelegd.
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waren drogere stukken, waar heide voorkwam. Tegen het eind van de 19e eeuw zien we de eerste 

ontginningen in het gebied, met name aan de noordzijde. Het betreft een uitbreiding van de ontgin-

ning van Putbroek. Onder meer Dominicus van Ophoven (1885) en kort daarna Reuten waren ver-

antwoordelijk voor de ontginning, waarvoor zij de grond in pacht hadden van de gemeente Echt. 

Provinciaal gezien waren het vroege grootschalige broekontginningen.46

Het nieuwe cultuurland werd zowel als akkerland als weidegrond gebruikt. Bij de planmatige indeling 

van het gebied werd ook een rechtlijnige wegenstructuur uitgedacht, die met name zuidwest-noord-

oost en (haaks daarop) noordwest-zuidoost loopt. Door de lange smalle vorm van het gebied en de 

bestaande ontginningen aan weerszijden heeft de landschappelijke inrichting, hoewel planmatig, de 

nodige onregelmatigheden. Van het oorspronkelijke broek is vrijwel niets meer terug te vinden.

Jonge heideontginning, nu gemengd landgebuik (Rho)

Op de rand van het hoogterras en op de flanken daarvan lagen nog in 1840 de drogere woeste gron-

den. Op de Tranchotkaart (1802-1828) zien we ze terug als een mozaïek van heide en struweel. Het 

gebied werd, na een aanvankelijke bebossing met naaldhout tijdens de overgang van de 19e naar 

de 20e eeuw als gevolg van een gestegen behoefte naar mijnhout, gedeeltelijk ontgonnen tot land-

bouwgrond met een rationele, blokvormige verkaveling. Tegenwoordig vinden we er nog steeds een 

mix aan functies, zowel naaldbos, gemengd bos als winninglocaties voor delfstoffen (De Hazelaar).

Jonge heideontginning, nu overwegend landbouwgrond (Rhl)

Een aantal jonge heideontginningen werd volledig omgezet in landbouwgrond; hier bleef praktisch 

geen bos behouden. Het betreft twee gebieden op het middenterras ten zuidoosten van Sint-Joost. 

In 1840 vormde dit een hoger gelegen gedeelte van het grote broekgebied, dat we kunnen karak-

teriseren als een heideveld. Het gebied behoorde tot de eerste delen van het areaal aan woeste 

gronden dat in ontginning werd genomen, in eerste instantie als naaldbos. In de 20e eeuw werd 

het gebied vrijwel volledig in akker- en grasland met een rationele, blokvormige verkaveling omge-

zet. Aan de randen bleven kleine bosjes, overwegend naaldbos, bestaan. De landbouwkundige 

functie had echter een duidelijk overwicht ten opzichte van de bosbouwkundige.

Jonge heideontginning, nu overwegend naaldbos (Rhn)

Ten westen van het bovenstaande gebied werd nog na 1900 een areaal heide bebost, en dit bleef 

dan ook als naaldbos gehandhaafd. Die functie heeft het nog altijd.

Niet-ontgonnen gebieden
Maas (M)

Het gedeelte van de Maas dat binnen het gemeentelijk grondgebied valt, hebben we (met de lig-

ging van 1840) op de kaart weergegeven.

Niet-ontgonnen broekgebied (Rw)

Er bevinden zich binnen de gemeente geen heiderelicten die altijd onontgonnen zijn gebleven. 

Wel ligt er bij Sint-Joost een klein gebied dat nog altijd als broekgebied herkenbaar is, ingesloten 

46 
Renes, 1999: 396
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tussen hogere gronden. Het vormt een bijzonder relict in een verder volledig in cultuur gebracht 

grondgebied.

3.3 Historische landschapselementen en gebouwd erfgoed
3.3.1 Inleiding
In deze paragraaf gaan we in op de kartering van de historische landschapselementen en de his-

torische bouwkunst en stedenbouw. De gekarteerde eenheden zijn afgebeeld op kaartbijlage 2. 

De categorie ‘landschapselementen’ is zeer divers. De inventarisatie is niet alleen bedoeld om 

bestaande elementen te beschermen, maar vooral de landschapsstructuur inzichtelijk te maken 

en daarbij inspiratie te geven bij ontwikkelingen in een gebied. Herstel van een verdwenen hoofd-

structuur kan daarbij bijvoorbeeld interessant zijn. Per type element zullen we in deze paragraaf 

de landschapselementen verder bespreken. 

3.3.2 Historische landschapselementen
Infrastructuur 
Een van de aspecten waar de actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart in 2015 een 

belangrijke invloed op heeft gehad, is op de laag met historische infrastructuur. Veel exacter dan 

op provinciaal schaalniveau zijn historische wegen in kaart gebracht en is aangeduid of de wegen 

nog bestaan of reeds verdwenen zijn. Hieruit kan inspiratie worden geput voor infrastructurele ont-

wikkelingen in de gemeente.

Daarbij is ook een fasering aangebracht. Aangegeven is of een weg van vóór 1842 dateert of uit 

de periode 1842-1900.47 Wegen die tussen 1842 en 1900 werden aangelegd maar inmiddels weer 

verdwenen zijn, hebben we niet meegenomen, omdat een deel daarvan lastig ruimtelijk te plaat-

sen was. Om consequent te zijn hebben we alle verdwenen jonge wegen weggelaten. Daarnaast 

hebben we de spoor- en tramlijnen uit de eerdere inventarisatie overgenomen. Aan de hand van 

het AHN2 zijn zones met in het terreinreliëf nog herkenbare karrensporen gekarteerd. Deze komen 

voornamelijk voor in bosgebieden op de rand van het plateau.

We zien dat de wegenstructuur van Echt-Susteren eigenlijk nog grotendeels intact is. Vooral 

de schaalvergroting in de landbouw en de uitbreiding van de kernen heeft voor veranderingen 

gezorgd. Desalniettemin hebben we met een vrij gave wegenstructuur te maken.

Waterstaat
Ten opzichte van de provinciale kaart heeft in 2012 een detailleringsslag plaatsgevonden voor de 

objecten die te relateren zijn aan waterstaat. Hierbij is vooral gepoogd de waterlopen, die deels 

ook al in de provinciale inventarisatie aanwezig waren, veel nauwkeuriger en vollediger in beeld te 

brengen. Dit betreft grachten (van kastelen, kerken en de verschillende stadjes; veelal nu verdwe-

nen) en historische waterlopen. Er is onderscheid gemaakt tussen intacte waterlopen, (her)mean-

derde lopen, rechtgetrokken lopen en verdwenen waterlopen. 

47 
Strikt genomen moeten we hier het jaartal 1842 gebruiken, omdat pas in die periode het kadaster werd ingevoerd in Limburg. De kartering is 
echter ouder. Om die reden hebben we in de GIS-bestanden nog het ‘oude jaartal’ 1832 gehandhaafd.
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Een van de opvallende conclusies is dat de waterlopen die in de afgelopen jaren vanuit ecolo-

gische motieven een meanderende loop hebben gekregen, historisch gezien vrijwel altijd recht 

waren omdat het reliëf in het landschap hier nauwelijks meandering teweeg heeft gebracht. De 

duidelijke meanders hebben dus geen historisch precedent en passen eigenlijk ook niet zo bij het 

landschap van Echt-Susteren.

Op basis van historisch kaartmateriaal zijn verder de historische locaties van bruggen, vonders en 

voorden in kaart gebracht. Hiermee doen we expliciet geen uitspraak over de vraag of de huidige 

brug qua materialisering waardevol is, alleen dat de huidige brug op een oude bruglocatie ligt.

Oorlog en defensie 
De elementen die met oorlog en defensie te maken hebben, zijn onderverdeeld naar hun ouder-

dom. Uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd dateren diverse landweertracés alsmede stads-

wallen, schansen en een versterkt huis waarvan de grachten in het reliëf nog zichtbaar zijn. Zo is 

er een schanswerk aan de Maas bij Roosteren gekarteerd. De Schansberg staat afgebeeld op het 

kadastraal minuutplan en wordt tegenwoordig doorsneden door de weg naar Maaseik. Rondom 

de schans en het huis dat daar in 1842 al stond, is een kleine buurtschap gegroeid met de naam 

Schansberg. De schans is in het veld niet meer duidelijk waarneembaar.

Uit de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) dateert een ander type erfgoed. Hieronder is bijvoor-

beeld de linie opgenomen die in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog enige tijd de frontlijn 

vormde. De verwoesting en wederopbouw van Susteren hebben bijvoorbeeld een sterke relatie 

met deze frontlijn. Daarnaast hebben we in het kader van de actualisatie elementen opgenomen 

die nog in het reliëf herkenbaar waren met de nieuwste technieken, waarbij het vooral gaat om 

bomkraters, munitieopslagplaatsen, schuttersputjes en loopgraven. In alle gevallen is een toets in 

het veld wenselijk; vandaar dat het woord ‘vermoedelijk’ bij deze objecten in de legenda is opgeno-

men. Enkele bekende kazematten en de Duitse vluchtbunker bij de abdij Lilbosch zijn eveneens in 

de database opgenomen.

Bestuur
Het cultuurhistorisch thema ‘Bestuur’ bevat uitsluitend elementen afkomstig uit de inventarisatie 

van Renes die in de provinciale cultuurhistorische waardenkaart is opgenomen. We hebben daarbij 

een middeleeuwse laathof alsmede een aantal oude grenzen (al dan niet herkenbaar) overgeno-

men. In de vorige versie van deze cultuurhistorische waardenkaart waren ook grenspalen opgeno-

men; deze zijn nu als gebouwd object geïntegreerd in de database met beeldbepalende panden en 

komen onder dit thema niet meer terug.

Economie
Economische motieven zijn de reden geweest dat er in het verleden op diverse plaatsen zand- 

en grindwinning heeft plaatsgevonden. De heemkundekringen hebben diverse kuilen aange-

duid waar deze winning heeft plaatsgevonden. Deze zijn onder het thema ‘Economie’ op de kaart 

opgenomen.
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Figuur 13. In de omgeving van de abdij Lilbosch (omcirkeld) bevindt zich nog een bijzonder gave structuur van 
houtwallen en lanen.



RAAP-RAPPORT 2943
Fraaie landstreken, belangrijke wandelingen en indrukwekkende gedenktekens
Een cultuurhistorische en aardkundige waardenkaart van de gemeente Echt-Susteren (actualisatie)

60

Opgaand groen
Houtwallen, lanen etc. kunnen een belangrijke historische waarde in het landschap vertegen-

woordigen. Ze laten ten dele nog zien hoe het historisch cultuurlandschap in het verleden was (en 

tegenwoordig is) aangekleed. De inventarisatie is verre van compleet en heeft met name betrek-

king op de omgeving van Hingen, ten oosten van Echt, en op de omgeving van Doort (figuur 13). 

Een verslag van de inventarisatie van houtwallen in het natuurgebied Het Marissen is opgenomen 

als bijlage 4 in dit rapport.

Op basis van de provinciale cultuurhistorische waardenkaart hebben we daarnaast ook een aantal 

hoogstamboomgaarden opgenomen, alsmede enkele bijzondere groene enclaves in Nieuwstadt.

Verreweg de grootste aanvulling ten opzichte van de eerdere kaart is de toevoeging van een breed 

pallet aan groenstructuren, geïnventariseerd door de Stichting IKL Limburg. Alhoewel niet onder-

zocht is het uit ervaring aannemelijk te noemen dat het merendeel hiervan een historische beteke-

nis heeft. De eerdere inventarisaties nabij Hingen overlopen ook met deze inventarisatie.

Religie 
Onder de categorie ‘religie’ hebben we kerkhoven opgenomen die door de heemkundekringen ter 

registratie zijn aangedragen. Kleine herdenkingsmonumenten, kerken en graftekens zijn opgeno-

men in de database met beeldbepalende panden.

3.3.3 Bouwkunst en stedenbouw
Historische nederzettingslocaties in 1842
Op basis van de kadastrale minuutplans zijn alle historische nederzettingslocaties (erven) die bij 

de kartering omstreeks 1842 bestonden, in beeld gebracht. Ten opzichte van de eerste versie uit 

2012 hebben we enkele items toegevoegd in een deel van de gemeente dat ooit tot de gemeente 

Born behoorde en eerder over het hoofd was gezien. Zoals al eerder aangegeven hebben we de 

historische kernen van Echt, Susteren en Nieuwstadt hierbij op een andere wijze in beeld gebracht 

dan de buitengebieden. In de buitengebieden gaat het uiteindelijk om 46 grote boerderijen, 873 

middelgrote of kleine boerderijen of woonhuizen, 140 vrijstaande bijgebouwen, zes pastorieën, vijf 

kerken, twee kapellen, vier kastelen, een raadhuis, twee veerhuizen, vier watermolens en twee 

windmolens.

De kartering van de bouwblokken in Echt, Susteren en Nieuwstadt laat ons zien hoezeer de kernen 

die historisch gezien als stadjes beschouwd worden, nog een dorpse opbouw lieten zien. De 

bebouwing was geconcentreerd langs enkele wegen en van een stedelijk patroon van steegjes 

en straatjes achter de hoofdstraten was nauwelijks sprake. Van het toenmalige ‘landelijk gebied’ 

binnen de stadjes is eigenlijk alleen binnen Nieuwstadt het een en ander bewaard gebleven. Dat 

maakt Nieuwstadt direct ook zeer bijzonder op landelijke schaal.

Beschermde monumenten
De gemeente Echt-Susteren kent geen gemeentelijke monumenten, uitsluitend rijksmonumenten. 

Het gaat daarbij om zestig objecten in totaal, voornamelijk in de stadjes Echt, Susteren, Nieuw-
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stadt en de verschillende dorpen (figuur 14). Daarnaast is de rijksmonumentale buitenplaats Ver-

duynen opgenomen. Een vorm van provinciale bescherming op basis van een afzonderlijke pro-

vinciale monumentenlijst heeft de provincie Limburg niet. Monumenten die van provinciewege 

financiële ondersteuning ontvangen zijn doorgaans herkenbaar aan een provinciaal monumenten-

schildje. Voorbeeld hiervan is de Landricuskerk in Echt.

Beeldbepalende panden
In het laatste decennium van de 20e eeuw werd een landelijke inventarisatie van bouwkunst uit 

de periode 1850-1940 uitgevoerd, het zogenaamde monumenteninventarisatieproject (MIP). Naar 

aanleiding van een vervolgstap, het monumentenselectieproject (MSP) werd een beperkt aantal 

gebouwen als rijksmonument aangewezen. Het stond aan andere overheden zoals provincies 

en gemeenten vrij om op basis van een verordening hieruit een selectie te maken om een eigen 

monumentenlijst aan te vullen of op te stellen, hetgeen in Echt-Susteren (nog) niet is gebeurd. De 

basislijst van het MIP is aangevuld met de eigen inventarisaties van de heemkundekringen en met 

de databases van kruisen, beelden en kapellen van de Monumentenwacht. Het geheel bevat naast 

een beschrijving ook een waardering. Op de kaart is een onderscheid gemaakt tussen alle objec-

ten (wit rondje) en objecten die boven de gestelde ondergrens scoren en daarom van gemeente-

lijk belang worden geacht (wit rondje met gele stip). De inventarisatie van beeldbepalende panden 

door de heemkundekringen heeft geleid tot vele tientallen objecten, variërend van boerderijen 

met karakteristieke poorten in Nieuwstadt tot wederopbouwarchitectuur in Echt (figuur 15). Enkele 

objecten en panden die door de heemkundekring van Echt in beeld is gebracht, zijn gefotogra-

feerd. De foto’s zijn opgenomen als bijlage 2. In totaal zijn ruim 720 niet-beschermde, beeldbepa-

lende gebouwde objecten in een database en op kaart opgenomen.

Figuur 14. Een van de rijksmonumenten in de gemeente Echt-Susteren: huis Verduynen in Echt 
(bron: Wikimedia Commons).
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Kastelen, landgoederen en buitenplaatsen
De provincie Limburg is rijk aan kastelen, landgoederen en buitenplaatsen. Uit meerdere bron-

nen, voornamelijk provinciale inventarisaties, hebben we deze database samengesteld. Hierin zijn 

zowel nog bestaande als verdwenen kastelen en kasteeldomeinen opgenomen.

Overige bebouwingslocaties
In diverse provinciale databases kwamen objecten voor die we onder deze restcategorie hebben 

geschaard. Het gaat voornamelijk om thematische inventarisaties (kloosters, molens), waarbij 

een deel reeds verdwenen is en alleen de ‘plek’ nog aan het onderwerp herinnerd. Ook zijn hierin 

gewaardeerde nederzettingen overgenomen, via de provinciale kaart afkomstig uit de inventari-

satie en waardering door Hans Renes. Interessant hierin, alhoewel vrij grof begrensd, is nog wel 

de ‘mate van verandering’ die in de achterliggende database is opgenomen. Aan deze waardering 

hebben we verder geen aandacht besteed. Deze waardering kan wel een goed vertrekpunt zijn als 

de historische kernen in de landschapswaardering alsnog worden betrokken.

3.4 Waardering van het cultuurlandschap
3.4.1 Landschapswaardering
De waardering van onderscheiden cultuurlandschappen is weergegeven in kaartbijlage 3. De 

waarderingskaart spreekt voor zich: het blijkt duidelijk dat met name in het westelijk deel van de 

gemeente hoog gewaarde gebieden te vinden zijn.

