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1 Inleiding

1.1 Kader

In opdracht van de gemeente Venlo heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in september 2010 

een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd in Belfeld, gemeente Venlo (figuur 1). De Archeo-

logische Basiskaart van Venlo (Van Dijk, 2007) ligt aan dit  onderzoek ten grondslag. Uit het onder-

zoek blijkt dat het landschap steeds weer richtinggevend was voor de inrichting van Belfeld: de 

bewoningslocaties lagen vanaf de Prehistorie duizenden jaren lang min of meer vast. Het vertalen 

van het natuurlijke landschap is dan ook van wezenlijk belang bij het begrijpen van de geschiede-

nis van Belfeld. Zou het de mens lukken om de dominerende rol van het landschap te doorbreken? 

Naast het landschap en archeologie maken ook gebouwde monumenten deel uit van de cultuur-

historische erfenis van Belfeld. Ook aan monumentenzorg in Belfeld wordt aan dacht besteed. Zijn 

er nog veel gebouwde monumenten in Belfeld aanwezig, wat is hun status en wat zijn hun belang-

rijkste kwaliteiten? Met name uit onderzoek door de Heemkunde vereniging is een belangrijk deel 

van de meer recente historie van Belfeld ontrafeld en heeft Belfeld haar plaats op cultuurhistorisch 

gebied opgeëist.

In het laatste hoofdstuk wordt een kaart gepresenteerd waarop de belangrijkste gebieden in Bel-

feld vanuit archeologisch en cultuurhistorisch oogpunt zijn aangewezen (zie figuur 144). Die kaart 

is mede bedoeld als instrument om archeologie goed te integreren in het ruimtelijke beleid van de 

gemeente, maar ook om het algemene publiek kennis te laten maken met de geschiedenis van 

Belfeld. Het doel van onderhavige studie was dan ook het maken van een publieksvriendelijk en 

toegankelijk rapport dat tevens te raadplegen is in het kader van de ruimtelijke ordening en toe-

komstige plannen in Belfeld.

1.2 Gebiedsbeschrijving

Belfeld ligt op de oostelijke Maasoever, in het gebied van de Maasterrassen. Het dorp ligt tussen 

Tegelen/Steyl en Reuver. Belfeld wordt het begrensd door de Maas, de grens met Tegelen (Aals-

beek-Leemhorst-Oude Brachterweg), de Rijksgrens, en de gemeentegrens met Beesel (de Schel-

kensbeek-Ronkenstein-Hoverheide tot aan de Grijze Paal). Buiten de dorpskern van Belfeld heeft 

het gebied een landelijk karakter met akkerland en weiden, maar ook veel tuinbouwkassen (figuren 

2 en 3). Het Hoogterras is overwegend in gebruik als bos.

1.3 Doelstelling

In deze studie worden archeologische, cultuurhistorische en historische waarden in Belfeld gepre-

senteerd. De bureaustudie moet in de toekomst nader worden uitgewerkt in een cultuurhistorische 

atlas van de gemeente Venlo. Bij dit plan wordt zowel naar de interne ambtelijke organisatie van de 

gemeente Venlo als het publiek en belangengroepen in Belfeld gekeken. Vanwege de verwevenheid 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).
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Figuur 2. De Maas.
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van historische menselijke relicten en het landschap is het van belang om bij het opstellen van toe-

komstige ruimtelijke planvorming terdege rekening te houden met de historische groei van het land-

schap en met de invloed en aanwezigheid van de mens hierin. Archeologische en, in bredere zin, 

cultuurhistorische resten getuigen namelijk van het unieke en identiteitsbepalende karakter van dat 

landschap. Zij zijn dan ook bij uitstek geschikt om de geschiedenis en daarmee de eigen identiteit 

van Belfeld uit te dragen en op die manier de (lokale) bevolking te attenderen op die geschiedenis.

De presentatie van de studie vindt thematisch plaats, aan de hand waarvan de lezer als het ware 

zelf de ontstaansgeschiedenis van Belfeld kan afleiden. Achtereenvolgens komen aan de orde:

het natuurlijke landschap;-

archeologie en landschap;-

het middeleeuwse en (post)middeleeuwse ontginningslandschap (1000-1800);-

de ontwikkeling van Belfeld in de Nieuwe tijd (tot 1800);-

de negentiende en vroeg twintigste eeuwse ontwikkelingen (1800-1930);-

de keramische industrie (1862-2000);-

de Tweede Wereldoorlog- ;

de wederopbouw en verplaatsing van de dorpskern (1945-1970);-

ruilverkaveling 1970.-

Vanwege hun belang voor de ontwikkeling van Belfeld krijgen vier deelgebieden bijzondere aandacht:

omgeving Schelkensbeek/Gaesbeek, Kleine en Grote Hoeve.-

oude dorpskern Belfeld en Geloo.-

omgeving Schonenborg/Maalbeek, samen met het dal van de Molenbeek en de Aalsbeek.-

1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 

van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeolo gie (KNA, 

versie 3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.

nl), geldt in de praktijk als richtsnoer. Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde 

archeologische perioden. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen.

Figuur 3. Grote weilanden (links) en tuinbouwkassen (rechts) in het Meelderbroek
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1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de metho den besproken. In hoofdstuk 3 komt de landschappelijke ontwik-

keling van Belfeld en omgeving. In de hoofdstukken 4 t/m 12 komen de genoemde thematische 

besprekingen aan bod en wordt de ontwikkeling van Belfeld toegelicht. In hoofdstuk 13 worden de 

belangrijkste conclusies gepresenteerd en adviezen gegeven. Daarbij worden met name enkele 

voorstellen gedaan met betrekking tot de toe komstige inrichting, waarbij de belangrijke archeologi-

sche en cultuurhistorische identiteitsdragers van het gebied worden benoemd.

Geologische perioden Archeologische perioden

H
ol
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n
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le
is

to
ce

en

P
re

hi
st

or
ie

ChronozoneTijdvak TijdperkDatering Datering

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Vol

A

B

Karolingisch

Merovingisch laat

Merovingisch vroeg

Ottoons

Subboreaal

Atlanticum

Boreaal

Preboreaal

Denekamp

Hengelo

Moershoofd

Odderade

Eemien

W
ei

ch
se

lie
n

P
le

ni
gl

ac
ia

al
V

ro
eg

G
la

ci
aa

l
La

at
G

la
ci

aa
l

La
at

M
id

de
n

V
ro

eg

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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2 Methoden

In het kader van de inventarisatie is een uitgebreid bureauonderzoek uitgevoerd, aangevuld met 

een veldbezoek.

2.1 Bureauonderzoek

Bij het bureauonderzoek zijn reeds bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld 

en is het grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden geïnventariseerd.

Geraadpleegd zijn de volgende bronnen:

de Archeologische Basiskaart van de gemeente Venlo (Van Dijk, 2007). Hierin zijn het Centraal -

Archeologisch Archief (CAA), het Centraal Monumen ten Archief (CMA), het ARCHeologisch Infor-

matie Systeem (ARCHIS), collecties van het Limburgs Museum/het Provinciaal Depot, de Stichting 

Archeologisch Onderzoek Venlo, onderzoeken door archeologische bedrijven en bureaus alsmede 

collecties van amateur-archeologen verwerkt

het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; digitaal)-

het informatiesysteem Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO)-

het informatiesysteem Kennis Infrastructuur Cultuur Historie (KICH)-

de molendatabase-

diverse 20e eeuwse luchtfoto’s (Gemeente Venlo, 2001; ROBAS/ Topografische Dienst, 1989; -

Uitgeverij 12 Provinciën, 2004; http:/www.earth.google.com)

historisch kaartmateriaal:-

de Tranchotkaart (1803-1820; Landesvermessungsambt Nordrhein Westfalen, 1968)-

de historische atlas Limburg 1837-1844 (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1992)-

de historische atlas Zuid-Nederland 1838-1857 (Wolters-Noordhoff Atlas produkties, 1990)-

de historische gemeenteatlas (Foresta, 1984)-

historische kaart 1915 (ROBAS Producties, 1989)-

kadastrale minuutplan 1822-1840 (www.dewoonomgeving.nl). (zie literatuurlijst)-

aardkundig kaartmateriaal (geomorfologische kaart, blad 58 Oost (Staring Centrum/RGD, in -

voorbereiding) en bodemkundige kaart (Stiboka, 1968)

relevante literatuur-

2.2 Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn zichtbare cultuurhistorische relicten en karakteristieke landschaps-

elementen in het landschap in kaart gebracht en gefotografeerd. Het gaat voornamelijk om hout-

wallen, karak teristieke bomen die in het verleden werden gebruikt in het boerenbedrijf (‘historisch 

groen’), veldkruisen, kleiwinkuilen en -groeven, loopgraven en schuttersputten uit de Tweede 

Wereldoorlog, etc.
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Daarnaast worden op de oude akkers zuidoostelijk van de dorpskern van Belfeld (de zogenaamde 

Reyakker) enkele boringen gezet met een zandguts (diameter 2 cm). Dit gebied is op de bodem-

kaart niet gekarteerd omdat het binnen de bebouwde kom valt; het booronderzoek heeft aanvul-

lende gegevens opgeleverd over de bodemkundige ontwikkeling van de kern van Belfeld.

Figuur 4. Geologische breuken in de ondergrond (uit: Wong e.a., 2007; * = plangebied).
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3 Het natuurlijke landschap

3.1 Algemeen

Het huidige landschap is ontstaan onder invloed van geologische processen die onderling sterk 

met elkaar verweven zijn. Door deze processen zijn verschillende landschapstypen gevormd. Voor 

de interpretatie van het huidige landschap en haar verschijningsvormen zijn de ontwikkelingen tij-

dens het Pleistoceen en Holoceen belangrijk. De landschappelijke kenmerken waren bepalend 

voor het bodemtype dat zich er kon ontwikkelen. Zowel de landschappelijke vorm als het bodem-

type waren lange tijd bepalend voor het grondgebruik en de ontwikkeling van Belfeld en de andere 

bewoningskernen. De invloed van de mens op het landschap nam de laatste 3.000 jaar steeds 

verder toe. Doordat die zijn omgeving steeds meer naar zijn hand kon zetten, is het natuurlijke 

landschap langzaam minder bepalend geworden voor de inrichting en het gebruik. Deze mense-

lijke invloed komt in de volgende hoofdstukken aan bod.

3.2 Landschappelijke ontwikkeling

3.2.1 Het Midden Pleistoceen

Van grote invloed op de vorm van het landschap in Belfeld is de ligging op de zogenaamde Peel-

horst. Dit is een gebied tussen 2 geologische breuken waarin oude afzettingen relatief ondiep zijn 

weggezakt en slechts met een dun pakket jon gere sedimenten zijn afgedekt (o.a. Schokker e.a., 

2003; Weerts e.a., 2006; Westerhoff e.a., 2003; figuur 4). Met name de Maas, Rijn en in mindere 

mate de wind zijn hierbij in het Midden en Laat Pleistoceen (ca. 700.000-10.000 jaar geleden) de 

vormende krachten geweest.

De oudste landschappelijke vormen in Belfeld zijn restanten van het stroomgebied van de Rijn uit 

het Midden Pleistoceen, die als rivierterrassen aan het oppervlak liggen. In deze periode (circa 

700.000-120.000 jaar geleden) wisselden glacialen (ijstijden) en interglacialen (warmere perio-

den) elkaar af. Tijdens de koude fasen heersten in Zuid-Nederland zeer koude en droge omstan-

digheden, vergelijk baar met die van de huidige toendra’s in noordelijk Siberië. Vanwege dit kli-

maat hadden de voorlopers van Maas en Rijn in deze periode verschillende geulen (een vlechtend 

karakter) en zetten in grote delen van Zuidoost Nederland dikke pakketten grove sedimenten 

af, voornamelijk grove grindhoudende zanden. Deze behoren tot het Hoogterras, dat tussen ca. 

700.000 en 300.000 jaar geleden werd gevormd (figuur 5).

In het koude Elsterien (ca. 380.000-300.000 jaar geleden) verplaatsten de Maas en Rijn hun loop 

geleidelijk onder invloed van de breuktektoniek in de ondergrond. Ze gleden als het ware af van 

de hoger gelegen Peelhorst in (noord-)oostelijke richting. De Maas erodeerde haar bedding en 

ging zich in de oude afzettingen van de Rijn insnijden. De diep uitgesleten dalen die vooral in het 

Saalien (ca. 220.000-120.000 jaar geleden) in het dal van de Oermaas ontstonden, werden nog 

in dezelfde periode opgevuld met grof zand en grind. Zo vormde zich het Middenterras. Het hele 
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Figuur 5. Vorming van Maasterrassen.

Figuur 6. Voorbeeld van een hedendaagse vlechtende rivier uit Alaska (uit: Willemse, 2008).
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gebied van Belfeld behoorde tot het stroomgebied van de Oermaas. Haar oostgrens werd gevormd 

door het Hoogterras. Bij Belfeld is het Hoogterras nog herkenbaar als een hoog plateau, dat onge-

veer 25 m hoger ligt dan het gebied waar het dorp op ligt. In de koude perioden vond op het Hoog-

terras transport van water plaats dat niet in de vrijwel permanent bevroren ondergrond (perma-

frost) kon wegzakken en als oppervlaktewater wegstroomde. Zo ontstonden smalle ingesneden 

dalen aan de rand van het Hoogterras. Tegenwoordig zijn die niet meer watervoerend, zodat het in 

feite om droogdalen gaat (Stiboka, 1968; zie figuur 4).

3.2.2 Laat Pleistoceen

Na een relatief korte warmere periode, het Eemien (ca. 130.000-118.000 jaar geleden), werd het 

klimaat weer kouder en brak het Weichselien aan (118.000-10.000 jaar geleden). Toen heerste 

weer een koud en droog klimaat, wat resulteerde in een toendralandschap met een schaarse vege-

tatie en permafrost. Door het koude klimaat en de onregelmatige sedimentaanvoer had de Maas 

een vlechtend karakter (figuur 6). Dit kenmerkt zich door een groot aantal geulen, gescheiden door 

grind- en zandbanken of eilanden.

In het Weichselien ruimde de Maas haar oudere afzettingen vrijwel geheel op. Die zette in de koud-

ste periode van het Weichselien, het Pleniglaciaal (ca. 70.000-13.000 jaar geleden), dikke pakketten 

(grof) zand en grind af in het Maasdal. Dit pakket vormt het Laagterras, dat uit twee niveaus bestaat. 

Het bovenste niveau bestaat uit zand en dateert uit het Midden-Weichselien (Pleniglaciaal). Grote 

delen van Belfeld bestaan uit dit niveau. In het Laat Weichselien traden enkele vrij abrupte klimaats-

Figuur 7. Steilrand ter hoogte van de Rijksweg N271 die het Middenterras van het Laagterras scheidt.
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schommelingen op. Die hadden tot gevolg dat de Maas langzaam veranderde van een vlechtende 

rivier met verschillende geulen in een rivier met één hoofdgeul (een meanderend systeem). Dit ging 

gepaard met insnijding en erosie, die voornamelijk aan het begin van elke nieuwe klimaatsperiode 

plaatsvonden, als reactie op de opgetreden klimaatsverandering. Slechts een smalle strook van 

Belfeld, min of meer westelijk van de Roermondseweg/N271, bestaat uit dit tweede, lagere niveau 

van het Laagterras (figuur 7). Hier zijn de pleniglaciale Maasafzettingen geërodeerd, waarna er in 

het Late Dryas een pakket klei en leem (oude klei of hoogvloedleem) is afgezet (Stiboka, 1968). De 

Maas had tussen Baarlo en Belfeld weliswaar meerdere lopen, maar de rivier volgt hier haar meest 

oostelijke loop; verlaten, oude Maasgeulen liggen hier aan de Baarlose kant van de huidige Maas.

Door het koude klimaat en de geringe vegetatie kreeg de wind in het Weichselien vat op de bodem 

en kwam het tot kleinschalige verstuivingen. Er werd lokaal zand afgezet en op die manier ontston-

den de zandruggen en -koppen van het glooiende gebied ten zuiden en noorden van het dorp, aan 

de rand van het hoogste niveau van het Laagterras. Zij hebben een oorsprong in het Pleniglaciaal, 

maar verstoven opnieuw in het Late Dryas.

Aan het einde van de Jonge Dryas steeg de tem peratuur weer, zodat de vegetatie zich begon te 

herstellen. Hierdoor werd de sedi mentlast van beken kleiner en regelmatiger, en begonnen zich in 

te snijden. Er ontstonden dalen die zich stroomafwaarts veelal diep insneden.

Vanwege de leesbaarheid wordt het bovenste niveau van het Laagterras verder het Middenterras 

genoemd, en wordt naar het onderste niveau van het Laagterras verwezen als het Laagterras.

3.2.3 Het Holoceen: het Maasdal, stuifduinen en ven nen

Onder invloed van een sterke temperatuurstijging maakte de koudeminnende, open vegetatie 

plaats voor een gesloten berkenbos, later gevolgd door een vegetatie van meer warmte minnende 

soorten als eik, beuk en linde. Door de gesloten vegeta tiestructuur vonden er geen grootscha-

lige natuurlijke wijzigingen van het reliëf meer plaats (figuur 8). Erosie- en sedimentatieprocessen 

bleven voor namelijk beperkt tot de stuifzandgebieden, beekdalen en de Maasoevers. Het klimaats-

optimum met warmere zomers en mildere, nattere zomers wordt in het algemeen in het Atlanticum 

geplaatst. In deze periode steeg de grondwaterspiegel, wat zich het beste uitte in de laagste delen 

(Stiboka, 1968).

Het Maasdal

Door de klimaatsopwarming en toename van de vegetatie in het Holoceen begon de Maas zich in 

te snijden en zette op haar oevers kleiige sedimenten af. Bij Belfeld verlegde de Maas haar bed-

ding echter nauwelijks meer. Zones met sedimenten (klei en silt) zijn zeer beperkt en hooguit 

enkele tientallen meters breed. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de ligging in de relatief hoog-

gelegen Peelhorst, waardoor de Maas zich diep ingesneden heeft. In de Slenk van Venlo daaren-

tegen zijn de zones met jonge Maasafzettingen relatief breed.

Stuifduinen

In het Holoceen traden regelmatig plaatselijk verstuivingen op. De meeste stuifduinen zijn ont-

staan door secundaire verstuiving van dekzand. Hierdoor kon de wind gemakkelijk vat krijgen op 
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Figuur 9. De Bolenberg.

Figuur 10. De Aalsbeek Figuur 11. De Schelkensbeek.
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de ondergrond en veel zand verplaatsen. Kenmerkend voor stuifzandgebieden is hun zeer onregel-

matige reliëf, waarin hoog opgestoven koppen en uitgestoven laagten elkaar op zeer korte afstand 

afwisselen. Verstuiving trad ook op in rivierduinen. De nieuw gevormde duinen worden tot de Oude 

Stuifzanden gerekend. Tijdens latere fasen van het Holoceen vond hier soms lokaal verstuiving 

in plaats. Deze duinen worden tot de Jonge Stuifzanden gerekend. Stuifzandcomplexen komen 

voor in het glooiende gebied ten zuiden en noorden van het dorp. De stuifduincomplexen kregen 

namen, zoals de Bolenberg (figuur 9), Kerkberg en de Kozakkenberg.

Vennetjes en beken

In de loop van het Holoceen werd op beperkte schaal moerige en venige pakketten gevormd in 

vennetjes en de dalen van beken. Dit was op twee plekken in Belfeld het geval: in het Meelder-

broek en in het dal van de Aalsbeek. Beide plekken liggen op het Middenterras. Het Meelderbroek 

was een groot, nat gebied dat (mede) werd gevoed door kwelwater dat onder aan de steilrand van 

het Hoogterras uittrad. Bij extreme vernatting vond hier veengroei plaats of werden moerige lagen 

gevormd, zoals aan weerszijden van de Koelesweg. Dit was in het warme, vochtige klimaatsopti-

mum een uitgestrekt gebied van natte broekbossen met een dichte ondergroei, wat zeer ontoegan-

kelijk en onaantrekkelijk was voor bewoning (Bakels, 1978). De mate waarin humeus materiaal kon 

accumuleren was in veel laagten in het Maasdal echter seizoensgebonden. Zij vielen in de zomer 

regelmatig droog, zodat hier geen veenvorming optrad.

Door oude, verlaten Maasgeulen kabbelden kleine beekjes. In Belfeld komen geen duidelijke oude 

Maasgeulen voor, maar wel enkele beekdalen: de Gaesbeek, de Schelkenbeek en de Molenbeek/

Aalsbeek. De Schelkensbeek ontspringt in het Meelderbroek tussen Beesel en Reuver. Zij stroomt 

pal ten oosten van Reuver naar de Maas. Vlak voordat zij in de Maas uitmondt, voegt de Gaesbeek 

zich hier mee samen. Het is niet bekend in hoeverre de Molenbeek/Aalsbeek is ontstaan tengevolge 

van de uittreding van kwelwater uit het Hoogterras, maar duidelijk is dat ook zij een natuurlijke oor-

sprong heeft. De Aalsbeek loopt via kasteel de Holtmühle naar Steyl, waar zij in de Maas uitmondt 

(figuren 10 en 11).

Vooral vanaf de Late Middeleeuwen heeft de mens actief ingegrepen in het natuur lijke afwaterings-

patroon van de beken en Belfeld in het algemeen. Verscheidene natuurlijke beeklopen werden 

gekanaliseerd en/of uitgediept en nieuwe ont wateringsgreppels werden aangelegd (hoofdstuk 5-6-

7). Dankzij deze ingrepen is verreweg het grootste deel van Belfeld tegenwoordig goed ontwaterd.

3.3 Bodem en hydrologie

3.3.1 Algemeen

Door de klimaatsverwarming in het Holoceen trad in de loop van de tijd bodem vorming op. Dit 

proces is sterk gerelateerd aan de landschappelijke ontwikkeling, textuur van het sediment, het kli-

maat en de neerslag. In Belfeld komen op hoofdlijnen 6 bodemtypen voor (Stiboka, 1968).

Podzolgronden

Wanneer in een bepaald gebied de neerslag de verdamping overtreft, kunnen humus en mineralen 

in de top van de bodem oplossen, naar beneden uitspoe len en dieper weer inspoelen. Dit proces 

wordt ook wel podzolering genoemd (figuur 12). In Belfeld beperken podzolgronden zich tot het 
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Middenterras. Het betreft moderpodzolgronden en humuspodzolgronden. De eerste hebben zich 

ontwikkeld in lemig fijn zand in het goed ontwaterde gebied ten noorden van Belfeld. Ze zijn erg 

geschikt voor landbouw. De tweede komen voor in de slechter ontwaterde delen van het Midden-

terras en hun natuurlijke vruchtbaarheid is daardoor lager.

Dikke eerdgronden

Dikke eerdgronden zijn ontstaan door menselijk handelen. In Belfeld beperken zij zich tot een smalle 

strook van Reuver, langs Belfeld naar de Leemhorst. Hier is speci! ek sprake van hoge bruine enkeerd-

gronden (figuur 13). Dit zijn goed ontwaterde gronden met een dikke, humushou dende bovenlaag die 

is ontstaan door eeuwenlange bemesting met een mengsel van stalmest en heiplaggen, veelal vanaf 

de Late Middeleeu-

wen. Door de minerale 

component ont stond 

na verloop van tijd een 

dik humeus, vruchtbaar 

dek (esdek). Ze zijn 

hooggelegen en komen 

voor in gebieden met 

van nature vruchtbare 

bodems. Gezien het 

voorkomen van moder-

podzolen bij de esdek-

ken in Belfeld komen 

vermoedelijk ook 

moderpodzolen onder 

de esdekken voor.

Figuur 12. Podzol-

bodem

    Figuur 13. Hoge bruine enkeerdgrond.
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Kalkloze zandgronden

Kalkloze zandgronden zijn gronden zonder duidelijke profielopbouw. In Belfeld betreft het twee 

groepen: beter ontwaterde vaaggronden, zoals duin-, vorst- en vlakvaaggronden en de slechter 

ontwaterde eerdgronden, zoals beek- en gooreerdgronden.

Duinvaaggronden (! guur 14) hebben zich ontwikkeld 

in de stuifzanden bij het dorp (Schelkensberg, Bolen-

berg, Kozakkenberg). De stuifzandlaag is zeer vari-

abel van dikte. Duinvaaggronden zijn leemarm, zeer 

goed ontwaterd, stuif gevoelig en daardoor niet erg 

vruchtbaar. Vorstvaaggronden komen voor in het grin-

dige, goed ontwaterde Hoogterras. Zij hebben een 

zwak ontwik kelde A-horizont en een vrij hoge natuur-

lijke vruchtbaarheid. Vlakvaaggronden hebben zich 

gevormd in de natte zandgronden oostelijk van het 

Hoverveld. Ze zijn slechts matig vruchtbaar.

Beek- en gooreerdgronden zijn bodems met een 

donkere, dikke minerale eerdlaag en een lichte 

ondergrond. Ze zijn kenmerkend voor de slecht ont-

waterde gebieden, zoals het Meelderbroek. Door de 

natte omstandigheden is plantaardig materiaal daar 

moeilijk afbreekbaar. Vanwege de natte omstandig-

heden waren zij niet geschikt als landbouwgrond.

Moerige gronden

Moerige gronden (figuur 15) zijn de natste bodems in Belfeld en komen dan ook voor in het laagste 

deel van het Meelderbroek en in het dal van de Aalsbeek. Aan de voet van het Hoogterras treedt 

veel kwelwater uit, waardoor dit gebied sterk vernatte. De bodem bestaat uit venige klei, venig 

zand en/of veen. In het dal van de Aalsbeek komen lokaal kleipakketten in de ondergrond voor.

Oude rivierkleigronden

Oude rivierkleigronden (figuur 16) zijn ontstaan in het Middenterras, op de overgang van de droge 

zandbodems naar de natte zandbodems en moerige gronden. Deze bodems (poldervaaggronden) 

hebben een zwak ontwikkel de bovengrond met roest. In het Meelderbroek is de bodem plaatselijk 

ijzerrijk, zodat zich een ijzerbank heeft gevormd.

Brikgronden

Deze gronden zijn ontstaan in de leemrijke zanden van de Maas met een bruine, stugge briklaag. 

Ze komen alleen voor in oude, leemrijke afzettingen van de Maas. In Belfeld betreft het kleibrik-

gronden en zandbrikgronden. Ze zijn gevormd in fijnzandige tot sterk lemige zavel van de Maas. 

Ze liggen hoog boven de grondwaterspiegel en zijn daardoor relatief droog. Zij komen voor in het 

Laagterras langs de Maas en in het Middenterras, noordelijk van de Kapelweg.

     Figuur 14. Duinvaaggrond (uit: Ernst, 2010a).
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Figuur 15. Moerige 

bodem.

Figuur 16. Oude rivierkleibodem.
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4 Archeologie en landschap

De archeologische vindplaatsen uit Belfeld die hier worden behandeld, dateren uit de Prehistorie 

en de Romeinse tijd. Het gaat in totaal om 92 vindplaatsen. De resten uit de Late Middeleeuwen en 

Nieuwe tijd komen aan bod bij de behandeling van de hoofdstukken 5 t/m 12. De archeologische 

vindplaatsen worden per hoofdperiode behandeld.

4.1 De vroegste Steentijd: Neanderthalers in het Mi dden 
Paleolithicum

Op ruim 50 plekken zijn vindplaatsen uit de Steentijd aangetroffen in Belfeld. Acht daarvan kunnen 

niet nader worden gedateerd dan de Steentijd, maar het overige deel kan wel aan een meer speci-

fieke periode worden toegewezen.

De oudste vindplaatsen uit Belfeld dateren uit 

de Vroege Steentijd (het Midden Paleolithi-

cum). In deze periode bestond de moderne 

mens nog niet en trokken primitieve mensach-

tigen (vermoedelijk hoofdzakelijk Neandertha-

lers) in kleine groepjes door Nederland (o.a. 

Roebroeks, 1990). Hoewel hevige discussies 

woeden over de intelligentie van Neander-

thalers, komt de laatste jaren een menselijker 

beeld van hen naar voren (! guur 17). Zij leef-

den van de jacht en het verzamelen van knollen 

en planten. Alle vondsten van Neanderthalers 

bestaan uit vuursteen, soms uit andere steen-

soorten. Vuursteen werd gebruikt om werktui-

gen van te maken die werden gebruik bij de 

jacht en het bereiden van vlees en ander voed-

sel. Jacht vond plaats op klein en groot wild, 

zoals mammoeten.

De vondsten bestaan uit (gebroken) vuist-

bijlen die zijn gevonden in een grindgroeve 

bij Maalbeek, op het Hoogterras (figuren 18 

en 19). De interpretatie van deze vondsten 

is niet eenvoudig, omdat het losse vondsten 

zijn. Men kan veronderstellen dat die zijn ach-

tergelaten op het uitgestrekte gebied van de 

Oermaas voordat die in het Elsterien werd 

  Figuur 17. De Neanderthaler (www.grensschap.eu).

Figuur 18. Gebroken midden-paleolithische vuistbijl uit een 

grindgroeve bij Maalbeek (uit: Luys, 1997).
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Figuur 19. Verspreiding van midden-paleolithische vondsten.
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geërodeerd. Een andere interpretatie is dat hun ligging niet willekeurig is, maar dat ze jonger zijn 

dan het Elsterien en in dat geval in een brede strook langs de rand van het Hoogterras liggen. In 

dat geval kan deze brede randzone als migratieroute door Neanderthalers zijn gebruikt. Omdat de 

vuistbijlen nauwelijks nader gedateerd kunnen worden, en bovendien onbekend is of het opper-

vlaktevondsten of vondsten van diep in het grind van het Hoogterras betreft, is een (meer gedetail-

leerde) interpretatie van deze oudste vondsten uit Belfeld erg moeilijk.

4.2 Het einde van de ijstijd: de opkomst van de mod erne mens

Het Laat Paleolithicum duurde van circa 13.000 tot 10.000 jaar geleden, maar toen was Nederland 

niet permanent bewoond. In de intens koude (en droge) perioden groeide er te weinig voedsel voor 

wild, dat hier dan ook niet leefde. Bij gebrek aan voedselbronnen was het dan ook niet continu 

geschikt voor mensen om te wonen.

In deze periode leefde de anatomisch moderne mens van de jacht, de visvangst en het verza-

melen van knollen en planten, net zoals de Neanderthalers deden. Vondsten bestaan meestal uit 

vuursteen en andere steensoorten. Vuursteen werd ook nu gebruikt om werktuigen van te maken. 

Jacht vond vermoedelijk voornamelijk plaats op rendieren: die trokken in grote kudden door het 

landschap en vrijwel alles van deze dieren werd gebruikt. Vlees werd opgegeten, vet diende als 

voedsel en brandstof, pezen werden gebruikt als touw, de huid/vacht werd gebruikt om kleding en 

tenten van te maken, van bot en gewei werden werktuigen gemaakt. Vanwege de voorkeur voor 

rendieren, worden laat-paleolithische mensen ook wel rendierjagers genoemd (o.a. Arts & Deeben, 

1981; Deeben & Rensink, 2005; figuur 20).

Op één plek in Belfeld zijn vindplaatsen uit het Laat Paleolithicum bekend. Deze ligt op de Schelkens-

berg (! guur 21). Hier zijn honderden stuks vuurste en gevonden, waaronder afval, maar ook kernstenen, 

messen, schrabbers, pijlpunten en andere werktuigen. Zulke hoge aantallen vondsten en de uiteenlo-

pende werktuigen wijzen op een kampement. Daar verbleef een kleine groep mensen enkele dagen of 

weken en voerde daar allerhande dagelijkse activiteiten uit, zoals het repareren van jachtgerei, bereiden 

Figuur 20. Rendierkudde in Noord-Amerika (uit: Roebroeks, 1990).
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Figuur 21. Verspreiding van laat-paleolithische vindplaatsen.
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van voedsel (waaronder vlees), prepareren 

van dierenhuiden, etc. Van de tweede vind-

plaats is de aard en datering niet geheel 

duidelijk. Zij ligt op de " ank van het Hoogter-

ras en dateert uit het Laat Paleolithicum of 

Mesolithicum (§ 4.3). 

De Schelkenberg is goed ontwaterd en bood 

door haar hoge ligging bovendien een goed 

uitzicht op de jachtgebieden in het Maasdal 

(! guur 22). Naast de jacht en het verzamelen 

van knollen, planten etc., kon men bovendien 

in de Maas en beken volop vissen. Andere 

delen van het land schap waren niet aantrek-

kelijk voor bewoning of waren mogelijk nog 

te dynamisch: de verschillende Maaslopen 

waren nog te wild. Doordat het Maasdal nog 

in ontwikkeling was, kunnen eventuele vind-

plaatsen zijn verspoeld.

4.3 Het begin van het Holoceen: verbetering van het  klimaat en 
een toenemende bevolking in de Midden Steentijd

Vijftien vindplaatsen dateren uit de Midden Steentijd (het Mesolithicum). Deze periode komt over-

een met het begin van het Holoceen. In deze periode leefde de anatomisch moderne mens ook van 

de jacht/visvangst/verzamelen. Vanwege het warmer wordende klimaat werd het rendier geleidelijk 

verdrongen door standwild, zoals edel-

hert, damhert, wild zwijn, etc. Niet alleen 

deze dieren werden gejaagd, maar ook 

otters, bevers, dassen en een heel scala 

aan gevogelte. De rendierjagers gingen 

hun tactiek aanpassen en vervingen die 

door een zogenaamde breed-spectrum-

economie, waarbij zij hun omgeving opti-

maal gebruikten (o.a. Verhart, 2000). 

De mesolithische vindplaatsen bestaan 

uit vuursteen en andere steensoorten 

zoals Wommersom kwartsiet. Deze steen-

soort dagzoomt in een geologische laag 

bij Tienen (België) en is voorna melijk in 

latere fasen van het Mesolithicum gebruikt 

(o.a. Gendell, 1984; figuur 23). Twaalf 

vindplaatsen bestaan uit een concentra-

tie van honderden of duizenden stukken 

Figuur 22. Impressie van een rendierkampement, zoals dat 

op de Schelkensberg kan hebben gelegen (uit: Verhart & Van 

Ginkel, 2009).

Figuur 23. De verspreiding van Wommersomkwartsiet 

(*=Belfeld; uit: Verhart & Van Ginkel, 2009).
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Figuur 24. Verspreiding van mesolithische vindplaatsen.
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vuursteenmateriaal, maar drie vindplaatsen bestaan uit één of twee vondsten (zogenaamde losse 

vondsten). Eén vindplaats is opgegraven. Dat is in 1950 gebeurd op een terrein bij de kerk. De losse 

vondsten bestaan meestal uit pijlspitsen of andere werktuigen, die veelal worden verklaard als verlo-

ren of weggegooid, al dan niet tijdens de jacht. Van zes vindplaatsen is onduidelijk of zij in het Laat 

Paleolithicum of Mesolithicum dateren. Het gaat hierbij om vijf kampementen en één losse vondst.

De mesolithische vindplaatsen (! guren 24 en 25) he bben een bijzonder typische landschappelijke lig-

ging. Ze liggen, net als de vindplaats uit het Laat Paleolithicum, ook op de hoge terrasrand langs de 

Maas. Ze liggen onder meer op de Schelkensberg, de Krekelberg, de Bolenberg en de Kozakkenberg 

(o.a. Driessen, 1971). Dit geldt ook voor de vindplaatsen die niet goed kunnen worden gedateerd.

4.4 De eerste boeren in de Nieuwe Steentijd

Op 20 plekken is materiaal uit de Nieuwe Steentijd (het Neolithicum) bekend (figuur 26). De neo-

lithische mens leefde totaal anders dan zijn mesolithische voorgangers. Ze deden aan landbouw, 

woonden in boerderijen en leefden dan ook langer (jaren) op dezelfde plek; ze gebruikten gepo-

lijste vuurstenen bijlen om bomen mee om te hakken en aardewerk potten (figuur 27). Vaak wordt 

verondersteld dat de mens met de introductie van landbouw in het Neolithicum geleide lijk andere 

eisen aan zijn landschappelijke omgeving stelde. Er was sprake van gemengde boeren bedrijven 

met akkerbouw (teelt van o.a. graan) en veeteelt (koeien, schapen, geiten en ander kleinvee; o.a. 

Schreurs, 2005). Op de meeste vindplaatsen is alleen vuursteenmateriaal gevonden, maar op 3 

vindplaatsen is ook aardewerk ontdekt. Geen enkele vindplaats is nader onderzocht, zodat het 

niet duidelijk is of hier grondsporen van structuren aanwezig zijn. De enige vondst uit de vroeg-

ste fase van het Neolithicum is een zogenaamde Rössener Breitkeil; een soort hamer of hamer-

bijlen met een houten steel (figuur 28). Omdat de meeste exemplaren vrijwel ongeschonden 

Figuur 25. Impressie van een mesolithisch kampement (uit: Louwe Kooijmans e.a., 2005).
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Figuur 26. Verspreiding van neolithische vindplaatsen.
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zijn, is het aannemelijk dat ze vooral een sociale betekenis hadden en niet als gewoon werktuig 

werden gebruikt. Dergelijke hamerbijlen worden vooral in graven gevonden. Het Belfeldse exem-

plaar is gevonden bij de Mergelstraat en gezien deze locatie op een hoge kaap bij de Maas is 

ook hier een interpretatie als grafvondst zeker niet uit te sluiten. Enkele vindplaatsen kunnen 

nader worden gedateerd in het Midden of Laat Neolithicum (figuur 29). Een bijzondere vindplaats 

is ontdekt tijdens de bouw van de stuw in de Maas. Toen is een bijl van hertshoorn gevonden, 

maar dit exemplaar kan ook jonger of ouder dan het Neolithicum zijn. Twee fraaie vindplaatsen 

bestaan uit aardewerk van zeldzaam zogenaamd Beker-aardewerk uit het Laat Neolithicum (o.a. 

Drenth, 2005). In deze periode hadden de aardewerkpotten een vrij hoge vorm die lijkt op een 

hoge beker, waaraan zij hun naam ontlenen.

Figuur 27. Voorbeeld van een intacte prehistorische 

bijl, gevonden in Baden-Württenberg (Duitsland; uit: 

Probst e.a., 1991).

Figuur 28. Rössener Breitkeil (foto: W. Luys).

Figuur 29. Impressie van een neolithisch erf (uit: Probst e.a., 1991).
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Gepolijste vuurstenen bijlen of stukken daarvan zijn aangetroffen in verschillende landschapstypen. Ze 

zijn, net zoals de neolithische vindplaatsen zonder bijlen, voornamelijk gevonden op de rand van het 

Middenterras langs de N271 met goed ontwaterde, vruchtbare podzolbodems (o.a. Driessen, 1971). 

Juist daar zijn ook de meeste resten van nederzettingen gevonden. Vermoedelijk zijn deze bijlen 

gebroken en weggegooid tijdens het kappen van het oerbos of ander gebruik in de nederzetting zelf. 

Een duidelijke clustering van vier vuurstenen bijlen bevindt zich in het Meelderbroek (! guur 30). Eén 

van de gevonden bijlen had volgens Driessen (1971) nog een stenen handvat. Ander nederzettings-

materiaal ontbreekt hier geheel. Mogelijk duiden deze exemplaren op houtkap, maar het kan ook gaan 

om kostbaarheden die bewust door prehisto rische gemeenschappen zijn opgegeven of ‘geofferd’ in 

uitgesproken natte plaatsen in het land schap.

De deposities van met name bijlen in natte contexten gaat door gedurende Laat Neolithicum en 

Vroege Bronstijd. Daarbij komen exotische voorwerpen als bijlen van jadeïet uit de Alpen of bron-

zen bijlen en dolken voor. Aan de oostrand van Belfeld is een dergelijke, zeer zeldzame bijl gevon-

den (figuur 31). Op dit perceel is echter grond gedumpt die afkomstig is van de Lommerbergen 

in Reuver, zodat de oorspronkelijke locatie van deze bijzondere bijl onduidelijk is (mededeling T. 

Ernst, 2010). In de Bronstijd kreeg depositie van bronzen zwaarden en bijlen in dergelijke gebie-

den een meer uitgesproken karakter (Fontijn, 2002).

4.5 De ongrijpbare Bronstijd

Er zijn slechts 3 vindplaatsen uit de Bronstijd in Belfeld bekend (figuur 32). Een gering aantal 

Bronstijdvindplaatsen is een constatering die goed past in het algemeen heersende beeld over 

deze periode (o.a. Roymans & Fokkens, 1991; Roymans, 1991). Nederzettingsresten zijn moeilijk 

op te sporen: in de Bronstijd nam het gebruik van vuursteen sterk af, zodat diagnos tisch materiaal 

nog weinig voor komt en bovendien verweert het aardewerk aan het oppervlak snel en wordt daar-

door niet vaak gevonden. Lange tijd werd het beeld van de Bronstijd dan ook grotendeels bepaald 

door zichtbare grafheuvels en bronzen voorwerpen. Veel van dergelijke voorwerpen zijn gevonden 

op specifieke plekken in het landschap, zoals rivieren, beekdalen en vennen. Bronzen voorwerpen 

uit zulke plekken kunnen worden gezien als afkomstig uit een context die wijst op bewuste deposi-

tie. Er wordt algemeen van uitgegaan dat het in het geval van de bronzen voorwerpen, met name 

Figuur 30. Enkele neolithische bijlen en pijlpunten uit 

Belfeld (uit: Driessen, 1971).

Figuur 31. Jadeietbijl uit Belfeld, vermoedelijk 

afkomstig uit de Alpen (foto: T. Ernst).
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Figuur 32. Verspreiding van Bronstijd-vindplaatsen.
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bijlen en zwaarden, gaat om kostbaarheden die bewust door prehistori sche gemeenschappen zijn 

opgegeven of ‘geofferd’ in uitgesproken natte plaatsen in het landschap.

De Bronstijdvindplaatsen in Belfeld bestaan 

uit drie bronzen bijlen en een vuurstenen pijl-

punt. De bijlen zijn gevonden op het Hoog-

terras en het Middenterras (Geloo, Meelder-

broek; ! guur 33). De eerste vindplaats lag 

op een smalle rug, ingeklemd tussen twee 

droogdalen aan de rand van het Hoogter-

ras. Gezien de goede ontwatering, vrucht-

bare bodem en het goede uitzicht over het 

Maasdal is de kans groot dat hier een boer-

derij lag, het een depot in een nederzetting of 

een graf betreft. De tweede bijl is afkomstig 

uit een heel ander landschappelijk gebied. 

Gezien de ligging midden in het broekge-

bied is de kans groot dat het een depot-

vondst betreft; verlies is niet waarschijnlijk 

en indien het tijdens gebruik was gebroken, 

zou het waarschijnlijk zijn meegeno men om 

om te smelten en opnieuw te gebruiken. De 

derde bijl is een zogenaamde kokerbijl die 

uit de Late Bronstijd dateert en vormt het 

einde van de ontwikkeling van bronzen bijlen 

in de Prehistorie (! guren 34 en 35). De bijl 

is gevonden in Bakenbosch bij Geloo. Dit is 

een ander landschappelijk gebied waar een 

iets hoger gelegen strook van het Middenter-

ras ligt waar zich een lemige brikgrond heeft 

gevormd, die goed ontwaterd is en een hoge 

natuurlijke vruchtbaar heid heeft. De vuurste-

nen pijlpunt is afkomstig van de Schelkens-

berg. Hier heeft vanwege de landschappe-

lijke kenmerken vermoedelijk een boerderij 

gelegen, waarvan – al dan niet toevallig – de 

vuurstenen spits is gevonden. Ook in eerdere 

perioden was dit gebied aantrekkelijk om 

te wonen. Huisplaat sen en grafheuvels uit 

deze periode zijn nergens in Belfeld bekend. 

Grootschalig onderzoek in het Maasdal heeft 

echter aangetoond dat dit gebied al in de

Figuur 33. Bronzen bijl uit het Meelderbroek (links) en voorbeeld 

van een gaaf exemplaar (rechts; uit: Sarfatij e.a., 1980).

Figuur 34. Tekening van een geschachte bronzen bijl (uit: 

Sarfatij e.a., 1980).

Figuur 35. Het maken van een bronzen bijl (uit: Verhart & 

Van Ginkel, 2009).
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Bronstijd volop werd gebruikt en bewoond (o.a. Prangsma, 2008); het opsporen van vindplaatsen uit 

deze periode blijft echter lastig.

4.6 Het einde van de Prehistorie: de IJzertijd

Van tien plekken in Belfeld is materiaal uit de IJzertijd bekend (! guur 36). De vindplaatsen bestaan uit 

vier nederzettingen en twee graven of grafvelden; van vier vindplaatsen is onbekend wat voor type het 

betreft. De nederzettingen bestaan enkel uit scherfmateriaal, dat in de jaren 1930 werd omschreven als 

‘Germaansche woonscherven’. In de IJzertijd lag in de nabijheid van een nederzetting meestal een graf-

veld, waarin de crematieresten van de overledenen in grafheuvels of vlakgraven zonder heuvel werden 

bijgezet. Hoewel verbrand botmateriaal in de drie nederzettingen ontbreekt, moet hier toch rekening 

worden gehouden met een crematiegraf (-veld) bij deze plekken. De twee vindplaatsen die wijzen op een 

graf of grafveld bestaan dan ook niet alleen uit aardewerk, maar ook uit fragmenten verbrand bot.

De vindplaatsen liggen alle op goed ontwaterde, hoger gelegen en vruchtbare gronden op de rand 

van het Middenterras. In bodemkundig opzicht is hoofdzakelijk sprake van hoge enkeerdgronden 

en duinvaaggronden (ontstaan door latere verstuiving van moderpodzolen), en in mindere mate van 

brikgronden. Voor de locatie van de vindplaatsen speelde de vruchtbaarheid van de bodem en het 

beschikbare potentieel aan akker areaal (de omvang van natuurlijke verhogingen in het Maasdal) een 

grote rol. Vanaf de IJzertijd legde men bovendien volop drenkkuilen en volwaardige waterputten voor 

de drink watervoorziening aan, waardoor men niet meer afhankelijk was van opper vlaktewater.

De bewoning in de IJzertijd kenmerkte zich door boerderijen die verspreid in het landschap lagen. 

De meeste werden slechts gedurende één generatie be woond, waarna het huis werd afgebroken 

en wat verderop weer werd opgebouwd. Men spreekt ook wel van zwervende erven (o.a. Fokkens 

& Roymans, 1981; Schinkel, 1984). Dit zijn kleine eenheden in de vorm van losse boerenerven 

die verspreid in het landschap lagen (figuur 37). Bij elke boerderij hoorde een stukje akkerland. 

Als eerste werden hiertoe de meest gunstige bodems in gebruik genomen. De oudste akkerlan-

den bevinden zich dan ook op de bodems die van nature de hoogste vruchtbaarheid bezitten. Dit 

zijn bij Belfeld veelal de relatief hooggelegen, iets lemige moderpodzolgronden ter hoogte van 

het dorp. De nederzettingen bevinden 

zich op de Schelkensberg, de Krekelberg 

en de Bolenberg. Wanneer de oogst van 

een perceeltje (te) sterk terugliep, werd 

een nieuw stuk in gebruik genomen. In 

de IJzertijd ontstond op die manier een 

landbouwsysteem dat noodgedwongen 

gebruik moest maken van een relatief 

groot landbouwareaal, waarbij regelma-

tig nieuwe akkers werden aangelegd (een 

zogenaamd Celtic Field). Na verloop van 

tijd trad er een natuurlijk herstel op van de 

beakkerde gronden, die zich tot de eerste 

heidevelden ontwikkelden.
Figuur 37. Herbouwde IJzertijdboerderij (Historisch Museum 

Eindhoven).
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Figuur 36. Mogelijke infrastructuur en verspreiding van vindplaatsen in de IJzertijd.
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De grafvelden uit de IJzertijd in Belfeld zijn in hetzelfde gebied gelegen als de nederzettingen. Zij 

zijn eveneens op de hoger gelegen gronden langs de steilrand van het Middenterras aangetroffen. 

Onduidelijk is in hoeverre het landschap in dit opzicht vanuit optisch oogpunt is benut, om de doden 

vanuit hun rustplaats over een bepaald gebied te laten uitkijken: de grafvelden waren in deze peri-

ode namelijk als het ware het middelpunt van de nederzettingen. De boerderijen werden, wanneer zij 

niet meer voldeden, even verderop in de nabijheid van het gezamenlijke grafveld weer opge bouwd. 

Niet de boerenerven en het bijbehorende akkerareaal, maar de afzonder lijke grafvelden symbo-

liseerden waarschijnlijk het bezit van of de rechten op het gebied in kwestie door een bepaalde 

sociale groep die het nederzettingsterri torium claimde door naar hun voorouders te verwijzen. De 

grafvelden in het plange bied leverden dus een belangrijke, duidelijk zichtbare bijdrage aan de con-

structie van de identiteit van de lokale gemeenschap.

De grafvelden liggen twee km uit elkaar, op een langgerekte zandrug die is doorsneden door de 

Schelkensbeek en de Aalsbeek. In dit gebied ligt een potentieel akkerareaal van honderden heca-

tres. Onbekend is echter in hoeverre dit grote gebied geheel geschikt was als akkerland vanwege 

de grootschalige overstuivingen de hier hebben plaatsgevonden in diverse periodes in het verle-

den. Vermoedelijk maakte grote delen van dit gebied deel uit van een Celtic Field (figuur 39), waar-

van op één moment bepaalde akkertjes werden bewerkt. Drie van de vier vindplaatsen waarvan de 

aard onbekend is, ligt in dit Celtic Field en is vermoedelijk een nederzetting. Op één is bovendien 

bijzonder materiaal gevonden: het oudste glas in Nederland. Het betreft fragmenten van glazen 

armbanden, die meestal een geribbelde buitenkant hebben, blauw of zwart van kleur zijn en soms 

met een gele glaspasta zijn versierd. Deze zogenaamde La Tène-armbanden (figuur 38) dateren 

uit de Late IJzertijd of het begin van de Romeinse tijd. De vierde vindplaats waarvan de aard onbe-

kend is, ligt aan de rand van het Hoogterras. Hier is alleen aardewerk gevonden. Dit zou voor een 

nederzetting pleiten, maar een graf(-veld) kan echter niet worden uitgesloten.

Figuur 38. Voorbeeld van een glazen La Tène-arm-

band (www.dickreijnen.web-log.nl).

Figuur 39. Impressie van een Celtic Field 

(bron: ANWB, 2006: 73).
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Figuur 40. Mogelijke infrastructuur en verspreiding van vindplaatsen in de Romeinse tijd.



RAAP-RAPPORT 2201 (herziene eindversie)

Van Neanderthalers tot pottenbakkers

De cultuurhistorische erfenis van de Belfelds

39

4.7 Romeinse tijd: integratie in een wereldbeschavi ng

Op 23 plekken in Belfeld zijn vondsten uit de Romeinse tijd gevonden (figuur 40). Pas in deze 

periode leveren de vondsten een completer beeld op van Belfeld in het verleden. Het gaat nu niet 

alleen om nederzettingen, graven en een enkele depotvondst, maar om een breed scala aan vind-

plaatstypen op basis waarvan de ruimtelijke indeling van Belfeld en het gebruik kan worden afge-

leid. De vindplaatsen bestaan uit nederzettingen, villa’s, industrieplekken (ovens), graven, militaire 

gebouwen en losse vondsten. Daarnaast is van 4 vindplaatsen de aard niet bekend. De verschil-

lende vindplaatstypen worden hieronder kort besproken.

Nederzetting en villa´s

De Romeinse nederzettingen bevinden zich ten zuiden van het dorp Belfeld, liggend op een rechte lijn 

over een lengte van 3,5 km van de Schelkensbeek tot aan de Kapelweg bij Geloo: op de Schelkens-

berg, de Krekelsberg, de Bolenberg, het Witveld en de Kozakkenberg. De meeste nederzettingen zijn 

niet onderzocht middels proefsleuven of een opgraving, zodat de precieze aard niet bekend is. In het 

algemeen gaat het op het platteland evenwel om eenvoudige agrarische nederzettingen van boeren-

gemeenschappen die in eenvoudige houten boerderijen woonden en akkerbouw en veeteelt bedreven, 

maar onbekend is in hoeverre dit ook geldt voor het Maasdal gezien de hoge dichtheid aan Romeinse 

villaterreinen in dit gebied (o.a. Van Es, 1972; Van Enckevort e.a., 2000).

Tussen de Schelkensberg en de Kapelweg liggen 11 vindplaatsen die als nederzetting zijn geïnter-

preteerd, maar op verschillende van deze plekken zijn echter vondsten gedaan die op een speciaal 

type nederzetting wijzen: een villaterrein. Romeinse villa’s waren grote boerenbedrijven waarvan 

het hoofdgebouw vaak uit steen was opgetrokken, een dak van dakpannen en een stenen vloer had. 

Op zeven Romeinse vindplaatsen in Belfeld zijn vondsten gedaan die op een gebouw van enig sta-

tuur wijzen. De ruimtelijke spreiding van deze vondstgroepen wijst op drie clusters met deze vind-

plaatsen: op de Schelkensberg, de Krekelberg (Patersbos) en rondom het Witveld. Het gaat daarbij 

om een flinke hoeveelheid dakpanmateriaal, kalksteenmortel, funderingen van ijzeroer, zware stuk-

ken van zandsteen of bouwmateriaal dat werd toegepast bij de verwarming van gebouwen middels 

verwarmde lucht (tubuli). Op de Schelkensberg is daarnaast ook bronsmateriaal en glas gevonden, 

waaronder een munt (een sestertius of een dupondius) en twee bronzen fibula’s. Eén fibula is een 

soldatenfibula, die vrijwel compleet is, 

op de afgebroken naald na.

Op basis van deze uitgebreide en spe-

ciale vondstspectra komen meerdere 

vindplaatsen in aanmerking voor een 

villa, maar gezien de relatief dunne 

spreiding van Romeinse villa´s in 

Noord-Limburg is het onwaarschijnlijk 

dat alle 7 vindplaatsen villa´s zijn. Het 

interpreteren van een vindplaats als 

villa (figuur 41) wordt bemoeilijkt door-

dat de vindplaatsen niet zijn opgegraven 

Figuur 41. Impressie van een Romeinse villa, zoals die mogelijk 

op de Schelkensberg heeft gelegen (http://www.nieuwsbronnen.

com/veronakapel/villa2.jpg).
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en de criteria onduidelijk zijn waaraan het vondstenspectrum van een vindplaats moet voldoen om 

als een villa te worden geclassificeerd (o.a. Van Enckevort e.a., 2000). Er moet ook rekening mee 

worden gehouden dat twee van deze drie clusters geheel geen villa´s zijn, maar dat de vindplaat-

sen andere functies hadden, zie verder. Alleen de Schelkensberg komt in aanmerking voor een 

Romeinse villa, hoewel ook hier nog geen sluitend bewijs is geleverd. In de gemeente Venlo is met 

zekerheid slechts één Romeinse villa bekend. Die ligt in Hout-Blerick en is in 1936 opgegraven. 

Hier werden veel puinfragmenten, dakpanstukken en delen van de zijmuren en resten van badver-

trekken gevonden (Braat, 1936). Schatorjé (1984b) heeft vastgesteld dat veel Romeinse villa’s in 

het Noordlimburgse Maasdal op goed ontwaterde (middelhoge) riviergronden lagen met een vol-

doende oppervlak (tenminste circa 80 ha) voor de bedrijfsvoering. Gezien de vondsten in de drie 

clusters, hun ligging in gebieden met goed ontwaterde, vruchtbare zandgronden en het beschik-

bare akkerareaal komen zij er zeker voor in aanmerking. Ook in het verleden is reeds de moge-

lijkheid van Romeinse villa’s op deze hogere plekken aan een steilrand in het Maasdal zeker niet 

uitgesloten (o.a. Ernst, 2001; Luys, 1984). Ook op andere plekken in het Maasdal zijn op vergelijk-

bare plekken Romeinse villa’s bekend, zoals in Beesel, Hout-Blerick en recht tegenover Belfeld in 

Kessel-Hout, aan de Maas (o.a. Braat, 1936; De Groot, 2005).

Pannenoven(s)

Twee of drie Romeinse vindplaatsen zijn geïnterpreteerd als ovens waar pannen werden gebak-

ken. Twee liggen dicht bij elkaar op de Krekelsberg en het Patersbos, de (mogelijke) derde ligt op 

het Witveld. De eerste vindplaats bestaat uit een gewelfde pannenoven met vondstmateriaal van 

aardewerk, dakpannen, tegels, basalt-, zand- en kalksteen en mortelresten. Deze vindplaats is in 

1972 ontdekt tijdens het graven van een tuinmuur. In 1998 is de vindplaats nader onderzocht, 

waarbij een deel van een ronde ovenwand van 3-4 m doorsnee werd blootgelegd en de stook-

ruime in het westen lag. Het grootste deel van de oven is nog in de helling bewaard.

De tweede pannenoven ligt ongeveer 

250 m zuidoostelijker. Hier zijn diverse 

fragmenten van baksteen en dakpannen 

(tegula en imbrex), kalk, steen, mortel, 

muurrestanten en aardewerk gevon-

den op een kleine heuvel waar zich 

een grote verkleuring in de bodem afte-

kende. Op diverse dakpanstukken is het 

stempel van het 30e legioen (figuur 42) 

aangebracht (LEG XXX VV: Legio XXX 

Ulpia Victrix; o.a. Derks, 1989; Luys, 

1982; Luys & Milikowski 1983; Willems, 

1983). Dit terrein is onderzocht door 

middel van proefsleuven. Zuidelijk van de ovens ligt overigens een Romeins nederzettingsterrein, 

dat er direct op aansluit.

Figuur 42. Fragment van een Romeinse dakpan met stempel 

van het 30 legioen (uit: Ernst, 2001).
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De derde vindplaats vormt een groot complex op het Witveld, ca. 250 m noordelijk van de oude 

dorpskern. Hier zijn op verschillende plekken diverse Romeinse fragmenten gevonden. Zo zijn tij-

dens de aanleg van de greppels langs de spoorlijn en de verbreding hiervan tot tankgracht in WO II 

reeds resten van een Romeinse gebouw gevonden. Ook tijdens uitbreidingen van de fabriek Egidius 

Jansen is er Romeins materiaal gevonden. In 1984 is hier een proefsleuf gegraven, waarbij vergelijk-

baar materiaal voor de dag kwam. Het vondstmateriaal in zijn totaliteit dateert uit eind 1e tot midden 

3e eeuw en bestaat uit een grote diversiteit aan aardewerk, maar ook muurresten, zandsteenstuk-

ken, baksteen, beschilderd stucwerk, bouwkeramiek (o.a. tubulus, tegula en imbrex) waarvan op 

enkele het stempel van het 1e legioen aangebracht (LEGIO I Minervia Pia Fidelis). Enkele stukken 

zijn verglaasd en kunnen als misbaksels worden beschouwd. Bijzonder is tevens het voorkomen van 

ijzerslakken op diverse plekken op het Witveld in Romeinse context, wat wijst op ijzerproductie. De 

precieze omvang van deze vindplaats kon niet worden vastgesteld. Vermoedelijk betreft het een pan-

nenoven (figuren 43 en 44) die werd gebruikt bij de bouw van een openbaar gebouw of een militaire 

wachtpost, bestemd voor een onderdeel van het 30e legioen. De oven zal, samen met het gebouw, 

in een nederzetting hebben gelegen die op het Witveld lag. De grondstof voor de ijzerproductie was 

ijzeroer, dat vermoedelijk is gewonnen in het Meelderbroek (zie ook § 8.4).

Vermoedelijk maakte de panovens deel uit van een langgerekt – al dan niet onderbroken – Romeins 

industrieterrein in Belfeld, waarin een wachtpost of statio niet ondenkbaar is, zie verder.

Wachtpost?

In de vindplaatsencluster op het Witveld zijn vondsten gedaan, die in de richting van een Romeinse 

wachtpost (statio) kan wijzen (figuren 45 en 46). Hier is een grote hoeveelheid aardewerk, dakpan-

nen (enkele met stempel LEG XXX VV: Legio XXX Ulpia Victrix), een fibula, glaswerk (glazen vaat-

werk), lood en spijkers gevonden tijdens een opgraving. De vorm van de stempels wijkt af van de 

stempels uit de oven van de Krekelsbergheide (Willems, 1985), wat op meerdere stempelvormen 

van dit legioen wijst. Het 30e legioen was vanaf 119 gestationeerd bij Xanten en vanaf ca. 119 -175 

bevonden zich detachementen hiervan in Nijmegen. Dergelijke wachtposten stonden onder leiding 

van een legioensoldaat die er als agent van de militaire politie gedetacheerd was (beneficiairii con-

sularis). Hij stond onder het gezag van de Romeinse gouverneur in Keulen, de hoofdstad van de 

provincie Germania Inferior. Zijn taak was vergelijkbaar met die van de huidige marechaussee. Sta-

tiones kunnen dan ook voornamelijk worden aangetroffen langs de belangrijkste verkeerswegen 

Figuur 43. Doorsnede van een Romeinse oven (www.

awnregionijmegen.nl).