Figuur 15. De gemeente Echt-Susteren kent meerdere gebouwen die mogelijk een cultuurhistorische waarde 
hebben, zoals de inmiddels afgebroken Pius X-kerk in Echt (naoorlogs erfgoed). (bron: Geheugenvanneder-
land.nl).
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3.4.2 Ensembles
Op de kaart zijn tevens ensembles van cultuurhistorische waarden weergegeven, die op basis 

van de inventarisatie in overleg door RAAP, de gemeente Echt-Susteren en de heemkundekrin-

gen zijn opgenomen. Uit de aanvankelijke inventarisatie is een selectie gemaakt.48 In het kader van 

de actualisatie in 2015 zijn bovendien twee ensembles toegevoegd, te weten Pey-Dorpstraat en 

Peijerstraat. Indien het omringende landschap sterk was veranderd maar de historische gebouwde 

kern toch waardevol werd geacht, is de grens relatief strak om de kern heen gelegd. Waar mogelijk 

werd een deel van het landelijk gebied binnen het ensemble betrokken. Uiteraard is, zeker bij een 

hoog gewaardeerd agrarisch cultuurlandschap, deze grens arbitrair. Er is bovendien bewust voor 

48 
In de stedenbouwkundige ensembles, aangedragen door de heemkundekringen, is zo min mogelijk geschrapt, met name omdat dit zinvolle 
informatie voor het vervolg kan zijn. Ensembles die wel vervallen zijn, zijn bijvoorbeeld Aan de Linde (Nieuwstadt), vanwege de geringe ensemble-
waarde in relatie tot het landschap, en Heide, omdat dit reeds in zijn geheel binnen de hoogste waarderingscategorie voor landschap valt.

nr. naam beschrijving

1 Echt historische stadskern, stedenbouwkundig gaaf met historische bebouwing

2 Nieuwstadt historische stadskern Nieuwstadt, stedenbouwkundig gaaf met historische bebouwing, 
karakteristieke open gebiedjes en buitenplaats (Witham)

3 Dieteren middeleeuws gehucht met cultuurland en mottecomplex

4 Ophoven relatief gaaf bewaard Maasdallandschap met historische gehuchten

5 Kokkelert, Visserweert en Illikhoven relatief gaaf bewaard Maasdallandschap met historische gehuchten

6 De Pas en Oevereind relatief gaaf bewaard Maasdallandschap met historische gehuchten

7 Baakhoven middeleeuws gehucht aan Geleenbeek, omgeven door waardevol groen

8 Aesterberg middeleeuws gehucht met unieke ligging aan Oude Maas

9 Gebroek-Horst middeleeuws landschap in waardevol en gevarieerd historisch cultuurlandschap; open 
zone aan noordzijde kwetsbaar

10 Lilbosch kloostercomplex in 17e-eeuwse ontginning, met monumentaal groen

11 Marissen-’t Leen vrij authentiek en gaaf complex van houtwallen

12 Diergaarde-Bollenberg middeleeuws leengoed met mottekasteel en houtwallenpatroon aan voet van het 
hoogterras

13 Spaanshuisken bijzonder gehucht met veel historische bebouwing rond kapel, omringd door landsgrens

14 Oud-Roosteren oud lintdorp langs beek, bij samenvloeiing Rode Beek en Geleenbeek

15 Susteren middeleeuwse stadskern van Susteren met terrein voormalig klooster. Intacte steden-
bouwkundige opzet, grotendeels herbouwd na WOII

16 Feurth historisch lintdorp Feurth, complex van historische bebouwing

17 Mariaveld-Stationsstraat uitbreidingswijk Mariaveld-Stationsstraat, relatie met spoorontwikkeling

18 Oude Rijksweg-Noord bijzonder complex met woonhuizen aan oude doorgaande weg

19 Schrevenhof leengoed van kasteel Montfort aan rand van moerasgebied

20 Berkelaar middeleeuws gehucht aan Oude Maas

21 Pey-Dorpstraat historische dorpsstraat van Pey met nog aanwezige agrarische bebouwing

22 Peijerstraat oude verbindingsweg tussen Echt en Peij met veel waardevolle bebouwing uit de derti-
ger tot vijftiger jaren

Tabel 8. Waardevolle ensembles van landschap en gebouwd erfgoed in de gemeente Echt-Susteren.
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gekozen de grens soms te laten afwijken van de gebieden in de welstandsnota, met name van-

wege een hoge of juist lage waardering van het omringende cultuurlandschap. Dat geldt bijvoor-

beeld voor de omgeving Baakhoven-OudRoosteren-Ophoven, die als één zone in de Welstands-

nota zijn opgenomen. Het omringende landschap is vanuit cultuurhistorisch perspectief niet zo 

waardevol, onder meer door alle infrastructurele werken in het gebied. Daarom zijn de drie kernen 

afzonderlijk begrensd.49 De ensembles die op basis van bovengenoemde studie zijn benoemd, 

worden weergegeven in tabel 8.

Uiteraard realiseren we ons dat de benoemde ensembles per definitie een zekere mate van sub-

jectiviteit kennen, zowel in keuze voor gebieden als begrenzing daarvan.50 

3.5 Verantwoord gebruik van de kaartbijlagen
De hoeveelheid informatie die geïnventariseerd is maakt het niet gemakkelijk om alle informatie op 

één papieren kaart weer te geven. De bijgevoegde kaartbijlagen laten daarom soms puntenwolken 

zien, waarbij de precieze plek van elk symbool niet duidelijk te herkennen is en het ene symbool 

soms achter het andere schuilgaat. Voor een verantwoord gebruik op perceelsniveau raden wij 

daarom altijd aan de gegevens in het digitale GIS te raadplegen.

49 
Dat daarvan in de Welstandsnota één gebied is gemaakt, is vermoedelijk een afweging op basis van meer argumenten dan alleen maar 
cultuurhistorische.

50 
Nog los van het feit dat stedenbouw maar in beperkte mate is meegenomen.
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4 Aanbevelingen en wenken

4.1 Structuurvisie en bestemmingsplannen
4.1.1 Ten geleide
In hoofdstuk 1 stelden we tot doel cultuurhistorisch erfgoed te inventariseren en te waarderen ten-

einde een basis te leggen voor planologische borging van cultuurhistorische waarden, met name 

voor de structuurvisie. Die doelstelling hebben we voor een belangrijk deel bereikt. Het uitge-

voerde onderzoek had vooral een inventariserend en ten dele een waarderend karakter. Het pro-

ject heeft voldoende informatie opgeleverd voor het opstellen van de structuurvisie, een ruimtelijke 

visie op hoofdlijnen. Zo is het mogelijk om a) de hoogst gewaardeerde landschappen, b) de aard-

kundige ensembles en c) de cultuurhistorische ensembles als ‘aardkundig-cultuurhistorische aan-

dachtsgebieden’ op te nemen.

Dit project, zoals dat in het projectplan in 201151 was uitgewerkt, voorzag nog niet in alle aspecten 

die nodig zijn om aan de letter van de verplichting in het Bro te voldoen. Dat betrof vooral kennis, 

noodzakelijk voor het detailniveau van bestemmingsplannen. Zo kennen we een groot aantal cul-

tuurhistorische waarden in de gemeente, maar is de kennis over een aantal historisch-(steden)

bouwkundige waarden in de bebouwde kommen niet volledig. Het Bro richt zich in de eerste plaats 

op het bestemmingsplan. Voor een goede toepassing is het noodzakelijk over alle gegevens op het 

juiste schaalniveau te beschikken. De actualisatie in 2015 was er mede op gericht beide lacunes 

(deels) te vullen. 

Het is aanbevelenswaardig om, waar mogelijk, de in het Bro verplichte vertaalslag naar het 

belangrijkste planologisch instrument (het bestemmingsplan) te maken om rekening te houden met 

de aanwezige cultuurhistorische waarden, zoals het Bro stelt. Zonder een cultuurhistorisch afwe-

gingskader (wat nemen we wel over uit de inventarisatie, wat niet?) en kennis over de planologi-

sche vertaalslag is het onmogelijk er daadwerkelijk rekening mee te houden.

De belangrijkste vervolgstap is daarom om, naast enkele deelinventarisaties, alle kennis die boven 

tafel is gekomen, te gaan inzetten voor het ruimtelijk beleid. Met name de gebiedsgerichte insteek 

van de cultuurlandschappen (kartering, waardering, ensemblevorming) biedt daarvoor belangrijke 

aanknopingspunten. Daaruit kan een keuze worden gemaakt op welke gebieden de nadruk gelegd 

gaat worden waar het gaat om aandacht voor cultuurhistorie. Die keuze is deels een inhoude-

lijke afweging, maar zeker ook een politieke: wat vindt de gemeente belangrijk waar het gaat om 

cultuurhistorie?

51 
Het projectplan is gevoegd bij de offerte d.d. 12 januari 2012.
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In tabel 9 hebben we voor de verschillende disciplines nog eens helder aangegeven wat reeds 

gedaan is, wat nog te doen staat en wat optionele vervolgstappen zijn. In het vervolg van dit hoofd-

stuk behandelen we een aantal individuele vervolgstappen die toelichting nodig hebben.

4.1.2 Cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening
De laatste twee jaar ligt de nadruk sterk op de verankering van cultureel erfgoed in het bestem-

mingsplan. Dit is het gevolg van een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening, door toevoeging 

van de volgende passage: De gemeente is verplicht op te nemen in nieuwe bestemmingsplannen 

‘een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waar-

den en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden’ (artikel 3.1.6., 

vierde lid onder a). De wijze waarop wordt door de rijksoverheid vrij gelaten, afhankelijk van de 

politiek-bestuurlijke keuzes en de beschikbare informatie. Kiest de gemeente voor de borging van 

cultuurhistorie in ruimtelijke plannen inclusief verwerking in de verbeelding en opname in de plan-

regels, dan zijn er twee aspecten die een rol spelen: 

1. Welke bestaande waarden willen we door middel van het nu geldende bestemmingsplan 

beschermen en waar bevinden zij zich? De gemeente kan kiezen voor een dubbelbestemming 

‘Waarde - cultuurhistorie’ of ‘Waarde – aardkundige waarde’ en hieraan specifieke planregels 

verbinden, afhankelijk van de aanwezige waarden (zie hierna). Verwerking van deze dubbel-

bestemming kan plaatsvinden door middel van een parapluplan. Het kan hierbij gaan om land-

schappen, maar bijvoorbeeld ook om karakteristieke bebouwing die geen monumentenstatus 

geniet.

discipline reeds gedaan nog te doen optioneel

aardkunde inventariseren en waarderen beleid formuleren, borgen in 
bestemmingsplan

versterken, beleefbaar maken

cultuurlandschap inventariseren en waarderen beleid formuleren, borgen in 
bestemmingsplan

versterken, beleefbaar maken

bouwkunst en 
stedenbouw

inventariseren waarderen van niet-gewaarde objec-
ten (MIP, beeldbepalende panden)

maken van selectie ten behoeve van 
gemeentelijke monumentenlijst

waarderen van stedenbouw ter aan-
vulling op de cultuurlandschappelijke 
waardering (kaartbijlage 3)

actief stimuleren van restauratie etc.

beleid aanvullen, borgen in 
bestemmingsplan

landschapselementen inventariseren herziening van provinciale databe-
standen naar gemeentelijke schaal

inventariseren van andere typen 
landschapselementen

bijhouden van provinciale updates 
databestanden

versterken, beleefbaar maken

selecteren (eventueel op basis van 
element-specifi eke waardering) ten 
behoeve van beleidsvorming

beleid formuleren

borgen in bestemmingsplan

Tabel 9. Beknopt overzicht van taken m.b.t. erfgoedzorg (zie verder dit hoofdstuk voor concrete invulling en 
uitwerking).
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2. Wanneer willen wij vanuit het beleidsveld cultuurhistorie meepraten wanneer het gaat om ont-

wikkelingen die niet binnen het bestaande bestemmingsplan passen? In dat geval kan de 

gemeente van de ontwikkelaar/initiatiefnemer eisen dat hij aangeeft (bijvoorbeeld door middel 

van een analyse en een daarop gebaseerd ontwerp) op welke wijze hij met de aanwezige cul-

tuurhistorische waarden rekening heeft gehouden. (Advisering over) toetsing kan plaatsvinden 

door de betrokken ambtenaar, door de monumentencommissie of door een externe partij.

Op beide aspecten is een keuze noodzakelijk om te voldoen aan de bepaling betreffende cultuur-

historie in het Besluit ruimtelijke ordening. Welke keuze (hoe ruim of smal) wordt gemaakt is door 

de wetgever niet bepaald. Belangrijk is te constateren dat een reeds bestaande (enkel)bestem-

ming met betrekking tot ‘natuur’ of ‘landschap’ niet altijd voldoet omdat deze aspecten op gespan-

nen voet met cultuurhistorie kúnnen staan (maar het hoeft uiteraard niet) en dus niet per se toege-

sneden zijn op een toetsing op cultuurhistorische gronden. Om juridisch volwaardig op basis van 

het aspect cultuurhistorie te kunnen afwegen is het gebruik van die dubbelbestemming wenselijk.

We gaan achtereenvolgens in op de twee bovengenoemde zaken: bestaande of nieuw op te stellen 

bestemmingsplannen en ontwikkelingen die niet in het bestemmingsplan passen.

Bestaande of nieuw op te stellen bestemmingsplannen
Het verwerken van cultuurhistorische waarden in een bestaand of nieuw op te stellen bestemmings-

plan (zoals het bp agrarisch buitengebied of van bepaalde kernen als geheel) spelen in grote lijnen 

twee zaken naast elkaar: het gebruik van een dubbelbestemming om gebiedskenmerken te borgen 

en het gebruik van een (dubbel)bestemming of aanduiding om specifieke objecten te borgen.

We gaan allereerst in op het gebruik van de dubbelbestemming ‘Waarde–cultuurhistorie’. Bij de 

afweging welke gebieden een dubbelbestemming dienen te krijgen, adviseren wij gebruik te maken 

van de waarderingskaart, die immers het cultuurhistorisch belang van gebieden aangeeft. Het 

betreft kaartbijlage 3 van de cultuurhistorische waardenkaart van Echt-Susteren. We adviseren om 

de twee hoogste waarderingscategorieën (zeer hoge waarde en hoge waarde) en de 21 ensemb-

legebieden (die soms overlappen) om te zetten in een dubbelbestemming ‘Waarde–cultuurhistorie’ 

of ‘Waarde–cultuurhistorische landschapswaarde’ op de verbeelding. De keuze voor deze selec-

tie, waarbij aan gebieden binnen de vier lagere waarderingscategorieën geen beperkingen worden 

gekoppeld, is ons inziens een acceptabel compromis tussen cultuurhistorische belangen vanuit de 

wettelijke verplichting en de beperking van de regeldruk.

Welke planregels aan deze dubbelbestemmingen gehangen kunnen worden, hebben we in bijlage 

6 verwoord op basis van het voorbeeld van het bestemmingsplan agrarisch buitengebied van de 

gemeente Ede (Gelderland). Voor bebouwde kommen is het bestemmingsplan Uden Centrum 2013 

een goed voorbeeld (zie daarvoor ruimtelijkeplannen.nl). De gemeente/omgevingsdienst kan ver-

volgens bij concrete vergunningaanvragen zelf of met behulp van een externe adviseur op basis 

van haar cultuurhistorische waardenkaart en de daarin opgenomen gebiedskenmerken, zo nodig 

aangevuld met parate kennis, toetsen of de omgevingsvergunning verleend kan worden. Waar-

den die hiermee bijvoorbeeld beschermd kunnen worden, zijn de openheid/geslotenheid van het 



RAAP-RAPPORT 2943
Fraaie landstreken, belangrijke wandelingen en indrukwekkende gedenktekens
Een cultuurhistorische en aardkundige waardenkaart van de gemeente Echt-Susteren (actualisatie)

68

landscha p, de spreiding en positionering van bebouwing (zie ‘historische nederzettingslocaties’ in 

de legenda), de specifieke wegen- en waterlopenstructuur met hun kenmerken (tracé, verharding 

of niet), de verkaveling, het grondgebruik, etc.

Daarnaast adviseren we om een bouwhistorisch onderzoek verplicht te stellen bij ingrijpende ver-

bouwingen of sloop in de 22 ensembles en in de zeer hoog of hoog gewaardeerde gebieden. Dit 

kan als regel aan de dubbelbestemming worden verbonden.52

Veel panden zijn wellicht aan de buitenkant niet meer beeldbepalend/monumentwaardig of ze 

zijn sterk vervallen, maar kunnen zeer oude (tot wel laat-middeleeuwse) kernen (kapconstructies, 

muurwerk) met een hoge informatiewaarde bevatten en ons zo wat vertellen over de ontwikkeling 

van de stad. Bij sloop of een grondige verbouwing gaat deze informatie, die uniek en onvervang-

baar is, ongezien verloren.53 Dat geldt voor oude panden in de binnensteden van Echt, Susteren en 

Nieuwstadt, maar bijvoorbeeld ook voor de oude boerderijen in de verschillende gehuchten. Ana-

loog aan de archeologische onderzoeksplicht kan daarom ook bouwhistorisch onderzoek verplicht 

worden gesteld. Daarbij kunnen de volgende criteria worden benoemd:

- het betreft uitsluitend bebouwing van vóór 1940 (op basis van referentiedatabase BAG);

- het betreft niet de panden die na 1910 als volledig nieuw en in de ruimte vrijstaand object 

zonder gebruikmaking van oudere bouwresten zijn uitgevoerd, zoals karakteristieke burgerwo-

ningen uit de jaren twintig en dertig.

- het geldt alleen voor ingrijpende verbouwingen aan muurwerk of kapconstructies of voor gehele 

of substantiële sloop.

In lijn met voorgaande kan de initiatiefnemer, op het moment dat de resultaten van het bouwhisto-

risch onderzoek voorliggen, in zijn bouwplannen hier rekening mee houden. Ook dat sluit aan op 

de wijze waarop archeologisch onderzoek is ingestoken. Op basis van de voorliggende gegevens 

en de ingeslagen weg adviseren we om dit op dit moment op te pakken voor de 22 ensembles en 

de zeer hoog en hoog gewaardeerde gebieden. Daarbij valt echter (veel) bebouwing die buiten de 

ensembles ligt buiten de boot, bijvoorbeeld omdat de historische kernen an sich op de CHW niet 

zijn gewaardeerd (zie kaartbijlage 3) en niet alle historische kernen deel uitmaken van een ensem-

ble. Indien er in de toekomst besloten wordt tot het verder uitbouwen van het cultuurhistorisch 

beleid, het opstellen van specifiek bouwhistorisch beleid 54 en het opstellen van een bouwhistori-

sche verwachtingskaart, dan kan in de ensembles en de hoog en zeer hoog gewaardeerde gebie-

den worden besloten tot een verlichting van de onderzoeksplicht (er vallen immers ongetwijfeld 

panden af) en daarbuiten tot het aanduiden van die panden, die bouwhistorisch wel relevant zijn. 

Een algemeen sloop/bouwverbod is niet haalbaar omdat dit uiteindelijk tot planschade kan leiden. 

Het is wel verstandig om op andere manieren (bijvoorbeeld via bewustwording) te pleiten voor 

52 
Afhankelijk van de politiek-bestuurlijke steun hiervoor kan ook gekozen worden voor een bouwhistorische onderzoeksplicht in alleen de 21 
ensembles; daar ligt de grootste nadruk.

53 
Deze informatie kan ook commercieel interessant zijn: in Zutphen gebruikt een makelaar bijvoorbeeld de resultaten van bouwhistorisch onderzoek 
om de exclusiviteit van zijn panden (waar het bijvoorbeeld gaat om bouwjaar) aan te tonen. Dat trekt een nieuwe potentiële klantengroep aan.

54 
Gericht op het veiligstellen van bouwhistorische informatie, niet per se op het tegengaan van sloop.
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behoud van zoveel mogelijk historische (vooroorlogse) bouwmassa en waardevolle grafzerken. 