Figuur 44. Impressie van een Romeinse 

oven (www.thuisinbrabant.nl).
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en -knooppunten. Noordelijk van Venlo zijn bij Genooy eveneens fragmenten van dakpannen met 

een het stempel van het 30e legioen aangetroffen, die worden genterpreteerd als resten van een 

Romeinse wachtpost (Schatorjé, 1984a, 1984b; Willems, 1985, 1986 en 1987). gezien de relatief 

dichte spreiding tussen Belfeld en Genooi is het niet echter aannemelijk dat alle plekken met mili-

taire stempels Romeinse wachtposten zijn. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat een 

deel van de producten uit de militaire dakpanovens ook onder de burgerbevolking verspreid zijn 

geraakt. Verder kan ook de mogelijkheid van een openbaar Romeins gebouw op het Witveld niet 

op voorhand worden uitgesloten.

Graven

Noordelijk van Belfeld, eveneens op het Witveld, is een Romeinse grafveld bekend. Dit is ont-

dekt door schooljeugd, maar is niet nader onderzocht. De vondsten zijn zoek en ook de omvang, 

haar tijdsspanne en datering zijn niet bekend. Het enige gedocumenteerde graf bestaat uit een 

Romeinse urn met crematieresten, maar het graf bevatte geen bijgiften zoals metalen voorwerpen. 

Dit graf is ontdekt tijdens graafwerk, maar eveneens niet nader onderzocht. Het tweede graf ligt 

ongeveer 250 m zuidelijker van de eerste vondstmelding.

Overig

Op twee plekken is Romeins materiaal gevonden. In Geloo is een munt gevonden van Marcus Aurelius, 

keizer van 161 tot 180 na Chr., maar de exacte vindplaatslocatie is niet bekend (Driessen, 1971; ! guu r 

47). Vanwege het geringe aantal Romeinse vondsten in Geloo houdt de muntvondst mogelijk verband 

met de Romeinse landbouwgronden, die zich kunnen hebben uitgestrekt tot in dit gebied.

Figuur 45. Impressie van een Romeinse wachtpost (http://www. 

12mark.nl/files/images/400px-Romeinse_wachttoren_fort_vech-

ten_netherlands.preview.jpg).

Figuur 46. Herbouwde Romeinse 

wachtpost (http://3.bp.blogspot.com/_lQQmriCaH84/SClVlds2YvI/

AAAAAAAAAM4/PNilSMzeWlM/s320/wachttoren.jpg).
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Ook op het Hoogterras ligt een Romeinse vind-

plaats, maar deze is niet beschreven en nader 

gelokaliseerd. Vermoedelijk houdt deze vind-

plaats verband met de grote Romeinse vindplaat-

sen in Kaldenkirchen en de Romeinse heerbaan 

die over de Ravensheide loopt.

Romeinse infrastructuur in Belfeld: heer-

banen, buurtwegen en privéwegen

Door de (opgelegde) vrede van de pax Romana

vonden in de Romeinse tijd bijna geen schermutse-

lingen en oorlogen tussen de verschillende stam-

men meer plaats. Dat ging gepaard met een ople-

ving van de economie en een bevolkingstoename. 

Ook Belfeld kende blijkbaar in de Romeinse tijd 

een behoorlijke bewoning. Die toename in bewo-

ning ging hand in hand met een toenemende inrich-

ting van het gebied. Uit de ligging van de Romeinse vindplaatsen in de gemeente Venlo kan inzicht 

worden verkregen in het Romeinse wegen patroon in de streek.

In het algemeen wordt zowel op 

de oost- als op de westoever van 

de Maas in Noord-Limburg een 

Romeinse hoofdweg (viae publi-

cae) verondersteld (o.a. Willems, 

1987; figuur 48). De weg oostelijk 

van de Maas is, na veelvuldig onder-

zoek, goed bekend ten zuiden van 

Venlo. De doorgaande weg van 

Coriovallum (Heerlen) naar Vetera/

CVt (Xanten) is meerdere malen in 

de omgeving van Reuver, Swalmen 

en Beesel op verschillende plek-

ken onderzocht (o.a. Luys, 1984; 

De Groot & Prangsma, 2008). Ten 

oosten van Reuver volgt de weg 

de Prinsendijk en zet zich vanaf 

de Witte Steen (grenspaal 429) op 

Duits grondgebied in noordelijke 

richting voort door de Ravensheide 

richting Kaldenkirchen (figuren 40 

en 48). Hij doorkruist vervolgens 

het Venloos grondgebied op de

Figuur 47. Beeld van Marcus Aurelius (161-180; 

www.roman-emperors.org).

Figuur 48. Romeinse wegen in Limburg (Venner, 2000: 60).
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Groote Heide. Hoewel deze weg net buiten het Belfelds gebied valt, zal deze wel van betekenis 

voor de streek zijn geweest gezien zijn internationale karakter. Dicht bij de Romeinse steden was 

deze weg geplaveid met grote keien, maar daarbuiten was het een brede baan, die uit een licht 

bolvormig grindpakket van enkele decimeters dik bestond (figuur 49).

Verder kan op basis van de vindplaatsen een lokale Romeinse weg (viae vicinales) op de oostoe-

ver van de Maas worden verondersteld, die als het ware het lint vormt waaraan men de kralen van 

Romeinse vindplaatsen kan rijgen (o.a. Luys, 1984). In dit verband zijn de meldingen van de dakpan-

ovens en de veronderstelde villa en statio in Belfeld van belang, maar ook meldingen van wegen in de 

centra van Tegelen en Venlo. In Tegelen konden wagens de Beekstraat tot halverwege de 19e eeuw de 

ondiepe Mul- of Engerbeek zonder brug oversteken. Driessen (1952) meldt hierover “Dat de Mulbeek 

een oude stroom was, blijkt uit het feit, voor enige jaren ontdekt, dat deze beek in de kom van Tegelen 

door een bed van Romeinse pannen liep.” Ook in de Jodenstraat in Venlo zijn resten aangetroffen van 

een Romeinse weg die met veldstenen, scherven en dakpannen was geplaveid. Het noordelijke deel 

van deze weg lag in een laagte en was daar met een rij knuppels versterkt. Deze lagen in de lengte-

richting van de weg en waren overdekt met een laag brede, dwarsliggende delen. Aan de hand van 

aardewerkvondsten is deze weg in de 2e eeuw gedateerd. Ook in de Houtstraat zijn de resten van een 

Romeins wegdek gevonden (Bogaers 1950). Mogelijk heeft deze weg vanuit Tegelen via Venlo naar de 

statio in Genooi gelopen en van daaruit verder in noordelijke richting.

Gezien het belang van de heerbaan en diens geringe afstand tot de Maas en de Maasoeverweg, is het 

aannemelijk dat er verbindingen zijn geweest. Het is het aannemelijk dat die wegen niet willekeurig 

door het landschap liepen, maar dat er bepaalde routes waren die door het grote Meelderbroek liepen. 

Figuur 49. De Romeinse heerbaan bij Swalmen (uit: De groot & Prangsma, 2008).
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Er komen enkele zones voor dergelijke verbindingswegen in aanmerking, gebaseerd op basis van 

het reliëf, de grondwaterspiegel, de bodemontwikkeling en het historische wegennet. Een moge-

lijke route wordt gevormd door de weg in het uiterste noorden van Belfeld: de weg van Nabben via 

de Leemhorst naar de 2e Brachterweg, die doorloopt naar Kaldenkirchen en Bracht. De weg loopt 

vanuit een hoge kaap aan de Maas in Steyl, waar vermoedelijk een villa of ander belangwekkend 

(openbaar) Romeins gebouw heeft gestaan naar twee andere plaatsen die ook in de Romeinse tijd 

bewoond waren. De weg doorsnijdt het Meelderbroek juist op de zone waar dit sterk versmald en 

de oversteek het eenvoudigst kan worden gemaakt. Deze weg is vermoedelijk in de Late Middel-

eeuwen ontstaan, maar heeft misschien Romeinse wortels (§ 6.4).

4.8 Vroege Middeleeuwen

Op zeven plekken zijn vondsten uit de Vroege Middeleeuwen ontdekt (figuur 50). Het gaat steeds 

om aardewerkscherven, waarvan de betekenis meestal niet duidelijk is. De oudste vondsten date-

ren uit de Merovingische periode, maar de meeste stammen uit de Karolingische periode of de 

Volle Middeleeuwen.

In 1944 is onder meer een complete Merovingische urn (6e-7e eeuw) gevonden tijdens het graven 

van een tankgracht voor de Duitsers (Luys, 1987). Vermoedelijk wijst dit op een graf. Dit wordt ver-

sterkt door de vondst van kogelpotten met crematieresten uit deze periode. Helaas zijn deze vond-

sten verloren gegaan in WO II (Driessen, 1971).

Op de Schelkensberg is een opvallende clustering van vondsten uit de Merovingische en Karolin-

gische periode (respectievelijk Vroege Middeleeuwen A en B). Hier zijn op vier plekken over een 

lengte van 250 m diverse fragmenten gedraaid aardewerk gevonden, waaronder een fragment van 

een Mayen bolpot (8e-9e eeuw) en een fragment met radstempelversiering uit dezelfde periode. 

Daarnaast is op de Leemhorst, gedeeltelijk op Tegels gebied, ook vroeg-middeleeuws aardewerk 

gevonden. Dit is echter een losse vondst in een gebied met een straal van bijna 1 km waar geen 

ander vroeg-middeleeuws materiaal is gevonden.

Gezien de clustering van vroeg-middeleeuwse vondsten heeft in elk geval op de Schelkensberg 

in de Vroege Middeleeuwen vermoedelijk een losse huisplaats of mogelijk zelfs een nederzet-

ting gelegen, samen met een bijbehorend graf of grafveld. Waarschijnlijk hangen zij samen met 

de (villa) bewoning die hier in de Romeinse tijd was en is sprake van bewoningscontinuïteit op 

deze opmerkelijke plek. Helaas zijn de vind plaatsen niet nader onderzocht, zodat ze niet precies 

kunnen worden geïnterpreteerd. Desondanks wijzen deze vondsten erop dat Belfeld haar wor-

tels in de Vroege Middeleeuwen heeft. Mogelijk bleef een deel van de Romeinse infrastructuur 

behouden en in gebruik gedurende de Vroege Middeleeuwen. Hoewel de Prinsendijk gedeeltelijk 

op de Romeinse heerbaan terug is te voeren, zal dit – gezien de vondstspreiding – ook betrekking 

hebben gehad op de weg langs de Maasoever. In de 7e en 8e eeuw werden regelmatig plekken 

van Romeinse villacomplexen bewoond en werden de stenen gebouwen gesloopt en herbruikt in 

deze periode (o.a. Van Ginkel & Verhart, 2009).
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Figuur 50. Verspreiding van vroeg-middeleeuwse vindplaatsen.
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5 De plaats van Belfeld in de adellijke 
wereld

5.1 Vroege Middeleeuwen

Al in de Vroege Middeleeuwen was de streek tussen Maas en Rijn verdeeld in gouwen: bestuurlijke 

eenheden van nederzettingen van ‘vrije mannen’. Belfeld maakte deel uit van de Mulgouw, die in 

837 voor het eerst werd vermeld bij een voorstel aan de landdag door Lodewijk de Vrome voor de 

verdeling van het Frankische Rijk. In dit stuk werd de Mulgouw genoemd in het Latijn: “comitatus 

Moilla”. Mulgouw was de naam van een bestuurlijk en administratief gebied in het Frankische Rijk, 

later in het Hertogdom Lotharingen en het Heilige Roomse Rijk. Het grootste deel van de Mulgouw 

ligt in hedendaags Duitsland, een smalle strook (de oostelijke Maasoever) ligt in Nederland. De Mul-

gouw, soms ook Molengouw genoemd, hoorde eerst bij de Hettergouw, ook wel pagus Hattuarien-

sis genoemd. Later viel de Hettergouw uiteen in de Duffelgouw, Keidagouw en Mulgouw. De Mul-

gouw werd vermoedelijk bestuurd vanuit een kasteel dat op een motte lag, zoals de Munt in Tegelen. 

De Mulgouw lag in het gebied tussen de Maas en een oude Rijn-arm, westelijk van de tegenwoor-

dige Nederrijn. In het noorden lagen Gennep en Dtraelen, in het zuiden Erkelenz. In het zuidoosten 

grensde de Mulgouw aan de Gulikergouw, in het westen aan de Maasgouw.

De gouwen werden bestuurd door de gouwgraven, die werden aangesteld door de koning. Deze 

graven waren onder meer bekleed met politieke en militaire macht. Aanvankelijk was het graven-

ambt niet erfelijk, maar omstreeks het jaar 900 werd het een koninklijk leen en erfelijk. In de Volle 

Middeleeuwen zochten meerdere graven uitbreiding van hun macht, logischerwijs ten koste van 

die van de omliggende gebieden. Het uitgangspunt daarbij was de bestuurlijke eenheid van de 

graaf (de gouw).

5.2 Volle Middeleeuwen

Na het jaar 1000 viel het land tussen Maas en Rijn uiteen in zeer veel bestuurlijke eenheden, die 

werden bestuurd door heren. In 1275 lag Belfeld in een gebied dat een eigen rechtsgebied was, name-

lijk de schepenbank van Beesel. Het is niet duidelijk of dit gebied toen deel was van het hertogdom 

Gelre. Dit hertogdom was verdeeld in vier kwartieren, waarvan het Overkwartier er één was.

In 1326 was er in elk geval een binding tussen Belfeld en Kessel. De oudste (bekende) schriftelijke 

vermelding van Belfeld als plaats dateert uit 1326. Het betreft een bericht waarin Gerhard Vosken 

van Swalmen (stammend uit de familie Van Broeckhuysen) en zijn vrouw worden verplicht om het 

burchtleen in het naburige Brüggen te bebouwen en te bewonen, of anders hun goederen te ‘Bellefelt’ 

aan de Maas als leen aan de graaf van Gulik op te dragen.
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In de Volle Middeleeuwen ging Belfeld deel uitmaken van de heerlijkheid Gelre. De oorsprong 

daarvan ligt in drie plaatsen in de Hettergouw: Geldern, Pont en Wassenberg. In Wassenberg ont-

ving de eerste heer, Gerard van Antoing uit Henegouwen, in 1021 van keizer Hendrik II het land 

van Gelre. De eerste graaf van Gelre was Gerard IV van Wassenberg (1060-1129). Geleidelijk 

breidde het Gelders gebied zich uit. In 1248 bestond Gelre uit vier kwartieren; Belfeld maakte deel 

uit van het Overkwartier of Opper-Gelre. De geschiedenis van de territoriale ontwikkeling van het 

Gelres Overkwartier is in feite een lange opsomming van het verwerven van graafschappen, heer-

lijkheden en voogdijen over kerkelijke immuniteiten door de graven/hertogen van Gelre.

5.3 Late Middeleeuwen

Aan de Gelderse gebiedsuitbreiding kwam onder Reinald I een einde in 1288 (Slag bij Woeringen). 

Door bemiddeling van Edward III, koning van Engeland (schoonbroer van Reinald II) werd de heer-

lijkheid Gelre in 1339 tot hertogdom verheven (figuur 51). Sinds 1340 echter maakt Belfeld deel 

Figuur 51. Hertogdom 

Gelre in 1350.
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uit van Gelre onder de schepenbank van Beesel, waarmee deze territoriale ontwikkeling tot een 

einde kwam. Na de verheffing van 1339 ontbrandde een interne opvolgingsstrijd, maar het uitein-

delijke resultaat was dat het Huis Gelre uitgestorven was in 1371. Door de Gelderse Successie-

oorlog werden Gelre en Gulik samengevoegd van 1383 tot 1423. In 1473 kwam Gelre in handen 

van de Bourgondische hertog Karel de Stoute. Tegen deze ‘buitenlandse’ overheersing bleef 

verzet bestaan en in 1493 werd Gelre weer zelfstandig. Vermoedelijk ontstond in deze periode 

een gebied dat later Belfeld zou vormen: een rechthoekig stuk grond, begrensd door de Maas, de 

Schelkensbeek (scheidingsbeek), het Meelderbroek en de Aalsbeek.

Over de bestuurlijk geschiedenis op bovenlokaal niveau is al het nodige geschreven. Over de 

plaatselijke heren in deze periode is veel minder genoteerd, maar zij hebben een duidelijke invloed 

gehad. Het gaat dan vooral over de heren van Kessel en heren van Tegelen. De kasteelheren op 

de Holtmuhle bezaten de normale en de smalle tienden in Geloo. Merkwaardig is dat de tienden in 

de rest Belfeld in bezit waren van de parochie Tegelen, vanaf 1571 parochie Belfeld. De oudste, en 

wellicht ook de omvangrijkste eigendommen in dit gebied waren ooit in handen van de graven van 

Kessel. Zij waren eigenaar van een laathof in Leeuwen (Reuver), dat in 1407 laten in Geloo had 

wonen en hierover tienden inden, vermoedelijk tot aan de Franse tijd. De rechten van het Keulse 

klooster St. Pantaleon in deze streek schijnen oorspronkelijk in bezit van de heren van Kessel te 

zijn geweest, die via schenking naar dit klooster zijn overgegaan. De betaling aan dit klooster via 

de Buxhof wijst ook in deze richting.

Een gebrek in de beschrijving van de (laat-)middeleeuwse ontwikkeling van Belfeld is de geringe 

hoeveelheid aan schriftelijke bronnen, zodat deze ontwikkeling en de verhouding van eigendom-

men, gebruiksrechten en dergelijke niet op detailniveau bekend is.

5.4 Nieuwe tijd

In 1502 raakte Gelre opnieuw verzeild in een conflict met het Hertogdom Bourgondië (dat later 

Habsburgs werd) dat het Gelderse rijk onderwierp. Vanaf het Traktaat van Venlo in 1543 maakte 

Gelre deel uit van de Habsburgse Nederlanden. In de Tachtigjarige Oorlog werd Gelre gesplitst: 

de drie noordelijke kwartieren namen deel aan de Unie van Utrecht (1579) en gingen later als Gel-

derland deel uitmaken van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het Overkwartier of 

Opper-Gelre bleef in Spaanse handen, maar na de Vrede van Utrecht in 1713 werd ook dit gebied 

verder gesplitst.

Pas in de Franse tijd zou aan het Overkwartier van Gelre een eind komen, toen het bij een grote 

bestuurlijke reorganisatie werd herverdeeld. Bij het Verdrag van Wenen van 1815 kwam het wes-

telijk deel van Pruisisch Opper-Gelre bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, evenals Staats-

Opper-Gelre (Venlo) en Oostenrijks Gelder (Roermond). Al deze delen van het vroegere Overkwar-

tier gingen toen op in de grote provincie Limburg. De noordelijke kwartieren werden opnieuw de 

provincie Gelderland.
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6 Het middeleeuwse en postmiddeleeuwse 
ontginningslandschap (1000-1800)

6.1 Algemeen

Voorafgaand aan de Volle Middeleeuwen, met name in de Prehistorie, was de mens in het gebruik 

van het landschap vrijwel geheel gebonden aan de natuurlijke kenmerken daarvan, zoals de ontwa-

tering en natuurlijke vruchtbaarheid. Door het uitvoeren van grootschalige werkzaamheden, zoals 

het graven van ontwateringsgreppels, kon de mens gedurende de Middeleeuwen het landschap 

geleidelijk aan steeds meer naar zijn hand zetten en optimaler gaan gebruiken. Deze ontwikkelingen 

vonden plaats onder invloed van technische en organisatorische ontwikkelingen, maar ook bevol-

kingsgroei. Door deze toename werd de druk op het landschap groter en moesten nieuwe gebieden 

worden ontgonnen.

Op de naam Belfeld zijn in de loop der tijd vele varianten geweest. De oudste (bekende) schrifte-

lijke vermelding van Belfeld als plaats dateert uit 1326 en was niet ‘Belven’, zoals lange tijd werd 

aangenomen, maar ‘Bellefelt’. Dat betekent dat alle oude vermeldingen de uitgang ‘veld’ hebben en 

geen ‘ven’. De vermelding betreft een bericht waarin Gerhard Vosken van Swalmen en zijn vrouw 

worden verplicht om het burchtleen in het naburige Brüggen (Dilborn) te bebouwen en te bewonen, 

of anders hun goederen als leen aan de graaf van Gulik op te dragen. In de 14e-16e eeuw kwamen 

varianten op de naam Belfeld door elkaar voor, zoals Beblevelt (1364), Bollefelt (1394-1398), Bel-

felt (1422). De betekenis van de naam Belfeld wordt op meerdere manieren verklaard. De verklaring 

van het tweede deel, feld, spreekt voor zich. Voor het eerste deel, bel of bol, bestaan twee verklarin-

gen. Het kan zijn afgeleid van het Germaanse balwa + lauha. Balwa betekent ‘slecht’, lauha betekent 

‘bosje op slechte zandgrond’. Een andere verklaring is dat het afkomstig is van Belche, vrouwelijk 

= bleshoen. Driessen (1971) identificeert het eerste deel van het woord Belfeld, bel, met het Ger-

maanse woord bala (= wit). Ook Gysseling (1960) en Schrijnemakers (198) hangen deze zienswijze 

aan. Deze verklaringen beschouwend lijkt de meest logische verklaring van Belfeld ‘wit veld’. Dat is 

bovendien erg toepasselijk, gezien de uitgestrekte stuifduinen van wit/geelzand die het oude Belfeld 

omringden. Ook het al heel oude toponiem ‘Witveld’ gaat terug op de overstoven Romeinse resten 

waarop een nieuw akkercomplex werd aangelegd (Ernst, 2010a). De Bolenberg zou volgens Dries-

sen (1971) het Germaanse bohlen (bewonen) betekenen, maar de oudste schrijfwijze van de Bolen-

berg is Bollenberg, wijzend op de bolle vorm van deze hoogten.

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van Belfeld beschreven, waarbij onderscheid gemaakt wordt 

tussen die van de bewoning, handel, infrastructuur en kampontginningen. Tenslotte wordt het belang 

van de woeste gronden geschetst aan de hand van geschillen die hierover hebben gespeeld.
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Figuur 52. Vermoedelijke infrastructuur en verspreiding van laat-middeleeuwse vindplaatsen.
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6.2 De ontwikkeling van Belfeld in de Late Middelee uwen

Op diverse plekken in Belfeld zijn vondsten uit de Volle en Late Middeleeuwen gedaan (figuur 52). 

Die liggen vanuit landschappelijk oogpunt voor een groot deel op dezelfde plekken als de prehisto-

rische en Romeinse vindplaatsen: op de Schelkensberg en de Krekelsberg, maar ook op het Gelo-

erveld. Deze informatie is ontoereikend om te bepalen hoe Belfeld er in de Volle Middeleeuwen uit 

zag. Het is dan ook onduidelijk of op elke plek met vondsten uit deze periode ook wel daadwer-

kelijk bewoning was, of dat het bijvoorbeeld vondsten betreft die samen met potstalmateriaal van 

elders op de akkers werd uitgereden.

In deze periode is er geen duidelijke kern in Belfeld aan te wijzen. Er waren geen kerk of andere 

belangrijke (adellijke) gebouwen in Belfeld, dat dan ook geen eigen parochie vormde. Vermoedelijk 

ontbrak een kern doordat in de streek geen grote aaneengesloten akkercomplexen waren, zoals 

bijvoorbeeld aan de westzijde van de Maas wel het geval was. In vergelijking daarmee was het 

oppervlak geschikt akkerareaal relatief klein, zodat er weinig surplusproduktie was en de streek 

lange tijd relatief arm en dunbevolkt bleef. Daardoor bleef welvaart en groei achterwege. De bewo-

ning ontwikkelde zich in een dun verspreide lintbebouwing op een zandrug langs de rand van het 

Middenterras. In het zuiden van deze zone werden de bewoonde gebieden aangeduid met Eck-

schip en Huisakker, en in het noorden lag het Oe (of Ooi-)veld. Deze strook verspreide bewoning 

was in het midden onderbroken door enkele boerderijen die het gehucht Belfeld vormden. Het 

gehucht bestond in deze periode slechts uit een bescheiden bebouwing die zich juist in een gelei-

delijke overgangzone van het Middenterras naar de Maas had gevormd.

Naast bewoning in het gehucht Belfeld 

vonden er in de Volle Middeleeuwen 

ook ontginningen op de rand van het 

Meelderbroek plaats. Vermoedelijk was 

er ook bewoning in het gehucht Geloo, 

hoewel het 11e-13e eeuws scherfma-

teriaal dat op diverse akkers is aan-

getroffen ook bemestingsaardewerk 

kan zijn en verband kan houden met 

de bewoning in het gehucht Belfeld. In 

elk geval vormde het Geloërveld het 

grootste aaneengesloten akkerbouw-

gebied van Belfeld. Oostelijk van dit 

grote veld, op de grens van de akker- 

en graslanden langs een doorgaande 

weg naar Tegelen, lag een aantal boer-

derijen van Geloo in lintbebouwing (figuur 53). De weg lag langs de Rieversbeek, die mogelijk al in 

deze periode is aangelegd (§ 6.4). Ten aanzien van de naamsverklaring van Geloo (het Loo) zijn 

meerdere verklaringen van het tweede deel (Loo). Een algemeen gangbare betekenis is een (open 

plek in het) bos, maar moeras, moerassige weide of poel kan de oorspronkelijke afleiding ook bena-

Figuur 53. Geloo op een uitsnede van het AHN (bron: www.AHN.nl).
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deren. In dat geval kan Loo zijn afgeleid van de langwerpige geul (waarin de Rieversbeek is aan-

gelegd) langs de weg waaraan Geloo ligt (de huidige Tegelseweg). De oudste boerderijen liggen 

op de rand van deze geul en dit element is voor de opzet van Geloo (lintbebouwing) erg belang-

rijk. Voor Geloo is nog de centrale rol van de Buxhof (Buckshof) van belang. De eigenaren contro-

leerden de handelsweg vanaf de loswal aan de Mergelstraat en inden belasting voor het Keulse 

klooster St. Panthaleon. Tot deze hoeve behoorde dus de losplaats (hamer) aan de Maas. Vanaf 

de ‘Buckshof Hammer’ aan de Maas liep een weg door Geloo, die met een aparte slagboom kon 

worden afgesloten door de bewoners van Bockshoff (http://www.loegiesen.nl/toponiemen/BEL-

FELD-B.htm).

Volgens Ernst (2010) zijn de kleine kampen oostelijk van de huidige Tegelseweg waarschijnlijk al in de 

15e of 16e eeuw ontstaan door kleine stukken land op de rand van het Meelderbroek te ontginnen.

Daarnaast vonden in 12e-13e eeuw mogelijk ook al ontginningen plaats op grotere afstand van de 

toenmalige bewoning. Dit zijn de middellaag gelegen zandgronden en vlakke verhogingen in dit 

zandgebied. De oudst bekende vermelding van dergelijke bij naam bekende hoeves dateren echter 

pas uit de late 14e of 15e eeuw, zoals hoeve Maalbeek (1394-1398; Guliks), de Grote Hoeve en 

de Kleine Hoeve (in/voor 1456). Uit het vondstmateriaal van archeologisch onderzoek blijkt echter 

dat een stichting in de 14e eeuw, mogelijk zelfs 12e-13e eeuw, ook tot de mogelijkheden behoort. 

Volgens Renes (1999) vonden rond 1200 in het gebied direct tussen Maas en Rijn een reeks grote 

ontginningen plaats, op initiatief van de graven van Gelre en Kleef. De grote rij kampontginningen 

waar de Groote Hoeve deel van uitmaakte, viel aanvankelijk onder Beesel.

6.3 Een aarzelend begin van handel

Hoewel Belfeld een overheersend agrarisch karaker had in de Middeleeuwen, zijn er ook tekenen 

van handel, die aan het eind van de Middeleeuwen een aarzelend begin had. In het uiterste noord-

westen van Belfeld, 1,5 km noordelijk van het gehucht Belfeld, lag aan de Maas een mergellos-

plaats (ook wel hamar of amer

genoemd). Deze losplaats 

(figuur 54) lag onder aan de 

Mergelstraat (figuur 55) en 

dateert uit het eind van de 14e 

eeuw, maar mogelijk gaat de 

ouderdom terug tot eind 13e 

eeuw (1294/1295). De naam 

Mergelstraat verwijst naar een 

deel van het materiaal dat 

hier werd gelost. Houtbouw 

was in de Late Middeleeuwen 

en tot ver daarna algemeen, 

maar in 1466 werd al melding 

gemaakt van het gebruik van 

mergel voor de bouw van een Figuur 54. De losplaats in Belfeld.
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woonhuis in Belfeld. Vanuit de losplaats liep een handelsweg in oostelijke richting. Voor het ver-

dere vervoer vanaf de Mergelstraat mocht een weg door het Meelderbroek naar Maalbeek worden 

aangelegd.

De datering en ligging van de los-

plaats wijst enerzijds op het grotere 

belang van Geloo boven Belfeld in 

deze periode en anderzijds op een 

ontwikkeling die zich pas inzette 

toen zowel Belfeld als Geloo reeds 

bestonden. Deze ontwikkeling is dus 

geheel anders dan Renes (1999) 

vermeld: …Evenals Steyl was ook 

Belfeld waarschijnlijk van oorsprong 

geen agrarische nederzetting, maar 

een groepje huizen en een kapel bij 

een aanlegsteiger … (pag. 247).

In 1343 werd het verboden om goe-

deren te laden, lossen of op te slaan 

op de westelijke Maasoever tussen 

Venlo en Mook; de hele handel van 

dat gebied werd vanaf toen naar Venlo 

geleid. In 1579 kreeg Roermond het 

monopolie over het stapelrecht op de 

Maas voor het gebied stroomopwaarts 

van Venlo. Hierdoor kon de handel in 

Belfeld zich nooit goed ontwikkelen.

6.4 Infrastructuur

Het toenemende gebruik en groter wordende diversiteit aan activiteiten in Belfeld zal hand in hand zijn 

gegaan met een beter wordende infrastructuur (zie ! guur 58). Over (laat-)middeleeuwse wegen in de 

streek is vrijwel niets bekend. Op basis van de verspreiding van vindplaatsen, vondsten, archiefge-

gevens en toponiemen is het aannemelijk dat enkele hoofdwegen van Belfeld middeleeuwse wortels 

hebben. Dit zijn de doorgaande weg van Reuver via Belfeld naar Steyl en Tegelen. Ook de weg tussen 

Belfeld en Geloo heeft vermoedelijk middeleeuwse wortels.

Vanuit de dorpskern van Belfeld waaierden wegen in noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting 

uit naar de akkerlanden en weilanden. Eén van de belangrijkste wegen was die tussen Belfeld en 

Geloo, samen met het gehuchtje Leemhorst. Het grote aantal zandwegen ter hoogte van Geloo op 

de heide op het Hoogterras wijst op intensief (handels) verkeer in deze omgeving (Ernst, 2000). 

Opvallend vaak lag, met name in Geloo, een boerderij aan het begin van een veedrift, wat aansluit 

bij de functie van dergelijke wegen in het veebedrijf.

Figuur 55. Mergelstraat; op de hoek pand Rijksweg Noord 33 

(Rijksmonument).
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De verbinding tussen de Mergelstraat en het 

Hoogteras is vermoedelijk eind 14e eeuw aan-

gelegd en vormt de lijn Geloër Kapelweg/Kapel-

weg/Venweg/Aan de Loerdijk. Ook de weg langs 

de kampontginningen op de overgang naar het 

Meelderbroek heeft vermoedelijk een laat-middel-

eeuwse ouderdom. De weg in het uiterste noorden 

van Belfeld, Nabben via het gehuchtje Leemhorst 

naar de 2e Brachterweg, is vermoedelijk ook in 

deze periode ontstaan. Een deel daarvan wordt 

gevormd door de Oude Brachterweg, die één weg 

uit een bundel van karrensporen over de heide op 

het Hoogterras volgt (! guur 56). Behalve als han-

delsweg voor de Steyler Maashaven zal de weg, 

die door het Meelderbroek liep, ook als veedrift 

voor de buurtschappen Nabben en Steyl hebben 

gediend. Historisch gezien zal die in het verleden 

een grote rol hebben gespeeld in de handelscon-

tacten met Gulik. De weg vormde tevens de voor-

malige gemeentegrens tussen Tegelen en Belfeld, 

grens tussen Gelre en Gulik.

Daarnaast zijn er meer kleinere wegen, waarvan onbekend is wanneer ze zijn ontstaan. Een fraai 

voorbeeld daarvan is een 3-4 m diep uitgesleten holle weg die middels een brug of voorde over de 

samenvloeiing van de Gaesbeek en de Schelkensbeek loopt (figuur 57). Tussen de akkerpercelen 

waren wel meer oost-west lopende wegen, maar die hadden meer een lokaal karakter en waren 

vooral bedoeld om de akkers te bereiken. Zij werden dan ook regelmatig mistwegen genoemd, ver-

wijzend naar de landbouwfunctie (mestweg).

In het gebruik van veel wegen in Belfeld komt pas duidelijkheid met de eerste kadastrale kaart en 

de Tranchotkaart aan het begin van de 19e eeuw. In deze periode was het wegennet in Belfeld nog 

weinig ontwikkeld. De weg tussen Roermond en Venlo was de belangrijkste verbinding (figuur 58). 

Tussen 1843 en 1846 werd deze weg verhard met kiezel, de overige wegen waren toen nog steeds 

zandwegen en zandpaden.

Ernst (2008) heeft enkele kleine, vrij onbeduidende weggetjes beschreven. Het gaat om twee 

veedriften, die mogelijk ook een middeleeuwse ouderdom hebben. De eerste weg loopt vanaf de 

Maasoever naar de oude verbindingsweg met Reuver. Vanaf de hoofdweg kon het vee via deze 

veedrift naar de weidegronden langs de Maas werden geleid. De veedrift leidt aan de andere kant 

van de hoofdweg – slingerend – naar het hogere gebied en door naar de boerderij Op den Berg 

en het buurtschap Ronckenstein. De bewoners van de hoeve en het buurtschap kunnen deze weg 

ook best als zodanig hebben gebruikt. Andere veedriften in Belfeld zijn de huidige Wilhelmina-

straat, die van oorsprong naar het Meelderbroek leidde (figuur 59). Andere namen voor deze weg 

zijn Koestraat of Veestraat, maar ook Groenstraat. Deze laatste naam wordt vaak verklaard door 

het groene uiterlijk van de weg (bermen) vanwege de natuurlijke bemesting door het vee. Twee 

andere oude veedriften bij Geloo zijn de Koeweg bij de Soersbeek en de Kapelweg. De Boxho-

Figuur 56. De Oude Brachterweg (foto T. Ernst).
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Figuur 57. Diep uitgesleten holle weg (rood omcirkeld) op het AHN die naar de samenvloeiing van de Gaesbeek en de 

Schelkensbeek loopt.
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Figuur 58. De belangrijkste wegen in Belfeld en Geloo.
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venweg, ook wel Hagendoornsweg 

genoemd, was de enige verbinding in 

westelijke richting tussen Geloo en 

de Maas (figuur 60). Deze weg zal 

voorzien zijn van houtwallen en/of 

dichte haagdoornheggen om die als 

veedrift te gebruiken. Tenslotte lag, 

juist buiten Belfelds gebied, de Prin-

sendijk langs de steilrand met enkele 

aftakkingen in oostelijke richting.

Naast infrastructuur van wegen, werd 

ook de infrastructuur van waterlo-

pen verbeterd. Vermoedelijk in de 

Late Middeleeuwen werd vanaf de 

Bolenbergweg een waterloop gegra-

ven (graaf) die langs de landbouw-

percelen van de Broekkant en de 

Nieuwe erven naar Geloo liep. Uit-

eindelijk sloot deze waterloop aan 

op de Molenbeek ter hoogte van de 

Venweg. Dergelijke waterlopen die 

wel meer werden gegraven kregen 

vaak de naam Leigraaf; ‘de grep-

pel/graaf of gracht waarlangs het 

water werd afgeleid’. Later werd 

deze soortaanduiding de eigennaam 

van deze beek: de huidige Leijgraaf 

(figuur 61). Via een ‘by-pass’ zorgde 

deze sloot tevens voor extra afvoer 

van het water uit de Soersbeek.

Oostelijk van het Geloërveld, op de 

grens van de akker- en graslanden 

langs een doorgaande weg naar 

Tegelen, lag een aantal boerderijen 

van Geloo in lintbebouwing. De weg 

lag langs de Rieversbeek, die moge-

lijk al in deze periode is aangelegd. 

Hoewel men het wellicht niet zou ver-

wachten, kreeg ook Geloo regelma-

tig te maken met wateroverlast. Het 

Meelderbroek was in het algemeen 

Figuur 59. Wilhelminastraat (ook wel Koestraat, Veestraat of 

Groenstraat genoemd).

Figuur 60. Hagendoornsweg (foto T. Ernst).

Figuur 61. De Leijgraaf (foto T. Ernst).
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’s winters onbegaanbaar door de hoge waterstand, maar soms stond het hele broekgebied onder 

water, eveneens als een deel van de boerderijen oostelijk van Geloo. In elk geval waren in 1762 

en 1777 de problemen zodanig dat (financiële) hulp nodig was. Er waren weliswaar waterlopen bij 

Geloo, maar de bewoners kregen blijkbaar meermaals te maken met wateroverlast wanneer die 

niet werden onderhouden (Ernst, 2001).

6.5 Kampen en houtwallen

In historische tijden kwamen veel kampontginningen bij Geloo voor. Dit zijn kleine stukjes grond 

die werden ontgonnen en begrensd met houtwallen en/of heggen. In de regel waren de akkerlan-

den van kampontginningen omgeven met houtwallen (zie ook § 7.2). Aan de oostkant van de stuif-

zandgordel, de Maasduinen, bevonden zich de akkers vanaf de gemeentegrens met Beesel tot 

in Geloo. De diverse middeleeuwse boerderijen die hier lagen grensden aan elkaar (figuur 62). 

Eén van de belangrijkste boer-

derijen was de Grote Hoeve. Dit 

was een omgrachte boerderij op 

de hoek van de Patersweg/Reu-

verweg. In tegenstelling tot de 

overige boerderijen, laat het bij-

behorende akkercomplex zich 

tegenwoordig nog goed onder-

scheiden. De akkergronden zijn 

op het Actueel Hoogtebestand 

Nederland duidelijk te herkennen 

als een halve cirkelvormige ver-

hoging. Blijkbaar gaat het om een 

hoger liggend esdek. Zowel aan 

de noord- als zuidzijde zijn nog 

restanten te vinden van de omrin-

gende houtwallen. De westzijde 

wordt gevormd door het Paters-

bos. De Bolens Hegge is een deel 

van het huidige Patersbosje (figuur 

63). Daar zijn de oude stobben 

thans nog zichtbaar als doorge-

schoten hakhout, dat ooit overal 

op de grens van het Groote Hover 

veld stond. Door gebruik van de nabijgelegen weg die het Patersbos in voert, wordt de zandrug 

aan het begin van dit bosje geërodeerd en komt het wortelstelsel van de bomen bloot te liggen. 

Buiten het Maasduin komen greppels voor in het bosje. Hun functie is onduidelijk (Ernst, 2008). De 

aanleg van de houtwallen is niet bekend, maar over het einde is meer bekend. Door diverse maat-

schappelijke ontwikkelingen is de functie van houtwallen en hakhout verloren gegaan. Nog voor de 

Tweede Wereldoorlog zijn veel van deze oude landschapselementen geëgaliseerd en verdwenen. De 

Figuur 62. Kampontginningen oostelijk van de stuifzandgordel bij Bel-

feld (bron: Landesvermessungambt Nordrhein Westfalen, 1968).
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zuidelijke en oostelijke houtwal van de Groote Hoeve verdween rond 1910-1920, mogelijk op initi-

atief van de Missiepaters die in 1912 naar de Grote Hoeve (Patershoof) zijn gekomen. Rond 1930 

verdween ook de noordelijke houtwal. Slechts een aantal boomsingels en perceelsgrenzen her-

inneren aan deze oude elementen. Alleen in het westen bleef de houtwal, als onderdeel van het 

Patersbos, bewaard. Echter, op het AHN is de boogvormige begrenzing van het Grote Hover veld 

zichtbaar als een smalle laagte (figuur 64). In deze depressie is op sommige historische kaarten 

zelfs een waterloop aangegeven.

Op figuur 65 zijn historische groenelementen en -structuren aangegeven, zoals houtwallen, hout-

singels, begeleidende begroeiing van beken, bomenlanen, etc. Aan dergelijke elementen wordt 

vaak een (laat) middeleeuwse ouderdom toegedicht, maar feitelijk zijn ze zelden onderzocht. Hier-

onder worden zij kort benoemd.

Cultuurhistorische groenstructuren in Belfeld: een overzicht

Als onderlegger voor het hier gepresenteerde overzicht aan groene historische elementen fun-

geert, naast diverse topografische kaarten, de inventarisaties door het IKL uit 1995-1996 (Gege-

vens gemeentearchief Venlo; archief gemeentesecretarie Belfeld 1938-2000, inv. nr. 3657) en de 

iets oudere landschapsbeschrijving door Hagens (1987). In bijlage 1 staat een overzicht.

Figuur 63. Bolens Hegge bij de ingang van het Patersbos (foto: T. Ernst).
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Figuur 64. Uitsnede van het AHN uit de omgeving Groote Hover veld.
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Voor 1800

De landschappelijke situatie zoals die zichtbaar is op de Tranchotkaart uit de Franse tijd markeert 

min of meer de eindfase van het landgebruik in de Nieuwe Tijd. De omgeving werd maximaal benut 

op basis van de toenmalige mogelijkheden. Wat opvalt is het geringe aandeel bos en grotere groen-

structuren in het landschap. Grote delen van het landschap maken een erg open indruk. Van de 

groenstructuren uit de tijd voor 1800 zijn verschillende elementen aanwezig. Voor verwijzing naar de 

onderstaande elementen is gebruik gemaakt van de nummers van de kilometervakken en de daarin 

opgenomen volgnummers op de kaart bij deze inventarisatie. Tegenwoordig zijn nog te herkennen:

delen van de steilrand rondom Maalbeek en het dal van de Molenbeek in het hoogterrras. Een -

deel van het dal is door latere kleiwinning overhoop gehaald. Onderaan langs de steilrand en in 

de Remeije beemd;

de houtwal/hakhout westelijk van het Groothoverveld (Bolens Hegge) en de kamp van de Kleine -

Hoeve tot aan de voorde door de Gaesbeek en Schelkensbeek. Het smalle en diep ingesneden 

dal van de Gaesbeek maakt deel uit van deze structuur;

restanten van hakhout en houtwallen als onderdeel van het voormalige stuifduingebied de Kerk--

berg/Kozakkenberg, rand zuid- en noordoostelijk om bedrijf Eck Stone bv; bosje naast het regen-

waterbekken op het Geloerveld; deel houtwal Witveld t.h.v. Berkenhoflaan;

randstructuren akkergronden: deel van de westelijke houtwal rondom de Broekkamp t.h.v. de -

Prins Clausstraat (ongenummerd), hakhout rondom de Judike kamp/Patersplak) in het Patersbos 

(ongenummerd), houtwal rondom het Groot Hoverveld, steilrandje bij de Kleine hoeve;

noordwestelijke houtwal om de Hoenderkamp voor zover deze op Nederlands grondgebied valt;-

randstructuren Meelderbroek, elementen Elshout, begrenzing akkergrond Maalbeek, Maalbeker -

Bemden, begrenzing bemden Molenbeek, begrenzing bemden aan de Nieuw-erf;

vermoedelijk oorspronkelijk niet aanwezig groen maar tegenwoordig wel versterkend voor de -

oudste cultuurhistorische elementen: de Kale graaf, de Mommerskamp, de Mergelstraat, de Pas-

serhofweg, het voormalige beekdal ter hoogte van de Tegelseweg, Aan de Loerdijk, het Prinses-

senbosje (oorspronkelijk stuifduingebied binnen de bebouwde kom).

19e eeuw

In de eerste helft van de 19e begint de verkoop van gemeentegronden. Deze worden na verkoop 

vaak met bomen (naaldhout) beplant. Omvangrijkste resultaat hiervan is het bos op het hoogter-

ras. Buiten dit bosgebied zijn het vooral lijnelementen die in verband met de ontginning van het 

Meelderbroek staan die belangrijke elementen vormen:

ontginning rondom Schonenborg;-

nieuwe verbinding tussen Maalbeek en Bracht uit circa 1830 (Onderste Schorfweg);-

nieuwe beekdal van de Molenbeek;-

nieuwe beekdal van de Gaesbeek zuidoostelijk van de Grote Hoeve;-

nieuwe ontginningsgrens uit circa 1840 (Broekgraaf);-

versterkend voor historische structuren uit deze tijd: bomenlaan langs de Oude Tolweg/Maalbe--

kerweg (weg uit 1805).
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Figuur 65. Verspreiding van de historische groenelementen.
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20e eeuw

In de eerste helft van de twintigste eeuw kreeg de herbebossing een vervolg in de aanleg van het Paters-

bos en het bosgebied op de Schelkensberg. Cultuurhistorisch waardevol groen uit deze periode is:

tuin Theresiaklooster (1922) aan de Schoolstraat/Theresiastraat;-

tuin Arnoldushoeve;-

groenelementen in de oude kern van Belfeld (kerkhof, tuin landhuis Janssen, boomgaard Verdonck;-

tuin rondom de nieuwe St. Leonardushoeve en bomenlanen rondom de schuur aan de -

Hoverheideweg;

rabatstelsels uit circa 1900: onder andere oostelijk van de Onderste Schorfweg.-

Bomenlaan aan de zuidzijde van de Patersweg tussen Rijksweg Zuid en spoorwegovergang;-

Laanstructuur Irenelaan en achterzijde Urbanuskerk.-

Waardevolle (solitaire) bomen

fruitbomen (2x), Julianastraat 55;-

leilinden (5x), Kapelweg 4;-

lindeboom (Julianaboom), Koninginneplein;-

lindebomen (6x), Markt 6-7;-

kastanjebomen (2x), Patersweg 14;-

kastanjeboom, Tegelseweg 29;-

lindebomen (2x), Tegelseweg 36;-

lindebomen (2x), Tegelseweg 50;-

lindebomen (2x), Tegelseweg 53;-

leilinden (3x), Prins Hendrikstraat 13-15, tegenover de Kromme Hook;-

eik en esdoorn, Schoolstraat 14-16;-

bomen (2x), Wilhelminastraat 42-44.-

Het (historisch) groen op de terrasranden is hier buiten beschouwing gelaten.

6.6 Onenigheid over de gewilde gemene gronden

In de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd bestonden grote delen van Belfeld uit onontgonnen gebie-

den: bossen, (natte) heidevelden en stuifzandgebieden. Ze waren van economisch levensbelang 

voor het landbouwbedrijf en maakten een wezenlijk deel uit van het pre-industriële cultuurland-

schap. Deze gebieden werden in de 18e en 19e eeuw ook wel de woeste gronden genoemd. Toe-

nemend gebruik van de woeste gronden maakte het noodzakelijk dit te reglementeren en leidde 

tot de vorming van Gemeinten. Dit was een complex van woeste gronden die de landsheer tegen 

betaling aan alle ingezetenen van één of meerdere dorpen in gebruik gaf. De heidegebieden waren 

in oppervlakte vele malen groter dan de oppervlakte akkerland. Rond 1900 moest een boer voor 

een goede bedrijfsvoering voor elke ha akkerland ongeveer 8 ha heide beschikbaar hebben. De 

heide leverde dan ook een niet te onderschatten bijdrage aan de agrari sche produc tie. Die gron-

den werden volop gebruikt in het kader van het boerenbedrijf: er werden plaggen gestoken, vee 

geweid, bijenkorven geplaatst, van heidestruiken werden bezems gemaakt, etc. Mogelijk vond 

veengroei plaats aan de voet van het Hoogterras, dat vermoedelijk zal zijn gestoken.
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De grens tussen de hertogdommen Gelre en 

Gulik werd ter hoogte van Belfeld voor een deel 

gevormd door de natte heide van het Meelder-

broek (figuur 66). De begrenzingen van jurisdictie 

en gebruiksrechten van dit gebied kwamen niet 

precies overeen. Hoewel er afspraken over waren 

gemaakt in de zogenaamde bosrol of waldrol, 

konden die niet voorkomen dat er vele generaties 

lang ernstige geschillen waren over deze begren-

zingen en gebruiksrechten van het Meelderbroek. 

Deze geschillen hadden voornamelijk betrekking 

op het grensgebied tussen de hertogdommen 

Gelre en Gulik, maar ook tussen de verschillende 

hertogdommen zelf (Giessen, 1996). De hoek van 

de grens tussen Gelre en Gulik werd bij Belfeld 

gevormd door de Hoenderpaal, waar later grens-

paal 441 (figuur 68) zou worden geplaatst. Open 

plekken in de vaak dicht beboste grensgebieden 

bij Belfeld bewaren wellicht iets van het laat-mid-

deleeuwse karakter van deze omgeving, zoals bij 

grenspaal 437 (figuur 67).

De oudste berichten over schermutselingen hebben betrekking op de Gelders-Gulikse grens en 

dateren uit omstreeks 1455 (Driessen, 1971). Daarbij werden koeien van het Gelderse Elmpt door 

de inwoners van het Gulikse Brüggen naar hun woonplaats gedreven en eisten die op. In 1491, 

1530, 1532 en 1534 vonden er ruzies plaats, onder meer over de graas- en jachtrechten van het 

grensgebied. Meestal liep het met een sisser af, maar in de loop van 1538 hadden de grenscon-

flicten zich uitgebreid. Ter hoogte van Belfeld vormde een zichtlijn door het Meelderbroek (van de 

Figuur 66. Greppels bij Maalbeek die de grens 

vormden tussen de hertogdommen Gelre en Gulik 

(foto: T. Ernst).

Figuur 67. Grenspaal 437 (foto T. 

Ernst).
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Grijze Steen naar hoeve Maalbeek) de grens met Gulik, en ontstond er ruzie in het Meelderbroek 

en ook in 1539 werd de grens meermaals geschonden. Na een nieuwe schending van de grens 

en graasrechten door een inwoner van het Guliks, laaide de ruzie snel op. In 1541 viel het eerste 

dodelijk slachtoffer in het Meelderbroek. Aanleiding waren onenigheid tussen de inwoners van het 

Gulikse deel en enkele Reuvernaren over werkzaamheden, waarbij een inwoner van Reuver werd 

gedood. Drie dagen later hielden ongeveer 300 zwaar gewapende mannen van Bracht en Kalden-

kirchen een ware strooptocht in het Meelderbroek, waarbij ze iedereen die ze tegenkwamen besta-

len of diens bezittingen vernielden. Ook hielden ze invallen in Beesel en Belfeld. Na tussenkomst – 

opnieuw – van de schepenbanken en hertog(en) werd het rustig, maar dit zou schijn blijken.

In de zomer van 1548 kwam het echter opnieuw tot onenigheid tussen die van Belfeld en Beesel 

met die van Bracht en Kaldenkirchen over het Meelderbroek bij Belfeld. In juni 1549 had de 

gerechtsbode van Beesel het paard in beslag genomen van een Brachtenaar die op Gelders ter-

rein bij Beesel heide had geladen. Hoewel het paard terug moest worden gegeven, leidde het tot 

een golf van tegenacties van Gulikse zijde. In augustus werden nogmaals heiplaggen op het Gel-

derse opgeladen door Gulikse, waarbij zelfs diverse Gulikse schepenen aanwezig waren. De grim-

mige sfeer kwam in het late najaar van 1549 tot een uitbarsting, waarbij opnieuw een dode viel. 

Drie Brachtenaren sloegen toen een inwoner van Belfeld dood, maar de winter verliep rustig. Het 

Meelderbroek was namelijk een zeer nat gebied en het vee stond op stal. In de zomer van 1550 

laaide de ruzie weer op. Hoewel opnieuw de schepenbanken werden ingeschakeld, gebeurde er 

weinig van hogerhand. Pas na een tweede Gulikse inval in Beesel in dezelfde zomer, kwamen de 

Figuur 68. Grenspaal 441 bij de Hoenderkamp (gegevens T. Ernst).
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regeerders van beide zijden met maatregelen. Terwijl op het platteland de onenigheid doorging, werd 

achter de schermen aan een oplossing gewerkt. Die kwam in 1551. Toen werden de grenzen van de 

rechtsgebieden voor eens en altijd vastgelegd, die vrijwel de huidige landsgrens volgt. Ook werden 

de gebruiksrechten van het Meelderbroek vastgelegd. In 1552 werd deze overeenkomt enigszins bij-

gesteld, waarbij de inwoners van Beesel, Belfeld en Geloo hun rund- en horenvee in een hoek van 

het Brachterbusch mochten weiden vanwege de hoge waterstand in het Meelderbroek.

De grens met Beesel werd, vanaf de Schelkensbeek, gevormd door een lijn die de noordelijker gele-

gen woeste gronden van het Meelderbroek scheidde van ontgonnen percelen zuidelijker. Mogelijk 

liep deze grens oorspronkelijk vanuit de Grijze Paal naar de zuidoosthoek van de Dyeker Heide en is 

in noordelijke richting verlegd. Reden van de verlegging was vermoedelijk de ontginning van woeste 

gronden door inwoners van Reuver en/of Beesel, die zijn omgezet in bospercelen. Deze ontgonnen 

gronden zijn sinds deze ontginning door de zuiderburen geen Belfelds gebied meer.

De zuidoostgrens van het kerspel Belfeld reikte tot aan de Grijze Paal (grenspaal 430; figuur 69) 

en het is opmerkelijk dat de jachtrechten volgens oude akten zo ver reikten. De exacte ouderdom 

van deze grenssteen is onbekend, maar is in elk geval meer dan 300 jaar oud.

Uit de aard van de grenzen blijkt al 

duidelijk dat de mens in het verleden 

gekozen heeft om natuurlijke waterlo-

pen te gebruiken om Belfeld te begren-

zen. Hoewel dit in eerste instantie niet 

voor de Maas lijkt te gelden, is dit wel 

het geval. Na de Franse tijd in 1815 

vormde Belfeld korte tijd een onderdeel 

van het Koninkrijk der Nederlanden 

met als koning Willem I (Congres van 

Wenen). 

Ten zuiden van Venlo werd deze grens 

tussen Nederland en Pruisen zo gelegd 

dat alle woonkernen binnen 100 Rijn-

landse roeden van de Maas en de onbe-

woonde gebieden bij Nederland kwamen. 

Dit betekende dat bij Belfeld de grens 

vanaf de Maas werd vastgesteld op 800 

Rijnlandse roeden (een - nooit afge-

vuurd - kanonsschot ver). Hoewel Lim-

burg, behalve Maastricht, zich in 1830 

aansloot bij de Belgische opstand en 

tot 1839 Belgisch was, bleef de Rijks-

grens ongewijzigd (figuur 69). Figuur 69. De Grijze Paal (gegevens T. Ernst).
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7 De ontwikkeling van Belfeld in de 
Nieuwe tijd (tot 1800)

7.1 Algemene ontwikkeling: toenemende verzelfstandi ging 
 van Belfeld

Er is een aantal gebeurtenissen, met name uit de 16e eeuw, die van invloed zijn geweest op de 

verdere ontwikkeling van Belfeld. Op rechterlijk gebied vormden Belfeld en Geloo al sinds de Late 

Middeleeuwen samen met Beesel één rechtbank. Na 1500 is Belfeld een meer zelfstandige positie 

gaan innemen. De naam van de schepenbank kreeg naast de naam ‘gericht van Beesel’ de toe-

voeging ‘en Belfeld’. Op kerkelijk en bestuurlijk gebied daarentegen vormde Belfeld lange tijd een 

zelfstandige bestuurlijke gemeente (kerspel) samen met Tegelen, dat deel uitmaakte van het her-

togdom Gulik. Na het midden van de 16e eeuw was er voor het eerst sprake van Belfeld dat een 

eigen kerspel vormde: Belfeld en Geloo, aanvankelijk steevast ‘Belvet ende Loe’ geheten. Een 

tweede belangrijke verandering was de stichting van een eigen kapel, die van mergelsteen was 

gebouwd. De oudste vermelding dateert van 1518. Op zaterdag 20 maart 1518 “saterdachs na den 

sondach Jerusalem” geeft hertog Caerle van Gelre na raadpleging en met toestemming van raden, 

ridderschap en onderdanen van Beesel, toestemming voor de verkoop van 3 bunder gemeinte voor 

de bouw (“tot tymmeringe”) van de kapel te Bellefelt (Bron: Hertogelijk Archief Arnhem. Regest van 

een stuk, door de geërfden van Beesel en Belfeld overgeleverd t.b.v. een proces inzake het Meer-

lebroek). Volgens Driessen (1971) is deze echter veel ouder en gebouwd tussen 1250 en 1500 

(figuur 70). De bouw wijst op een meer eigen rol van Belfeld in kerkelijk opzicht. De keuze om 

deze kapel in het dorp Belfeld te bouwen, kan alleen de centrale ligging in het nieuwe kerspel zijn, 

omdat Geloo namelijk veel meer inwoners telde. De omzetting van de kapel in een zelfstandige 

parochiekerk voor Belfeld en Geloo in 1571 

bezegelde definitief de groei naar een eigen 

gemeenschap. De verheffing betekende ook 

dat er een kerkhof werd aangelegd, dat bij de 

kerk kwam te liggen. In 1575 werd deze eerste 

kerk in brand gestoken tijdens oorlogshande-

lingen in de 80-Jarige Oorlog en brandde af. 

Wanneer zij is herbouwd, is niet bekend, maar 

vermoedelijk was dit tussen 1609 en 1658. Al 

vóór 1642 was er ook een pastorie bij geves-

tigd en in 1702 werd er tevens een kapela-

nie gebouwd. Daarnaast werd vermoedelijk 

tussen 1648 en 1700 de oude kapel in Geloo 

gebouwd, die in 1865 werd gesloopt.
Figuur 70. Tekening van de oudste parochiekerk van 

Belfeld (uit: Driessen, 1971).
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7.2 Ontwikkeling van de woonkernen Belfeld, Geloo en  het Broek

Vanaf de 16e eeuw was Belfeld onderverdeeld in drie woonkernen, oorspronkelijk ‘rotten’ genoemd. 

Het gehucht Belfeld bestond toen wellicht uit niet meer dan ongeveer 10 boerderijen gelegen aan of 

nabij de doorgaande weg (de Baene) 

van Roermond naar Venlo (figuur 

71). In deze eeuw werd ook de Maas-

straat aangelegd en werd de kapel 

gebouwd, waardoor dit deel van het 

gehucht meer structuur kreeg. Toch 

is in de ligging van de huizen de oude 

inrichting nog goed af te lezen: zij 

liggen namelijk met de rug naar de 

kapel (latere kerk), in tegenstelling tot 

veel andere dorpen.

Geloo was fors groter dan Belfeld en 

telde ongeveer 30 boerderijen. Die 

lagen vooral in lint bebouwing langs 

de huidige Tegelseweg en oostelijk 

hiervan in een aantal zogenaamde 

kampen. Na de stichting van de kapel 

in Belfeld in 1518, maar vooral na de 

opzet van een eigen parochie voor 

Belfeld en Geloo in 1571, werd de oor-

spronkelijke oriëntatie van Geloo op 

het Gulikse Tegelen en Over-Tegelen 

omgedraaid en richtte zich voortaan 

op het dorp Belfeld.
Figuur 71. De oudst bekende kern van Belfeld, eerste helft 18e eeuw.

Figuur 72. Pand 

Peeters uit 1769 (uit: 

Driessen, 1971).
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De derde woonkern van Belfeld werd gevormd door het buurtschap Het Broek. Dat bestond uit onge-

veer 20 verspreid gelegen huizen, waaronder de Grote en de Kleine Hoef, in het overgangsgebied 

van de hogere zandgronden van het Middenterras naar het Meelderbroek.

In totaal bestond Belfeld in de 16e eeuw uit niet meer dan ca. 60 huizen of boerderijen. Na de 

80-Jarige Oorlog, waarin de streek veel te lijden had van het oorlogsgeweld, telde het nog maar 

45 huizen. Pas in de tweede helft van de 18e eeuw nam het inwonertal van het kerspel Belfeld toe, 

maar deze stijging was direct fors. Er was min of meer sprake van een golf van nieuwbouw, die 

mogelijk parallel liep met de overschakeling naar baksteenbouw. Eén van de weinige 18e eeuwse 

huizen in de gemeente waren het pand Peeters en een oud koopmanshuis in Geloo, beide date-

rend uit 1769 (figuren 72 en 73).

7.3 De Loherschans

Door het oorlogsgevaar en dreiging van rondtrekkende troepen, plunderende soldaten en zwer-

vende milities, werd tijdens de 80-Jarige Oorlog een boerenvluchtschans opgericht. Dergelijke 

schansen zijn vluchtplaatsen voor de (boeren-)bevolking van een plaats of gemeente, die vaak 

op natte, moeilijk bereikbare plekken werden gebouwd. Ze bestaan uit een omgracht terrein van 

ongeveer 1 ha groot met een wal, waarbinnen tijdelijke woningen konden worden opgetrokken. 

De Belfeldse schans heette de Loherschans en lag bij Geloo in het moerassige Meelderbroek. De 

Loherschans is enkele jaren geleden gedeeltelijk opgegraven in het kader van de aanleg van de 

A73 (figuren 74, 75, 76 en 77). Daaruit bleek dat de schans ongeveer 90x60 m groot was en dat 

het binnenterrein ongeveer 70x45 m bedroeg. De gracht was ongeveer 9 m breed en 1,75 m diep. 