Veel ensembles ontlenen juist daaraan hun historische karakter en, hoe passend nieuwbouw ook 

is, het historische van de vooroorlogse bebouwing kan het nooit vervangen.

Nauw met bovenstaande dubbelbestemming verbonden is de dubbelbestemming ‘Aardkundige 

waarde’, die voor de vijf aardkundige ensembles gebruikt kan worden (zie kaartbijlage 1 van de 

CHW Echt-Susteren). Op basis van de nadere beschrijving van de ensembles kan bepaald worden 

welke planregels hieraan verbonden zullen moeten worden. In de meeste gevallen zal dat een 

beperking van de mogelijkheden voor graafwerkzaamheden zijn en gerelateerd zijn aan de aan-

vraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘aanleggen’.

Bij bovenstaande werkwijze moeten we een kleine maar niet onbelangrijke kanttekening maken. 

Doordat gaafheid het belangrijkste criterium is bij de afweging hoe hoog de cultuurhistorische 

waarde is, is de waarde over de tijd veranderlijk. Een nu laag gewaardeerd landschap kan door 

specifieke ingrepen over enkele jaren gemiddeld of hoog scoren. Daarbij komt dat als de hoog 

gewaardeerde gebieden wél cultuurhistorische aandacht krijgen en de lager gewaardeerde gebie-

den niet, het gevaar bestaat dat een zelfversterkend effect ontstaat: de lager gewaardeerde 

worden nóg slechter en de hoger gewaardeerde nóg beter. Laag gewaardeerde landschappen 

vragen daarom vaak ook om specifieke aandacht als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit. Die aan-

dacht kan via het algemene landschapsbeleid van de gemeente worden gegeven.

Naast de borging van gebiedskenmerken met de bovengenoemde dubbelbestemming(en) zijn 

er ook verspreid gelegen objecten die met een aanduiding of specifieke bestemming geborgd 

kunnen worden. Normaliter gebruiken we deze objectgerichte methode als slechts een deel van 

alle bestaande objecten van dat type waardevol geacht kunnen worden en er dus geen generieke 

beperking vanuit de dubbelbestemming hoeft te worden opgelegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 

geselecteerde karakteristieke bebouwing, die van een aanduiding karakteristiek voorzien kan 

worden met daaraan gekoppeld een sloopverbod.55 De borging als element kan ook gelden voor 

verspreid gelegen waardevolle beplanting, voor landweren en voor begraafplaatsen/kerkhoven met 

een cultuurhistorische waarde. Deze zaken zijn of worden in het kader van de cultuurhistorische 

waardenkaart geïnventariseerd, zij het dat de cultuurhistorisch waardevolle beplanting slechts 

voor een zeer beperkt deel op individueel elementniveau in kaart is gebracht, omdat de CHW in 

de eerste plaats voor de structuurvisie werd opgesteld.56 Wat wel is gedaan is vooral het ensemble 

Marissen-’t Leen, waar de hoogste dichtheid aan cultuurhistorisch waardevol groen voorkomt. Gro-

tendeels zal de waarde van beplanting dus ook getoetst moeten worden vanuit bovengenoemde 

dubbelbestemming voor een gebied als geheel. Bij toetsing moet dan de vraag worden beant-

woord of deze specifieke beplanting passend is binnen het landschapstype en of amovering ervan 

55 
Zie http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsomgevingsweb/templates/omgevingsweb.aspx?articleid=4531&zoneid=3.

56 
De gemeente beschikt al over erg veel informatie op dit vlak. De Stichting IKL heeft voor de gemeente Echt-Susteren een inventarisatie uitgevoerd 
voor wat betreft groene landschapselementen. Mogelijk wordt deze inventarisatie al als onderlegger voor het bestemmingsplan gebruikt. Hierin is 
ook veel cultuurhistorisch relevant groen opgenomen. Een bewerkingsslag zou moeten plaatsvinden om bij de relevante structuren ook de notitie 
‘cultuurhistorisch waardevol’ te kunnen maken. Daarnaast kan er ook groen ontbreken in de database (bijvoorbeeld omdat er geen onderhouds-
contract met IKL bestaat) terwijl het wel cultuurhistorisch waardevol is. Zo’n ‘groenmodule’ kan later nog aan de inventarisatie worden toege-
voegd. Ook dit is feitelijk weer een verdieping van het niveau van ‘gebiedskenmerken’ naar het niveau van ‘individueel aangeduide objecten’.
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de karakteristiek van een gebied in gevaar brengt. In een later stadium zou dit aspect in de CHW 

nader uitgewerkt kunnen worden, zodat er meer beplanting op elementniveau in de verbeelding 

kan worden opgenomen.57

Uiteraard werkt bovenstaande náást de reeds bestaande monumentenwetgeving, zowel voor 

objecten als voor grotere eenheden zoals de buitenplaats Verduynen waarvan ook de parkaanleg 

beschermd is.

Nieuwe ontwikkelingen
Er kunnen aanvragen komen voor ontwikkelingen die niet in het bestemmingsplan passen. Derge-

lijke ontwikkelingen hebben meestal een grotere impact op de ruimte, omdat ze niet passen binnen 

het doorgaans conserverende bestaande plan. Om daarop vanuit cultuurhistorisch perspectief grip 

te krijgen, kan het nuttig zijn om in beleid vast te leggen dat bij een dergelijke aanvraag binnen een 

specifiek gebied (we stellen ook hier weer de gebieden van zeer hoge en hoge waarde, de cultuur-

historische ensembles en de aardkundige ensembles voor) de aanvrager moet aantonen dat zijn 

plan op zijn minst geen schade berokkent aan de cultuurhistorische waarden van het gebied en bij 

voorkeur een meerwaarde voor de cultuurhistorische waarde vormt (formulering nader te kiezen). 

Dat aan te tonen kan bijvoorbeeld doordat men laat zien dat men een cultuurhistorische analyse 

heeft laten uitvoeren die mede de grondslag voor het ruimtelijk plan vormt. Uiteraard is het aan de 

gemeente om voorwaarden op te nemen vanaf welk moment een dergelijk onderzoek noodzake-

lijk is. Een aanbouw die de toegestane grootte met 10 m² overschrijdt, is natuurlijk van een andere 

orde dan wanneer een nieuwbouwproject in het landelijk gebied wordt uitgevoerd. Er kan bijvoor-

beeld gedacht worden aan een oppervlakte van 30 m² in kernen en 200 m² daarbuiten; in tegen-

stelling tot ondergrenzen voor archeologisch onderzoek heeft zich hiervoor nog geen standaard 

ontwikkeld.

Wanneer de gemeente wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan wil opnemen, kan hieraan 

uiteraard ook de voorwaarde worden verbonden dat ze geen afbreuk mogen doen aan de cultuur-

historische waarde, voor bovengenoemde delen van de gemeente of voor de gehele gemeente.58 

4.2 Algemene aanbevelingen
Behoud of versterk contrasten in het landschap
Elk landschapstype heeft zijn specifieke kenmerken, samenhangend met de context en periode 

waarin het is ontstaan. De open akkers kunnen worden gekenmerkt door hun openheid en de aan-

wezigheid van randbeplanting eromheen, de rationele landbouwontginningen door het ontbreken 

van bebouwing en opgaand groen. In de moderne agrarische bedrijfsvoering zijn deze contrasten 

soms vervaagd en zijn de grenzen tussen de historische landschapstypen onduidelijk geworden. 

Stimuleren van specifieke ingrepen, zoals het aanplanten van inheems groen in de vorm van sin-

gels waar dat eigen is aan het landschap, is een manier om het historisch karakter te herstellen 

57 
Een waardevolle toelichting op het bovenstaande wordt ook gevormd door de Handreiking Erfgoed en Ruimte van de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed. Zie http://www.cultureelerfgoed.nl/handreikingerfgoedenruimte.

58 
Dit is bijvoorbeeld zo opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Wijchen (Gelderland). Zie ruimtelijkeplannen.nl.
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of contrasten aan te scherpen. Voor die contrasten kan uitgegaan worden van de hoofdlijnen (in 

de zes typen uit de structuurvisie) of van de verdere fijnmaziger uitsplitsing (in de 37 typen uit dit 

rapport).

Benut cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen
Nieuwe ruimtelijke projecten worden veel aantrekkelijker, wanneer kenmerken van het historische 

landschap worden gebruikt, dan wanneer het wordt ingericht als ‘neutraal’ project zonder lokale 

eigenheid. Let daarbij ook op de karakterisering van de omliggende landschapstypen. Maak indien 

mogelijk gebruik van (het verloop van) wal- en houtsingelstructuren, bestaande wegen structuren, 

etc. of kijk of er vanuit de kenmerkende nederzettingsstructuur gekomen kan worden tot een 

nieuwe vorm van nederzettingen, in plaats van opnieuw een woonwijk tegen een bestaande kom 

te plakken en daarmee het dorp verder te vervreemden van zijn omgeving. Het plannen van een 

‘nieuw gehucht’ zou theoretisch tot de mogelijkheden kunnen behoren.59

Breng cultuurhistorie in bij ontwerpprocessen
Cultuurhistorie kan een discipline zijn om de kwaliteit en identiteit van een gebied bij gebiedsont-

wikkeling te versterken. Niet alleen voor het behoud van de intrinsieke cultuurhistorische kwalitei-

ten is een vroege inbreng van cultuurhistorici waardevol, maar ook om te komen tot ontwikkelingen 

die passen in het historische karakter van een gebied (behoud door ontwikkeling). Het is raadzaam 

een cultuurhistoricus met affiniteit voor ontwerp mee te laten lopen in het verdere planningsproce s. 

Een cultuurhistoricus kan bijvoorbeeld gevraagd worden om voorafgaand aan de specifieke invul-

ling van een ruimtelijk voornemen (woningbouw, landinrichtingsprojecten) een document met een 

verdieping van de inventarisatie met daarbij ‘handreikingen voor ontwerp en inrichting’ op te stel-

len. Hiervan kan de landschapsarchitect of stedenbouwkundige vervolgens dankbaar gebruik 

maken, en op deze manier kan de ontwerpende partij ‘bouwen’ met zorgvuldige aandacht voor 

cultuurhistorie en landschap. Ook kan een dergelijk document nuttig zijn voor de gemeente bij 

het opstellen van randvoorwaarden voor ruimtelijke ingrepen in structuurvisies. Hiermee kan de 

gemeente vooraf eisen stellen aan een private partij die een plan wil gaan ontwikkelen.

Dynamiek van je cultuurhistorische bron
De cultuurhistorische waardenkaart is bedoeld als dynamisch product. De resultaten van nieuw 

onderzoek en nieuwe inzichten over ‘wat cultuurhistorie is’ zouden bij een periodieke actualisatie 

(bijvoorbeeld eens per tien jaar bij herziening van een bestemmingsplan of zo vaak als er deel-

plannen worden gewijzigd) een plek kunnen krijgen in de achterliggende database en op de kaart. 

Zo groeit de kennisdatabase steeds verder en kan op basis daarvan het beleid ook worden ontwik-

keld. Aanvulling of actualisatie kan ook gekoppeld worden aan de actualisatie van de archeologi-

sche kaart, bijvoorbeeld eens per twee jaar. Daarmee is de hele database in één keer up-to-date.

59 
We zijn er ons van bewust dat deze wenk niet aansluit bij de uitgangspunten in de structuurvisie. We wilden dit idee toch noemen omdat het elders 
tot interessante ontwikkelingen heeft geleid. In het dorp Keijenborg (Achterhoek) wil men boerderijen met functieverlies bijvoorbeeld omvormen tot 
nieuwe gehuchtjes.
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4.3 Specifieke aanbevelingen
4.3.1 Ruimtelijke inrichting
Impulsen aan open akkers
Open akkers, in de landschapstypologie een onderdeel van de droge kampontginningen, vormen 

op verschillende gebiedsniveaus in heel Nederland een belangrijk aandachtspunt voor het cultuur-

historisch beleid, zowel archeologisch als landschapshistorisch. De open akkers rondom Echt zijn 

dan ook plaatselijk goed herkenbaar en vormen de kern van de ‘oude ontginningen’ (zoals ze in 

de structuurvisie worden aangeduid). Nadeel is echter dat ze kwetsbaar zijn voor allerlei ontwik-

kelingen. De hoge, droge ligging maakt het vanouds goede bouwgrond, waardoor de nabijgele-

gen dorpen en steden zich veelal over de open akkers hebben uitgebreid. Dat brengt in de nabij-

heid van nieuwe bebouwing ook opgaande beplanting met zich mee, waardoor het open karakter 

sterk onder druk komt te staan. De fragmentarische, maar ten dele eeuwenoude verkaveling heeft 

bovendien vaak te lijden gehad onder ruilverkavelingen. Herstel van de openheid, het zicht op de 

aangrenzende nederzettingen en waar mogelijk het historisch grondgebruik als akker leveren een 

eerste bijdrage een herstel van de ruimtelijke kwaliteit. Met openheid wordt gedoeld op zowel de 

afwezigheid van opgaande beplanting als de afwezigheid van bebouwing.

Herkenbaarheid van beekdalen
Naast open akkers zijn beekdalen een essentieel onderdeel van het oude cultuurlandschap in 

het westelijk deel van de gemeente. Met name door grootschalige herverkavelingen zijn zij in de 

20e eeuw echter gereduceerd tot een geïsoleerde waterloop; het onderscheid tussen beekdal en 

de omgeving daarvan is nauwelijks meer te maken. Het herkenbaar maken van de beekdalen als 

geheel kan een goede aanvulling zijn op de activiteiten die de laatste jaren worden ontplooid als 

het gaat om de beken zelf.60 De overgangen tussen het oude akkerland en beekdalgraslanden 

zouden bijvoorbeeld meer geaccentueerd kunnen worden, waardoor beekdalen weer ‘stroken door 

het landschap’ worden en het verhogen van landschappelijke contrasten wordt geconcretiseerd.

Kleine kernen in het groen
Met name de kern Echt en in mindere mate Susteren heeft in de loop van de laatste decennia 

in toenemende mate de omliggende gehuchten ‘opgeslokt’ doordat nieuwbouw het stadje en de 

gehuchten aan elkaar verbond. Nog niet zo lang geleden overkwam dit het gehucht Hingen door de 

bouw van woningen aan de Thaalweg en omgeving. Dieteren en Susteren raken elkaar ook bijna. 

Het bestaan van al deze kleine gehuchten is een typisch kenmerk van de gemeente Echt-Suste-

ren. Het valt dan ook aan te bevelen om rond de nog bestaande vrij gelegen kernen een groene 

buffer met een agrarisch karakter te behouden. Primair daarvoor in aanmerking komen Gebroek 

ten zuiden van Echt, Slek ten zuiden van Echt-Schilberg en in mindere mate Sint-Joost.

Stedelijk karakter van Echt, Susteren en Nieuwstadt
Dat Echt, Susteren en Nieuwstadt stadjes geweest zijn, is (behoudens aan de naam van de laat-

ste) nog maar zeer beperkt herkenbaar. De grachten die rondom en in de kernen aanwezig zijn 

60 
Op de ‘meanderingswerkzaamheden’ valt overigens wel wat af te dingen; de beken hebben hier nooit op die manier door het landschap 
geslingerd.
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geweest, zijn nu zeer fragmentarisch aanwezig. Op de kaart zijn ze als waterlopen aangegeven en 

lopen ze in een donkerblauwe lijn rond de kernen.

Water is echter altijd een geliefd fenomeen in de gebouwde omgeving, en is ook nog eens van 

belang voor het afvoeren van regenwater. Het meer integraal aanpakken van historische water-

lopen in en nabij de kernen kan de structuur van de stadscentra sterk verbeteren. Volgen van 

het historisch tracé is dan wel een voorwaarde; het kiezen van een alternatief tracé verslechterd 

de afleesbaarheid van het stedelijk landschap eerder. Zo zijn er stukjes van vroeger prominente 

waterlopen die nu op privégrond schuilgaan achter een hoge heg, zoals de Rode Beek ten noorden 

van de Molenlaan.

Hetzelfde kan behalve met water ook gedaan worden door de openbare ruimte van bijvoorbeeld 

Echt of Susteren binnen de vroegere grachten een ander aanzien dan daarbuiten te geven, waar-

door de bewoner en recreant echt weer de indruk krijgt een aparte ‘eenheid’ te betreden. Zo zijn 

er ongetwijfeld meer manieren denkbaar om in de openbare ruimte de stedelijkheid (inclusief de 

vroegere harde grens tussen bebouwing en daarbuiten) te benadrukken. Een stadje als Huissen, 

net als Susteren zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog, lukt dat aardig. Verder is het 

zinvol zorgvuldig om te gaan met vanouds open gebiedjes binnen de omwalling, zoals het volks-

tuinencomplex van Nieuwstadt. Daar kunnen we nog zien dat de stadjes nog lange tijd een ‘leeg’ 

karakter hadden.

Landduinen
De landduinen van Montfoort, die binnen ensemble 3 vallen, zijn (als aardkundige waarde) waar-

devol, maar zeker ook kwetsbaar. Men dient er voorzichtig mee om te gaan, omdat het om een bij-

zonder aardkundig landschap gaat dat, zeker voor de gemeente Echt-Susteren, uniek is.

Maasdal
Het Maasdal is ondanks de aantasting in het verleden door het Julianakanaal nog altijd van grote 

aardkundige en cultuurhistorische waarde. Dit wordt onder meer onderstreept door de ligging van 

enkele cultuurhistorische ensembles en aardkundig ensemble 5. Juist als ‘Maasprovincie’ kan Lim-

burg toeristisch stappen zetten door voorzichtig om te gaan met (delen van) het kwetsbare Maasdal.

4.3.2 Vervolgonderzoek
Alhoewel met deze studie een stevige basis is gelegd voor het behoud en de ontwikkeling van cul-

tuurhistorisch erfgoed in de gemeente Echt-Susteren, is het vrijwel onmogelijk om op basis van 

één project alle mogelijke cultuurhistorische facetten te inventariseren en beschrijven. Daarvoor 

is de thematiek gewoon te breed. Er zijn dan ook voldoende thema’s denkbaar die op detailniveau 

verder uitgewerkt zouden kunnen worden.

‘Verdiepingsagenda’
In deze paragraaf worden enkele opties genoemd voor aanvulling van de cultuurhistorische inven-

tarisatie. Om echter te komen tot een samenhangend idee over de verdere ontwikkeling van de 

cultuurhistorische waardenkaart en de toepassing daarvan binnen de gemeentelijke organisatie 
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zou allereerst een plan van aanpak kunnen worden opgesteld, zodat de aanvullingen ook gericht 

op een specifiek doel worden uitgevoerd. Uiteraard kunnen er nog vele elementen worden toege-

voegd, maar als niet duidelijk is waartoe dat zal dienen, is het weinig efficiënt.