Op het binnenterrein tekenden zich nauwelijks sporen af; het enige aanwezige gebouw had een 

baksteen fundering, stond centraal op het binnenterrein en was ongeveer 15x9 m groot. Opmerke-

lijke vondsten van de Loherschans zijn een ijzeren hakmes, het blad van een schop, een hangslot, 

drie musketkogels en twee houten bijlstelen. In een archiefstuk van 6 november 1642 wordt aan 

de pastoor van Belfeld en Tegelen(#) aangeboden om tijdelijk op de Loherschans te gaan wonen, 

omdat de pastorie van Belfeld verwoest was (Schotten, 2004; Tichelman, 2004; figuur 74). De ker-

kelijke band met Tegelen was dan wel losser geworden sinds de tweede helft van de 16e eeuw, 

maar nog altijd niet verbroken.

Figuur 73. Oud 

koopmanshuis in 

Geloo uit 1769 (foto: 

T. Ernst).
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Figuur 74. Opgravingsplattegrond van de Loherschans (uit: Tichelman, 2004).
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Figuur 75. Loherschans 

op de topografische kaart 

1837-1844 (bron: Wolter-

Noordhoff Atlasprodukties, 

1992).

Figuur 76. Impressie van 

een boerenvluchtschans 

bij Ell (Uit: Nouwen & 

Wassink, 2008).

Figuur 77. Aardewerk kommen en ijzeren slot van de Loherschans (foto ADC).
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7.4 Bescheiden pottenbakkerij in Belfeld in de 18e eeuw

In de 18e eeuw was Belfeld veruit het kleinste dorp van het Ambt Montfort, dat vrijwel geheel 

leefde van de landbouw. Slechts enkele inwoners hadden inkomsten uit andere beroepen, zoals 

kleermaker, timmerman, jeneverstoker of kramer. In de loop van de 18e eeuw werd dit patroon 

doorbroken door de komst van een aantal pottenbakkers, die afkomstig waren uit de Nederrijn. Zij 

vestigden zich in het buurtschap Geloo en in het dorp Belfeld zelf (Ernst, 2003).

Geloo

De eerste pottenbakker, Matthijs Mengels, vestigde zich in 1738 in Geloo, vermoedelijk op de plaats 

van de huidige woning Leygraafweg 27. Hij was afkomstig uit Meerlo, waar hij knecht was van pot-

tenbakker Peter Aerts. Ook daar vervaardigde hij al aardewerk, waaronder sierschotels (figuur 78). 

In Geloo is Gerard Crous vermoedelijk zijn knecht. Mogelijk is Willem Mengels, de halfbroer van 

Matthijs, enige tijd bij hem in de leer voordat hij in 1745 een pottenbakkerij in Tegelen overnam en 

zelfstandig werd. Op de Tranchotkaart van 1803 staat een woning als Mingelhuis afgebeeld (figuur 

79). In 1843 was deze woning in het bezit van Willems kleindochter, Gertruid Mingels, en haar man 

M. Niessen. De boerderij is omstreeks 1900 afgebroken. De zoon van Matthijs, Petrus, nam na het 

overlijden van zijn vader in 1765 de woning met pottenbakkerij over. Petrus overleed al in 1774, op 

29-jarige leeftijd. Daarmee kwam een einde aan de pottenbakkerij in Geloo.

Belfeld

Leonardus der Poorten, afkomstig uit Bracht, trouwde in 1760 met de dochter van Matthijs Mengels 

en was hier mogelijk bij Matthijs Mingels in de leer. Na een korte afwezigheid uit Belfeld, werd er in 

1764 zijn eerste kind gedoopt. Mogelijk zette hij er de pottenbakkerij van zijn schoonvader voort, 

aangezien diens zoon Petrus daar nog te jong voor was. In 1770 stichtte Leonadrus zijn eigen 

bedrijf aan de weg naar Venlo, dat hij voortvarend leidde. Het pand, het latere Beelenhuis, moet 

ruim van opzet zijn geweest, want het wordt in latere archiefstukken aangeduid als ´een royaal 

Figuur 78. Sierschotel van Matthijs Mengels uit 1736 (foto 

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel).

Figuur 79. Mingelhuis op de Tranchotkaart, tegen-

woordig gelegen tussen de woningen Tegelseweg 

37 en 39 (Landesvermessungsambt Nordrhein West-

falen, 1968).
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huys en pottenbakkerije´ (figuur 80). Tijdens archeologisch onderzoek op de Markt wordt er pot-

tenbakkersafval van zijn bedrijf gevonden (figuur 81). Hij had veel personeel in dienst, beschikte 

over een veestapel, was jeneverstoker, runde een café en dreef handel. Hij stond in goed aanzien, 

breidde zijn bezittingen uit en werd zelfs tot schepen benoemd. In 1781 kwam er vermoedelijk een 

einde aan de groei van zijn bezittingen en was gedwongen zijn boerderij met landerijen te ver-

panden. Enkele jaren later was hij feitelijk failliet en hij was gedwongen tot verpanding of verkoop 

van zijn bezittingen. Zijn bedrijf kwam in handen van Willem Kurstjens en onderging een sanering, 

waarbij het aantal knechten drastisch werd teruggebracht en hij werd gedegradeerd tot bedrijfs-

leider. Toch volgden processen over niet betaalde rekeningen elkaar op. In 1791 overleed Leonar-

dus, en Willem zette het bedrijf 

nog enkele jaren voort. Na het over-

lijden van Willem Kurstjens (in 1795) 

kwam een einde aan de pottenbak-

kerij in Belfeld. Zijn zoon, Peter, werd 

evenwel een zeer succesvol potten-

bakker, maar die leerde het ambacht 

in Tegelen, waar hij ook werkte.

Aan het eind van de 18e eeuw ein-

digde de bevolkingstoename en liep 

het aantal zelfs iets terug, veroor-

zaakt door een uitbraak van een 

besmettelijke ziekte. Gezien de bloei 

die Tegelen juist dan begon door te 

maken, is het merkwaardig dat de 

Figuur 80. Het Beelenhuis.

Figuur 81. Pottenbakkersafval van Leonadrus ter Poorten, gevonden 

tijdens opgravingen aan de Markt in Belfeld (foto W. Luys).
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pottenbakkerij in Belfeld dan eindigde. Een duidelijke reden hiervoor is niet aan te geven. Mogelijk 

speelde de grote aantrekkingskracht van Tegelen en de bevolkingsafname in Belfeld in die periode 

daar een rol bij (Ernst, 2003).

7.5 De ‘Hutten van Egypte’

Op historische kaarten uit de eerste helft van de 19e eeuw staan, vrijwel op de gemeente grens 

met Beesel, drie keuterboerderijen afgebeeld. Gezamenlijk vormden zij een gehuchtje dat de 

naam ‘Hutten van Egypte’ had (figuur 82). De oudste vermelding van de boerderijtjes is ongeveer 

1730, maar de precieze datum waarop zij zijn gesticht is onbekend. Een van de boerderijtje heette 

hoeve De Kalde Graaf, vernoemd naar de scheidsgreppel met Beesel, die pal langs de ‘Hutten van 

Egypte’ liep. Deze scheidsgreppel is vermoedelijk al vóór de bewoning aangelegd.

Benamingen van gehuchtjes als de ‘Hutten van Egypte’ en concentraties van nieuwe woningen waren 

vaak herleid van bekende plaatsen 

of landen die een ‘ver-weg karakter’ 

hadden, zoals Oostenrijk, America, 

Californië, Siberië en Egypte. De ‘Hutten 

van Egypte’ was echter geen bloeiend

bestaan gewenst: in 1934 waren er 

nog maar twee boerderijtjes over. Nu 

staat er nog één van (! guur 83). De 

precieze reden voor deze teloorgang 

is niet bekend, maar mogelijk heeft het 

te maken met de slechte kwaliteit van 

de grond, waardoor op de lange termijn 

een hoge oogst achterwege bleef en het 

gebied niet rendabel werd geacht.

Figuur 82. De ‘hutten van 

Egypte’ op de topogra! sche 

kaart uit 1843 (Wolters-Noord-

hoff Atlasprodukties, 1992).

Figuur 83. Eén van de laatste ‘hutten van Egypte’.
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7.6 Het complex hoeve Maalbeek en Oud en Nieuw Schon enborg

Hoeve Maalbeek

De landschappelijke ontwikkeling van het gebied rond de hoeve Maalbeek zou lange tijd bepa-

lend zijn voor het gebruik en de mogelijkheden voor de agrarische bedrijfsvoering. De hoeve ligt 

hoog op de flank van het Hoogterras, de overgang naar het Middenterras. De voornaamste reden 

om hier een hoeve te stichten zal de mogelijkheid zijn tot het mede-oprichten van een watermolen, 

omdat het gebied vanuit agrarisch oogpunt niet uitgesproken gunstig is. De hoeve en watermolen 

Maalbeek lagen hier eeuwenlang als een geïsoleerde enclave.

Aardewerkvondsten wijzen op een bewoningsgeschiedenis vanaf circa 1150-1200 (zogenaamd 

blauwgrijs aardewerk). De eerste historische vermelding van de watermolen en boerderij dateert 

van 1418, mogelijk al 1407. De molen in Maalbeck was een bovenslagmolen en werd aangedreven 

door het water van de Molenbeek. Die stroomde vanuit het Malbeekerdal in noordelijke richting naar 

Geloo en ging via de Holtmühle als de Aalsbeek naar de Maas zuidelijk van Steyl. Zuidelijk van de 

watermolen staat op de Tranchotkaart (figuur 84) een tweede, naamloze, waterloop aangegeven. 

Vanwege de ligging 

van de watermolen 

erg dicht bij de bron, 

was er vermoedelijk 

zelden een overvloed 

aan water. Het is aan-

nemelijk dat daarom 

een greppel gegraven 

werd, evenwijdig aan 

het Hoogterras. De 

greppel was ongeveer 

1 km lang en moest 

voor extra wateraan-

voer zorgen. De water-

loop lag niet aan de 

voet van de steilrand, 

maar 2-3 m hoger. 

Deze frappante ligging 

wijst erop dat het water 

van de waterloop de 

molen (bovenslagmo-

len) voedde. Ook tegenwoordig zijn nog resten van deze greppel zichtbaar, hoewel die plaatselijk is 

verdwenen door kleiputten (Ernst, 2008). Dergelijke waterlopen werden, vooral in Zuid-Limburg en de 

Veluwe, wel vaker gegraven. Hier werden ze spengen genoemd (Minkjan e.a., 2010).

De enclave maakte met zijn landerijen deel uit van Kaldenkirchen en behoorde daarmee tot het 

Hertogdom Gulik. Het huidige gebouw dateert uit 1766, toen het na een brand is herbouwd. Het is 

een rijksmonument. De watermolen is in 1996 archeologisch onderzocht. Daaruit bleek dat het 

Figuur 84. Complex van watermolen, hoeve, visvijvers en beemden van Maalbeek 

op de Tranchotkaart (Landesvermessungsambt Nordrhein Westfalen, 1968).
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huidige molengebouw uit het midden van de 18e eeuw dateert. Tevens is er waarschijnlijk sprake 

van een vroegere voorganger die uit ca. 1700 dateert, mogelijk eerder. Gezien de relatief lichte 

fundering moet het geen zwaar bouwwerk zijn geweest en kan sprake zijn van een houten gebouw 

dat uit vakwerk bestond. Resten van een 15e eeuwse molen zijn niet aangetroffen, maar opgemerkt 

wordt dat ondanks de kleine schaal van het onderzoek er wel scherfmateriaal uit de 14e eeuw is 

aangetroffen (Luys, 1996). In het nabijgelegen weiland moeten nog overblijfselen van de omgrachte 

voorganger van de boerderij te vinden zijn. De landerijen die binnen de halve cirkel van de Bosheide-

weg vallen, maken dus onlosmakelijk deel uit van deze boerderij (figuur 85). Lange tijd waren de 

inwoners van Kaldenkirchen verplicht om hun graan bij deze watermolen te laten malen (Luys, 1996). 

In de Franse tijd werden de oude heerlijke rechten afgeschaft, waaronder deze molendwang. Door de 

ophef! ng werden nieuwe molens gebouwd, vooral goed kopere windmolens. Na een grenscorrectie van 

1817 kwam de molen op Belfelds gebied te liggen, maar ook voor hen lag de molen ver af en daar-

mee ongunstig. De molen werd kort na 1879 stilgelegd en in 1883 gesloopt.

Bij hoeve Maalbeek (figuur 86) hoorde in de 19e eeuw de Maalbeekerbemd, die even ten zuiden van 

het cultuurland van hoeve Oud Schonenborg lag (zie figuur 84). Gezien de rechthoekige vorm en lig-

ging midden in het broekgebied, zal de beemd met bijbehorend bosje aangelegd zijn en zal het bos 

uit broekbos hebben bestaan. Overigens is de relatie tussen het Maalbeekerbosch en de watermolen 

Maalbeek niet duidelijk, omdat de watermolen van oudsher op Guliks gebied lag, terwijl het bosje op 

Gelders gebied was aangeplant. De hoeve Maalbeek zelf had in de 19e eeuw ook visvijvers. Al in de 

Middeleeuwen werd vis bewaard en soms gekweekt in visvijvers. Direct zuidelijk van dit bos werden 

tussen ca. 1805 en 1844 enkele visvijvers gegraven, speciaal voor het bewaren en kweken van vis. 

Deze visvijvers lagen enkele honderden meters noordelijk van de huidige Mariahoef.

Figuur 85. Historische hoeve Maalbeek op een 17e eeuwse kaart (gegevens T. Ernst).
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Oud Schonenborg

Hoeve Oud Schonenborg werd in 1777 gesticht als ontginningshoeve op grote afstand van het 

dorpje Belfeld, maar wel op Gelders grondgebied. Een belangrijke aanwijzing doorvoor is een 

balk in de schuur met de volgende inscriptie (figuur 87): “ANNA 1777 DEN 26 JVNI IST DIESEN 

BAV AVFGEREICHT GOTT BEWARE ES VOR FEVR VND BRAND * HENRICVS ERKENS VND 

JOHANNA BEISLING EHELEVD * ME [in hoc signum] AME8 P E”

Deze locatie werd gekozen vanwege de gunstige (lees: minst slechte) landbouwmogelijkheden. 

Het gebied bestond uit zandbodems, die redelijk goed ontwaterd waren en een matige natuur-

lijke vruchtbaarheid hadden. Onduidelijk is in hoeverre deze stichting verband houdt met de her-

bouwde hoeve Maalbeek op het aangrenzende Guliks gebied. De hoeve Oud Schonenborg was 

eigendom van Henricus Erkens, en is vernoemd naar de eerste bewoner, Peter Schonenborg. De 

Figuur 86. Hoeve Maalbeek.

Figuur 87. Balk met inscriptie van hoeve Oud Schonenborg (bron: Hemmes, 2008).
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hoeve bestaat uit twee gebouwen, die parallel aan elkaar staan. Het eerste is een hoofdgebouw, 

bestaand uit een woning met staldeel; het tweede is een schuur. Dit boerderijtype is een vroeg 

voorbeeld van een ontwikkeling die zich in het laatste kwart van de 18e eeuw ontwikkelde. Tussen 

1810 en 1840 zijn de twee losse boerderijdelen aan elkaar verbonden middels een dwarsvleugel, 

waardoor een U-vormige plattegrond (carré-vorm) is ontstaan. Na 1840 is de bebouwing op de noord-

westhoek verdwenen, waardoor het hoofdgebouw niet meer vastgekoppeld was aan de dwarsvleugel 

(! guren 88 en 89). Mogelijk heeft deze ontwikkelin g plaatsgevonden tijdens herstelwerkzaamheden na 

een brand in 1894. Van 5 andere boerderijen in Belfeld is bekend dat zij oorspronkelijk een vergelijk-

bare indeling kenden, maar alleen Oud Schonenborg bestaat (gedeeltelijk) nog. Het gaat om de Grote 

Hoeve, (mogelijk) de Kleine Hoeve, boerderij de Rijth, de Theurenhof en de er naastgelegen, naam-

loze boerderij.

Figuur 88. Hoeve Oud en Nieuw Schonenborg op het kadastrale minuutplan (bron: Hemmes, 2008).

Figuur 89. Hoeve Oud 

Schonenborg.
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Het akkerareaal was enkele tientallen hectaren groot en had een halvemaanvorm in westelijke 

richting. Het werd in het westen omgeven met een beboste strook, die langs een pad lag dat 

tevens de grens van het cultuurland vormde. De overige gronden bij de boerderij waren ook onge-

schikt als akkerareaal en konden alleen als weidegrond worden gebruikt, mits het niet te nat was. 

In de loop van de 19e eeuw groeit dit complex door investeringen van Steyler kooplieden uit tot 

een omvangrijk landgoed. Het is eigenlijk de eerste grootschalige ontginning in het Meelderbroek. 

Het heeft misschien daardoor ook een eigen karakter door de houtsingels (in het verleden veelal 

wegen met laanbeplanting) van oude eikenbomen. Hoe deze singels in verband staan met de groei 

van het landgoed is (nog) niet duidelijk. Nog voor 1844 werd het bosgebied uitgebreid met enkele 

bosschages die in het aangrenzende gebied werden aangeplant. Deze bosschages werden tot het 

einde van de 19e eeuw (tussen ca. 1857 en 1896) geleidelijk uitgebreid, maar bleven vrij klein-

schalig. In 1915 omvatte het landgoed Oud Schonenborg ruim 70 ha.

Enkele patronen bij Oud Schonenborg die nu nog zichtbaar zijn in het landschap, dateren uit de 

late 18e/begin 19e eeuw (figuur 90). Zo volgt de Bosheide weg de halvecirkelvormige grens van 

het cultuurland van hoeve Oud Schonenborg. Ook de Nieuwe Dijk (nu: de Maalbekerweg) is een 

relatief oude route, die in 1805 is aangelegd. Die vormde vanuit Belfeld een korte weg naar hoeve 

Maalbeek, dwars door het Meelderbroek.

Nieuw Schonenborg

In 1915 kochten de Missiezusters uit Steyl het landgoed Schonenborg. Op minder dan 300 m wes-

telijk bouwden zij een nieuwe hoeve: de Arnoldushoeve, ook wel Nieuw Schonenborg genoemd. 

Deze naam is afgeleid van Arnoldus Janssen, die in 1889 de congregatie van de Missiezusters in 

Steyl had gesticht. Een gevelsteen in de voorgevel van het woonhuis herinnert hier nog altijd aan: 

‘In honoreem St Arnoldi 18-7-1915’. De landerijen vormden de belangrijkste bron van inkomsten en 

Figuur 90. Cultuurhistorische elementen bij hoeve Oud en Nieuw Schonenborg (bron: Hemmes, 2008).
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produkten voor het klooster. Aan de verkave-

lingspatronen is sindsdien weinig veranderd, 

hoewel door schaalvergroting later wel per-

celen zijn samengevoegd (Hemmes, 2008). 

Vooral ten noordwesten van Nieuw Schonen-

borg zijn deze oude patronen nog zichtbaar, 

wat wordt versterkt door de bomenlanen aan 

weerszijden van de Bosheideweg (! guren 91 

en 92). De religieuze achtergrond van de Mis-

siezusters op Nieuw Schonenborg is duidelijk 

zichtbaar in het landschap. Belangrijkste ele-

ment daarvan is het kapelletje met Christus-

beeld noordelijk van de boerderij. Daarnaast 

is in het bosje noordwestelijk van de hoeve 

een kunstmatige formatie van bakstenen 

opgeworpen, waarin een nis met sokkel voor 

een religieus beeld is uitgespaard.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de 

ontwikkeling van Oud en Nieuw Schonen-

borg wordt verwezen naar een bouwhisto-

risch onderzoek (Hemmes, 2008).

Figuur 91. Hoeves Oud en Nieuw Schonenborg en hun 

omgeving in 1844 (uit: Hemmes, 2008).

Figuur 92. Hoeves Oud en Nieuw Schonenborg en hun 

omgeving in 1906 (uit: Hemmes, 2008).
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8 De 19e en vroeg-20e eeuwse ontwikke-
lingen (1800-1940)

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen in Belfeld tussen ca. 1800 en 1930 geschetst. 

Daarbij is van belang eerst de totstandkoming van de grenzen van Belfeld te bespreken. Vervolgens 

wordt aandacht geschonken aan de infrastructuur, de ontwikkeling van de bewoningskernen, de ontwik-

keling van het buitengebied (het Meelderbroek in het bijzonder) en de uitbreiding van de cultuurgronden.

Met betrekking tot deze ontwikkeling vormen de diverse historische kaarten een belangrijke bron. 

Typerend is dat toponiemen op de Tranchotkaart als Loerberg en Bolenberg benamingen zijn van 

dialectnamen die slecht zijn omgezet (Landesvermesungsambt Nordrhein Westfalen, 1968). De 

correcte omzetting in het Nederlands is Loerbergen en Bolenbergen.

8.1 Bewegende grenzen worden vast

Hoewel het aannemelijk lijkt dat Belfeld vanaf de Franse tijd een stabiel, vastomlijnd geheel 

vormt, is dit niet het geval. De west, noord- en zuidgrens van Belfeld lagen inderdaad al lange 

tijd grotendeels vast, maar dat geldt niet voor de oostgrens. De zuidgrens werd vanaf de Schel-

kensbeek gevormd door de Kalde Graaf, een scheidingsgreppel met Beesel die in elk geval al 

rond 1730 bestond (figuur 93).

Figuur 93. De Kalde Graaf.
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Het Meelderbroek vormde eeuwenlang de grens tussen de hertogdommen Gulick en Gelre. Behalve 

territoriale grenzen was er ook sprake van ‘gebruiksgrenzen’ tussen (gemeenschap pelijke) weidegron-

den van de verschillende dorpsgemeenschappen enerzijds en particuliere gronden en gemeenschap-

pelijke gronden anderzijds. De ‘Charte vom Meerlenbruch’ uit 1792 geeft een goed beeld van deze 

verschillende grenzen (! guur 94). Het merendeel va n deze grenzen bestond uit ‘zichtlijnen’ tussen 

grensstenen; deze lijnen zijn in het broeklandschap niet afgebeeld op historische kaarten. De boog-

vormige Bosheideweg ter hoogte van Maalbeek is een van de weinige plekken binnen het broekgebied 

waarbij een gebruiksgrens tussen landbouwgrond en gemeenschappelijk grond nog duidelijk zicht-

baar in het landschap aanwezig is. De grens tussen Gulick en Gelre lag iets oostelijker, maar is daar-

entegen geheel verdwenen. Deze grens is ten zuiden van Maalbeek tot aan de huidige rijksgrens (ten 

noorden van grenssteen 931) grotendeels bewaard is gebleven. Dit is opvallend omdat hier uitsluitend 

sprake kan zijn geweest van een zichtlijn, niet van een landschappelijk kenmerk.

Na de Franse tijd was hier (weer) onenigheid over ontstaan. Pruisen wilde de Maas als grens met 

Nederland nemen, maar die poging strandde op het Congres van Wenen in 1815. In plaats daar-

van werd onder meer (voorheen Guliks) Tegelen nu Nederlands, dat anders Pruissisch zou zijn 

geworden. Dit maakte wel enkele kleine grenscorrecties noodzakelijk, die in 1817 werden doorge-

voerd. Hierdoor werd Belfeld uitgebreid met een strook land op het Hoogterras die voordien Pruis-

sisch was. In ruil daarvoor werd een strook Belfelds gebied zuidelijk van de Maalbeek aan Prui-

sen overgedragen. De grens in de zuidoost hoek van de gemeente volgde nog steeds de Grijze 

Paal, die op oude kaarten wordt genoemd. Tegenwoordig wordt die vergezeld door grenspaal 430. 

Hoewel wegens de grenscorrectie van 1817 de oudere grens kwam te vervallen, werd zij toch 

opgenomen in de kadastrale secties van de gemeente Belfeld (figuur 95).

Figuur 94. De ‘Charte vom Meerlenbruch’ uit 1792 (gegevens T. Ernst).
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8.2 Infrastructuur

Spoorlijn, wegen en paden

In 1837 werd onder Belgisch bestuur van koning Leopold I de rijksweg Roermond-Venlo aangelegd. 

Om kosten van het verharden van de weg terug te verdienen, werd een tolplaats op het Beelenhuis 

ingericht. Aan het heffen van deze belasting werd in het begin van de 20e eeuw een eind gemaakt. Van 

groot belang voor (de versnippering van) Belfeld, was de aanleg van de spoorlijn Maastricht-Venlo, 

die in 1865 in gebruik werd genomen. Deze verbinding was van groot belang voor de ontwikkeling van 

de Belfeldse kleiwarenindustrie. De spoorlijn werd ter hoogte van de dorpskern in de vorm van een 

spoorviaduct aangelegd, waardoor er een tunnel ontstond. Op de historische kaart van 1896 staat 
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Figuur 95. Het gebied dat sinds de grenscorrectie van 1817 deel uitmaakt Belfeld (rood = grens tot 1817; blauw = 

grens vanaf 1817).grens.
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die aangegeven als ‘tunnel’. Deze tunnel is ook wel bekend als ‘Den Baog’, maar feitelijk is deze 

benaming onjuist omdat het viaduct nooit een ronde boog heeft gehad. In 1894 werd tevens een 

halteplaats aangelegd, die even ten zuiden van de kern Belfeld lag. Deze halte is inmiddels opge-

heven, maar de stationsgebouwen zijn intact gebleven en hebben een woonbestemming gekregen 

(figuur 96). Het oude kapelletje in Geloo lag juist op de geplande spoorlijn en moest in 1865 ver-

dwijnen; de nieuwe kapel werd voltooid in 1868. Het kapelletje was erg klein en begon langzaam 

te vervallen. In maart 1938 werd het afgebroken, maar al op 15 mei van dat jaar werd de nieuwe 

kapel ingezegend. Tijdens een voltreffer van een bom werd de nieuwe kapel in de nacht van 8 op 9 

april 1943 geheel weggevaagd. Zie figuur 97 voor de infrastructuur van het dorp Belfeld vóór en na 

de aanleg van de spoorlijn.

Figuur 96. Voormalige 

halteplaats aan de spoor-

lijn Maastricht-Venlo uit 

1894. Zij is inmiddels 

opgeheven en de stations-

gebouwen hebben een 

woonbestemming.

Figuur 97. Uitsneden van de topografische kaarten vóór (links) en na (rechts) de aanleg van de spoorlijn.
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Onder invloed van de industrialisatie ontwikkelde Belfeld zich verder in de 19e eeuw. De hoofdverbindin-

gen vanuit Belfeld waren nog steeds de bestaande Roermond-Venlo (nu: Rijksweg), de weg naar Geloo 

en het gehuchtje Leemhorst, de Nieuwe Dijk naar de Nieuwe Erf en Maalbeek. Bestaande wegen werden 

verhard, verbreed of geschikt gemaakt voor het goederenvervoer (! guren 98, 99 en 100).
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Figuur 98. Belfeld in 1805 op de Tranchotkaart (Landersvermessungsambt Nordrhein Westfalen, 1968).
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Figuur 99. Belfeld in 1837-1844 (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990).
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Figuur 100. Belfeld in 1838-1857 (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990).
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Figuur 101. Belfeld in 1896 (Uitgeverij Nieuwland, 1990).
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Ook werden nieuwe wegen aangelegd. In 1890 werden Malbeck en Belfeld verbonden met een weg 

dwars door het Meelderbroek (figuur 101). Deze weg was al kort na 1805 aangelegd, maar nog niet 

geschikt voor het vele vervoer. In 1867 was het Hoogterras al toegankelijk gemaakt door twee rechte 

paden met korte verbindingsstukken. Deze rechte paden liepen evenwijdig aan de Tegelse grens. In 

het Maalbekerbos, oostelijk van de Hovenheide zijn in die tijd ook rechte paden aangelegd, maar in 

de Hovenheide was in 1934 weer een deel van die paden verdwenen (figuur 102).

Ook in de crisisjaren in de jaren 1930 werd de infrastructuur in Belfeld sterk verbeterd. Diverse nieuwe 

wegen werden verhard, zoals de weg naar het voetveer over de Maas, de route van Maalbeek over het 

Hoogterras naar Duitsland, de Groenstraat (gedeeltelijk), de weg naar het spoorstation (gedeeltelijk), de 

zuidelijke weg langs de Grote en Kleine Hoeve (gedeeltelijk) en stukken van de weg Bolenberg-Geloo.

Figuur 102. Topografische kaart van 1934 (gegevens gemeentearchief Venlo).
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De Maas en andere waterwegen

De belangrijkste waterlopen in Belfeld in deze periode zijn de Maas, de Schelkensbeek, de Soersbeek, 

de Molenbeek, de Aalsbeek en het nieuwe traject van de Gansbeek. De ontwikkeling van de steenkool-

industrie in Zuid-Limburg en de omgeving van Luik maakte een betere scheepvaartverbinding naar het 

noorden noodzakelijk. De Maas was hiervoor niet geschikt. Delen van de rivier waren altijd al in droge 

seizoenen moeilijk bevaarbaar geweest, maar in de 19e eeuw verslechterde de situatie omdat Maas-

water werd afgetapt voor de Zuid-Willemsvaart en andere zijwateren. In 1919 werd op de plaats waar 

zich tot dan toe en eiland in de Maas bevond, een stuw met schutsluis gebouwd om die bevaarbaar te 

maken voor schepen met een laadvermogen tot 2000 ton (! guur 103).

Bijna een halve eeuw eerder, in 1876, werd een nieuwe loswal aangelegd aan de Maasstraat; 

ongeveer 1,5 km zuidelijker van de oudste losplaats ter hoogte van Geloo aan de Maas. Het jaar 

erop werd hier een officieel voetveer tussen Belfeld en Ooijen ingesteld. Het veer hield tot de jaren 

1930 een officiële functie. Het voetveer over de Maas, ter hoogte van de kern van Belfeld, is nog 

aangegeven op de topografische kaart van 1934 (zie figuren 96 en 97). Mogelijk zag men voor 

1877 geen noodzaak tot het aanleggen van een voetveer, waarschijnlijk in verband met de goede 

verbinding over de Maas in het nabijgelegen Steyl (Steyl-Baarlo) en Reuver (Reuver-Kessel). 

Belfeld was echter niet de enige plaats in de regio waar een verbinding met de overzijde van de 

Maas ontbrak; hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Lomm. In 1906 werd de loswal vernieuwd, en na 

de Maaskalanisatie werd die in 1926 nogmaals verbeterd in verband met de nieuwe, verhoogde 

waterstand in de Maas. Pas na 1945 nam het gebruik van de loswal af, ten gunste van het weg- en 

spoorvervoer.

In deze periode zijn de Soersbeek en de Molenbeek volledig veranderd. In 1867 waren de stroom-

gebieden van beide beken al onderling verbonden door de Leijgraaf langs de Bolenberg en Nieuw 

Erf naar Geloo. In 1934 was de ontwatering van het Meelderbroek verder verbeterd door de uit-

breiding van het netwerk ontwateringsgreppels; deze werkzaamheden vonden onder meer plaats 

in het kader van de werkverschaffing (§ 8.5).