Deze verdiepingsslag hoeft niet altijd in één keer voor het hele gemeentelijk grondgebied plaats 

te vinden. Bij concrete herinrichtingprojecten, bijvoorbeeld ten behoeve van een toeristische ont-

sluiting of een recreatiepark, kan er behoefte zijn aan aanvullende cultuurlandschappelijke data op 

een lager schaalniveau. Het is verstandig deze aanvullende inventarisatie vergezeld te laten gaan 

van een veldverkenning (indien niet al uitgevoerd) en een advies m.b.t. ‘handreikingen voor ont-

werp en inrichting’. Op die manier is het mogelijk de cultuurhistorische inhoud en de praktische uit-

voering op een gedegen manier met elkaar te verbinden. Uiteraard is het slim er een terugkoppe-

ling te laten plaatsvinden naar de gemeentebrede kaart, zodat die daarvan ook profiteert.

Opgaand groen
In het kader van het opstellen van deze cultuurhistorische waardenkaart is er beperkt aandacht 

besteed aan het opgaand groen. We hebben binnen de beschrijvingen van de landschapstypen 

hierover het nodige opgenomen, maar er ontbreekt dan nog wel het een en ander. Lanen, houtwal-

len, singels en andere historisch-landschappelijk belangrijke bosjes zijn niet ‘mee’ gekarteerd, met 

uitzondering van de elementen die specifiek door de heemkundekringen zijn aangedragen. Hieraan 

zou bij vervolgonderzoek de nodige aandacht kunnen worden geschonken. Het inventariseren van 

opgaand groen is een wenselijke module ter aanvulling van de cultuurhistorische waardenkaart.

Steenindustrie
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de steenindustrie een belangrijke stempel heeft 

gedrukt op het landschap van de gemeente Echt-Susteren. Dit industrieel verleden is zijdelings wel 

in kaart gebracht, maar een alomvattende inventarisatie met het oog op revitalisering, bijvoorbeeld 

voor recreatieve doeleinden, heeft nog niet plaatsgevonden. Wij adviseren om dat wel te doen. 

Een aansprekende studie kan vele initiatieven losmaken.

Straatmeubilair en andere kleine elementen
Nog meer dan opgaand groen laten de ‘kleine landschapselementen’ zich lastig inventariseren 

op basis van een bureaustudie. Alleen wanneer het veldwerk door anderen is gedaan, kunnen 

de resultaten van de inventarisatie al in een vroeg stadium op de kaart worden geplaatst. Andere 

zaken, zoals natuurstenen trottoirbanden in oudere wijken, oude straatlantaarns of abri’s, om 

maar eens een selectie uit een brede variatie aan straatmeubilair te noemen, zouden op basis 

van veldwerk in kaart kunnen worden gebracht. Het loont de moeite om dit in het kader van recon-

structies van de openbare ruimte (herbestratingen, vervanging van rioolsystemen, etc.) inzichte-

lijk te maken. Heemkundekringen kunnen in het kader van het vele te verrichten veldwerk hiervoor 

worden ingezet. Zij moeten criteria meekrijgen op welke elementen zij dienen te letten en hoe zij 

zaken kunnen herkennen. Het inventariseren van deze kleine elementen kan als optionele module 

worden beschouwd.



RAAP-RAPPORT 2943
Fraaie landstreken, belangrijke wandelingen en indrukwekkende gedenktekens
Een cultuurhistorische en aardkundige waardenkaart van de gemeente Echt-Susteren (actualisatie)

75

Historische bouwkunst
Vanuit het rijk is er inmiddels het nodige uitgevoerd aan inventarisaties van historische bouwkunst. 

Al decennia geleden werd de oude bouwkunst (tot 1850) in beeld gebracht, waarbij de nadruk 

vooral lag op kerken en kastelen. Die inventarisatie is dus zeker niet compleet, maar dekt voor een 

groot deel de lading. Het MIP voor de bouwkunst uit de periode 1850-1940 was al veel completer. 

De heemkundekringen hebben aan de inventarisaties een verdere bijdrage geleverd door ontbre-

kende panden uit de genoemde perioden aan te dragen. Een aantal zaken is nog niet uitgevoerd, 

terwijl dit wel tot aanbeveling strekt. We denken hierbij vooral aan een aanvullende inventarisa-

tie van historische bouwkunst uit de periode 1940-1965 door professionals, vooral vanwege de 

belangrijke rol van deze periode in de gemeente Echt-Susteren. De inventarisatie van naoorlogs 

gebouwd erfgoed is een belangrijke voorwaarde om de cultuurhistorische waarde van de kernen in 

de gemeente kunnen bepalen en hier een adequaat beleid op te kunnen voeren.

Stedenbouw
Voor het aspect stedenbouw kunnen we twee aanbevelingen formuleren. Beide stedenbouwkundige 

aspecten zijn een noodzakelijk onderdeel om de cultuurhistorische waarde van de kernen te bepalen.

Bij de waardering van de historische landschappen (zie kaartbijlage 3) hebben we een waardering 

van de historische kernen en de oude wijken daaromheen achterwege gelaten. Belangrijkste reden 

daarvoor was het feit dat het aanbevelenswaardig is hier veel meer mee te nemen dan we op basis 

van de nu beschikbare gegevens konden doen. Derhalve is het aanbevelenswaardig elke histori-

sche kern met aangrenzende wijken afzonderlijk door een stedenbouwhistoricus te (laten) waarde-

ren op basis van de inventarisatie van huisplaatsen, bouwblokken, wegen- en waterlopenstructuur 

(kaartbijlage 2), de aanwezigheid van gewaardeerd gebouwd erfgoed (nog deels plaats te vinden) 

en het samenspel daartussen. De waardering van de kernen van de voormalige gemeente Suste-

ren die in de provinciale database aanwezig is, kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Met name met de historische bouwkunde uit de naoorlogse periode, waarin uitbreidingswijken een 

belangrijke factor worden in de gemeente Echt-Susteren, komt ook de stedenbouw om de hoek 

kijken. Een inventarisatie daarvan voor dezelfde periode in samenhang met de inventarisatie van 

naoorlogse bouwkunst levert duidelijk een meerwaarde op. Op die manier kunnen weloverwogen 

besluiten worden genomen bij de herstructurering van wijken. Bij welke wijken kunnen de waar-

den behouden blijven als alleen de ruimtelijke structuur gehandhaafd blijft en waar is behoud van 

de gebouwen zelf een voorwaarde? Inventarisatie hiervan past binnen de historisch-bouwkundige 

aandacht voor het wederopbouwerfgoed (zie hierboven).

Beide stedenbouwkundige aspecten zijn een noodzakelijk onderdeel om de cultuurhistorische 

waarde van de kernen te bepalen en wenselijk om aan de geest van het Bro te voldoen als het om 

de bebouwde kommen gaat.

Verkaveling
Binnen de landschapstypologie is weliswaar wat gezegd over de specifieke verkavelingstypen 

binnen bepaalde landschappen, maar de kavelgrenzen met historische betekenis zelf zijn niet in 
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een afzonderlijke laag opgenomen. Daardoor kan het bij grootschalige herverkavelingsactiviteiten 

lastig zijn om te bepalen welke (hoofd)structuurlijnen bepalend zijn en behouden moeten worden. 

Deze zouden met het oog hierop aanvullend gekarteerd kunnen worden. Dit onderdeel is naar ons 

idee echter een optionele aanvulling.

Toponiemen
De historicus Cancrinus verwoordde het belang van toponiemen of veldnamen voor de huidige tijd 

in 1956 als volgt: In deze haastige tijd, waarin alles in snel tempo verandert, een tijd, waarin men 

jaarlijks honderden hectaren nodig heeft voor wegenaanleg, bouwterreinen, recreatieoorden, vlieg-

velden, sportparken, enz., een tijd, waarin bij de talrijke ruilverkavelingen hele groepen van histori-

sche namen letterlijk van de kaart geveegd worden en voortaan niet meer in de volksmond liggen, 

in deze tijd begint er gebrek aan kernachtige namen te ontstaan voor het benoemen van nieuwe 

straten, pleinen en woonwijken.61 Ook al kwam hij uit een ander deel van Nederland, zijn bewerin-

gen gelden ook voor Limburg. Door het vervaardigen van heldere kaarten met veldnamen van de 

gehele gemeente wordt een deugdelijke basis gelegd voor straatnaamgeving of naamgeving van 

andere objecten. Ook dit is een optionele aanvulling.

Buurgemeenten
Het intergemeentelijk cultuurhistorisch beleid wint natuurlijk aan kracht als ook de buurgemeen-

ten op een identieke manier hun inventarisatie gaan vormgeven. Daardoor kan er bijvoorbeeld op 

gelijke gronden gemeentegrensoverschrijdend beleid worden geformuleerd, bijvoorbeeld voor de 

ensembles.

Actualisering
Een kaart als deze is feitelijk nooit af. Bestaand erfgoed kan verdwijnen, landschappen kunnen 

veranderen en daardoor het gewenste beeld meer benaderen, maar ook kunnen er nieuwe vond-

sten gedaan worden of nieuwe thema’s op de agenda komen. Het is raadzaam hier opnieuw de 

heemkundekringen bij te betrekken, omdat zij over dergelijke informatie kunnen beschikken.

4.3.3 Toerisme en recreatie
Een van de meest actieve gebruikers van het cultuurlandschap zijn de toeristen en recreanten. Die 

laten zich niet ‘zomaar’ verleiden om een gebied te bezoeken waar ze misschien nog niet eerder 

geweest zijn; daar moet een meerwaarde tegenover staan. Landschap en cultuurhistorie kunnen 

daarin een belangrijke rol spelen, zoals de Drentse hunebedden, de Veluwse zandverstuivingen en 

de Zuid-Limburgse mergelgrotten wel bewijzen. Bovendien kan toerisme en recreatie een middel 

zijn om krimp van de bevolking terug te dringen. Het gaat erom thema’s te kiezen die binnen de 

gemeente een rol spelen en die zowel qua PR als qua ruimtelijke ordening te benutten. Als de 

gemeente de ambitie heeft om actiever in te spelen op de behoefte van de recreant of toerist 

kan de gemeentelijke cultuurhistorie en aardkunde daarbij van dienst zijn. De volgende thema’s 

zouden in Echt-Susteren een rol kunnen spelen:

61 
Cancrinus, 1956: 115
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- Echt, Susteren en Nieuwstadt: drie stadjes. Weinig gemeenten in Nederland hebben maar 

liefst drie middeleeuwse stadjes binnen de gemeentegrenzen. Alhoewel de hoeveelheid mid-

deleeuwse bebouwing beperkt is, kan het thema ‘de middeleeuwse stad op het Limburgse plat-

teland’ wel degelijk worden benut. Zoals een stad als Nijmegen zijn Romeinse verleden propa-

geert zonder ook nog maar één Romeins gebouw te kennen, zo kunnen ook Echt, Susteren en 

Nieuwstadt uitstralen dat zij in de Middeleeuwen een stedelijk karakter droegen. De nog zeer 

gave ruimtelijke (wegen)structuur met de kerk in het midden kan daarbij als handvat worden 

gebruikt, ook voor ruimtelijke ordening. Zo zou gekeken kunnen worden of delen van de mid-

deleeuwse grachten van de stadjes teruggebracht kunnen worden in het straatbeeld. Moderne 

vormgeving kan daarvoor worden gebruikt.

- Niet veel gemeenten in Nederland grenzen zowel aan Duitsland als België. Toeristisch-recre-

atief kan er met deze internationale grensligging veel gedaan worden, bijvoorbeeld in de vorm 

van historische arrangementen: verkenning van het Belgische, Nederlandse en Duitse erfgoed 

op één dag met een culinaire drielanden-afsluiting. Dit kan het platteland betreffen, bijvoor-

beeld door de unieke rol van de Maas voor de hele streek te benadrukken, maar ook kan er 

naar de stadjes gekeken worden. Met Maaseik en Waldfeucht kent Echt-Susteren in de omge-

ving grotere en kleinere steden.

- Legenden en mythen doen het altijd goed in toerisme en recreatie. Zo zou Pepijn van Herstal, 

waar de Pepinusbrug naar genoemd is, een deel van het Echterbosch aan de ingezeten van 

Echt hebben geschonken. Pepijn van Herstal was een Frankische koning en de overgrootvader 

van Karel de Grote. Dat soort verhalen kunnen veel breder neergezet worden, onder meer door 

de Pepinusbrug in het landschap beter te markeren. Vooral door de ontginning van het omlig-

gende broekgebied herinnert nu niets meer aan de bijzondere positie die deze brug vroeger in 

het Echter landschap had als plek waar de wegen samenkwamen en weer uitwaaierden.

- Susteren heeft, als plaats waar een vroeg-middeleeuws klooster lag, een unieke plek in de 

Limburgse en zelfs landelijke geschiedenis. Internationaal vormen dergelijke locaties vaak 

het vertrekpunt voor tentoonstellingen en soms zelfs musea, die over de blootgelegde funde-

ringen worden gebouwd. Zo heeft Keulen de resten van de Joodse wijk blootgelegd met het 

doel deze tentoon te stellen. Met Susteren als bedevaartsoord en abdijplaats kan ongetwijfeld 

meer gedaan worden naast de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart, ook in de vormgeving van de 

openbare ruimte en de toeristische ontwikkeling daarvan. Daarbij kan wellicht inspiratie geput 

worden uit de manier waarop Echternach dit heeft aanpakt en de manier waarop Paderborn de 

resten van de vroegere paltsen zichtbaar heeft gemaakt. Eventueel zouden samenwerkings-

verbanden kunnen worden gelegd met andere plaatsen in Nederland, België, Luxemburg en 

Duitsland waar (al dan niet ondergronds) dergelijke kloostercomplexen voorkomen, zoals Ech-

ternach, Prüm, Paderborn, Werden en Essen. Bij de thema’s ‘Karolingers’ en ‘Ottonen’ zijn 

genoeg manieren te bedenken waarop dit ingevuld kan worden en die Susteren een unieke plek 

in Limburg kunnen bezorgen.
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- De gemeente Echt-Susteren heeft in totaal aardig wat (al dan niet verdwenen) kastelen, slotjes 

en landhuizen. Het standaardwerk Kastelen in Limburg noemt er al twaalf, waarmee Echt-Sus-

teren de meeste kastelen en landhuizen kent van heel Noord- en Midden-Limburg en voor Lim-

burg als geheel in de top 5 staat. Dat is ook niet verwonderlijk in een gebied waar de dynami-

sche machtsverhoudingen vroeger zo’n cruciale rol hebben gespeeld voordat de relatieve rust 

van één provincie Limburg ontstond. Echt-Susteren mag dus met recht dé kastelengemeente 

van Noord- en Midden-Limburg worden genoemd, en dat zou zij kunnen gebruiken. Toeristisch/

recreatief en qua visualisatie in het landschap van verdwenen kastelen en buitenplaatsen is 

hiermee veel te doen. De publicatie Verborgen kastelen in zicht, uitgebracht door RAAP in het 

kader van het Jaar van het Kasteel (2005), biedt creatieve invalshoeken hoe verdwenen kaste-

len beleefbaar gemaakt kunnen worden.

- Ook hoogteverschillen zijn interessant als ze beleefbaar zijn, het geeft de recreant het geval 

even niet in het typische vlakke Nederland te zijn. Zet in op waarneembaarheid van de bijzon-

dere steilranden van het Hoog van Koningsbosch, bijvoorbeeld door rekening te houden met 

beplanting op bepaalde plekken.

- Echt kent een belangrijk verleden van steenbakkersindustrie, waarvan nog verschillende relic-

ten bewaard zijn gebleven. Door dit als totaalplaatje te presenteren kan dit ingezet worden voor 

toeristisch-recreatieve doeleinden.

- TRAP-routes en klompenpaden zijn een beproefd middel om recreanten langs de cultuurhisto-

rische parels te leiden. Door aan te sluiten bij deze initiatieven en ook in het knooppuntennet-

werk aandacht te besteden aan cultuurhistorie kan de beleving ervan verhoogd worden.

De toeristisch-recreatieve exploitatie van cultuurhistorisch erfgoed is een optionele, maar 

zeer aanbevelenswaardige module om optimaal profijt te hebben van het vele erfgoed in de 

gemeente. De cultuurhistorische ensembles op kaartbijlage 3, waar gebouwd erfgoed, landschap 

en stedenbouw bij elkaar komen, kunnen verdere inspiratie bieden voor recreatief-toeristische 

ontwikkelingen.

4.3.4 Beleid
Cultuurhistorie en ruimtelijke ordening
Inventariseren is één, maar uiteindelijk gaat het erom dat deze waarden ook in de ruimtelijke orde-

ning worden meegewogen. Dat is geen keuze, maar sinds 1 januari 2012 een wettelijke verplich-

ting, opgenomen in het gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan staat op het moment in de schijnwerpers als het document waarin cul-

tuurhistorie een plek moet krijgen. Inderdaad kunnen in het bestemmingsplan vlakken, lijnen en 

punten worden opgenomen waaraan bepaalde ruimtelijke beperkingen worden verbonden. Vanuit 

de inventarisatie kan het zowel gaan om concrete elementen, zoals een specifiek object, als om 

gebieden: de beschermde dorpsgezichten of deelgebieden vanuit de kartering van landschaps-
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typen. Een mogelijke bestemmingsplanregel kan het verzoek om een nader cultuurhistorisch 

onderzoek zijn, waarmee de basis gelegd kan worden voor een ontwerp.62

Daarnaast kan de borging van waarden op andere manieren plaatsvinden, die eigenlijk onmis-

baar zijn omdat het middel van het bestemmingsplan niet zaligmakend is en het niet overal voor 

geschikt is. Via het bestemmingsplan kunnen namelijk in principe alleen ruimtelijke karakteris-

tieken worden geborgd, niet een object zelf. Een sloop- of kapvergunning kan op basis van een 

bestemmingsplanregel bijvoorbeeld niet worden geweigerd wanneer voldaan wordt aan bijvoor-

beeld herplant. Bij een monumentaal pand zou men bovendien naast historische, oorspronkelijke 

kozijnen interieurs (antieke schouwen, originele deuren, oorspronkelijke keukens) volledig mogen 

verwijderen, omdat het bestemmingsplan geen handvaten biedt om interieurs te beschermen. Dat 

staat haaks op de basale uitgangspunten van monumentenzorg, namelijk dat zoveel mogelijk his-

torisch materiaal (kozijnen, muurwerk, etc.) bewaard dient te blijven (behoud gaat voor vernieu-

wing). Dat daarbij op individueel niveau afwegingen gemaakt kunnen worden, is een vervolgstap 

die aan het principiële uitgangspunt niets afdoet.