Figuur 103. Stuw in de Maas 

bij Belfeld.
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8.3 Bevolkingsgroei, toenemende welvaart en bebouwi ng

Ontwikkelingen in de dorpskern

Tot 1820 leefde vrijwel de hele bevolking in Belfeld van de landbouw (figuur 104). Pas in het begin 

van de 19e eeuw verandert dit. Aanvankelijk was de enige industrie zeer kleinschalig en bestond 

enkel uit spinnen en weven, maar ook werkzaamheden in de klei-industrie beginnen in de jaren 

1820. Ondanks deze beginnende industrie bevatte Belfeld in 1850 nog steeds de drie zelfde kernen: 

Belfeld, Bolenberg en Geloo. Tot 1940 maakten de kernen een sterke groei in inwoneraantal door 

vanwege de groeiende industrie en de aantrekkingskracht van de industriële infrastructuur. Dit had 

onder meer grote gevolgen voor het Godshuis. In het voorjaar van 1839 werd de oude kerk (figuur 

105), die reeds lang in vervallen staat verkeerde en slechts 200 personen kon bevatten, afge broken. 

Op 22 september het jaar erop werd de nieuwe Waterstaats kerk ingewijd en in gebruik genomen. In 

deze kerk konden tweemaal zoveel mensen. Toch was deze kerk is 1911 al te klein, aangezien de 

parochie toen 1200 inwoners had. Eind 1912 werd de kerk, die ook bouwvallig was, afgebroken en 

op 5 april 1914 werd de nieuwe, Neo-Romaanse kerk ingezegend.

De nederzettingsstructuur in dit tijdvak had het karakter van lintbebouwing aan de Rijksweg (zie 

figuren 91 t/m 94). De mate van bebouwing nam in de oude gemeentekern toe, vooral langs de 

oude uitvalswegen naar Geloo, Nieuw Erf en Bolenberg. Aan weerszijden van deze wegen is de 

bebouwing gestaag toegenomen. Ook de kleiwarenindustrie nam toe en was hoofdzakelijk geves-

tigd in (de naaste omgeving) van de kern Belfeld. Andere ingrepen zijn kleinschalige afgravingen, 

zoals de Kozakkenberg die bij de stuw aan de Mergelstraat lag. Die is vernoemd naar de Kozakken 

die hier in 1814 een uitkijkpost hadden. In 1924 werd hij afgegraven.

Om de groeiende bevolking te voorzien van faciliteiten en de leefbaarheid van het dorp op peil te 

houden, werden tussen 1876 en 1930 verschillende belangrijke gebouwen en industriële terrei nen 

Figuur 105. De oude 

Waterstaatskerk van 

Belfeld uit 1839 (uit: 

Driessen, 1971).
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Figuur 104. Verspreiding van vindplaatsen uit de Nieuwe tijd.
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aangelegd, zoals drie scholen (1890, 1917 en 

1930), het station met spoorwegemplacement 

(1894), het postkantoor (1906), een nieuwe 

kerk (1912) en het gemeentehuis (1916; figuur 

106). De oude kern van Belfeld bood onvol-

doende ruimte om deze nieuwbouw een plaats 

te bieden. Daarom ontwikkelde zich lintbe-

bouwing langs de belangrijkste hoofdwegen, 

zoals de Rijksweg, Schoolstraat, Julianastraat 

en Wilhelminastraat. Bovendien werd voor het 

gemeentehuis een marktplein aangelegd, dat 

lange tijd het enige plein in het dorp zou zijn.

Kern Bolenberg

Na 1850 deed zich op de Bolenberg een invul-

ling van de lineaire nederzettingsstructuur 

voor, hoofdzakelijk langs de Bolenbergweg.

Kern Geloo

In de kern Geloo deed zich een vergelijkbare 

ontwikkeling voor als in de kernen Bolenberg 

en Belfeld, namelijk een invulling van de line-

aire nederzettingsstructuur richting Belfeld. Daardoor nam het isolement van Geloo aanzienlijk af. 

Ook op de voormalige akkers oostelijk van Geloo nam de bebouwing toe.

Overige bebouwing

De overige bebouwing lag verspreid in Belfeld (figuur 107) over het ontgonnen Meelderbroek en 

in mindere mate op het Hoogterras. In het Meelderbroek stond sinds 1915 de St. Arnoldushoeve 

(Nieuw Schonenborg) en er waren twee agrarische nederzettingen gekomen.

8.4 Ontwikkelingen in en ontginning van het buiteng ebied

Ondanks deze toenemende bebouwing waren grote delen van Belfeld tot ver in de 19e eeuw in 

gebruik als woeste gronden: bos en (natte) heide. Deze woeste gronden waren aanvankelijk in 

het kader van het boerenbedrijf van groot belang als weidegrond; in het Meelderbroek (figuur 108) 

kon aan de voet van het Hoogterras mogelijk ook op kleine schaal turf worden gestoken. Met de 

opkomst van de industrie en de kunstmest op het einde van de 19e eeuw konden deze gronden 

een andere bestemming krijgen. Een andere factor was de verkoop van de woeste gronden door 

de gemeente vanaf 1820 om op die manier de hoge schulden die na de Franse tijd waren ontstaan, 

te saneren. Door de verkoop kwamen grote delen van de voormalige woeste gronden in particu-

liere handen terecht.

Figuur 106. Het gemeentehuis van Belfeld met bijbeho-

rend plein (foto L. van Meijel).
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Figuur 107. Ontwikkeling van de bebouwing.
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Het grootste deel van de woeste gronden werd in beslag genomen door het Meelderbroek, een 

groot moerassig gebied dat van nature slecht ontwaterd was. Daar vonden in de 19e eeuw dan ook 

verreweg de grootste en meest ingrijpende ontwikkelingen plaats.

Meelderbroek

Het Meelderbroek werd in de loop van de 19e eeuw geleidelijk aan ontgonnen, maar de ontginnin-

gen namen een vlucht in 1873 met de komst van burgemeester Janssen. Deze maakte werk van 

de aanleg van wegen, waterlopen en de ontginning van het Meelderbroek (Ernst, 2010b). De ont-

ginningen vonden plaats vanuit enkele wegen en aangelegde ontginningsassen, bij hun aanleg 

werd gebruik gemaakt van de natuurlijke omstandigheden. Van oorsprong kende het Meelderbroek 

maar twee natuurlijke waterlopen: de Molenbeek en de Soersbeek. De Molenbeek ontspringt in 

een (huidig) droogdal dat begint bij het Galgeven in Duitsland boven Maalbeek en volgt de natuur-
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Figuur 108. Ontginningsassen in het Meelderbroek.
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lijke afwatering van het Meelderbroek. Zij stroomt in noordwestelijke richting naar de hoek van de 

Venweg/Leijgraafweg, vandaar in noordoostelijke richting verder om uiteindelijk bij de Leemhorst 

in de Aalsbeek uit te monden. Een kilometer zuidelijker stroomde de Soersbeek, die haar bron had 

tegen de voet van de steilrand nabij het ‘Praothoes’. Via een wijde boog stroomde de beek naar 

de Grote Hoeve om onder de naam Gaesbeek de stuifduinen te doorkruisen en uiteindelijk in de 

Schelkensbeek uit te monden.

Oudere wegen in het Meelderbroek zijn de Veeweg/Rijfferstraat/Brachterweg, en de verbinding 

Mergelstraat/Geloër Kapelweg/Kapelweg/Venweg/Aan de Loerdijk. De meest ‘recente’ verbinding 

wordt gevormd door de in 1805 aangelegde Nieuwe dijk, een Franse handelsweg tussen het dorp 

Belfeld en Kaldenkirchen; nu de Oude Tolweg en Maalbekerweg.

In feite kan het Meelderbroek in het opzicht van de ontginning in 4 gebieden worden opgesplitst:

1. De beemden langs de Molenbeek, ten noordwesten van Nieuw Schonenborg. Hier werd de 

eerste ontginningsas aangelegd in de 17e eeuw. Vermoedelijk stond die in verband met Oud 

Schonenborg (gesticht in 1777). In de loop van de 19e eeuw groeide het complex door investe-

ringen uit tot een omvangrijk landgoed. Nieuw Schonenborg is de eerste grootschalige ontgin-

ning in het Meelderbroek. Hoe de oude houtsingels die de eerste ontginningsas in het eigenlijke 

broek vormde, in verband staan met de groei van het landgoed is (nog) niet duidelijk. Langs de 

westelijke zijde ligt een smalle strook die volgens een beemdenstructuur is verkaveld in bos 

en weiland. Vanuit deze hoofdas werden later enkele parallelle wegen aangelegd, waardoor de 

ontginning in zuidelijke richting werd uitgebreid.

De ontginningsas (Broekstraat) ligt in het verlengde van de Groenstraat en dateert mogelijk uit 

1873. Die werd later in de 19e eeuw min of meer als uitvalsbasis benut om de rest van het Meel-

derbroek verder in te richten. Daar is de inrichting beduidend jonger en anders georiënteerd. 

Door de aanleg van een diepe ontwateringsgreppel door de paters van het Steyler Missiehuis in 

1912, kon dit deel van het Meelderbroek worden ontgonnen. Vermoedelijk werd hiertoe in eerste 

instantie de Soersbeek verdiept, wat de afwatering weliswaar verbeterde, maar het zou tot na 

1870 duren tot het gebied daadwerkelijk zou (kon) worden omgezet in cultuurland. De meeste 

wegen in het Meelderbroek hangen samen met de ontginningen in deze periode.

2. Het gebied grenzend aan het noordelijke deel is gerelateerd aan de Nieuwe Dijk (Maalbekerweg), 

min of meer Oost-West. Belangrijke ontwikkeling was de aanleg van een ontwateringsgreppel in de 

lengterichting (Noord-Zuid) van het gebied, die aansluit op de Molenbeek. Langs deze greppel heeft 

een strakke verkaveling plaatsgevonden: er liggen grote en kleinere, blokvormige kavels van weide, 

heide en bos. De aanplant bestond onder meer uit naaldhout. Opgenomen in deze percelen zijn het 

Maalbeekerbemd en visvijvers direct zuidelijk van dit broekbos, die tussen ca. 1805 en 1844 werden 

gegraven. De centrale as dwars door het Meelderbroek werd gevormd door de Broekstraat, die in 

1873 parallel aan de Maalbekerweg is aangelegd. Zij vormt scheiding van delen 2 en 3.

3. Het deel zuidelijk daarvan is aanzienlijk groter en heeft lange tijd uit weidegrond bestaan. Dit 

gebied was gemeentegrond, waar tegen een vergoeding tot ca. 1900 koeien konden worden 

geweid. Het staat dan ook op de topografische kaart van 1896 aangeduid als “gemene weide 

van Belfeld”. Het werd doorsneden door de Soersbeek, die in deze periode al voor een fors 

deel werd omgeleid en rechtgetrokken. Hoewel de Soersbeek in oorsprong natuurlijk is, is zij 
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mogelijk voor 1805 in oostelijke richting verlengd. Er zijn vanuit bodemkundig en landschappe-

lijk oogpunt namelijk geen aanwijzingen voor een beekdal of andere vorm van een natuurlijke 

waterloop. De beek (Gaesbeek) heeft een natuurlijk dal uitgesleten tot aan hoeve Grote Hoef, 

vermoedelijk is zij van daaruit verlengd naar het Meelderbroek, om dat te ontwateren. Bij de 

ontginning van het Meelderbroek werd de Soersbeek (herhaalde) malen verlegd om uiteindelijk 

zelfs geheel te verdwijnen. Alleen de bovenloop van de Soersbeek, oostelijk van de Koelesweg, 

wist zich tot 1928 te handhaven als natuurlijke meanderende waterloop. Dit geldt echter niet 

voor het brongebied, ten oosten van de Bovenste Schorfweg. Dat gebied werd in de eerste helft 

van de twintigste eeuw door klei- en zandwinning ‘overhoop’ gehaald.

 Een andere functie van de gemene gronden was die van wingebied van ijzeroer. De gemeente 

Belfeld verkocht in 1872 ijzeroer uit gemeentegronden aan een hoogovenbedrijf bij Ruhrort; in 

beide volgende jaren werd ruim 1000 m³ geleverd (Renes, 1999). Omdat het een gemeentelijk con-

tract betreft, heeft dit betrekking op dit deel van het Meelderbroek. Tijdens archeologisch onderzoek 

is midden in het Meelderbroek een concentratie brokken ijzeroer aangetroffen, die uit klein gruis tot 

halfvuistgrote brokken bestaat (Schepers e.a., 2008). Deze concentratie duidt op de winning van 

ijzeroer in deze omgeving. Juist aan de voet van hellingen zoals die van het Hoogterras, ontstaan 

als gevolg van uittreding van grondwater dat rijk is aan ijzermineralen, vaak concentraties van ijzer-

oer in de vorm van oerbanken. Een dergelijk gebied kan geschikt zijn voor ijzerwinning. De concen-

tratie ijzeroer is een restant van hopen ijzeroer, dat na winning op hopen werd opgeslagen. In 1884 

werd een tweede aanvraag bij de gemeente ingediend om ijzeroer te leveren, maar onbekend is of 

die werd geëxploiteerd.

 Op het Elshout is een beeldje van ijzer of zilver 

van een Romeins of! cier gevonden. Het heeft roe-

staanslag, maar desondanks betreft het vermoe-

delijk een beeldje uit de Renaissance (mededeling 

T. Ernst, september 2010; ! guur 109).

4. Het meest zuidelijke deel bestaat uit een smalle 

strook bos- en heidepercelen, die zijn georiën-

teerd op de gemeentegrens met Beesel. Die 

grens lag (toevallig?) vrijwel parallel met een 

deel van de bestaande weg.

Door deze ontwikkelingen was binnen 50 jaar 

minder dan de helft van het Meelderbroek over en 

in 1896 was het Meelderbroek voor een flink deel 

in cultuur gebracht. Zowel de Molenbeek als de 

Soersbeek verdwenen waarschijnlijk in de jaren 

1870 en 1880. De Molenbeek kreeg een meer 

oostelijke ligging (de huidige loop langs de Molen-

beekweg) terwijl de Soersbeek zelfs geheel ver-

dween. In de plaats daarvan werd verder zuide-

lijker een nieuwe waterloop gegraven: de nu nog 

bestaande Kuhlesgraaf. 
Figuur 109. Beeldje van ijzer of zilver van een 

Romeins officier (uit: Driessen, 1971).
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De ontginning van het Meelderbroek was voltooid in de jaren 1930, toen het geheel was omge-

zet in een grootschalig landbouwgebied (figuur 110). Het kenmerkte zich door haar open karakter, 

lange, rechte wegen (figuur 111), grote, blokvormige verkavelingen en de aanwezigheid van groot-

schalige landbouwbedrijven.

Figuur 110. Grote, rechte 

percelen in het Meelder-

broek van Steep Ridge 

Valley, afgeleid van de 

steilrand met het Hoog-

terras.

Figuur 111. Rechte wegen 

in het Meelderbroek.
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8.5 Uitbreiding van de cultuurgronden

De akker- en landbouw speelde van oudsher een grote rol, zo niet de enige, in Belfeld. In de periode 

1850 werd dit definitief doorbroken, niet alleen door de opkomst van de keramische industrie, maar 

ook door de opkomst van de glastuinbouw.

In het begin van de 19e eeuw lagen de akkerlanden in een lange, smalle strook op het Midden-

terras. Deze akkerlanden waren verdeeld in het Looerveld in het noorden, een strook akkers 

langs de Maas met de Ek-Kamp, het Maasveld, het Oo(i)veld, de Huisacker, het Dekschipveld. 

Op de flank van het Middenterras lagen enkele kleinere kampen en grotere akkercomplexen. Dit 

waren de Kemp, de Broekkant, de Nieuwe Erven, het Groot Hover veld en het Klein Hover veld. 

De akkers langs de Maas en die oostelijk van Belfeld werden gescheiden door een brede strook 

stuifzand. Het overgangsgebied van de akkers naar de woeste gronden werd gevormd door wei-

degronden en ingericht als akkers waar incidenteel fruitbomen. In het zuiden van Belfeld over-

heersten de akkerlanden met fruitbomen, terwijl oostelijk van Geloo veel weidegronden lagen. Hier 

versmalde het Meelderbroek, dat hier bovendien ontwaterd was door de Molenbeek. Verder lagen 

bij Maalbeek en Oud Schonenborg akkers, fruitboomgaarden en weilanden. Dit agrarisch gebruik 

was relatief beperkt, en verdere ontginningen werden belemmerd door de te geringe mestproduc-

tie en de slechte bodemgesteldheid (te droog, reliefrijk en stuifgevoelig stuifzandgebied en te nat 

broekgebied).

Het Hoogterras werd in de eerste helft van de 19e eeuw grotendeels beplant met naaldhout, dat 

later zou worden gebruikt voor de mijnbouw en had een blokvormige verkaveling. Alleen de hellin-

gen bleven uit heide bestaan.

In het midden van het Meelderbroek werd een grote boomkwekerij (Faassen-Hekkens) gevestigd. 

Langs de grens met het Hoogterras lagen percelen met houtbeplanting; zowel loof-, naalbos als 

gemengd bos. In de oostelijke strook van het broek overwogen weilanden, terwijl vanuit het westen 

steeds meer akkers werden aangelegd. In de voormalige uiterwaarden van de Maas was het 

grondgebruik nauwelijks veranderd. Hier waren voornamelijk weilanden. Mogelijk hield dit verband 

met de hogere waterstand in de Maas vanwege de voltooiing van de stuw. Het dal van de Schel-

kensbeek was als broekbos in gebruik.

Na de ontginningen tot in de jaren 1930 zijn de land- en tuinbouwgebieden bij de kern van Belfeld 

aangelegd op de middellage zandgronden gesitueerd. De oostelijker gelegen, lagere gebieden zijn 

in gebruik als grootschalig landbouw gebied, natte weilanden langs de Aalsbeek en het dal van 

de Molenbeek, en kampen in vlakke opduikingen. Het Hoogterras is nu nog steeds overwegend in 

gebruik als naaldbos, evenals de hellingen en de droogdalen; in het dal van de Maalbeek groeit 

een broekbos.
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9 De keramische industrie (1868 tot heden)

De keramische industrie is verreweg het meest bekend in Belfeld. Terecht, maar er waren tijdelijk 

ook een kleinschalige vormen van nijverheid in Belfeld, zoals het spinnen (spinning) en weven, die 

met name in de eerste helft van de 19e eeuw werden beoefend. Spinnen van vlas en wol was een 

echte vrouwelijke huisnijverheid, die vooral in de winter werd beoefend. Weven daarentegen was 

echter geen bijkomstige nijverheid, maar dagelijks werk voor een ambachtsman. Een derde vorm 

van kleinschalige industrie van Belfeld was die van molenaar, die men beoefende op de Malbecker 

watermolen die in 1817 bij Belfeld hoorde. Het molenbedrijf eindigde in 1883. In 1912 kreeg Bel-

feld een nieuwe graanmolen, ditmaal aan de Schoolstraat.

9.1 Keramische industrie in Belfeld vóór 1868

De keramische industrie speelt, na de Romeinse tijd, pas vanaf het midden van de 17e eeuw weer 

een rol. Tussen ca. 1650 en 1750 komt steenbouw op in de regio en neemt ook in Belfeld een 

steeds grotere rol in, hoewel die relatief bescheiden is ten opzichte van die van het naburige Tege-

len. De oudst bekende bron over veldbrandovens in Belfeld dateert uit 1657 (Luys, 1996). De oudst 

bekende bakstenen in Belfeld zijn gebruikt op de boerenvluchtschans uit 1600-1640 (Tichelman, 

2004). Ook zijn volgens Driessen (1971) bakstenen verwerkt in de kerkmuur uit 1697. In 1715 werd 

in Belfeld veldbrandoven gebouwd waar de bakstenen werden gebakken die werden gebruikt om 

de kerk en huizen mee te herstellen, die veel hadden geleden van ouderdom, maar ook van de 

doortrekkende Franse en geallieerde legers van de Successieoorlog. Ondanks voorschrift van de 

Staten-Generaal der Nederlanden in 1731 om dakpannen te gebruiken in Belfeld, evenals de Oos-

tenrijkse regering in 1755, zijn geen gegevens over pannenbakkerijen hier in de 18e eeuw bekend.

De steenovens van voor 1800 waren tijdelijke veldbrandovens die werden gebouw naar gelang de 

behoefte. Zo’n veldoven bestond uit op elkaar gestapelde, zongedroogde bakstenen die werden 

gescheiden door ruimtes die werden opgevuld met hout of kolengruis. De stenen die zich het dichtst 

bij het vuur bevonden, werden eerder hard gebakken; stenen die zich verder van het vuur bevonden 

werden zachter gebakken en werden alleen voor de binnenmuren van huizen gebruikt. Een partij 

brandde een week in de oven en moest vervolgens drie weken afkoelen. Het branden vond meestal 

plaats in de herfst. Tussen oktober en april werd niet gewerkt in de steenbakkerij, omdat invallend 

vorst een hele partij stenen kapot kon doen vriezen waardoor die waardeloos werd (Luys, 1996).

9.2 Opkomst van de pannenindustrie in 1868

De industriële ontwikkeling in Belfeld startte aanvankelijk langzaam. In 1868 vestigde zich de 

eerste pannenfabriek in Belfeld en in 1869 werd een tweede bedrijf gebouwd. De bedrijven werden 

vooral gevestigd op het heideterrein tussen Belfeld en Geloo, deze gebieden waren tot dan toe 

alleen in gebruik als gemeenschappelijke woeste gronden van de gemeenschap, waar schapen 
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werden geweid, heiplaggen werden gestoken en der-

gelijke. Alleen de bedrijven Van Cleef (1875; ! gur en 

112 en 113) en Houben en Steegh (1892) weken hier 

van af. Reden hiertoe voor het laatste bedrijf was 

de nabije spoorwegverbinding Breda-Maastricht. 

Die werd aangelegd in 1865 en maakte vervoer veel 

zekerder, omdat treinen onder alle omstandigheden 

en in alle seizoenen konden rijden.

9.3 Uitbreiding van de keramische industrie

1876-1914

Hoewel tot 1876 de bouwnijverheid in Nederland bloeide, werd vanwege de hoge vervoerskosten per 

spoor en sterke Tegelse concurrentie de uitbrei-

ding van de keramische industrie afgeremd. Na 

1877 was sprake van stilstand of zelfs achteruit-

gang. Het aantal pannenbakkerijen bleef gelijk, 

en in 1885 kreeg Belfeld zijn eerste steenoven. 

Die werd gebouwd op de Kerkberg en in 1887 

volgde een tweede steenoven in het Eckschip 

langs de Maas. Rond 1900 nam de vraag naar 

bouwprodukten en rioleringsbuizen sterk toe 

als gevolg van bevolkingsgroei en economische 

vooruitgang (! guur 114). De fabricage van 

deze buizen zou zich onder meer in Belfeld 

Figuur 112. Advertentie van de Gebr. Van Cleef (uit: 

Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 113. De pannesjop Van Cleef in Geloo (uit: Driessen, 1971).

Figuur 114. Het personeel van Janssen-Dings omstreeks 

1910 (uit: Ickenroth e.a., 1994).
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concentreren. In 1891 werden al drie nieuwe pannenfabrieken gebouwd en er zouden er nog enkele 

volgen. In het midden van de jaren 1890 breidden Houben en Steegh (! guren 115 en 116) hun stoom-

pannenfabriek in Belfeld uit met een gresbuizenfabriek (! guur 117). Het was het eerste bedrijf dat 

stoomkracht ging gebruiken bij het delven van klei in 1908. In 1909 ging het bedrijf deel uitmaken 

van de N.V. Nederlandsche Gresbuizen Indu strie, in de volksmond ‘De Gres’ genoemd. Ook zouden 

er rond 1900 nog drie steenovens worden ge bouwd in de kern van Belfeld, in het Eckschip en op de 

Kerkberg. Aanvankelijk waren deze keramische bedrijven seizoensgebonden en waren vooral boeren 

tevens werkzaam in deze industrietak. Pas in de loop van de 20e eeuw gingen de bedrijven geleidelijk 

over op continue productie.

Figuur 115. De fabriek van 

Houben & Steegh in 1905 (uit: 

Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 116. Briefhoofd van Houben & Steegh in 1910 (uit: Ickenroth e.a., 1994).
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Ten behoeve van de grondstofvoorziening werd lange tijd met karren gewerkt, maar rond 1900 

werden drie tramverbindingen aangelegd naar het Hoogterras. Dit gebied was door enkele kleine 

grenscorrecties in 1817 aan Nederland toegevoegd, en zou van groot belang voor de keramische 

industrie in Belfeld blijken te zijn. Transport van de produkten vond veelal plaats per spoor, omdat 

de losplaats en laadkades aan de Maas in slechte staat verkeerden en de Maas vaak niet of slecht 

bevaarbaar was, waardoor schepen slechts gedeeltelijk konden worden geladen. Pas na 1926, 

toen de Maas gekanaliseerd en goed bevaarbaar werd, werden de los-en laadkades verbeterd en 

nam transport over de Maas toe. De loswal in Tegelen werd steeds frequenter gebruikt en vanaf 

1950 speelde de Belfeldse loswal geen rol van betekenis meer voor de kleiwarenindustrie. De klei 

werd aanvankelijk alleen op Nederlands grondgebied gewonnen, maar toen deze groeves uitgeput 

raakten, gingen de Belfeldse bedrijven hun klei winnen in het aangrenzende gebied in Duitsland 

(figuren 118 en 119).

1914-1945

Gedurende WO I nam de productie af. Dit werd veroorzaakt doordat de export naar Duitsland en 

België werd stopgezet, op Duits gebied geen klei mocht worden gedolven en er geen Duitse kolen 

meer werden aangevoerd. Daarnaast liepen ook de bouwactiviteiten terug. Door deze ontwikkeling 

nam de werkloosheid toe. Na de oorlog nam de export van dakpannen naar België en Frankrijk 

Figuur 117. Inzetten van gresbuizen in de oven (uit: 

Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 118. Kleigroeve van Janssen Dings in ca. 1930 ter 

hoogte van grenspaal 432 (uit: Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 119. Kleitram van Van Cleef (uit: Ickenroth e.a., 

1994).
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sterk toe, vanwege een hoge vraag in verband met de vele herstelwerkzaamheden. Door diverse 

factoren daalde de export na korte tijd weer.

Eind jaren 1920 werd er steeds minder gebouwd vanwege de grote economische crisis. Door de toe-

nemende concurrentie daalden de prijzen en nam de werkeloosheid toe. Sommige bedrijven werden 

zelfs stilgelegd, zoals dat van Janssen-Dings (figuur 120). Dat bedrijf startte in 1930 met de bouw 

van een grote ringoven en schoorsteen, die in 1931 in productie werd genomen (figuren 121 en 

122). De capaciteit nam enorm toe, maar door de economische crisis kwam de uitbreiding op een 

ongunstig tijdstip. Het is dan ook de laatste ringoven die in Noord-Limburg werd gebouwd. Pas 

in 1937/1938 trad het economisch herstel in. In deze periode ontstond vanuit de grofkeramische 

bedrijven ook interesse voor de fijnkeramiek. Deze nieuwe bedrijfstak richtte zich vooral op religi-

euze en profane beeldjes, vazen, serviezen, etc.

Figuur 120. Het personeel van Cleef 

omstreeks 1925 (uit: Ickenroth e.a., 

1994).

Figuur 121. Nieuwe ringoven 

van Janssen-Dings in 1931 

(uit: Ickenroth e.a., 1994).
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9.4 Een laatste opleving na de Tweede Wereldoorlog en snel verval

Na WO II nam de bouwnijverheid sterk toe. Bedrijven breidden zich uit en verhoogden de productie. 

Ook werden er nieuwe bedrijven opgericht. In de jaren 1960 vonden er belangrijke innovaties plaats 

en nam de automatisering van het productieproces toe. De verhoogde productie leidde als gevolg van 

de invoering van de pvc-buis en de betonpan, vanaf 1966 tot inkrimping van het aantal bedrijven. Toch 

werd in 1955 nog een nieuwe gresbuizenfabriek gebouwd op de Pannenberg (Janssen-Dings). Tussen 

1965 en 1980 sloten veel pannenbedrijven en bleef er uiteindelijk slechts één over, namelijk Euro-

ceramic (figuur 123).

Figuur 122. Inzetten van 

pannen in de ringoven (uit: 

Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 123. NGI in 1950 (uit: Ickenroth e.a., 1994).
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9.5 Een overzicht

Dhr. M. Dings heeft nauwgezet onderzoek gedaan naar het verleden van de grofkeramische indus-

trie in Limburg. Het zwaartepunt van het onderzoek richtte zich in eerste instantie op het bepalen 

van de diverse produktielokaties van de vele steenfabrieken, pannenbakkerijen en gresbuizenfa-

brieken. Na een grondig literatuuronderzoek zijn zo’n 175 lokaties opgespoord, waarvan de helft 

in het grofkeramische industriecentrum Tegelen, Belfeld, Beesel en Swalmen. De website van de 

stichting grofkeramiek (www.encyclopedie-grofkeramiek.nl) geeft een overzicht van de steen- en 

pannenbakkerijen die met permanente ovens werkten. Locaties waar ooit steen in veldbrand, in 

zogenaamde wandelende of loegenovens, gebakken werden blijven dus buiten beschouwing. In 

Belfeld gaat het in totaal om 14 locaties (figuur 124):
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Figuur 124. Verspreiding van steen- en pannenbakkerijen met permanente ovens in Belfeld.
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Pannenbakkerij Gebrs. Van Clee- f;

Janssen-Ding- s (Kozakkenberg);

Pannenbakkerij A. Beurskens & -

Zoon;

Dakpannenfabriek Fa. Gebrs. Nau- s;

Dakpannenfabriek Fa. J.B. Bender- s;

Handpannenfabriek Fa. J. Baetse- n;

Dakpannenfabriek J. Schreur- s;

Dakpannenfabriek Hendrik- x;

Aardewerkfabriek L Denessen en -

Zonen (= Hekkens);

Pannenbakkerij Gebrs. Kurstjen- s;

Pannenfabriek J.A. Jansse- n;

Koramic Janssen-Dings B.V- .;

Gebr. van Cleef Electrische -

Dakpannenfabriek;

EuroCeramic B- V.

Overblijfselen van de keramische 

industrie in Belfeld zijn:

de Praathuisweg en het smalspoor--

tracé in het nabijgelegen bos;

diverse kleigroeves (onder andere -

De Pool bij Maalbeek; figuur 126);

het smalspoortracé van Van Cleef -

(ingang groeve);

enkele gebouwen (Julianastraat, -

Stationsstraat; figuur 125).

Figuur 125. De rechte zuilen in de gebouwen aan de Julianastraat 

verwijzen naar de voormalige keramische industrie-van Koramic 

Janssen-Dings B.V.