De erfgoedverordening (die Echt-Susteren al heeft) en een eigen monumentenlijst (die de 

gemeente niet heeft) blijven belangrijke instrumenten, maar dat geldt zeker ook voor flankerend 

beleid. Zo kan het terugplanten van verdwenen historische singels in agrarisch gebied niet of nau-

welijks via het bestemmingsplan worden afgedwongen, terwijl het bijvoorbeeld via een subsidie- 

of stimuleringsregeling wel mogelijk is. Flankerend beleid blijft, zeker voor de gebieden waar niet 

teveel restrictief maar juist stimulerend te werk moet worden gegaan, van belang.

Het volgende, door RAAP ontwikkelde stappenplan kan gebruikt worden voor de stap van inventa-

risatie naar borging van cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen. Met name de punten 

1 en 3 zijn, zij het niet alleen vanuit cultuurhistorie, al in de structuurvisie van Echt-Susteren mee-

genomen. (Stap 2 is in § 4.1.2 nader uitgewerkt en behandelen we beknopt.)

1. Van elk landschapstype worden de specifieke karakteristieken opgenomen die informatie geven 

over de eigenheden van het betreffende landschap en de contrasten met andere gebieden in de 

gemeente [zie dit rapport]. Ook van (categorieën van) landschapselementen worden de karak-

teristieken beschreven. Deze kenmerken kunnen als input gebruikt worden voor het formule-

ren van bestemmingsplanregels wanneer de cultuurhistorische waarden geborgd moeten gaan 

worden (en vormen het vertrekpunt voor de beleidsadvieskaart), maar zijn tevens zinvol voor 

het ontwikkelen van beleid op andere beleidsterreinen. Eventueel kan het formuleren van cul-

tuurhistorisch gewenste ontwikkelingsrichtingen een stap zijn tussen het beschrijven van de 

kenmerken en het formuleren van planregels. Uiteraard dienen deze gewenste ontwikkelings-

richtingen afgestemd te worden met wat er in de structuurvisie op hoofdlijnen is opgenomen.

2. Op basis van de waardering [zie kaartbijlage 3] kan besloten worden of er voor de hele 

gemeente een vlakdekkende dubbelbestemming cultuurhistorie komt (conform archeologie in 

62 
In Winterswijk is met de eis voor cultuurlandschappelijk onderzoek voorafgaand aan de ontwerpfase al enige ervaring opgedaan.
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veel gemeenten) met variabele regels (de ene plek soepeler dan de andere) of dat er gekozen 

wordt alleen de hoogste categorie(ën) uit de waardering een dubbelbestemming te geven en 

elders een ‘basiszorgvuldigheid’ bij bijvoorbeeld plantoetsing te betrachten (zie § 4.1.2).

3. De karakteristieken uit stap 1 worden benut om vervolgens per landschapstype in te gaan op de 

‘gewenste ontwikkelingsrichtingen’, waarbij wordt aangegeven wat wenselijk is met betrekking 

tot openheid/geslotenheid van het gebied, de omgang met nieuwe of bestaande bebouwing, 

aandacht met betrekking tot de aanwezige verkaveling, de omgang met historische waterlopen, 

etc. Ook kan duidelijk worden gemaakt welke ontwikkelingen in een gebied juist niet wenselijk 

zijn vanuit cultuurhistorisch perspectief. Deze richtingen kunnen als handvatten voor beleid en 

planologische borging (specifieke bestemmingsplanregels) gebruikt kunnen worden.

4. In een beleidsmatig hoofdstuk zou vervolgens dieper ingegaan kunnen worden op de toepas-

baarheid van deze ‘gewenste ontwikkelingsrichtingen’ (in de gekozen gebieden in stap 2) en 

de wijze waarop cultuurhistorie onderdeel kan worden van bestemmingsplannen en structuur-

visies. Daarbij kan onder meer worden ingaan op hoe men verstandig omgaat met bestem-

mingen en dubbelbestemmingen. Ook is het verstandig aan de orde te laten komen wat er nu 

zwaarder weegt bij planologische borging van cultuurhistorische waarden: de essentie van de 

gewenste ontwikkelingsrichtingen (welke kant wil je op met een gebied?) of de constatering 

dat het ene landschap een hogere waarde heeft dan een ander. Gaan we alleen hoog gewaar-

deerde gebieden en de bijzondere aardkundige en cultuurhistorische ensembles een cultuur-

historische dubbelbestemming geven (zie ook stap 2 en § 4.1.2) en zo ja: wat doen we dan pla-

nologisch met lager gewaarde gebieden? De insteek is daarbij in de eerste plaats gebiedsge-

richt en zou kunnen worden uitgewerkt per landschapstype. Op de beleidskaart zou vervolgens 

achter een type element of groep van elementen aangegeven kunnen worden welke beleids-

matige stap inpassing of positieve benutting bij ontwikkelingen tot gevolg kan hebben. RAAP 

adviseert om aan een specifiek aantal categorieën een bescherming te koppelen. Dat geldt in 

de eerste plaats voor de hoogste categorie, namelijk de gebieden van zeer hoge waarde en de 

ensembles. Die zijn van bovenlokale waarde en verdienen daarom sowieso een bescherming. 

Hetzelfde advies geldt eveneens voor de een-na-hoogste categorie, de gebieden van hoge 

waarde. Die zijn relatief gaaf en van speciaal lokaal belang: het zijn gebieden die lokaal zo bij-

zonder gaaf zijn dat ze een nadere borging verdienen. Vaak gaat het om gebieden die ook nog 

eens kwetsbaar zijn, zoals de open akkers tussen Echt en Susteren. De gebieden van hoog-

gemiddelde waarde en lager (waar geen ensemblewaarde geldt) zijn in sommige gevallen wel-

iswaar lokaal relevant, maar voor een directe bescherming met onderzoeksplicht zijn ze niet 

bijzonder genoeg.

Gemeentelijke monumenten
De gemeente Echt-Susteren heeft, in tegenstelling tot veel andere gemeenten in Nederland, geen 

gemeentelijke monumenten, terwijl zij die taak wel zelf kan oppakken door panden of gebieden (al 

dan niet in de bebouwde kom) waaraan waarde wordt gehecht een beschermde status te geven. 

Sittard-Geleen kende in 2010 bijvoorbeeld 230 gemeentelijke monumenten, Maasgouw kent er 111 

en Roerdalen een onbekend aantal in de kernen Melick, Herkenbosch en Vlodrop. Leudal was in 
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2012 bezig met de aanwijzing van panden ten behoeve van een gemeentelijke monumentenlijst, 

130 in totaal.63

Gemeentelijke monumenten zijn in principe panden waarvan de architectuurhistorische en/of cul-

tuurhistorische waarde op landelijk niveau wellicht te marginaal wordt geacht, terwijl zij voor de 

gemeente zelf wel van (groot) historisch belang kunnen zijn. De gewaardeerde beeldbepalende 

panden zouden hiervoor een vertrekpunt kunnen zijn.

Het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst is geen verplichting vanuit een hogere over-

heid, maar kan wel wenselijk zijn omdat de rijksmonumentenlijst onvoldoende zekerheid biedt voor 

lokaal aanwezige historisch-bouwkundige waarden. Het is niet verplicht om een subsidiebudget 

te verbinden aan het opstellen van een eigen monumentenlijst. Het aanwijzen van gemeentelijke 

monumenten is niet alleen belangrijk omdat hiermee bijzondere architectuurhistorische en histo-

risch-bouwkundige waarden worden beschermd die het privébelang overstijgen en voor de maat-

schappij als geheel bijzonder zijn, ook kan het een eigenaar voordelen opleveren. Die voordelen 

betreffen onder meer een mogelijk betere verkoop in gebieden waar krimp aan de orde is (het pand 

is onderscheidend ten opzichte van andere) en mogelijkheden om de monumentencommissie mee 

te laten denken en daarmee de kwaliteit van de verbouwing van een pand te verhogen.

Gemeentelijke landschappen
Naast de bekende nationale landschappen zou de gemeente Echt-Susteren, eventueel in over-

leg met de buurgemeenten, kunnen denken aan ‘gemeentelijke landschappen’, zoals het Oude 

Maadal. Het ruimtelijk beleid ten aanzien van die gebieden zou daar dan natuurlijk op afgestemd 

moeten worden, maar bij de term ‘gemeentelijk landschap’ denken we in de eerste plaats aan een 

instrument om het beleid een ‘smoel’ te geven. Wat daar beleidsmatig aangehangen wordt op 

basis van bestaand instrumentarium is een andere discussie. Met een ‘gemeentelijk landschap’ 

kan Echt-Susteren zich provinciaal profileren als een gemeente waarin zorgvuldig beheer van 

landschappen hand in hand gaat met functioneel en economisch rendabel gebruik van landschap-

pen. Deze ‘gemeentelijke landschappen’ kunnen gedefinieerd worden op basis van de weergeven 

bijzondere ensembles.

63 
http://www.leudal.nl/index.php?mediumid=1&pagid=1649
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Gebruikte afkortingen

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland

Bro Besluit ruimtelijke ordening

CHW Cultuurhistorische WaardenKaart

GIS Geografisch InformatieSysteem

MIP MonumentenInventarisatieProject

MSP MonumentenSelectieProject

-Mv beneden maaiveld

NAP Normaal Amsterdams Peil

TMK Topografisch-Militaire Kaart

TRAP Toeristisch Recreatief Archeologisch Project
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2. Steilranden en hoogtelijnen (bron: Actueel Hoogtebestand Nederland).

Figuur 3. Overzicht van de Maasterrassen (naar Van den Berg, 1996 en Staring Centrum/RGD, 

1989).

Figuur 4. Uitsnede van de geologische kaart (Weerts e.a., 2006) ter hoogte van de gemeente 

Echt-Susteren (rode lijn).

Figuur 5. Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Het reliëf van de dwarsdoorsnede 

A-A’ is weergegeven in figuur 6. De pijl geeft de rand van het Hoog van Koningsbosch 

aan.

Figuur 6. Doorsnede van west naar oost van het reliëf (rode lijn; zie A-A’ in figuur 5) in de 

gemeente Echt-Susteren.

Figuur 7. Droge kampontginningen van het type ‘open akker’ ten noorden van Echt (witte gebied). 

De kampontginningen strekten zich ooit vanuit de stadskern van Echt uit. Nu zijn ze 

deels overbouwd, maar elders nog bewaard gebleven (bron: TMK 1840).

Figuur 8. Het westelijk deel van dit gebied, ten westen van de beek, was rond 1840 nog onverka-

veld. Rechtsboven zien we nog net de bebouwde kom van Susteren.

Figuur 9. De oude bossen ten zuiden van de winningsplas op ’t Hoog zijn in het verleden vrijwel 

geheel omgezet in landbouwgrond.

Figuur 10. De historische stadskern van Echt op de TMK van 1840. Het stratenpatroon is tussen de 

Middeleeuwen en nu nauwelijks gewijzigd.

Figuur 11. Tegen de oude Maasmeander lag in 1840 nog een onverkaveld gebied. Door de verka-

veling en de aanleg van het Julianakanaal zou dit gebied later onherkenbaar veranderen 

(bron: TMK 1840).

Figuur 12. Het centrale broekgebied ten oosten van Echt is herkenbaar aan de regelmaat van de 

nog jonge verkaveling. De recent aangelegde meandering van de beek kwam hier histo-

risch gezien niet voor. De oorspronkelijke waterloop is bij de ontginning als een rechte 

sloot aangelegd.

Figuur 13. In de omgeving van de abdij Lilbosch (omcirkeld) bevindt zich nog een bijzonder gave 

structuur van houtwallen en lanen.

Figuur 14. Een van de rijksmonumenten in de gemeente Echt-Susteren: huis Verduynen in Echt 

(bron: Wikimedia Commons).

Figuur 15. De gemeente Echt-Susteren kent meerdere gebouwen die mogelijk een cultuurhistori-

sche waarde hebben, zoals de inmiddels afgebroken Pius X-kerk in Echt (naoorlogs erf-

goed). (bron: Geheugenvannederland.nl).

Tabel 1.  Geologische en archeologische tijdschaal.

Tabel 2.  Overzicht van de per landvorm gedefinieerde aardkundige kenmerken.

Tabel 3.  Waardering gaafheid van de topografie.

Tabel 4.  Waardering gaafheid van de fysiognomie.
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Tabel 5. Scores en klassen van de waardering. NB: een hogere gemiddelde score dan 4,4 kwam 

niet voor en is op het zandgebied ook vrij zeldzaam.

Tabel 6. Overzicht en beschrijving van de aardkundig waardevolle gebieden in de gemeente 

Echt-Susteren.

Tabel 7. De onderscheiden clusters en sublandschapstypen.

Tabel 8. Waardevolle ensembles in de gemeente Echt-Susteren.

Tabel 9. Beknopt overzicht van taken m.b.t. erfgoedzorg (zie verder dit hoofdstuk voor concrete 

invulling en uitwerking).

Bijlage 1. Foto’s van aardkundige waarden in de gemeente Echt-Susteren.

Bijlage 2. Reliëflijnen.

Bijlage 3. Foto’s van objecten en panden, in beeld gebracht door de heemkundekring van Echt.

Bijlage 4. Inventarisatie van houtwallen in het natuurgebied Het Marissen te Echt.

Bijlage 5.  Beschrijvingen van de cultuurhistorische ensembles.

Bijlage 6. Concept-planregels.

Cd-rom. - Excel-database van historische bouwkunst (eveneens opgenomen in het GIS).

 - Invulformulieren voor veldinventarisatie van cultuurhistorische elementen en 

b egeleidend schrijven (zoals gebruikt door de heemkundekringen bij dit onderzoek).

Kaartbijlage 1. Aardkundige waardenkaart.

Kaartbijlage 2. Cultuurhistorische waardenkaart (twee bladen).

Kaartbijlage 3. Waardering van het historisch cultuurlandschap.
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Bijlage 1: Foto’s van aardkundige waarden 
in de gemeente Echt-Susteren

Reffoto 01 - Hoog plateau.
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Reffoto 02 - Hoog wand.

Reffoto 03 - Hoog glooiing.
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Reffoto 04 - Hoog droogdal.

Reffoto 05 - Maasterrassen terras.
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Reffoto 06 - Maasterrassen reliëflijn.

Reffoto 07 - Maasterrassen geul.
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Reffoto 08 - Eolisch glooiing.

Reffoto 09 - Eolisch rug.
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Reffoto 10 - Eolisch duin.

Reffoto 11 - Eolisch bekken.
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Reffoto 12 - Holoceen geul.

Reffoto 13 - Holoceen vlakte.
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Reffoto 14 - Holoceen wiel.

Reffoto 15 - Beekdal geul.
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Reffoto 16 - Beekdal dal.

Reffoto 17 - waardevol gebied 1.
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Reffoto 18 - waardevol gebied 2.

Reffoto 19 - waardevol gebied 3.
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Reffoto 20 - waardevol gebied 4.

Reffoto 21 - waardevol gebied 5.
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Reffoto 22 - steilrand slecht herkenbaar.

Reffoto 23 - steilrand matig herkenbaar.



RAAP-RAPPORT 2943
Fraaie landstreken, belangrijke wandelingen en indrukwekkende gedenktekens
Een cultuurhistorische en aardkundige waardenkaart van de gemeente Echt-Susteren (actualisatie)

99

Reffoto 24 - steilrand goed herkenbaar.

Reffoto 25 - steilrand zeer goed herkenbaar.
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ID HOOFDINDELING GENESE HOOGTE-
VERSCHIL

RELIËF-
KLASSE

HERKEN-
BAARHEID

OPMERKING

1 Maasterrassen Colluvium 3,3 3 goed

2 Maasterrassen Colluvium 12 4 goed flink relief, maar niet zo steil

3 Maasterrassen Colluvium 14 4 matig

4 Maasterrassen Rivierinsnijding 1,9 2 matig helling is te flauw

5 Maasterrassen Rivierinsnijding 0,6 1 slecht volledig aan het oog onttrokken door bebouwing

6 Maasterrassen Rivierinsnijding 2,3 3 goed

7 Maasterrassen Rivierinsnijding 3,2 3 goed

8 Maasterrassen Rivier 1,6 2 slecht flauwe relief gemaskeerd door begroeiing

9 Maasterrassen Rivierinsnijding 2,1 3 matig lijkt gegraven wegkant

10 Maasterrassen Rivierinsnijding 1,2 2 matig flauw reliëf vertroebeld door landgebruik

11 Maasterrassen Rivierinsnijding 2,8 3 goed

12 Maasterrassen Rivierinsnijding 2,3 3 matig vertroebeld door wegen en beek

13 Maasterrassen Rivierinsnijding 0,9 1 goed ook de curve in de relieflijn is duidelijk herkenbaar

14 Maasterrassen Rivierinsnijding 1,7 2 matig relatief flauw

15 Maasterrassen Rivierinsnijding 2,5 3 goed relatief steil

16 Maasterrassen Rivier 2 3 matig relatief flauw

17 Maasterrassen Rivierinsnijding 1,5 2 slecht beperkt hoogteverschil aan oog onttrokken door 
landgebruik

18 Maasterrassen Rivierinsnijding 1,9 2 matig

19 Maasterrassen Rivierinsnijding 1,5 2 matig

20 Maasterrassen Colluvium 2 3 matig flauwe helling

21 Maasterrassen Rivierinsnijding 1,6 2 matig vertroebeld door begroeiing en flauwe helling

22 Maasterrassen Rivierinsnijding 2,6 3 zeer goed hoge rug, grenzend aan lage geul

23 Maasterrassen Rivier 2 3 matig verstoord door spoorlijn

24 Maasterrassen Rivierinsnijding 2,8 3 goed niet optimaal vanwege begroeiing

25 Maasterrassen Rivierinsnijding 1 1 slecht niet als lijn herkenbaar

26 Hoog van Koningsbosch Erosie 14 4 matig vertroebeld door bos

27 Hoog van Koningsbosch Smeltwater 12 4 matig vertroebeld door bos

28 Hoog van Koningsbosch Tectoniek 11 4 matig flink hoogteverschil, maar vertroebeld door bos

29 Hoog van Koningsbosch Erosie 9 4 zeer goed

30 Hoog van Koningsbosch Erosie 5 3 zeer goed

31 Hoog van Koningsbosch Erosie 9 4 goed

32 Hoog van Koningsbosch Erosie 9 4 goed flauw, maar rand versterkt door bos

33 Hoog van Koningsbosch Erosie 7 4 goed

Bijlage 2: Reliëflijnen



RAAP-RAPPORT 2943
Fraaie landstreken, belangrijke wandelingen en indrukwekkende gedenktekens
Een cultuurhistorische en aardkundige waardenkaart van de gemeente Echt-Susteren (actualisatie)