Figuur 126. De Pool, een oude kleiwingroeve bij hoeve 

Maalbeek.
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10 De Tweede Wereldoorlog

Zoals in de meeste dorpen in Noord-Limburg, heeft ook in Belfeld de Tweede Wereldoorlog veel 

schade aangericht. De schade in Belfeld viel relatief gezien mee, zeker in vergelijking met Venlo 

of Tegelen. In Belfeld bevonden zich twee Duitse verdedigingslinies uit de Tweede Wereldoorlog. 

De eerste wordt gevormd door een lange verdedigingslinie langs de Maas, de Maas-Stellung. Een 

andere, veel minder bekend verhaal in Belfeld wordt gevormd door de overblijfselen van de zoge-

naamde Ruhr-Stellung.

De Maas-Stellung en de Ruhr-stellung behoren tot de uitbreiding van de Westwall. Dit was een honder-

den kilometers lange verdedigingslinie die uit verschillende stellingssystemen bestond. De Westwall

was vanaf 1938 gebouwd door de Duitsers en had als doel een aanval van Frankrijk ten tijde van een 

Duitse campagne in het oosten te verhinderen. Na de Duitse bezetting van Frankrijk verloor de West-

wall zijn militaire betekenis; tot 1944, toen die als doel kreeg om de Geallieerde opmars naar Duitsland 

te stoppen. In dit kader werd de Westwall uitgebreid dwars door Nederland en werd geprobeerd een 

gesloten verdedigingslinie te bouwen van het gebied ten oosten van de Rijn (Rijnmonding/IJsselmeer) 

tot aan de Westwall bij Aken. Bij deze uitbreiding van de Westwall was vooral de bescherming van de 

industriële centra in het Ruhrgebied. De rol van het landschap is onlosmakelijk verbonden met de lig-

ging van beide linies en in feite vormde het landschap er een onderdeel van. Ze werden achter water-

wegen en in geaccidenteerde terreinen aangelegd en bepaalde onderdelen werden naar rivieren ver-

noemd, zoals de Maas-Stellung en de Ruhr-Stellung.

De start van de verdedigingslinies bestond uit de oprichting van de ‘Kommandaur der Befestigin-

gen Niederrhein’. De opdracht was om vóór 14 augustus 1944 het verloop van de stellingen vast 

te leggen, binnen 2 dagen daarna een uitbreidingsplan op te stellen en de kosten te berekenen en 

vóór 31 augustus de voorbereiding af te ronden (Hoven, 2004).

De Maas-Stellung

De Maas-Stellung (codenaam: Steuben-Stellung) begon bij Velden en liep langs Tegelen-Belfeld-

Reuver-Beesel-Asselt. Ten zuiden van Roermond liep de stelling verder in oostelijke richting en 

sloot zuidelijk van Hückelhoven aan op de Ruhr-Stellung. De sector van de Maas-Stellung werd 

door de ‘Festungspionierstab 27’ gecontroleerd en was er van 10 september 1944 tot februari 1945 

verantwoordelijk voor. In deze sector werden onder andere 272 km anti-tankgracht, 1.133 km loop-

graven (compleet met munitienissen, nissen voor schutters en prikkeldraadrversperring) en 28.062 

schuttersputten aangelegd. Bij deze werkzaamheden werden enkele duizenden mensen, waaronder 

lokale bewoners, ingezet. Bij de aanleg van de stelling werd het landschap vanuit militair oogpunt zo 

optimaal mogelijk benut. Zo werden de loopgraven en schuttersputten juist op de hogere delen direct 

langs de Maas aangelegd. Vanuit deze hoofdstelling,die de Maas volgde, waren elke paar honderd 

meter aftakkingen naar de Maas met mitrailleursnesten gemaakt. De anti-tankgrachten (figuur 127)
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lagen oostelijker, juist voor het wallichaam waarop de spoorlijn was aangelegd. Op luchtfoto’s van 

de Engelse RAF zijn grote delen en onderdelen van de Maas-Stellung goed zichtbaar, zoals vele 

kilometers anti-tankgracht en loopgraven.

Na de oorlog werden grote delen van de ant-tankgracht en loopgraven langs de Maas gedempt en 

werd de Maas-Stellung vrijwel geheel opgeruimd. Alleen plaatselijk zijn nog delen van Duitse loop-

graven aanwezig, zoals in het Patersbos.

De Ruhr-Stellung

De Ruhr-Stellung (figuur 128) begon aan het zuidwestelijke eind van het bruggehoofd bij Venlo en 

liep door het bosgebied tussen Kaldenkirchen en Wassenberg. Ook bij de Ruhr-Stellung had het 

landschap een belangrijke rol en was onlosmakelijk met de ligging van de betonnen bunkers ver-

bonden. De bunkers werden namelijk vaak bij toevoerwegen naar het Hoogterras gebouwd. De 

steilrand vormde een natuurlijke hindernis voor de gemechaniseerde cavalerie, terwijl het bos op 

het Hoogterras dekking gaf aan de verdedigers. Het ervoor liggende open terrein van het Meelder-

broek bood daarentegen geen bescherming aan de aanvallers.

Van de Ruhr-Stellung zijn nog diverse elementen zichtbaar in het landschap:

1. Betonnen kazemat (zogenaamde ringstand) aan de voet van het Hoogterras noordelijk van de 

Maalbekerweg ter hoogte van boerderij Maalbeek. Tegenwoordig ingericht als vleermuisonder-

komen. ‘Schootsveld’ op de Maalbekerweg.

Figuur 127. Richtlijnen voor de aanleg van een anti-tankgracht voor het Duitse leger (Grasser, zonder jaartal).
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Figuur 128. De zogenaamde Maas-Ruhr-Stellung uit de Tweede Wereldoorlog (uit: Hoven, 2004).

2. Betonnen kazemat links van de Bovenste Schorfweg vlak voor ‘De Pool’. Schootsveld op de 

Maalbekerweg en Bovenste Schorfweg (figuur 129).

3. Betonnen kazemat oostelijk van de Bovenste Schorfweg ter hoogte van de ‘Russels hei’, inge-

bouwd in de wal van de voormalige groeve van Kurstjens. Op het perceel noordelijk van deze 

bunker is een deel van een niet voltooide tankgracht met een loopgravenstelsel te vinden. 

Schootsveld op de Praathuisweg.

4. Betonnen kazemat ter hoogte van grenspaal 932, circa 10-15 meter westelijk van de onver-

harde weg aldaar. Vermoedelijk in de jaren vijftig ‘ingegraven’ en thans niet meer zichtbaar. 

Schootsveld op de 1e Zijweg Koelesweg. Een ringstand 200 meter zuidelijker gelegen, maar 

net op Duits grondgebied, heeft dezelfde functie.
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5. Betonnen kazemat circa 20 meter zuidwestelijk van grenspaal 931. Geen schootsveld op toe-

voerweg (die ontbreekt hier).

6. Verdwenen (?) betonnen kazemat ongeveer halverwege tussen grenspaal 930 en 931. Thans 

niet meer aanwezig of niet meer zichtbaar. Gegevens hierover zijn alleen bekend van de onder-

staande website. Meer info: M. Gross: Der Westwall zwischen Niederrhein und Schnee-Eifel 

(Rheinlandverlag Köln, 1982) en de website van M. Seltmann, zie: http://www.7grad.org/Exkur-

sionen/Westwall/Maas-Rur/maas-rur.html (figuur 130).

Figuur 129. Bunker bijhoeve Maalbeek.

Figuur 130. Duitse soldaat in ringstand (foto: http://www.7grad.org/Exkursionen/West-

wall/Maas-Rur/maas-rur.html.).
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11 De wederopbouw en verplaatsing van 
de dorpskern (1945-1970)

“Belfeld heeft de bitterste ervaringen hoe een gemeente kunstmatig in stukken werd gesneden, 

zodat zelfs de eigenlijke woonkern verplaatst moest worden”. (uit: Driessen, 1971: 286).

Belfeld kwam, zoals de meeste plaatsen in Noord-Limburg, niet ongeschonden uit de Tweede 

Wereldoorlog. Het dorp lag van oktober 1944 tot maart 1945 in de frontlinie van WO II. Elf wonin-

gen, de kerk en de jongensschool waren vernield. Vooral de oude dorpskern had schade opgelo-

pen. De eerste jaren na de oorlog stonden in het teken van herstel van de geleden schade. Door 

de aanleg van de spoorlijn en de rijksweg werd de kom van het dorp in drieën gesplitst (figuur 

131). Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zou uitbreiding van de bebouwing aan de oostzijde van de 

spoorlijn moeten plaatsvinden. In 1947 werd een Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemming in 

hoofdzaak vastgesteld. In dit kader vond de realisatie van het nieuwe parochiecentrum aan deze 

oostzijde van de spoorlijn plaats, in de periode van de wederopbouw. In het hierop volgende Uit-

breidingsplan aanwijzende de bestemming in onderdelen uit 1952 werd vooral gezocht naar een 

oplossing voor de oude dorpskern. In de jaren 1950 en 1960 werd een nieuw centrum gevormd, 

met nieuwe winkels en overige bebouwing in de vorm van huizen. De naoorlogse kerk werd het 

Figuur 131. Belfeld in vogelvlucht: duidelijk is hoe de spoorlijn en de rijksweg het dorp in drieën splitsen (uit: 

Ernst, 2001).



RAAP-RAPPORT 2201 (herziene eindversie)

Van Neanderthalers tot pottenbakkers

De cultuurhistorische erfenis van de Belfelds

116

nieuwe centrum van het dorp, met een groen erf met kerk, kapelanie en parochiehuis, en winkels aan 

de zuid- en westzijde van het kerkplein. De woningen werden gegroepeerd rondom het parochiecen-

trum. De uitbreiding vond plaats ten noorden en zuiden van een gebied waar zich twee keramische 

fabrieken bevonden, wat weliswaar werd geaccepteerd maar tot in het begin van de 21e eeuw een pro-

bleem zou vormen. Een ander probleem was dat het raadhuis en de detailhandel niet meeverhuisde 

naar het nieuwe centrum, maar aan het Marktplein en de Julianastraat gevestigd bleven. Daardoor 

ontstonden in feit twee winkelgebieden in het dorp. De weerbarstigheid van de oude dorpskern als 

voorzieningscentrum is groter dan aanvankelijk gedacht en de veranderingen zijn tot op heden dan 

ook minimaal. In het Meelderbroek is de bewoning beperkt gebleven. De aanwezigheid van de nieuwe 

St. Leonardushoeve (! guren 132 en 133), de Wilhelm inahoeve, de Arnoldushoeve (kloosterboerderij) 

en de toegenomen bebouwing langs de oude Groenstraat zijn hier de meest opmerkelijke elementen. 

Ondanks de pogingen om een nieuwe kern in Belfeld te creëren, kreeg het dorp door de nieuwe uitbrei-

ding toch meer het uiterlijk van een grote nieuwbouwwijk dan van een oud Maasdorp.

Figuur 132. De St. Leonardushoeve uit ca. 1900 (uit: Driessen, 1971).

Figuur 133. Schuur van de St. Leonardushoeve die aan de Hoverheideweg lag, op 

grote afstand van de hoeve. De grootte van de schuur wijst op de opslagfunctie en 

hangt samen met de ontginningen in het Meelderbroek.
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Oostelijk van het dorp, aan de rand van het voormalige Meelderbroek, werd de Streekweg aange-

legd, die de oude Rijksweg N271 moest ontlasten. Naast de hoofdstructuur betreffende het ver-

keer, inclusief de spoorlijn Roermond-Nijmegen, bestond de substructuur uit uitvalswegen die 

vanuit de dorpskern naar het oosten uitwaaieren (Tegelseweg, Schoolstraat, Julianastraat, Wilhel-

minastraat en Broekstraat). Aan de oostzijde van de uitbreiding werd een sportterrein aangelegd, 

waar meerdere takken van sport kunnen worden uitgevoerd. Het park en het erf van de parochie-

kerk vormen het groene hart van Belfeld.

Door de naoorlogse ontwikkelingen kan Belfeld tegenwoordig worden gekenmerkt als een belang-

rijk industrieel gebied met aanzienlijke land/ en tuinbouwgebieden. Recentere ontwikkelingen, 

zoals de aanleg van de A73 en de aanleg van de industrieterreinen Pannenberg en Geloerveld, 

zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het industriële karakter van het huidige Belfeld 

(vergelijk figuren 134 en 135).

Figuur 134. Topografische kaart van Belfeld uit 1970 voor de ruilverkaveling van 1970/1971 

(gegevens gemeentearchief Venlo).
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Historische panden en bomen (groepen)

In de periode ca. 1800-1940 zijn diverse panden gebouwd en infrastructurele werken in Belfeld 

aangelegd die in aanmerking komen voor monumentenstatus. Belfeld heeft op het eerste gezicht 

geen grote monumentale bouwwerken, zoals kerken, kastelen of molens. Er zijn inderdaad weinig 

monumenten, iets wat al werd geconstateerd tijdens een monumenteninventarisatie uit 1926. Toen 

werden 6 monumentale panden beschreven. In 1966 werden tijdens een inventarisatie van lande-

lijke bouwkunst 5 panden geteld (van de 6 panden uit 1926).

De panden die zijn opgenomen in een inventarisatie van de gemeentebeschrijving Belfeld (1990) 

bevinden zich in hoofdzaak in de kern van het dorp. Het gaat om panden langs de Julianastraat, 

waar de bebouwing hoofdzakelijk uit sobere, traditionele woningbouw uit de periode 1900-1925 

bestaat. Aan de Markt ligt het vroegere raadhuis uit 1916 met een dubbelzijdige bordestrap en 

Figuur 135. Topografische kaart van Belfeld uit 2005 (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 2005).
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topgeveltje. Langs de Rijksweg bevinden zich enkele vrijstaande villa´s en woonhuizen uit de jaren 

1930. Aan de Julianastraat liggen restanten van dakpannenfabriek Janssen-Dings. Het complex had 

lange tijd een beeldbepalende situering binnen de kern van Belfeld. Aan de Schoolstaat bevindt zich 

een complex arbeiderswoningen, dat ook in deze periode is gebouwd, in opdracht van de firma Van 

Cleef. Aan de Stationsstraat staat het voormalige stationsgebouw met enkele bijgebouwen. Ook het 

stuwcomplex in de Maas uit ca. 1923 is eveneens noemenswaardig. Nieuw bij deze stuw was dat 

een deel van het betonnen muurwerk onbekleed bleef. In het buitengebied van Belfeld bevinden zich 

enkele ontginningsboerderijen. Opvallend daarbij is onder meer de Mariahoeve (figuur 136), waar 

o.a. zwart- en witgeglazuurde baksteen in is verwerkt (Provincie Limburg, 1990).

In 1991 volgde een inventarisatie van jongere bouwkunst (zogenaamde MIP-rapport) die bedoeld is 

als uitgangspunt bij het vaststellen van rijksmonumenten uit de periode 1850-1940. Deze lijst telt 40 

objecten, waarvan er in 1998 al drie panden waren verdwenen en 5 andere door verbouwingen of 

andere wijzigingen hun monumentale waarde deels verloren hebben. Een aantal andere werd toen 

reeds bedreigd door toekomstige bouwplannen. Van de 5 panden uit 1926 waren er in 1998 nog 3 aan-

wezig, waarvan er 1 werd bedreigd. Door de heemkundevereniging Maas- en Swalmdal is in 1998 een 

lijst opgesteld met belangrijke monumentale en historische panden/gebouwen of religieuze objecten 

in Belfeld (Luys & Ernst, 1998). Deze lijst is slechts een algemene indicatie van datgene dat voor Bel-

feld van belang kan worden geacht. Het gaat om 51 objecten en een viertal plekken van (groepen van) 

monumentale bomen. Het gaat voornamelijk om objecten uit de jaren 1910-1930, maar ook oudere 

panden (teruggaand tot 1766), Duitse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog (zie hoofdstuk 10) en zelfs 

Figuur 136. Mariahoeve.
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Figuur 137. Het oude kerkhof aan de Urbanusstraat dat de plek van de oudste kerk van Belfeld 

markeert. Op de achtergrond de pilaren die de oude ingang markeren.

Figuur 138. Mariakapel (foto T. Ernst).
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kapellen tot na de Tweede Wereldoorlog. Deze lijst sluit grotendeels aan op die behorende bij het MIP-

rapport, hoewel er een aantal lacunes zijn. Uit een combinatie van beide lijsten blijkt dat Belfeld niet 

zo arm aan historische objecten is als vaak werd gedacht. Voorbeelden van fraaie historische panden 

zijn het station (zie ! guur 96), pand Rijksweg Noo rd 33 (Rijksmonument; zie ! guur 55), het oud kerk-

hof aan de Urbanusstraat dat de plek van de oudste kerk van Belfeld markeert (! guur 137), kapel-

len (zoals de Mariakapel en de Kapel van Geloo, ! g uren 138 en 139) en wegkruizen (Schoolstraat-

Tegelseweg; ! guur 140).

Figuur 139. Kapel van Geloo uit 1868 (uit: Driessen, 1971).

Figuur 140. Wegkruis Schoolstraat-Tegelseweg (foto T. Ernst).
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Figuur 141. Overzicht van cultuurhistorische objecten in Belfeld.
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Juist door de wederopbouw/het uitbreidingsplan en de latere wijzigingen zijn enkele waardevolle 

bouwhistorische elementen uit de periode 1940-1970 in Belfeld bewaard gebleven (figuur 141). 

Dat zijn het parochiecentrum bij de St. Urbanuskerk, vanwege de stedenbouwkundige aanleg en 

als functioneel middelpunt van het naoorlogse dorp en de klokkentoren van de St. Urbanuskerk, 

die een belangrijk landmark vormt. Verder moet nader onderzoek van twee gebouwen en com-

plexen uit deze periode uitwijzen of ze in aanmerking komen voor een beschermde status. Dit zijn 

de St. Urbanuskerk en de villa Beatrixlaan 23.

Een opmerkelijk fenomeen is een relict uit de Koude Oorlog. Het betreft een atoombunker die bij 

het stuwcomplex in Belfeld ligt (figuur 143).

Figuur 142. Restant van een houtwal aan de Berkenlaan (links) en de Molenbeekweg (rechts).

Figuur 143. Atoombunker uit de 

Koude Oorlog bij de stuw van 

Belfeld.
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12 Ruilverkaveling 1970

Eind 1970 en 1971 werd een grote ruilverkaveling in Belfeld uitgevoerd, waardoor veel landerijen, 

beken en wegen een ander aanzien kregen. De ruilverkaveling was in feite de kroon op een ruim-

telijke ontwikkeling die in de jaren 1930 al was begonnen, vooral gericht op een betere waterbe-

heersing. Het stramien van nieuwe wegen en waterlossingen kon nu worden afgestemd op de 

nieuwe provinciale Streekweg. Bij de ruilverkaveling Belfeld waren 196 grondeigenaren en erf-

pachters betrokken, en de oppervlakte bedroeg 683.15.14 ha. De ingrepen waren grootschalig: 

voor de verkaveling bedroeg het aantal percelen (exclusief wegen en waterlopen) 660, na de ver-

kaveling waren er nog 230 over. Ook de lengte van de wegen werd sterk teruggebracht: het daalde 

van 36 naar 19 km. Door een weloverwogen landschapsplan werd voorkomen dat de complexen 

van tuinbouwkassen het totale landschap zouden gaan beheersen. Belfeld was de 25e ruilverkave-

ling van Limburg sinds 1950, en heeft geprofiteerd van zaken die bij eerdere ruilverkavelingen niet 

goed verliepen of anders hadden gekund.

Bestaande bosperceeltjes, houtwallen en bomen werden zoveel mogelijk gehandhaafd en er 

werd nieuwe beplanting aangebracht. Driessen (1971) zag de toekomst met vertrouwen tege-

moet: “Als binnen enkele jaren de begroeing opgekomen is, zal blijken dat de ruilverkaveling niet 

alleen technisch en verbetering is, maar ook tot een verfraaiing van het landschapsbeeld geleid 

heeft” (Driessen, 1971: 54).

Particuliere landbouwcomplexjes

Naast akkerlanden en gemeenschappelijke weidegrond maakten ook beemden (natte graslan-

den) en houtgewas een essentieel deel uit van de gemengde landbouwbedrijven. In het Meelder-

broek waren een drietal complexen te vinden van bemden met houtgewas. Ze vormden tot aan de 

ontginning van het Meelderbroek ‘eilanden’ van particuliere perceeltjes. De ruilverkaveling van 

1970/1971 heeft deze complexen echter helaas vrijwel totaal vernietigd. Tegenwoordig ligt in het 

gebied van de voormalige ‘gemeenteweide’ een concentratie van glastuinbouwbedrijven.

Het betrof:

De beemden aan de Molenbeek, ook de ‘- Grameije bemden’ genoemd: eerste historische vermel-

ding eerste helft 17e eeuw. Alleen de westelijke grens van deze beemden is nog als Molenbeek-

weg met houtwal te herkennen. De oostelijke weg die de kronkelende loop van de Molenbeek 

volgde is bij de ruilverkaveling opgeruimd. Het gebied ten oosten van de Molenbeekweg en ten 

noorden van de Bosheideweg kan daarom vanuit historisch perspectief als ‘zoekgebied’ worden 

gezien voor een meanderende beek. Het gebied is aangemerkt als ‘nieuwe natuur’.

De ‘- Maelbeker bemden’: een geïsoleerd complex tussen de Bosheideweg en Korteweg, mogelijk 

eerste vermelding 1551. Tot aan de ruilverkaveling bestond het nog uit meerdere bosperceeltjes en 

werd het geheel omgeven door onverharde wegen. Deze wegen zijn op de ‘Groette straat’ na, opge-

ruimd. Behalve deze weg wijst het bosperceeltje dat hier nog ligt en de afwijkende perceelsorien-
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tering ten opzichte van de rest van het Meelderbroek, nog op de aanwezigheid van dit complex. 

Een archeologische veldkartering kan wellicht meer zeggen over de werkelijke ouderdom.

De- ‘Elshout’: eerste vermelding 18e eeuw. Het bestond voornamelijk uit bosperceeltjes binnen 

een trapeziumvorm tussen de Bolenbergweg en de Hoverheideweg. Het bos rondom de St. 

Leonardushoeve kan min of meer als voortzetting hiervan gezien worden. Natuurontwikkeling 

rondom de Paterslossing kan dit historische element versterken.

Bij de uitvoering van de ruilverkaveling werd de verbinding tussen Kuhlesgraaf en Leijgraaf verbro-

ken. Het stuk beek tussen Bolenbergweg en Mommersweg met de ernaast gelegen weg verdween. 

Daarmee werd de waterafvoer uit het Meelderbroek beperkt tot de zuidelijke route via de Gaes-

beek en de noordelijke route via de Molenbeek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er lange tijd 

afvoerproblemen zijn geweest in dit gebied met tuinbouwkassen. Hier wordt thans een regenwa-

terbuffer aangelegd om deze problemen op te lossen. De bedding van de Leijgraaf zou weer benut 

kunnen worden door een verbinding ten westen van de A73 langs de Broekstraat te realiseren. 

Ter plaatse ligt al een afwateringsgreppel. Behalve als extra opvang (retentie) voor het kassenge-

bied heeft dit als bijkomend voordeel dat watervoerende beken weer dichter bij het dorp komen te 

liggen. Nu wordt het water in zuidelijke richting afgevoerd via de Gaesbeek. Oorspronkelijk was dit 

dus ook via de Leijgraaf in noordelijke richting.

Andere aantastingen waren het verdwijnen van de verkaveling van de vluchtschans in Geloo, het 

opvullen van laagten in het gebied het opruimen van perceelsgrenzen waardoor o.a. een gedeelte 

van de oude grens tussen Gelre en Gulick verdween.

Gemeente Belfeld ontwerp-structuurplan 1971

In het ontwerp-structuurplan van de gemeente Belfeld werd een visie gepresenteerd over de ont-

wikkeling van Belfeld op een manier dat een harmonisch opgebouwd dorp zou ontstaan en houden 

(Adviesbureau Arnhem N.V., 1971). Dit heeft dan ook niet alleen betrekking op bestemmingsplan-

nen voor woningbouw op de korte termijn, maar vooral op een lange termijn visie. Dit structuurplan 

is dan ook in overeenstemming met de plannen van de Provincie Limburg, waartoe een Stuurgroep 

werd opgericht. Daarin hadden diverseinstanties zitting, zoals het gemeentebestuur, de Provinci-

ale Planologische Dienst, de LLTB, RWS, SBB.

Bij het opmaken van het ontwerp-structuurplan werd sterk rekening gehouden met het toekomstige 

inwoneraantal, werk- en recreatiegebieden en de inrichting van de hiervoor benodigde oppervlakte. 

Volgens het plan moest Belfeld voornamelijk een functie van woongemeente hebben. In verband met 

het groeiende aantal inwoners (een geschat aantal van 10.000 in het jaar 2000 en een verdere groei 

tot 12.000) werd aanpassing van de infrastructuur (wegennet) noodzakelijk geacht. De groenvoor-

ziening diende onder meer organisch in de bebouwing te worden opgenomen en de bufferzones met 

Reuver en Tegelen diende te worden versterkt om aaneengroeiing te voorkomen.

In het landbouwgebied stelde men dat iedere versnippering van percelen diende te worden voorkomen 

en kasaanleg zou ruimte moeten worden gereserveerd voor omgevingen waar het landschapsschoon 

minder is. Nieuwbouw diende zo te geschieden, dat de ruimte optimaal zou worden benut, zodat het cen-
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trum een sterk stedelijk karakter zou moeten krijgen. Doel was om het gebied tussen de Maas en kerk uit 

te laten groeien tot het eigenlijke middelpunt van Belfeld. Vier bestemmingsplannen voor woningbouw 

hebben betrekking op de Leygraaf NO van de bestaande kern, de driehoek tussen spoorlijn en School-

straat, het Parkplan aan de Broekstraat en het plan Krekelsberg. Het hele plan is verdeeld tussen twee 

grote gebieden westelijk van de Streekweg, die worden gescheiden door een groengebied met onder 

andere sportvelden. Het bestaande woongedeelte diende te worden gesaneerd, waarna twee industrie-

gebieden behouden blijven (kleiwarenindustrie aan de zuidkant van Belfeld en een groot industrie- en 

handelsterrein noordelijk van het centrum).

Er zou ook rekening worden gehouden met de behoefte aan industrie in de streek, maar ook met 

de glastuinbouwsector. Daarvoor werden twee terreinen in het buitengebied aangewezen. De 

bossen en natuurgebieden zouden behouden blijven en landbouwgebieden met landschappelijke 

waarden mogen slechts worden gebruikt als bouw- en grasland, fruitteelt en glasloze tuinbouw. 

Daarvoor werden specifieke gebieden aangewezen. Verder moest kassen- en huizenbouw zoveel 

mogelijk worden beperkt. Ook aan de aanplant van groen en bomen was aandacht besteed in het 

plan, die vooral dient om bebouwing af te schermen en gelegenheid geven tot recreatie.

Ook worden opties voor bebouwing in de verdere toekomstige gegeven: het gebied met sportvelden 

en parken tussen de twee grote woongebieden zou in tijd van nood hiervoor gebruikt moeten kunnen 

worden. Men hield ook rekening met recreatie, zoals dagrecreatie op/langs de Maas en een kam-

peergelegenheid in de omgeving van Malbeck. Ook werd gedacht aan enkele hotels en restaurants, 

maar benadrukte tevens de schoonheid en kwetsbaarheid van het natuurgebied aan weerszijden 

van de Rijksgrens tussen Maas, Swalm en Nette. Een eigen spoorlijnhalte bleef genoemd als toe-

komstdroom. Verder was het de bedoeling om het oude Parochiekerkhof geheel te ruimen en over te 

brengen naar de Gemeentelijke Begraafplaats. Wat grote, provinciale infrastructurele werken betreft, 

keek men reeds veder in de toekomst: voor de aanleg van de Rijksgrensweg, die een verbinding zou 

maken met de N271 noordelijk en zuidelijk van Venlo en de Klagenfurtlaan, werd een uitbreiding van 

de Streekweg als beste oplossing genoemd. Hoewel de N271 bij dit laatste niet zou worden betrok-

ken, is de A73 enkele jaren geleden inderdaad op de plek van de Streekweg aangelegd.

Tenslotte, merkte men op dat flexibiliteit vereist is en dat het ontwerp-structuurplan te allen tijde 

moest kunnen worden aangepast aan de omstandigheden. Het ontwerp-structuurplan had als grote 

doel om Belfeld te laten blijven “een gaaf Limburgs dorp aan de brede stroom der Maas, tussen 

het ‘bronsgroen eikenhout’, waar niet alleen het nachtegaaltje, maar ook de mens kan zingen”

(Driessen, 1971: 290).
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Figuur 144. Gebieden met een waardevol complex van archeologische en cultuurhistorische waarden.
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13 Conclusies

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is Belfeld niet arm aan archeologische en cultuurhisto-

rische relicten. We vinden er immers een breed scala aan relicten, die uiteenlopen van de oudste 

vuurstenen voorwerpen uit de Oude Steentijd en een grote cluster van resten van bewoning en 

kleinschalige industriële activiteiten in de Romeinse tijd, tot talrijke resten uit de Nieuwe tijd. Die 

laatste beslaan diverse aspecten van het dagelijkse leven in historische tijden, zoals boerderijen, 

woningen, kapellen, (weg-)kruizen, spoorlijntunnels, groeves, verborgen restanten van tramlij-

nen en bedrijfspanden van de keramische industrie, twee Duitse verdedigingslinies uit de Tweede 

Wereldoorlog en historisch groen.

In deze cultuurhistorische studie is een overzicht gepresenteerd van deze verschillende resten; 

en er is gepoogd deze te ordenen naar periode en onderscheid te maken tussen de verschillende 

onderdelen. De relicten kunnen op diverse manieren worden gebruikt. Bij planvorming in Bel-

feld kan het landschap namelijk zowel voor de archeoloog als voor de inrichter als uitgangspunt 

dienen. Terwijl voor de eerste de transformaties en historische ontwikkeling van dat landschap 

onder invloed van de mens centraal staan, kijkt de tweede vooral naar de toekomst en probeert 

optimale condities te creëren voor de verschillende (gebruiks-)functies van landschap en ruimte. 

Sinds de omschakeling van jager/verzamelaars naar landbouwers heeft de mens op een actieve 

manier in zijn leefomgeving ingegrepen. Archeologische (en cultuurhistorische) resten zijn verwe-

ven met het huidige landschap en getuigen van het unieke en identiteitsbepalende karakter daar-

van. Zij zijn dan ook bij uitstek geschikt om de geschiedenis en daarmee de eigen identiteit van 

Belfeld uit te dragen en op die manier de (lokale) bevolking te attenderen op die geschiedenis.

In deze paragraaf worden gebieden aangewezen die de belangrijkste, meest kenmerkende en 

het grootste aantal van archeologische en cultuurhistorische relicten herbergen (figuur 144). 