102

ID HOOFDINDELING GENESE HOOGTE-
VERSCHIL

RELIËF-
KLASSE

HERKEN-
BAARHEID

OPMERKING

34 Hoog van Koningsbosch Erosie 2,2 3 matig

35 Hoog van Koningsbosch Erosie 2 3 goed echte helling

36 Hoog van Koningsbosch Tectoniek 9 4 matig vertroebeld door landgebruik

37 Hoog van Koningsbosch Tectoniek 3 3 matig flauw

38 Hoog van Koningsbosch Erosie 3 3 zeer goed steil

39 Hoog van Koningsbosch Tectoniek 12 4 matig flauw en vertroebeld door bos

40 Hoog van Koningsbosch Smeltwater 11 4 goed enigszins vertroebeld door bos

41 Hoog van Koningsbosch Erosie 15 4 goed steil, maar vertroebeld door begroeiing op hoge en 
lage deel

42 Hoog van Koningsbosch Smeltwater 1,9 2 goed

43 Hoog van Koningsbosch Erosie 3 3 slecht te flauw

44 Hoog van Koningsbosch Erosie 4 3 zeer goed steil

45 Hoog van Koningsbosch Tectoniek 1,5 2 matig flauwe helling

46 Hoog van Koningsbosch Erosie 3 3 matig flauwe helling

47 Hoog van Koningsbosch Erosie 9 4 zeer goed hoge begroeide rand, grenzend aan open geul

48 Hoog van Koningsbosch Smeltwater 9 4 zeer goed steil

49 Hoog van Koningsbosch Smeltwater 9 4 goed relatief flauw, maar wel veel hoogteverschil

50 Hoog van Koningsbosch Erosie 7 4 matig flauw

51 Hoog van Koningsbosch Erosie 7 4 goed

52 Hoog van Koningsbosch Erosie 9 4 matig flauw

53 Hoog van Koningsbosch Tectoniek 9 4 goed

54 Hoog van Koningsbosch Erosie 15 4 matig vertroebeld door bos

55 Holocene Maasdal Rivier 2 3 matig vertroebeld door bebouwing

56 Holocene Maasdal Rivierinsnijding 0,8 1 matig beeld verstoord door verspreide bebouwing en bomen

57 Holocene Maasdal Rivier 2,4 3 goed

58 Holocene Maasdal Rivierinsnijding 1,2 2 matig beeld verstoord door verspreide bebouwing en bomen

59 Holocene Maasdal Rivierinsnijding 1,5 2 goed enigszins verstopt onder begroeiing

60 Holocene Maasdal Rivierinsnijding 1 1 slecht flauwe helling

61 Holocene Maasdal Rivierinsnijding 1,5 2 goed helaas veel vergraven rond Ophoven

62 Holocene Maasdal Rivier 2,5 3 matig weliswaar flink relief, maar gaat op in golvend 
landschap

63 Holocene Maasdal Rivierinsnijding 1,3 2 goed duidelijke rand langs weg, vertroebeld in bebouwde 
kom

64 Holocene Maasdal Rivier 1,5 2 matig vertroebeld door begroeiing en landgebruik

65 Holocene Maasdal Rivier 1,3 2 matig vertroebeld door landgebruik

66 Holocene Maasdal Rivierinsnijding 1,2 2 slecht gaat op in de bebouwing

67 Holocene Maasdal Rivier 1,8 2 zeer goed versterkt door afgraving op voorgrond

68 Holocene Maasdal Rivier 1 1 matig vertroebeld door bebouwing
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ID HOOFDINDELING GENESE HOOGTE-
VERSCHIL

RELIËF-
KLASSE

HERKEN-
BAARHEID

OPMERKING

69 Beekdal Rivier 2,2 3 zeer goed echte steilrand

70 Beekdal Rivier 1,1 2 slecht flauwe helling

71 Beekdal Rivier 1,6 2 matig steilrand gaat op in overige relief

72 Beekdal Rivier 0,6 1 slecht flauw relief vertroebeld door landgebruik

73 Beekdal Rivier 0,5 1 slecht verstoord door boerderijerf

74 Beekdal Rivier 1,5 2 goed weg loop precies over de rand

75 Beekdal Rivier 1,5 2 slecht flauwe helling



RAAP-RAPPORT 2943
Fraaie landstreken, belangrijke wandelingen en indrukwekkende gedenktekens
Een cultuurhistorische en aardkundige waardenkaart van de gemeente Echt-Susteren (actualisatie)

104



RAAP-RAPPORT 2943
Fraaie landstreken, belangrijke wandelingen en indrukwekkende gedenktekens
Een cultuurhistorische en aardkundige waardenkaart van de gemeente Echt-Susteren (actualisatie)

105

Bijlage 3: Foto’s van objecten en panden 
(heemkundekring van Echt)

Pius-X-ext-voorzijde Echt
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Bosweg 29-35 X191303 Y347619

Irenestraat 2-4 X189359 Y346346
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Opzichterswoning (4x) de Valk X188318 Y346344

Weijenpasweg 33 X190839 Y346659
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Wilhelminalaan 10-32 X189065 Y346493

Wilhelminalaan 60-70 X189346 Y346363
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Indiëmonument Vlaskuilseweg X195563 Y343889 Monument OVdVr (7x) meerdere X en Y

Voetval (7x) Schilberg X189613 Y345518 Oorlogsgraf H Korrel X188654 Y346472
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Groot monument OVdVr Lilbosch X191996 Y343996

Monument Joodse oorlogsslachtoffers Echt X188587 Y346506
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Monument kapelaan Emile Goossens X188613 Y346464

Nieuwe Markt X188953 Y346506
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Bunker Maaseikerweg X184200 Y344877

Bunker IJsweg Susteren X188425 Y340733
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Bunker Pepinusbrug X192760 Y344242

Duitse vluchtbunker Lilbosch X191991 Y344076
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Grenspaal GG bij kerk X188584 Y346517 Grenspaal GG Bovenste Eind X188442 Y345723

Grenspaal GG de Doort X187977 Y34421 Grenspaal GG Dorpstraat Peij X190848 Y345028
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Bijlage 4: Inventarisatie houtwallen in 
natuurgebied Het Marissen

 
Inventarisatie van houtwallen in het natuurgebied Het MARISSEN te Echt 
door: B.J.M.L. LOCHT   

 ECHT: Mei 2006  
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INLEIDING 
 
 
BOSGROEP LIMBURG en het WCL 
De Bosgroep Limburg heeft voor het natuurgebied het Marissen in het kader van de WCL 
subsidieregeling ten behoeve van herstel en onderhoud waardevolle cultuurlandschappen in de 
gemeente Echt een ondehoudsvoorstel gedaan voor de houtwallen in dit gebied (BOSGROEP 
LIMBURG,1996). 
Hiervoor is in juli 1995 opdracht gegeven voor een inventarisatie van de houtwallen in dit gebeid. Deze 
heeft geleid tot een cultuurhistorische en botanische (LOCHT,1995) en ook een faunistische 
inventerisatie omvatten. Dit artikel geeft een korte weergave van de cultuurhistische en floristische 
inventerisatie. De gegenes met betrekknig tot de fauna vormen het onderwerp van een ander artikel in dit 
Jaarboek (BUGGENUM, 1998) 
 
INVENTARISATIES 
De inventarisatie maakt deel uit van de eerste fase van het Project Marissen - Houtwallengebied-
Gemeente Echt (BOSGROEP,1995). Het moest de inventarisatie omvatten van de aanwezige houtwal-
len/houtwalrestanten, hetgeen het in kaart brengen inhield van de ligging en (in een later stadium) de 
eigendomsituatie. Verder de feitelijke inventarisatie van de toestand, d.w.z. breedte, lengte, 
onderhoudstoestand, vegetatie (kensoorten), landschappelijke situatie (aangrenzend grondgebruik b.v.), 
bedreigingen (erosie, stort, e.a.). Fase twee moest een beschrijving van de plaats in het landschap 
geven. Hetgeen inhield, de samenhang in het netwerk van houtwallen en de relatie met het aanwezige 
wegen- en padenpatroon. Tenslotte moest er ook een beeld van de faunistische aspecten worden 
beschreven (BUGGENUM,1995). Verder omvatte het project in de verdere fasen de voorlichting naar de 
eigenaren van de houtwallen, een pilotproject mbt het onderhout van houtwallen, een onderhoudsplan 
door de Stichting Instandhouding Kleine Lansdschapselementen in Limburg (IKL).  
 
Dit artikel is een beschrijving van de belangrijkste reultaten van deze inventarisatie. Voor een 
gedetailleerdere beschrijving wordt verwezen naar de verschillende rapportages (BUGGENUM,1995; 
IKL,1995; LOCHT,1995). 
Eerst zal er een een beschrijving gegeven van het gebied gegeven worden. De functies en waarden van 
de houtwallen komen daarna ter sprake. Vervolgens zal in het kort een toelichting op de inventarisatie 
worden gegeven. De resultaten van de inventarisatie zullen daarna worden toegelicht. De historische en 
geografische context komt vervolgens aan bod. En tenslotte worden de huidige situatie beschreven aan 
de hand van een samenvatting, conclusies en aanbevelingen.  
 
 
DEFINITIE 
Onder een houtwal wordt verstaan een door mensen aangelegd lijnvormig landschapselement dat 
bestaat uit een greppel en een wallichaam (figuur 1)(ALLEIJN,1981;  
MOBACH,1987; SCHMITZ,1994). Het wallichaam is opgeworpen met aarde die bij het graven van de 
greppel is vrijgekomen. In de meeste gevallen ligt het wallichaam aan de akkerzijde, terwijl de greppel 
aan de kant van de weg of pad is gelegen. In sommige gevallen ligt er aan weerszijden van het 
wallichaam een greppel. In het studiegebied is dit waarschijnlijk slecht éénmaal het geval (houtwal nr. 
17.9)1. Binnen de gemeente Echt, maar buiten het studiegebied van dit project, ligt er bij het Esbroek 
(Annendaal) een fraaie dubbele houtwal. Deze heeft waarschijnlijk ooit ook een militaire functie gehad. 
De houtwallen werden beplant met ter plaatse voorkomende boom- en struiksoorten die bestand waren 
tegen veelvuldig kappen (hakhoutbeheer). Het waren ook meestal soorten (struikvormers) die met 
doornen bezet waren, zoals de meidoorn (Crataegus monogyna). 
In Nederland komt het verspreidingsgebied van de houtwallen overeen met dat van de zandgronden. De 
morfologie van de houtwallen verschilt niet zo sterk. Regionaal kunnen er echter kleine verschillen zijn 

                                                 
    1

 de nummers verwijzen naar de geïnventariseerde houtwallen, zie figuur 5 
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(ALLEIJN,1981). Deze hebben dan betrekking op hoogte, breedte en begroeiing. 
 
HET MARISSEN 
Het Marissen is een ca 100 ha groot bosgebied in de gemeente 
Echt. Ongeveer 30 ha is eigendom van de gemeente Echt. Het 
overige is in eigendom van particulieren. De huidige bosopstanden 
zijn aangelegd in de eerste helft van deze eeuw en bestaan 
grotendeels uit grove den (Pinus sylvestris). Voor deze periode 
was het Marissen een gebied waarin kleinschalige 
landbouwgronden afgewisseld werden door hakhoutculturen, 
omzoomd door houtwallen. Deze houtwallen zijn in het huidige 
landschap nog altijd herkenbaar. Een aanzienlijk deel is gelegen in 
het gedeelte dat qua eigendom zeer versnipperd is (BOSGROEP 
LIMBURG,1995).  
Het geïnventariseerde gebied is kleiner dan het (oorspronkelijke) 
verspreidingsgebied van de houtwallen in Echt. Het omvat de km-
hokken 191-345, 191-346, 192-345 en 192-346. De exacte 
begrenzing van het geïnventariseerde gebied is aan gegeven in 
figuur 2. 
 

 
Het Marissen en omgeving kan beschouwd worden als het meest zuidelijke deel van het 
verspreidingsgebied in Nederland. Dit hangt nauw samen met de bodem en de daaraan gekoppelde 
cultuurhistorische ontwikkelingen (LOCHT,1986a,1986b). In Nederland is sinds de Late Middeleeuwen 
op de zandgronden het gemengde boerenbedrijf landschapsbepalend geweest (ZONNEVELD,1985). 
Het systeem is gebaseerd op de bemesting van de akkers (essen of velden genoemd) met dierlijke 
mest. Deze was afkomstig van schapen die op heide graasden. De kudden werden dagelijks naar en van 

Figuur 1 - Model van een houtwal 

Figuur 2 -Geïnventariseerde gebied 
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de heide geleid via brede driften. Onder de naam van Groenstraat, Heerdstraat, Houtstraat of Koeweg 
zijn zulke oude wegen nog te herkennen. Ze liepen dwars door de akkers. Om die tegen betreding en 
andere beschadigingen te beschermen, werden er houtwallen omheen gelegd, in Midden-Limburg ook 
wel "hègke" genoemd. De houtwallen rondom de oude hoeve "Leen" zijn voorbeelden hiervan. Qua 
lokatie zijn deze waarschijnlijk meer dan 350 jaar oud. 
Van jongere datum, maar met dezelfde veekerende functie, zijn de "hègke" van het Marissen. De 
houtwallen-structuur is veel hoekiger dan die bij het "Leen". Ze zijn aangelegd rondom kleinschalige 
ontginningen. Dit zijn de zogenaamde kampontginningen. Deze ontstonden doordat aan de rand van de 
Echter gemeynte (gemeenschappelijke gronden), die uit heide en moeras bestond, stukken grond aan 
voornamelijk arme boeren ("keuters") in pacht werd uitgegeven. Elk perceel werd door een  houtwal 
omgeven. Deze ontwikkeling deed zich voor op het einde van de 18e en in het begin van de 19e eeuw. 
 
 
FUNCTIES en/of WAARDEN  
Houtwallen zijn door de mens in een bepaalde tijd en met een bepaalde bedoeling aangelegde 
landschapselementen. Hierdoor hebben ze een cultuurhistorische betekenis. Zo zijn er meerdere 
cultuurhistorische waarden te onderkennen. Ze hebben te maken met landbouwkundige gebruiken: 
veekering, bescherming tegen wild, eigendoms- of perceelsgrens, productie van hout (hakhoutbeheer 
ten behoeve van brand-, gerief- en constructiehout). 
Vervolgens zijn er ook afgeleide cultuurhistorische waarden, de zogenaamde historisch-geografische 
waarden. Bedoeld worden verkavelingspatronen, ontginningsgeschiedenis, wegenpatronen, enzovoort. 
In sommige gevallen hebben grotere houtwalcomplexen ook een militaire functie gehad (landweren). 
Maar de houtwallen kunnen ook de landschappelijke kwaliteit voor recreatie verhogen. Zij bepalen de 
"schaal" van het landschap en zullen voor de gebruiker van het landschap vaak een positieve invloed 
hebben op de beleving van dit landschap ("kleinschaligheid").  
De houtwallen bezitten evenals ge-/bebouwde elementen uit het verleden ook een educatieve waarde. 
Dit aspect van de houtwallen, in combinatie met recreatie, is reeds vorm gegeven in het gebied. Door de 
stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) en de gemeente Echt is een 
houtwallen-route aangelegd met informatie in de vorm van panelen langs de route en een brochure met 
route-beschrijving (CROMBACH en LOCHT, z.j.). Opmerkelijk is dat men bij het ontwerp en de aanleg 
aandacht heeft gehad voor rolstoelgebruikers.  
Daarnaast hebben de houtwallen vanwege hun plaats in het landschap ook voor flora en fauna een 
betekenis of waarde gekregen. Deze laatste is natuurlijk niet direct bij de aanleg de opzet geweest maar 
is in de loop der jaren in feite een toegevoegde waarde geworden. Bij deze natuurwetenschappelijke, 
(landschaps-)ecologische waarden gaat het om de waarden die de houtwallen hebben voor plant en dier: 
als refugium, corridor, stepping-stone, nest- en verblijfplaats, fourageer-gebied, kerngebied, enzovoort 
(VRIEZE,1981; LOGEMAN en SCHOORL,  
1988; OPDAM et al.,1986; HERMY et al.,1997) 
 
 
INVENTARISATIE 
inleiding 
De inventarisatie is uitgevoerd in de zomermaanden van 1995. Ze werd nadelig beïnvloed door het feit 
dat deze samenviel met een periode van uitzonderlijke droogte. Hierdoor had met name de kruidenlaag 
het hard te verduren op de droge zandgronden. Determinatie was daardoor niet altijd gemakkelijk. Maar 
dit was echter niet van zo'n grote betekenis daar, zoals we hier beneden zullen uitleggen, enkel de 
belangrijkste, aspect-bepalende soorten zijn opgenomen. 
Hierna volgt een toelichting op, en verantwoording van de gehanteerde criteria bij de inventarisatie.  
 
toelichting 
algemeen 
Een complex aan criteria is gebruikt om een lijnvormig, begroeid element in onze inventarisatie op te 
nemen als houtwal. Er is gekeken naar de aanwezigheid van een greppel, wallichaam en hakhoutbeheer. 
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Daarnaast is ook rekening gehouden met de aanduiding als "houtwal" op (oude) topografische kaarten. 
Tabel 1 geeft in een matrix weer hoe de beslissing om een element als houtwal op te nemen, tot stand is 
gekomen.  
 

 CRITERIA   AAN- / AFWEZIGHEID VAN  CRITERIA 

 GREPPEL  +  +  +  +  -  -  -  -  +  +  +  -  - - + 

 WALLICHAAM  +  +  -  -  +  +  -  +  -  +  +  -  - + - 

 HAKHOUTBEHEER  +  -  -  +  +  -  +  +  +  -  +  -  + - - 

 OUDERE KAART  +  -  +  -  -  +  +  +  +  +  -  +  - - - 

 geïnventariseerd  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  - - - 

 
 Tabel 1 - criteria voor opname van houtwal in inventarisatie 
 
morfologie 
Geïnventariseerd zijn respectievelijk lengte en breedte van de houtwal, breedte en hoogte van het 
wallichaam, breedte en diepte van de greppel (figuur 3), en tenslotte de orintatie van de houtwal. De 
breedte, hoogte en diepte zijn in het veld met een meter opgenomen. Alle waarden zijn echter niet exact 
in (centi-)meters aangeven, maar in klassen. Dit omdat de exacte waarden niet te geven zijn daar deze in 
het veld nogal variëren. Maar vooral omdat een exacte aanduiding geen extra informatie zou toevoegen. 
Een indicatie, in de vorm van klassen is voldoende voor het opstellen van een beheer c.q. 
onderhoudsplan, een van de doelstellingen van deze inventarisatie.  
Het komt in het gebied vaker voor dat bij een houtwal òf de greppel 
òf het wallichaam niet meer aanwezig is. De oorzaak ligt in het 
aangrenzend grondgebruik. Bij houtwal nr. 17.8 (camping) en nr. 
12.18 (akker) is het wallichaam verdwenen, terwijl bij de nrs. 17.6, 
17.3, 17.4 en 17.5 de greppel is opgegaan in het pad of de veldweg 
waarlangs de houtwal gelegen is. In alle gevallen zijn de houtwallen 
wel traceerbaar op oudere topografische kaarten. Als breedte van de 
houtwal is in dat geval de breedte van respectievelijk het wallichaam 
of de greppel aangegeven.  
De lengte van de houtwal is bepaald door deze op te meten vanaf 
een kaart van 1 : 10.000. De breedte bevat dus de greppel met het 
wallichaam. Voor de totale breedte is de afstand genomen van het 
begin van de greppel tot en met de knik waar het wallichaam 
overgaat in het aangrenzende terrein (figuur 3).  
Bij het wallichaam kan het in sommige gevallen (houtwal nr. 18.3 en 
18.5) voorkomen dat deze samenvalt met het natuurlijke reliëf van het achterliggende terrein 
(stuifduinen). In dat geval is er een schatting gemaakt op basis van aangrenzende delen van de houtwal.  
Er zijn voor de breedte en de hoogte vijf klassen onderscheiden: < 1 m, 1 - 2 m,  
2 - 3 m, 3 - 4 m en > 4 m voor de breedte en < 20 cm, 20 - 30 cm, 30 - 40 cm, 40 - 50 cm en > 50 cm, 
voor de hoogte. 
De greppel is in de meeste gevallen opgevuld met een behoorlijk pakket bladeren. Er is in alle gevallen 
gemeten tot aan het bladerendek. Verder zijn voor de breedte en de diepte dezelfde klassen 
onderscheiden als bij het wallichaam. 
 

Figuur 3 -Gemeten waarden van de 

houtwal 
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Voor de biologische en ecologische waarden en functies is 
de oriëntatie van de houtwal van grote betekenis. De 
windroos is onderverdeeld in 16 richtingen, waarbij ook 
rekening gehouden is met de relatieve ligging van de greppel 
cq. het wallichaam (figuur 4). De richtingen "5" en"13" geven 
beide een oost-west richting aan, "5" maakt duidelijk dat de 
greppel aan de zuidzijde ligt, terwijl "13" aangeeft dat de 
greppel aan de noordzijde is gelegen. 
Zoals boven reeds vermeld kan de ouderdom van de houtwal 
van belang zijn voor de cultuurhistorische, maar ook de bio- 
en ecologische waardering van het element.  
Het voorkomen op een oude(re) topografische kaart kan het 
al dan niet opnemen van het element bepalen. De volgende 
kaarten zijn gebruikt als referentiemateriaal: de zogenaamde 
Tranchot-kaart die de situatie rond de Franse tijd (± 1800) 
weergeeft (Facsimile uitgave van het Sociaal Historisch Cen-
trum in 1970), de Topografische en Militaire kaart van het 
Koninkrijk der Nederlanden met de situatie van omstreeks 

1850 (WOLTERS-NOORDHOFF,1992) en de Chromotopografische Kaart des Rijks die voor de 
omgeving van Echt de toestand van rond 1890 voorstelt (ROBAS,1989). De drie kaarten zijn uitgevoerd 
in een schaal van 1 : 25.000. 
 
ecologie 
Onder deze rubriek zijn de structuur van de vegetatie, de flora en de fauna opgenomen. Evenals bij de 
morfologische criteria is ook hier niet gepoogd om zeer gedetailleerde, vegetatiekundige opnamen te 
realiseren maar vooral om een indruk te geven van de opbouw van de houtwal. 
Bij de structuur zijn gegevens meegenomen over de gemiddelde hoogte en de bedekkingsgraad (= 
projectie van de etage op de bodem). Om de schattingen reproduceerbaarder te maken zijn op het 
inventarisatie-formulier de (4) klassen van bedekkingsgraden getekend. Tevens wordt de aanwezigheid 
weergegeven van een sluieretage ("slingerplanten"). Dit is meestal een indicatie voor ecologische 
rijpheid. 
Bij de schatting van de bedekkingsgraad is er zo weinig  mogelijk rekening gehouden met het 
aangrenzende bos en/of de laanbeplanting.  
De gegevens over de flora zijn eveneens niet gedetailleerd om dezelfde redenen als bij de structuur. Ook 
hier is door middel van voorbeelden de bedekkingsgraad gevisualiseerd op het inventarisatieformulier. Er 
worden 9 klassen onderscheiden. Van elke etage worden de belangrijkste soorten opgesomd met 
bedekkingsklasse. Verder worden, indien relevant, extra gegevens vermeld over de aanwezigheid van 
exoten, bijzondere vormen, aanwezigheid van veel dood hout, etc. 
Tenslotte worden in de rubriek fauna, gegevens opgenomen omtrent de aanwezigheid van (sporen) van 
dieren. Gekeken is naar vraatsporen, mierenhopen, spechtenholen, uitwerpselen, enzovoort. 
 
landschap 
De ligging van de houtwal ten opzichte van de aangrenzende percelen en met name de functies hiervan 
zijn belangrijk voor de waarden en ook voor de kans op het behoud door middel van adequaat beheer. Er 
is voor elke houtwal aangegeven wat het grondgebruik is zowel aan de greppelzijde als aan de walzijde. 
Oorspronkelijk lagen de houtwallen langs brede zandpaden (driften). In de huidige situatie is dit niet meer 
herkenbaar omdat er tussen de houtwal en het pad -dat daardoor versmald is- een strook (tot wel 10 
meter breed) met aanplant of laan ligt. Onder de rubriek "aangrenzend grondgebruik" zijn steeds de 
verschillende stroken aangegeven, genummerd te beginnen bij de greppel. 
 
Onder de rubriek landschapsecologie wordt de relatie met andere landschapselementen aangegeven. 
Op het formulier is verder geen informatie hieromtrent meegenomen, hoewel dit oorspronkelijk de 
bedoeling was. Bij de bespreking van de resultaten wordt hierop nog teruggekomen. 

Figuur 4 -Codering van de oriëntatie van de 

houtwallen 
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Het visuele aspect, dit wil zeggen het totaalbeeld, c.q. het doorzicht is meegenomen en moet beschouwd 
worden als het doorzicht van het element wanneer het niet tegen een bos-achtergrond zou hebben 
gelegen, wat voor bijna alle houtwallen echter het geval is. De onderhoudstoestand bepaalt ook in grote 
mate het totaalbeeld. 
 
Tenslotte, is als laatste criterium het aspect bedreiging geïnventariseerd. Hieronder zijn alle aspecten 
meegenomen die het voortbestaan van het element in al haar functies en waarden kunnen bedreigen. 
Daar het grondgebruik vaak verandert in de loop der jaren is dit slechts een momentopname. Bij de 
monitoring zou dit dus ook meegenomen moeten worden! 
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RESULTATEN  
 
verspreiding/voorkomen 

Het kaartje van figuur 5 geeft de verspreiding van de houtwallen in het Marissen weer. Hieruit blijkt dat de 
houtwallen niet gelijkelijk over het gebied voorkomen. Hok nr. 12 is duidelijk het rijkste aan houtwallen. 
Op afstand gevolgd door nr. 17 en 13, de twee aangrenzende gebieden. In totaal zijn 4.566 m houtwal 
geïnventariseerd. Een analyse van de dichtheid van de houtwallen leert ons dat deze varieert van 1,2 
m/ha (hok 21) tot 55,0 m/ha (hok 12).  
Tabel 2 geeft de lengte en dichtheid per geïnventariseerd hok weer. 
 
 
 
 
 

Figuur 5 -Verspreiding van de houtwallen in het Marissen (Echt) (zie ook bijlage II) 
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 HOUTWALLEN IN HET MARISSEN te ECHT 

 hok-nr  6  7  8  9  11  12  13  14 

 m. houtwal  0  0  195  0  300  1376  680  550 

 m. houtwal/ha  0  0  7.8  0  12.0  55.0  27.2  22.0 

 hok-nr  16  17  18  19  21  22  TOTAAL 

 m. houtwal  350  780  305  0  30  0  
 4566 

 m. houtwal/ha  14.0  31.2  12.2  0  1.2  0  

 
 Tabel 2 - Lengte en dichtheid aan houtwallen per genventariseerd hok.  
 
Het totale aantal van 4,6 km houtwal lijkt weinig, maar dit geldt voor een gebied van slechts iets meer 
dan een km2. In een vergelijkbaar houtwallen gebied van de gemeente Hunsel, zijn 48 km houtwal 
gelegen (IKL,1983). Voor de gemeente Echt heeft de stichting Instandhouding Kleine 
Landschapselementen in Limburg (IKL) in totaal 17,6 km houtwal geïnventariseerd in 1982 (IKL,1982). 
Dit betrof vrij liggende houtwallen. De door ons geïnventariseerde houtwallen van het Marissen zijn niet 
in de IKL inventarisatie meegenomen, op vijf na (nrs. 8.2, 8.3, 16.2, 16.3 en 17.2, samen ± 400 m). Dit 
zou betekenen dat de gemeente Echt minimaal zo'n 22 km houtwal bezit. Minimaal, omdat in de bossen 
langs de Heerdstraat en in het gebied bij de Annendaalse bossen ook houtwallen rondom en in 
bospercelen gelegen zijn die niet in de IKL-inventarisatie zijn meegenomen.  
 
Morfologie 
 

 HOUTWALLEN IN HET MARISSEN te ECHT 

lengteklas-
se 

 < 25 m  25 - 50 m  50 - 75 m  75 - 100 m  100 - 200 m  > 200m 

aantal  2  7  16  5  17  5 

breedte-
klasse 

 < 1 m  1 - 2 m  2 - 3 m  3 - 4 m  4 - 5 m  > 5 m 

aantal  -  3  10  18  12  9 

 
  Tabel 3 - Verdeling van de gemeten lengtes en breedten per klasse  
 
 
De geïnventariseerde houtwallen hebben een gemiddelde lengte van 81 meter. Wanneer we kijken naar 
de verdeling van de lengte-klassen, dan komen twee categorieën het meest voor. Een groep waarvan de 
lengte ligt tussen de 50 en 75 meter, met 17 elementen en een klasse van 100 en 200 meter, met 20 
elementen. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de omwalde percelen vooral een rechthoekige vorm 
hebben. De langste houtwallen hebben een lengte die varieert van 220 m tot 300 m. 
Door verschillende oorzaken is bij een aantal houtwallen òf het wallichaam òf de greppel niet meer 
aanwezig. In het geval van het wallichaam is deze in alle gevallen verdwenen in de akker. In de loop der 
jaren is bij de bewerking van de velden het wallichaam bij de akker getrokken. In één geval (nr. 17.8) is 
de wal bezet met een hekwerk van een camping. In het Marissen zijn 8 houtwallen aangetroffen, 
waarvan het wallichaam is verdwenen. Het gaat in totaal om 980 meter. 
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De greppels liggen in bijna alle gevallen langs de paden. Hierdoor komt het vaak voor dat de greppels bij 
de uitbreiding van het pad of door achterstallig onderhoud verdwenen en opgingen in het pad of de 
spontaan opgekomen begroeiing. Bij 16 elementen in het Marissen is geconstateerd dat de greppels zijn 
verdwenen. Het gaat in totaal om 1570 meter. 
 

WAL- 
LICHAAM 

breedte-
klasse 

 <1 m   1 - 2 m   2 - 3 m  3 - 4 m  > 4 m 

 aantal  10*  6  18  11  7 

 hoogte-
klasse 

 < 20 cm  20-30 cm  30-40 cm  40-50 cm  > 50 cm 

 aantal  12*  4  10  4  22 

 * : hierbij zijn 8 elementen opgenomen waarbij geen wallichaam aanwezig was (980 m.) 

 
  Tabel 4 - Verdeling van de gemeten breedten en hoogten per klasse; wallichaam 
 
Uit de tabellen 4 en 5 blijkt dat de afmetingen van de houtwallen in het Marissen naar alle 
waarschijnlijkheid de volgende afmetingen hadden: een breedte van ongeveer 4 à 5 meter, met een 
wallichaam van zo'n 3 meter en een greppel van ongeveer 1 à 2 meter breed. Ten aanzien van de 
hoogte lijken er twee typen te bestaan, één met een hoogte van 30 tot 40 cm, en een type dat hoger is 
dan 50 cm. De greppels hebben een gemiddelde diepte van 20 tot 30 cm. Bij dit laatste moet opgemerkt 
worden dat ze steeds in meer of mindere mate gevuld zijn met een pakket bladeren van vaak meer dan 
15 cm.   
 

GREPPEL breedte-
klasse 

 <1 m   1 - 2 m   2 - 3 m  3 - 4 m  > 4 m 

 aantal  20*  21  8  2  1 

 diepte-
klasse 

 < 20 cm  20-30 cm  30-40 cm  40-50 cm  > 50 cm 

 aantal  25*  15  4  6  2 

 * : hierbij zijn 16 elementen opgenomen waarbij geen greppel aanwezig was (1570 m.) 

 
  Tabel 5 - Verdeling van de gemeten breedten en hoogten per klasse; greppel  
 
Daarbij komt nog dat erosie-materiaal van de wal, de greppel opvult. Het lijkt waarschijnlijk dat de greppel 
40 tot misschien wel 50 cm diep is geweest. Zowel voor het wallichaam als voor de greppel zou nader 
systematisch bodemkundig onderzoek uitsluitsel kunnen geven over de structuur en a-biotische opbouw 
van de houtwal. Bestudering van profielen zou tevens iets kunnen vertellen over het gebruikte materiaal 
bij de aanleg van de houtwallen (zand met of zonder heideplaggen). 
 
 
 
 
 
orientatie 
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De oriëntatie van de houtwal in het 
landschap is van belang voor de 
ecologie. Het feit of een houtwal 
vooral op het noorden of het zuiden 
geëxposeerd is heeft gevolgen voor 
de vegetatie en de fauna. Het be-
nvloedt namelijk de aanwezigheid 
van a-biotische gradinten (licht, 
vochtigheid en mineralenrijkdom). In 
ons geval blijkt het merendeel van 
de houtwallen een ZO - NW 
oriëntatie te hebben. Dit komt 
overeen met het verloop van de 
veldwegen in het gebied. Er is 
echter bij de inventarisatie ook 
rekening gehouden met de exposi-
tie. Uit de analyse van deze 
resultaten       (figuur 6) blijkt dat 24 
houtwallen met de greppel aan de 
zuidkant gelegen zijn, terwijl 25 
greppels min of meer op het noor-
den (oosten) gericht zijn. 
In dit verband moet opgemerkt wor-
den dat om die reden de a-biotische 
variatie (licht, luchtvochtigheid en 
temperatuur) gering zal zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat de meeste houtwallen (met de walzijde) tegen 
een bosperceel gelegen zijn. Verder ligt ook vaak aan de greppelzijde een laan. Bij het geplande 
onderhoud in fase 4 van dit project, zal het vergroten van de a-biotische variatie een van de 
doelstellingen moeten zijn. Dit om de biologische rijkdom te verhogen. 
Tenslotte moet opgemerkt worden dat het totaal aantal houtwallen welke bij de verwerking van de 
oriëntatie meegenomen zijn groter is dan die welke bij de andere criteria betrokken zijn (56 tegen 52). De 
oorzaak ligt in het feit dat delen van een aantal houtwallen die onder één nummer in de inventarisatie 
opgenomen zijn, meerdere  oriëntaties hebben (nrs. 8.5, 12.5, 12.10 en 12.17). 
 
 
ouderdom 
De ouderdom van de houtwallen in het Marissen is verrassend hoog. Bijna alle exemplaren     zijn meer 
dan 200 jaar oud! In de Franse Tijd (Tranchot kaart, Waldfeucht, nr.55) zijn in het Marissen ongeveer 11 
km houtwal te onderscheiden. Derhalve vertegenwoordigt het huidige bestand ongeveer 36,4 % van het 
oorspronkelijk aanwezige in 1800.  Een vergelijking met de huidige situatie leert ons dat 4 km van de 4,5 
km (= 88 %) geïnventariseerde houtwallen in 1800 reeds aanwezig waren. Het is zelfs waarschijnlijk dat 
ze ouder zijn, omdat de situatie zoals de Tranchot-kaart die weergeeft, naar alle waarschijnlijkheid  een 
beeld geeft van het 18e eeuwse landschap. Manuscriptkaarten uit die periode, horende bij verkoop-
akten, bevestigen dit. Er zijn geen jaarringen onderzocht. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid geen extra 
informatie over de ouderdom verschaffen.  
 
 
vegetatiestructuur 
Bij de vegetatie is met name de structuur van belang. Het eventuele beheer zal vooral gericht zijn op 
herstel, verbetering van de structuur. De floristische en ook de faunistische kwaliteit is daar een afgeleide 
van.  
De structuur van een aantal houtwallen was tijdens de inventarisatie-periode verstoord. Dit kwam doordat 
in een aantal belendende bospercelen onderhoud, cq. beheer werd uitgevoerd. Deze houtwallen gaan 

Figuur 6 -Oriëntatie van de houtwallen in het Marissen (Echt) 
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dienst doen als voorbeeldobjecten binnen het houtwallen-project. De structuur van de verschillende hout-
wallen loopt mede daardoor behoorlijk uiteen. In de meeste gevallen is er sprake van een boometage. In 
een geval (nr 17.2) is er geen boometage. Deze houtwal is in 1982 bij de IKL in onderhoud geweest. Hij 
is toen geheel teruggezet.  
 
De bedekking van de boometage varieert sterk. Echter in de meeste gevallen (26x) is die meer dan 75% 
(= bedekkingsgraad IV). De eik is bijna overal de dominerende en aspectbepalende soort. Soms treft 
men ook berk, beuk of es aan. Wanneer de houtwal langs een laan (meestal esdoorn) of een dennen-
bos, vaak met amerikaanse vogelkers ligt, dan treffen we deze soorten ook in de houtwal aan ( b.v. nrs. 
8.2, 8.3, 12.4, 12.12, en 16.5). De gemiddelde hoogte van de boomlaag ligt tussen de 20 en 30 meter. 
 
Hoewel ook voor de struiketage, waarvan de gemiddelde hoogte tussen de 4 à 5 meter ligt, de 
bedekkingsgraad IV (> 75 %) vaak voorkomt (21x), geldt voor eveneens 21 houtwallen dat de struiketage 
minder dan 50% bedekking geeft. In een groot aantal gevallen (15 %) is hij zelfs afwezig (nrs. 12.1, 
12.13, 13.9, 17.5, en 18.2). De floristische samenstelling van de struiklaag is per houtwal gevarieerder 
dan de boomlaag. De qualitatieve samenstelling is sterk bepaald door het aangrenzende grondgebruik. 
Ligt de houtwal aan een akker dan domineert de braam, maar in sommige gevallen ook de vlier.  
De amerikaanse vogelkers is de meest voorkomende exoot. Over het gehele gebied is de verspreiding 
van deze soort niet homogeen. Dit heeft te maken met de intensiteit en de effectiviteit van de bestrijding 
van de "prunus" in het verleden. Verder komen als exoten ook de acacia (nr. 17.9), de esdoorn en de 
amerikaanse eik voor. 
 
De kruidlaag, waarvan de gemiddelde hoogte meer dan 50 cm is, wordt sterk beïnvloedt door de hogere 
etages en het aangrenzende grondgebruik. Nog meer dan bij de andere etages het geval is, ontbreekt de 
kruidlaag bijna geheel (30% = bedekkingsgraad I). Dit gaat bijna altijd gepaard met een zeer dichte 
boom-, maar vooral struiklaag. De variatie binnen de houtwal als gevolg van gradiënten is niet groot. Dit 
heeft te maken met het feit dat de houtwallen in dit gebied bijna allemaal gelegen zijn in of aan de rand 
van bospercelen en/of lanen.  
De meest voorkomende soorten zijn de braam (in alle houtwallen aanwezig), de zachte witbol en in 
mindere mate de bochtige smele. Opvallend is dat de brandnetel niet echt dominant is. Aan de randen 
van de akkers is het vooral de braam die overheerst. Een aantal soorten verdienen een aparte 
vermelding. Ten eerste de eikvaren die in een beperkt gebied voor schijnt te komen. Met name in hok nr. 
17 is deze varen frequent aanwezig (nrs. 17.6 t/m 17.9). Verder is het opvallend dat in een cluster van 
houtwallen (16.3, 16.4, 16.5, 17.7 en 17.9) de klimop soms de gehele bodem bedekt. Dit staat in verband 
met een oude woning die er vroeger heeft gestaan (Looze Kamp). 
 
Wat de mossen betreft is er enkel gekeken naar hun aanwezigheid. Ze komen altijd voor, soms zelfs 
dominant (nr.8.2). Dit heeft duidelijk met de slechte lichtcondities te maken. In bijna alle gevallen (82%) 
bedekt de moslaag niet meer dan 25% van de bodem. Ze komen voor op de basis van grote, oude 
eiken, op oudere (uitgelopen of afgestorven) stobben en op de steilere kanten van de houtwal. 
 
 
fauna 
De inventarisatie van de fauna-aspecten heeft niet veel opgeleverd. In veel houtwallen zijn sporen 
gevonden van de aanwezigheid van konijnen en waarschijnlijk ook vossen. Voor wat betreft de insekten 
zijn er weinig mierenkoepels aangetroffen. Dit kan te maken hebben met de toch vaak grote afstand tot 
het zandpad én de sterke beschaduwing -aan weerszijden- van de houtwal. In oude, dode stobben en 
dode bomen was duidelijk sprake van insekten (mieren?) vraat. In sommige van de dode bomen zijn 
spechtenholen waargenomen. 
 
 
landschapsecologie 
De ligging van de houtwallen in het landschap in relatie tot overige voor het voortbestaan van plant en 
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dier belangrijke biotopen is niet op de inventarisatieformulieren aangegeven. De dichtheid van de 
houtwallen is zo groot, dat elke willekeurige houtwal binnen een straal van tien tot honderd meter een bos 
of ander beschut biotoop aantreft. Bijna alle geïnventariseerde houtwallen worden minstens aan een kant 
begrensd door bos.  
Ook de natte en vochtige biotopen (ven, moeras en natte weilanden) liggen binnen een straal van 
vijfhonderd tot duizend meter (Kranenbroekerven en/of het Köstersven). Hetgeen voor de meeste 
soorten (planten en dieren) een overbrugbare afstand is.  
Van grotere invloed is het aangrenzend grondgebruik. In het Marissen is dit in de meeste gevallen niet 
ongunstig: bos, berm, opslag en zandpad. Echter in een aantal gebieden is er sprake van een potentiële 
ecologische bedreiging, omdat de verbouwde akker-gewassen een intensieve bemesting (maïs) of 
gewasbescherming (prei, asperges) vragen. In de vegetatietypen aan de greppelzijde is dit goed 
zichtbaar: verruiging met braam en (in mindere mate) brandnetel.  
 
relatie met padenpatroon 
De houtwallen zijn bijna allemaal gelegen langs voormalige veedriften. Deze zijn nu minder herkenbaar 
omdat er tussen de houtwal en het huidige pad (dat dus duidelijk smaller is dan oorspronkelijk) vaak een 
tien tot vijftien meter brede strook opslag of aanplant ligt.  
De verspreiding van de houtwallen in het Marissen geeft nog steeds zeer goed het oude padenpatroon 
weer uit het begin van de 19e (en waarschijnlijk ook eind 18e) eeuw (figuur 10). 
 
 
bedreigingen 
Op dit moment lijken er niet veel bedreigingen te bestaan behalve de reeds genoemde van ecologische 
aard (zie § 3.7).  
Het aangrenzende grondgebruik (maïs- en preiakkers) is in een aantal gevallen van dien aard dat er een 
reëel gevaar bestaat voor vermesting en verrijking. Het gevolg is dat er sprake zal zijn van verruiging; 
een proces waarbij de soortenrijkdom sterk afneemt, ten koste van een mogelijke diversiteit en in het 
voordeel van een beperkt aantal andere soorten als braam ("verbraming"), vlier en brandnetel 
(=verruiging). 
De morfologische toestand van de houtwallen is vrij behoorlijk te noemen. In sommige houtwallen zijn de 
wallichamen onderbroken. In een aantal gevallen is er geen sprake van aantastingen, maar van 
voormalige toegangspunten tot de akkers. Voorbeelden zijn nog te zien in de houtwallen nrs. 16.3 en 
17.3. 
Er is ook bijna geen clandestien stort waargenomen. Alleen aan de rand van enkele akkers was er 
sprake van achtergelaten plastic en ander bedrijfsmateriaal. 
De ligging van de houtwallen in boscomplexen en langs lanen vormt in feite een bedreiging voor de 
biologische ontwikkeling van de houtwallen. De gebrekkige lichttoetreding en de ermee samenhangende 
afname in temperatuurverschillen en variatie in de relatieve vochtigheid, vormen een beperking voor de 
ontwikkeling van een rijke(re) flora en fauna.  
Naast de ligging ten opzichte van bospercelen en lanen, zijn natuurlijk ook de achterstand in onderhoud 
en het ontbreken van beheer factoren die van grote invloed zijn. In het Marissen is bij gemiddeld 63,5 % 
van de geïnventariseerde houtwallen sprake van achterstallig onderhoud. Dit uit zich in de uitgroei van de 
boometage en daaraan gekoppeld een bijna afwezige struiketage. In een bepaald gebied is juist de 
struiklaag dominant. In deze gevallen overwoekert de amerikaanse vogelkers de houtwal. 
 
 
SAMENVATTING, CONCLUSIES en AANBEVELINGEN  
 
historische ontwikkeling 
De beschrijving van de historische ontwikkeling van de houtwallen in het studiegebied is geschied aan de 
hand van een aantal topografische kaarten zoals die in § 2.2 zijn beschreven. In figuur 7 is de situatie 
afgebeeld rond het jaar 1800. Dit kan beschouwd worden als het uitgangspunt en naar alle 
waarschijnlijkheid als de periode met de maximale uitbreiding. Dit staat in verband met de grote druk op 
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de gemeenschappelijke gronden door demografische ontwikkelingen en door het feit dat in de Franse 
Tijd het gemeenschapsrecht op deze gronden is afgeschaft. Hierdoor werd het mogelijk dat de overheid 
op eigen initiatief gronden ter ontginning uitgaf. Deze particuliere ontginning geschiedde aan de rand van 
de (voormalige) gemeenschappelijke gronden. In ons geval dus aan de westelijke rand, dicht bij de 
woonkernen Peij, Hingen en St. Joost. De kleinschalige ontginningen worden gekenmerkt door hun vaak 
vierkante opzet omwald met een houtwal. Dergelijke ontwikkelingen deden zich op meerdere plaatsen in 
Limburg voor (bijvoorbeeld in de gemeente Hunsel). 
In latere perioden zijn niet veel houtwallen meer aangelegd. De kaarten in figuur 8 en 9 laten zien dat dit 
voor ons gebied slechts minimaal is. Een vergelijking met de huidige situatie geeft aan dat 88 % van de 
houtwallen van voor 1800 nu nog bestaat. Door de ligging in het landschap, namelijk om boscomplexen 
heen en hier dus visueel in opgaand, vallen ze echter niet op. 
huidige waarden 
In cultuurhistorisch  en historisch-geografisch opzicht vertegenwoordigen de houtwallen in het Marissen 
overblijfselen van een netwerk uit het einde van de 18e eeuw. Een aanzienlijk deel van het toen bestaan-
de houtwallencomplex bestaat nu nog en is dus meer dan 200 jaar oud! Hoewel meer versnipperd dan in 
1800, geeft het huidige netwerk een goed beeld van de percellerings- en ontginningsgeschiedenis in de 
gemeente Echt tegen het einde van de 18e en in begin 19e eeuw. De nauwe relatie met het nog steeds 
goed bewaarde padenpatroon geven deze waarden een extra dimensie. 
De houtwallen in het Marissen vertonen landschapsecologisch een zeer dicht netwerk van elementen 
welke nauw in verbinding staan met de bospercelen in dit gebied. Ze liggen in de meeste gevallen tegen 
deze percelen aan of maken er integraal onderdeel van uit. Dit komt de biologische variatie niet ten 
goede. Een goed, op de a-biotische gradinten gericht beheer, zal de potentile biologische waarden van 
deze houtwallen vergroten. 
 
 
 
Figuur 7 -Verspreiding houtwallen in 1800 
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Figuur 8 -Verspreiding van houtwallen in 1850 

 
 
 
 
Figuur 9 -Verspreiding houtwallen in 1900 
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Figuur 10 -Veldwegen in 1800 

 
 
 
 
 
Aanbevelingen  
De houtwallen in het Marissen zijn van historische waarde. Ze zijn bijna alle meer dan 200 jaar oud. Ze 
verkeren in redelijke tot goede staat. In hun landschappelijke context vertonen ze het patroon van rond 
1800.  
Er wordt bij de aanbevelingen een onderscheid gemaakt in aanbevelingen met betrekking tot verder 
onderzoek (A), behoud en uitbouw van de biologische en de ecologische waarden (B), tot verder beheer 
met het doel tot behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden (C) en tenslotte, tot 
mogelijkheden binnen het gemeentelijk beleid (D).  
 
A onderzoek 
 
1-De uitgevoerde inventarisatie van het Marissen heeft een belangrijk deel in de gemeente Echt bestre-

ken. In het kader van de opstelling van een gemeentelijke monumentenlijst maar ook  van de 
herziening van het gemeentelijke bestemmingsplan ligt voor de hand dat deze inventarisatie de 
basis vormt voor een complete inventarisatie van houtwallen in de gehele gemeente Echt.  

2-Zowel voor een beter begrip van de preciese opbouw (gebruikt materiaal en wijze van aanleg) als voor 
een bepaling van de ouderdom is bodemkundig onderzoek (o.a. profielopbouw) wenselijk.  

3-De gegevens van dit en eventueel aanvullend onderzoek, moeten via publikatie(s) voor een breder 
publiek toegankelijk gemaakt worden. Dit vergroot de educatieve en informatie-waarde van dit 
project. Verder kan als uitvloeisel hiervan voorlichtingsmateriaal ontwikkeld worden voor 
eigenaren van de houtwallen in de gemeente Echt. 

 
B biologisch en ecologisch beheer 
 
1-Het biologisch beheer van de houtwallen moet gericht zijn op de vergroting van het aantal a-biotische 

gradiënten (licht, wind, relatieve vochtigheid en temperatuur). 
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2-Alle houtwallen moeten in de oorspronkelijke landschappelijke setting worden hersteld, waarmee wordt 
bedoeld de oude situatie met brede zandpaden geflankeerd door houtwallen. 

3-Bij voorkeur dient de houtwal vrij te liggen. Dit wil zeggen dat aan de walzijde, daar waar mogelijk een 
akker of heideterreintje moet worden aangelegd, c.q. teruggebracht. Dit zou bij voorkeur dienen 
te geschieden op die plaatsen waar de actuele vegetatie heide-elementen bevat (bijv. nrs. 12.1 
en 12.2).  

4-Beheer en onderhoud moet gericht zijn op een dichte begroeiing van niet meer dan 5 à 6 meter hoog, 
al dan niet met overstaanders (15 à 20 m hoog). 

 
C cultuurhistorisch beheer 
 
1-De greppels moeten alle worden uitgediept daar waar aanwezig. Daar waar ze verdwenen zijn moet 

worden bekeken of de (verkeers-)situatie reconstructie of herstel toelaat. De greppels moeten 
vrij van opslag en bramen blijven. 

2-Bij aanplant in de restauratiefase moet enkel inheems (lokaal gekweekt) plantmateriaal gebruikt 
worden. Bij de soortensamenstelling moet gelet worden op soorten met bessen, eikels, 
enzovoort.  

3-Alle exoten, zoals amerikaanse vogelkers en esdoorn, moeten worden verwijderd. 
4-Het traditionele, cyclische  hakhoutbeheer - eenmaal in de 10 à 15 jaar terugzetten al dan niet met 

overstaanders - moet opnieuw ingevoerd worden (zie ook "beleid"). 
5-De relatie met het padenpatroon dient versterkt, respectievelijk behouden te worden. 
 
 
D beleid 
 
1-De gemeente moet de houtwallen planologisch beschermen. Bij de herziening van het 

bestemmingsplan zullen de houtwallen of het totale gebied een bescherming tegen aftakeling 
moeten krijgen. 

2-Gezien de grote historische waarden kan de gemeente Echt in het kader van de gemeentelijke monu-
mentenwet de houtwallen en het gebied waarin ze voorkomen op de gemeentelijke 
monumentenlijst zetten.  

3-De gemeente moet overwegen of er naast passieve ook actieve mogelijkheden zijn tot bescherming 
van de houtwallen. Nagegaan dient te worden of het mogelijk is om een speciale gemeentelijke 
onderhoudssubsidie voor het cyclische beheer en onderhoud te verlenen aan de eigenaren. Dit 
zou in het kader van het WCL-proefproject meegenomen kunnen worden. 
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Bijlage 5: Beschrijvingen van de cultuur-
historische ensembles

De ensembles zijn samengesteld op basis van overleg tussen RAAP, de gemeente en heemkunde-

kringen en vormt een staalkaart van eenieders mening over waardevolle plekken in de gemeente. 

De bijbehorende teksten zijn geschreven door RAAP en de heemkundekringen. De eindredactie 

werd uitgevoerd door Mariëlle Stokbroekx (Servicecentrum MER, omgevingsdienst).

Per ensemble hebben we een zeer beknopte historische kenschets, een wat uitgebreidere 

beschrijving van de kern van de ruimtelijke karakteristiek en een daaruit afgeleide hoofdlijn van de 

aanwezige cultuurhistorische waarden gegeven. Wanneer aan de ensembles een dubbelbestem-

ming ‘Waarde Cultuurhistorie’ wordt toegekend en daaraan beperkingen worden verbonden met 

betrekking tot bouw-, graaf- en plantwerkzaamheden, kan op basis van deze omschrijving een 

eerste schifting gemaakt worden of de aanvraag wel of niet toelaatbaar is. Eenvoudig te beoorde-

len aanvragen zijn bijvoorbeeld:

- wanneer een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘aanleggen’ wordt aangevraagd voor de 

aanplant van houtsingels in een vanouds gesloten, maar nu open landschap (toestaan);

- wanneer een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ wordt aangevraagd voor een 

open landschap (weigeren);

- wanneer een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ wordt aangevraagd, waarbij de 

aangevraagde bouwmassa niet in overeenstemming is met maat of schaal van de bestaande 

bebouwing in het ensemble (weigeren).

De gemeente heeft de mogelijkheid om de aanvrager te verplichten met een onderzoek aan te 

tonen dat zijn plannen geen schade berokkenen aan de aanwezige cultuurhistorische waarden. 

Deze voorwaarde kan aan de dubbelbestemming worden verbonden. De toetsing kan voor de een-

voudige gevallen op basis van de beschrijvingen zelf ter hand worden genomen, voor ingewikkel-

der plannen zal wellicht advies van buiten ingewonnen moeten worden.
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Bijlage 6: Concept-planregels

Dubbelbestemming en planregels

In het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Ede is een dubbelbestemming Waarde–

Cultuurhistorische Landschapswaarde opgenomen. Deze dubbelbestemming bevat eigenlijk twee 

elementen:

1. De mogelijkheid om indien er een bouwaanvraag binnen komt, een nadere eis te stellen aan de 

plaats, vorm en afmeting van bouwwerken. Deze bevoegdheid speelt in het geval B&W oneven-

redige aantasting van de cultuurhistorische landschapswaarden willen voorkomen.

2. Een vergunningstelsel voor de volgende werkzaamheden: 

a. het ophogen, afgraven, vergraven, verzetten, ontgronden, egaliseren, ontginnen en/ of diep-

ploegen van gronden;

b. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlo-

pen, sloten en greppels;

c. het verwijderen van natuur- en landschapselementen;

d. het verwijderen van zandwegen;

e. het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

oppervlakteverharding;

f. het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bemaling en/of 

bronnering;

g. het telen van houtige gewassen in en/of op de grond (containervelden).

De vergunning kan slechts worden verleend indien er geen sprake is van een onevenredige aan-

tasting van de cultuurhistorische landschapswaarden.

De mogelijkheid om een nadere eis op te leggen betekent dat men scherp dient te zijn op inge-

diende aanvragen om vergunning voor het bouwen van bouwwerken (zoals gebouwen). Volgens 

de toelichting bij het bestemmingsplan gaat het dan met name om bouwwerken in de buurt van 

monumenten. Indien een (buitenplanse) afwijking van het bestemmingsplan / herziening van het 

bestemmingsplan nodig is om te kunnen bouwen speelt de nadere eis niet omdat je in een derge-

lijk geval afwijkt van het bestemmingsplan inclusief deze dubbelbestemming.

Het vergunningstelsel spreekt voor zich. De genoemde werkzaamheden zijn op de gronden met 

deze dubbelbestemming, niet toegestaan. Tenzij men een vergunning aanvraagt en B&W in dat 

kader aan de cultuurhistorische waarden van het landschap hebben getoetst.
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