Verder worden aanbevelingen gedaan om cultuurhistorische elementen die tijdens grondwerk-

zaamheden in het verleden (met name de ruilverkaveling 1970/1971 en de aanleg van de A73) 

zijn verdwenen, weer zichtbaar te maken. De doelstelling is niet alleen bescherming en behoud, 

maar ook het integreren van cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening en het publiek 

bekend maken met de archeologische en cultuurhistorische relicten die in Belfeld aanwezig zijn. 

Ontsluiting en visualisatie van dergelijke relicten kunnen ervoor zorgen dat het algemene publiek 

zich meer bewust wordt van de geschiedenis van de streek. Ook het vervaardigen van publieks-

vriendelijke boeken over de diverse opgravingen en historische onderzoeken die in Belfeld zijn 

uitgevoerd kunnen hieraan bijdragen.
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Gebieden met een waardevol complex van archeologisc he en cultuurhistorische waarden

1. De historische dorpskern

 Een belangrijk gebied binnen Belfeld met veel historische panden/resten, infrastructuur en andere 

zichtbare relicten is de oude dorpskern (! guur 144 ). De aard en ligging van de huidige bebouwing in 

Belfeld, gezien vanaf de Maas, tussen Maasstraat en ’t Oude Veerpad is de afgelopen circa 400 

jaar nauwelijks gewijzigd. Er zijn nog diverse panden in de dorpskern aanwezig met historische 

wortels, zoals het pand Maasstraat 12 (de voormalige pastorie), het woonhuis ’t Oude Veer-

pad 3, het gebouw in de noordwesthoek van perceel 1904. Bijzonder aan dit laatste pand is dat 

het een relatie heeft met de oude Maashaven en tevens wordt een verband met (zout)opslag/

handelsfunctie verondersteld. De dorpskern wordt verder gedomineerd door een ruime groene 

structuur. Ook dit heeft een historische achtergrond. Al honderden jaren lang liggen binnen de 

Belfeldse dorpskern (moes)tuinen. De oude dorpskern van Belfeld kenmerkte zich altijd door 

het open karakter, voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het vrijwel uitsluitend om agrari-

sche bedrijven handelde. In tegenstelling tot andere woonkernen die direct aan de Maas grens-

den, kenmerkte de Belfeldse dorpskern zich door een verzameling losstaande gebouwen. In 

feite is Belfeld hierin binnen de gemeente Venlo uniek: de gesloten (historische) bebouwing van 

Arcen, Steyl of Blerick wijkt duidelijk af van de nu nog open bebouwing in Belfeld.

Na de vaststelling van het huidige bestemmingsplan is in 2003 de oude parochiebegraafplaats 

aangewezen als gemeentelijk monument. Eén van de redenen hiervoor was de relatie met de 

oude dorpskern. Het kerkhof verwijst bovendien naar de vroeger aanwezige kerkgebouwen. Het 

monument moet dus niet gezien worden als een losstaand element maar eerder als een eerste 

stap tot een meer duidelijke invulling van de oude dorpskern. Ook de in gang gezette bescher-

ming van het voormalige raadhuis past in dit kader.

2. Complex Schelkensberg-Bolenberg en akkerareaal Groote en Kleine Hoeve

Een tweede belangrijk gebied in Belfeld met een ensemble van archeologische en cultuurhisto-

rische resten wordt gevormd door het complex van de Schelkensberg-Bolenberg samen met het 

akkerareaal van de Groote en Kleine Hoeve (! guur 1 44). Grote delen van dit gebied werd reeds 

in de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Venlo voorgedragen 

voor bescherming (Van Dijk, 2007). Hierbij is onder meer rekening gehouden met de invulling van 

toekomstige ontwikkelingen in het kader van het Ontwerp van het Provinciaal Omgevingsplan Lim-

burg (POL), het reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg (Provincie Limburg, 2004) en ruimte-

lijke planvorming op gemeentelijk niveau (keuzenotitie bestemmingsplan buitengebied gemeente 

Venlo). In het gebied zijn vindplaatsen uit vrijwel elke archeologische hoofdperiode bekend. Het 

betreft vondsten uit de Prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Met name uit de Romeinse 

tijd zijn op een fors aantal plaatsen resten van bewoning, vermoedelijk een Romeinse villa en van 

dakpanovens bekend. De Romeinse resten liggen geclusterd op een langgerekte hogere rug langs 

de Maas en doet vermoeden dat een Romeinse weg van Reuver richting Tegelen het gebied door-

snijdt. Uit de Vroege Middeleeuwen zijn er op meerdere plekken op de Schelkensberg diverse 

vondsten gedaan, waaronder een complete Merovingische urn. Er heeft vermoedelijk een nederzet-

ting op de Schelkensberg, mogelijk met een graf(veld), gelegen in deze periode. Uit de Late Mid-

deleeuwen is een grote hoeveelheid scherfmateriaal in het gebied gevonden. Dit geldt vooral voor 

het Hoverveld en de Schelkensberg en houdt zeer waarschijnlijk verband met beakkering en/of 
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bewoning. De Schelkensberg vormt als het ware een natuurlijke hoogte die aan de oost- zuid- 

en westzijde door water lopen is begrensd. Daardoor leent dit gebied zich goed voor gebruik in 

tijden van sociale/mi litaire onzekerheid en activiteiten waarvoor een verdedigbare locatie ver-

eist is. De gaafheid van de bodem in het gebied is in het algemeen goed en de kwaliteit van de 

meeste archeologische resten in dit gebied is dan ook naar verwachting redelijk tot behoorlijk 

goed. De archeologische waarde van het gebied wordt onderstreept door de aanwijzing van 2 

vindplaatsen tot archeologisch monument.

In dit gebied zijn geen grootschalige bodemingrepen gepland volgens het POL en het Recon-

structieplan van de provincie Limburg, maar wel volgens de keuzennotitie buitengebied gemeente 

Venlo (BRO, 2006; Provincie Limburg, 2000 en 2004). In de kaart bijlagen van het reconstructie-

plan is aangegeven dat in het bosgebied uitplaatsing en afbouw van glastuinbouw gestimuleerd 

wordt en ook is het aangewezen als extensiveringsgebied van intensieve veehouderij. Ondanks 

de ligging direct langs de Maas maken de lage gebieden geen deel uit van concreet voorgeno-

men landinrichtingsplannen in het kader van de Zandmaas. Alle bestaande bosgebieden in het 

gebied maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, hoewel die gedeeltelijk nog moet 

worden begrensd. Net als in de andere voorgedragen gebieden, vormen ook in dit geval de 2 

archeologische monumenten geen geheel met de andere bekende archeologische en cultuurhis-

torische waarden in het gebied. Door het verbinden en vergroten van deze monumenten wordt de 

archeologische en cultuurhistorische ensemblewaarde van het gebied sterk vergroot.

3. Het gebied rond hoeve Maalbeek/Oud en Nieuwe Schonenborg

 Het derde gebied dat belangrijk is voor de ontwikkeling van Belfeld, wordt gevormd door het 

complex van hoeve Maalbeek, samen met hoeves Oud en Nieuw Schonenborg en hun lande-

rijen. Hoeves Maalbeek en Oud Schonenborg zijn van elementair belang voor de ontwikkeling 

van dit deel van Belfeld, buiten de toenmalige bebouwingsconcentraties langs de Maas. Boven-

dien was een flink deel van dit gebied lange tijd Guliks en richtte zich derhalve op een geheel 

ander gebied dan Belfeld wat politieke en sociale ontwikkeling betreft. Voor de instandhouding 

van de historische samenhang tussen boerderij en landbouwgrond van het gebied is het van 

belang dat bij de herinrichting van het gebied rond hoeve Maalbeek/Oud en Nieuwe Schonen-

borg dit verband niet vernietigd wordt en dat de van oorsprong open structuur (veld) niet wordt 

aangetast. Ook de nabijgelegen bunkerlinie uit de Tweede Wereldoorlog heeft baat bij een open 

structuur (voorstel 4). De geïsoleerde ligging zou visueel versterkt kunnen worden door juist 

rondom de Bosheideweg nieuwe natuur in te richten. De enige aantasting van het gebied bestaat 

uit een kleine kleigroeve (de Pool) die rond 1918-1920 is aangelegd en een in de zestiger jaren 

gebouwd woonhuis. Maar het eerst genoemde element kan inmiddels ook als een historisch ele-

ment gezien worden.

In het kader van de aanleg van de A73 zouden de houtwallen rond Oud en Nieuw Schonenborg 

versterkt worden en afgesloten met een kunstwerk waar deze singels tegen de A73 dood lopen. 

Behalve de inrichting van een dassenburcht is er van deze voorstellen niets terecht gekomen. 

Behoud en mogelijk herstel (waar gaten zijn) van deze bomenlanen kunnen het gebied een kwa-

liteitsimpuls geven. De gebouwen (schuur Oud Schonenborg uit 1777) en nieuw Schonenborg 

(grootschalige voormalige kloosterboerderij uit 1912) hebben grote monumentale waarden. De 

bouw van hoeve Oud Schonenborg en de daarmee gepaard gaande ontginning, kan worden 
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gezien als het begin van de ontginning van het Meelderbroek. Voor de hoeve zelf is de balk met 

inscriptie van het bouwjaar en de stichers van grote historische betekenis. In het landschap zijn 

sporen van deze oude ontginning nog terug te vinden in de Bosheideweg en de Nieuwe Dijk/

Maalbekerweg. Ook het rechthoekige boskavel met visvijvers is als contour nog zichtbaar. De 

fruitbomenlaan en kavels parallel aan de oude loop van de Molenbeek zijn elementen die in 

het natuurlijk verloop van het landschap passen. De bomenlaan vormt de oude ontginningslijn 

van het gebied en vormt, samen met de bijbehorende kavels en de Arnoldushoeve een cultuur-

historisch complex. Bovendien zijn hier nog relicten zichtbaar die op de religieuze achtergrond 

van de Missiezusters uit Steyl wijzen. Die dragen bij aan de cultuurhistorische en landschappe-

lijke waarden van het gebied rond Oud Schonenborg, naast de architectuurhistorische waarde 

van de hoeve zelf. Van Nieuw Schonenborg zijn verschillende delen uit 1916 en de jaren 1930 

bouwhistorisch interessant. De geschiedenis van beide hoeves met de omliggende landerijen 

kan niet los van elkaar worden gezien. Zij vormen tesamen een waardevol ensemble.

4. De steilrand van het Hoogterras

 Een vierde punt wordt gevormd door de steilrand van het Hoogterras (figuur 144). Dit element is 

in meerdere opzicht belangrijk vanwege archeologische en cultuurhistorische resten. Ten eerste 

liggen er diverse holle wegen in de steilrand, die wijzen op de oudste wegen en contacten tussen 

de hertogdommen Gelre en Gulik. Ten tweede liggen er overblijfselen van de zogenaamde Maas-

Ruhr-Stellung uit de Tweede Wereldoorlog aan de voet van deze steilrand. Voor deze verdedi-

gingslinie heeft de Stichting Menno van Coehoorn en Heemkundevereniging bij de gemeente 

Venlo in 2006 reeds een verzoek voor toekenning van de gemeentelijke monumentenstatus inge-

diend. Grote delen van dit verdedigingswerk, dat zich uitstrekt vanaf het zuiden van het voorma-

lige vliegveld Venlo tot aan de Roer bij Elmpt, genieten al monumentenbescherming. Uitwerking 

en visualisatie in het kader van recreatie en toerisme kan deze Duitse verdedigingsstelling uit 

de Tweede Wereldoorlog verder onder de aandacht brengen van de (lokale) bevolking. Tenslotte 

vormt de steilrand de grens tussen twee grote landschappelijke eenheden, die als een lint door 

Belfeld slingert (en ook Venlo en het gebied zuidelijker). Bovendien is de kans groot dat er onont-

dekte resten uit het verleden in de bossen verscholen liggen, en de groeves van de keramische 

industrie kunnen inmiddels ook als cultuurhistorische elementen worden beschouwd.

5. Historische groenelementen en -structuren

 In Belfeld komen op diverse plaatsen nog historische groenelementen en -structuren voor, 

zoals houtwallen, houtsingels, begeleidende begroeiing van beken, bomenlanen, etc. wordt 

vaak een (laat) middeleeuwse ouderdom toegedicht, maar feitelijk zijn ze zelden onderzocht 

(zie figuur 65).

De Leijgraaf, die nog grotendeels aanwezig is, vormt een van de belangrijkste cultuurhistori-

sche elementen in het gebied van de Bolenbergweg langs de Broekkant en de Nieuwe erven 

naar Geloo. Een aantal oost-west verbindingen in Belfeld hebben in het verleden een grote rol 

gespeeld in de handelscontacten met Gulik. Met name geldt dit voor de Veeweg/Rijfferstraat/

Brachterweg, handelsroute voor de Maashaven in Steyl. Veel van deze oude wegen zijn ver-

moedelijk aangelegd in natuurlijke droogdalen in de steilrand van het Hoogterras. Tegenwoor-

dig zijn deze wegen holle wegen en door hun karakter van hoge landschappelijke waarde. Op 
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de plankaart van de nota is de route Veeweg/Rijfferstraat/Brachterweg al aangegeven met een 

laanbeplanting die doorgetrokken zou moeten worden tot aan de Steilrand. Aanleg van een 

wandel- en fietsbrug over de A73 in het verlengde van de huidige Rijfferstraat zou dit element 

nog verder versterken. Een andere verbinding is de verbinding Mergelstraat/Geloër Kapelweg/

Kapelweg/Venweg/Aan de Loerdijk. Deels heeft deze 14e eeuwse weg inmiddels ook laanbe-

planting gekregen langs de Boxhoverweg. De meest ‘recente’ verbinding wordt gevormd door 

de in 1805 aangelegde Nieuwe Dijk tussen het dorp Belfeld en Kaldenkerken (nu de Oude 

Tolweg en Maalbekerweg). Deze weg heeft ook aan één zijde laanbeplanting.

In 2007 heeft de lokale heemkundevereniging bij de gemeente het voorstel ingediend om de 

meer dan 300 jaar oude grenssteen ‘De grijze paal’ als gemeentelijk monument te beschermen. 

Deze steen staat op de grens van Belfeld, Beesel en Brüggen en is een van de weinige oude 

grenspalen die in Limburg nog over is. Dit voorstel heeft de gemeenteraad van Beesel overge-

nomen en hiermee is deze gemeente weer een monument rijker. Aankleding van de omgeving 

van het monument zal de cultuurhistorische waarde van het gebied versterken. Ook grote delen 

van de voormalige grens tussen Gelre en Gulik zelf is op veel plekken in het voormalige Meel-

derbroek nog aanwezig in de vorm van een smalle greppel. Door deze grens weer helemaal 

zichtbaar te maken, wordt deze oude grens tussen twee hertogdommen weer zichtbaar en krijgt 

het verleden een concrete invulling.

6. Keramische industrie

 In de dorpskern hebben op diverse plekken gebouwen en bedrijfspanden gestaan die gerelateerd 

zijn aan de lokale keramische industrie. Veel van deze gebouwen zijn inmiddels verdwenen, maar 

op enkele plekken zijn nog gebouwen aanwezig die naar dit industriële verleden van Belfeld ver-

wijzen, zoals het complex van Janssen-Dings en dat van Euro-ceramic bij het voormalige spoor-

lijnstation. Echter, ook in het buitengebied zijn op diverse plekken nog relicten van deze industrie 

aanwezig. Het gaat dan om de voormalige groeves (die inmiddels ook als cultuurhistorische relicten 

kunnen worden beschouwd), de voormalige tramlijnen naar de groeves, waar op sommige plekken 

de speciaal daarvoor opgeworpen dijken in het landschap nog aanwezig zijn (zie ! guur 124). Een 

voorbeeld van een subtiele verwijzing naar bijvoorbeeld de voormalige keramische industrie van 

Koramic zijn de rechte zuilen in de gebouwen aan de Julianastraat (zie ! guur 125).

Uitwerken collecties van amateur-archeologen en upd ate van de archeologische verwach-

tings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Venlo

Ondanks de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van het vervaardigen van archeologi-

sche verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Venlo (Van Dijk, 2007), zijn nog niet 

alle collecties van amateur-archeologen gedetailleerd geïnventariseerd. Nadere analyse van deze 

collecties zal meer licht werpen op de vroegste bewoningsgeschiedenis van Belfeld, waardoor ook 

de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Venlo verder kan worden 

gespecificeerd en het beleid beter kan worden toegespitst op de lokale situatie.



RAAP-RAPPORT 2201 (herziene eindversie)

Van Neanderthalers tot pottenbakkers

De cultuurhistorische erfenis van de Belfelds

134

Verkennend veldonderzoek

Op enkele percelen kan een verkennend veldonderzoek worden uitgevoerd. Dat heeft twee doelen. 

Ten eerste de opbouw van de bodem te bepalen en ten tweede de eerste sporen van gebruik vast 

te stellen (oppervlaktekartering).

Op de oude akkers zuidoostelijk van de dorpskern van Belfeld (de zogenaamde Reyakker) kunnen 

enkele boringen worden gezet met een zandguts (diameter 2 cm). Dit gebied is op de bodemkaart 

niet gekarteerd omdat het binnen de bebouwde kom valt; het booronderzoek zal aanvullende gege-

vens opleveren over de bodemkundige ontwikkeling van de kern van Belfeld, en daarmee ook de 

ontginningsgeschiedenis. Mocht op deze terreinen ook een (afgedekte) stuifzandlaag worden aange-

toond, zoals op het Witveld, geeft dit ondersteuning aan de (nieuwe) naamsverklaring van Belfeld.

Op de percelen van de Maalbekerbemd kan een oppervlaktekartering worden uitgevoerd. Dit 

bestaat uit het afspeuren van de percelen naar vondsten. Daarbij wordt een perceel in banen met 

een onderlinge afstand van bijvoorbeeld 4 meter belopen. De vondsten die dan worden gedaan 

(aardewerk, steen, houtskoolconcentraties) kunnen iets zeggen over de periode waarin het perceel 

in gebruik was en daarmee iets over de ontginningsgeschiedenis van het betreffende terrein.
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuur 1.  Ligging van het plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2.  De Maas.

Figuur 3.  Grote weilanden (links) en tuinbouwkassen (rechts) in het Meelderbroek.

Figuur 4.  Geologische breuken in de ondergrond (uit: Wong e.a., 2007; * = plangebied).

Figuur 5.  Vorming van Maasterrassen.

Figuur 6.  Voorbeeld van een hedendaagse vlechtende rivier uit Alaska (uit: Willemse, 2008).

Figuur 7.  Steilrand ter hoogte van de Rijksweg N271 die het Middenterras van het Laagterras scheidt.

Figuur 8.  Vereenvoudigde landschapskaart van Belfeld.

Figuur 9.  De Bolenberg.

Figuur 10.  De Aalsbeek.

Figuur 11.  De Schelkensbeek.

Figuur 12.  Podzolbodem.

Figuur 13.  Hoge bruine enkeerdgrond.

Figuur 14.  Duinvaaggrond (uit: Ernst, 2010a).

Figuur 15.  Moerige bodem.

Figuur 16.  Oude rivierkleibodem.

Figuur 17.  De Neanderthaler (www.grensschap.eu).

Figuur 18.  Gebroken midden-paleolithische vuistbijl uit een grindgroeve bij Maalbeek (uit: Luys, 

1997).

Figuur 19.  Verspreiding van midden-paleolithische vondsten.

Figuur 20.  Rendierkudde in Noord-Amerika (uit: Roebroeks, 1990).

Figuur 21.  Verspreiding van laat-paleolithische vindplaatsen.

Figuur 22.  Impressie van een rendierkampement, zoals dat op de Schelkensberg kan hebben 

gelegen (uit: Verhart & Van Ginkel, 2009).

Figuur 23.  De verspreiding van Wommersomkwartsiet (*=Belfeld; uit: Verhart & Van Ginkel, 2009).

Figuur 24.  Verspreiding van mesolithische vindplaatsen.

Figuur 25. Impressie van een mesolithisch kampement (uit: Louwe Kooijmans e.a., 2005).

Figuur 26.  Verspreiding van neolithische vindplaatsen.

Figuur 27.  Voorbeeld van een intacte prehistorische bijl, gevonden in Baden-Württenberg 

(Duitsland; uit: Probst e.a., 1991).

Figuur 28.  Rössener Breitkeil (foto: W. Luys).

Figuur 29.  Impressie van een neolithisch erf (uit: Probst e.a., 1991).

Figuur 30.  Enkele neolithische bijlen en pijlpunten uit Belfeld (uit: Driessen, 1971).

Figuur 31.  Jadeietbijl uit Belfeld, vermoedelijk afkomstig uit de Alpen (foto: T. Ernst).

Figuur 32.  Verspreiding van Bronstijd-vindplaatsen.

Figuur 33.  Bronzen bijl uit het Meelderbroek (links) en voorbeeld van een gaaf exemplaar 

(rechts; uit: Sarfatij e.a., 1980).

Figuur 34.  Tekening van een geschachte bronzen bijl (uit: Sarfatij e.a., 1980).

Figuur 35.  Het maken van een bronzen bijl (uit: Verhart & Van Ginkel, 2009).

Figuur 36.  Mogelijke infrastructuur en verspreiding van vindplaatsen in de IJzertijd.
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Figuur 37.  Herbouwde IJzertijdboerderij (Historisch Museum Eindhoven).

Figuur 38.  Voorbeeld van een glazen La Tène-armband (www.dickreijnen.web-log.nl).

Figuur 39.  Impressie van een Celtic Field (bron: ANWB, 2006: 73).

Figuur 40.  Mogelijke infrastructuur en verspreiding van vindplaatsen in de Romeinse tijd.

Figuur 41.  Impressie van een Romeinse villa, zoals die mogelijk op de Schelkensberg heeft 

gelegen (http://www.nieuwsbronnen.com/veronakapel/villa2.jpg).

Figuur 42.  Fragment van een Romeinse dakpan met stempel van het 30 legioen (uit: Ernst, 2001).

Figuur 43.  Doorsnede van een Romeinse oven (www.awnregionijmegen.nl).

Figuur 44.  Impressie van een Romeinse oven (www.thuisinbrabant.nl).

Figuur 45.  Impressie van een Romeinse wachtpost (http://www.12mark.nl/files/images/400px-

Romeinse_wachttoren_fort_vechten_netherlands.preview.jpg).

Figuur 46.  Herbouwde Romeinse wachtpost (http://3.bp.blogspot.com/_lQQmriCaH84/SCl-

Vlds2YvI/AAAAAAAAAM4/PNilSMzeWlM/s320/wachttoren.jpg).

Figuur 47.  Beeld van Marcus Aurelius (161-180; www.roman-emperors.org).

Figuur 48.  Romeinse wegen in Limburg (Venner, 2000: 60).

Figuur 49.  De Romeinse heerbaan bij Swalmen (uit: De groot & Prangsma, 2008).

Figuur 50.  Verspreiding van vroeg-middeleeuwse vindplaatsen.

Figuur 51.  Hertogdom Gelre in 1350.

Figuur 52.  Vermoedelijke infrastructuur en verspreiding van laat-middeleeuwse vindplaatsen.

Figuur 53.  Geloo op een uitsnede van het AHN (bron: www.AHN.nl).

Figuur 54.  De losplaats in Belfeld.

Figuur 55.  Mergelstraat; op de hoek pand Rijksweg Noord 33 (Rijksmonument).

Figuur 56.  De Oude Brachterweg (foto T. Ernst).

Figuur 57.  Diep uitgesleten holle weg (rood omcirkeld) op het AHN die naar de samenvloeiing 

van de Gaesbeek en de Schelkensbeek loopt.

Figuur 58.  De belangrijkste wegen in Belfeld en Geloo.

Figuur 59.  Wilhelminastraat (ook wel Koestraat, Veestraat of Groenstraat genoemd).

Figuur 60.  Hagendoornsweg (foto T. Ernst).

Figuur 61.  De Leijgraaf (foto T. Ernst).

Figuur 62.  Kampontginningen oostelijk van de stuifzandgordel bij Belfeld (bron: Landesver-

messungambt Nordrhein Westfalen, 1968).

Figuur 63.  Bolens Hegge bij de ingang van het Patersbos (foto: T. Ernst).

Figuur 64.  Uitsnede van het AHN uit de omgeving Groote Hover veld.

Figuur 65.  Verspreiding van de historische groenelementen.

Figuur 66.  Greppels bij Maalbeek die de grens vormden tussen de hertogdommen Gelre en 

Gulik (foto: T. Ernst).

Figuur 67.  Grenspaal 437 (foto T. Ernst).

Figuur 68.  Grenspaal 441 bij de Hoenderkamp (gegevens T. Ernst).

Figuur 69.  De Grijze Paal (gegevens T. Ernst).

Figuur 70.  Tekening van de oudste parochiekerk van Belfeld (uit: Driessen, 1971).

Figuur 71.  De oudst bekende kern van Belfeld, eerste helft 18e eeuw.

Figuur 72.  Pand Peeters uit 1769 (uit: Driessen, 1971).

Figuur 73.  Oud koopmanshuis in Geloo uit 1769 (foto: T. Ernst).
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Figuur 74.  Opgravingsplattegrond van de Loherschans (uit: Tichelman, 2004).

Figuur 75.  Loherschans op de topografische kaart 1837-1844 (bron: Wolter-Noordhoff Atlaspro-

dukties, 1992).

Figuur 76.  Impressie van een boerenvluchtschans bij Ell (Uit: Nouwen & Wassink, 2008).

Figuur 77.  Aardewerk kommen en ijzeren slot van de Loherschans (foto ADC).

Figuur 78.  Sierschotel van Matthijs Mengels uit 1736 (foto Koninklijk Instituut voor het Kunst-

patrimonium, Brussel).

Figuur 79.  Mingelhuis op de Tranchotkaart, tegenwoordig gelegen tussen de woningen Tegelse-

weg 37 en 39 (Landesvermessungsambt Nordrhein Westfalen, 1968).

Figuur 80.  Het Beelenhuis.

Figuur 81.  Pottenbakkersafval van Leonadrus ter Poorten, gevonden tijdens opgravingen aan 

de Markt in Belfeld (foto W. Luys).

Figuur 82.  De ‘hutten van Egypte’ op de topografische kaart uit 1843 (Wolters-Noordhoff Atlas-

produkties, 1992).

Figuur 83.  Eén van de laatste ‘hutten van Egypte’.

Figuur 84.  Complex van watermolen, hoeve, visvijvers en beemden van Maalbeek op de Tran-

chotkaart (Landesvermessungsambt Nordrhein Westfalen, 1968).

Figuur 85.  Historische hoeve Maalbeek op een 17e eeuwse kaart (gegevens T. Ernst).

Figuur 86.  Hoeve Maalbeek.

Figuur 87.  Balk met inscriptie van hoeve Oud Schonenborg (bron: Hemmes, 2008).

Figuur 88.  Hoeve Oud en Nieuw Schonenborg op het kadastrale minuutplan (bron: Hemmes, 

2008).

Figuur 89.  Hoeve Oud Schonenborg.

Figuur 90.  Cultuurhistorische elementen bij hoeve Oud en Nieuw Schonenborg (bron: Hemmes, 

2008).

Figuur 91.  Hoeves Oud en Nieuw Schonenborg en hun omgeving in 1844 (uit: Hemmes, 2008).

Figuur 92.  Hoeves Oud en Nieuw Schonenborg en hun omgeving in 1906 (uit: Hemmes, 2008).

Figuur 93.  De Kalde Graaf.

Figuur 94.  De ‘Charte vom Meerlenbruch’ uit 1792 (gegevens T. Ernst).

Figuur 95.  Het gebied dat sinds de grenscorrectie van 1817 deel uitmaakt Belfeld.

Figuur 96.  Voormalige halteplaats aan de spoorlijn Maastricht-Venlo uit 1894. Zij is inmiddels 

opgeheven en de stationsgebouwen hebben een woonbestemming.

Figuur 97.  Uitsneden van de topografische kaarten vóór (links) en na (rechts) de aanleg van de 

spoorlijn.

Figuur 98.  Belfeld in 1805 op de Tranchotkaart (Landersvermessungsambt Nordrhein Westfalen, 

1968).

Figuur 99.  Belfeld in 1837-1844 (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990).

Figuur 100. Belfeld in 1838-1857 (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990).

Figuur 101. Belfeld in 1896 (Uitgeverij Nieuwland, 1990).

Figuur 102. Topografische kaart van 1934 (gegevens gemeentearchief Venlo).

Figuur 103. Stuw in de Maas bij Belfeld.

Figuur 104. Verspreiding van vindplaatsen uit de Nieuwe tijd.

Figuur 105. De oude Waterstaatskerk van Belfeld uit 1839 (uit: Driessen, 1971).
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Figuur 106. Het gemeentehuis van Belfeld met bijbehorend plein (foto L. van Meijel).

Figuur 107. Ontwikkeling van de bebouwing.

Figuur 108. Ontginningsassen in het Meelderbroek.

Figuur 109. Beeldje van ijzer of zilver van een Romeins officier (uit: Driessen, 1971).

Figuur 110. Grote, rechte percelen in het Meelderbroek van Steep Ridge Valley, afgeleid van de 

steilrand met het Hoogterras.

Figuur 111. Rechte wegen in het Meelderbroek.

Figuur 112. Advertentie van de Gebr. Van Cleef (uit: Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 113. De pannesjop Van Cleef in Geloo (uit: Driessen, 1971).

Figuur 114. Het personeel van Janssen-Dings omstreeks 1910 (uit: Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 115. De fabriek van Houben & Steegh in 1905 (uit: Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 116. Briefhoofd van Houben & Steegh in 1910 (uit: Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 117. Inzetten van gresbuizen in de oven (uit: Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 118. Kleigroeve van Janssen Dings in ca. 1930 ter hoogte van grenspaal 432 (uit: Ickenroth 

e.a., 1994).

Figuur 119. Kleitram van Van Cleef (uit: Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 120. Het personeel van Cleef omstreeks 1925 (uit: Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 121. Nieuwe ringoven van Janssen-Dings in 1931 (uit: Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 122. Inzetten van pannen in de ringoven (uit: Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 123. NGI in 1950 (uit: Ickenroth e.a., 1994).

Figuur 124. Verspreiding van steen- en pannenbakkerijen met permanente ovens in Belfeld.

Figuur 125. De rechte zuilen in de gebouwen aan de Julianastraat verwijzen naar de voormalige 

keramische industrie-van Koramic Janssen-Dings B.V.

Figuur 126. De Pool, een oude kleiwingroeve bij hoeve Maalbeek.

Figuur 127. Richtlijnen voor de aanleg van een anti-tankgracht voor het Duitse leger (Grasser, 

zonder jaartal).

Figuur 128. De zogenaamde Maas-Ruhr-Stellung uit de Tweede Wereldoorlog (uit: Hoven, 2004).

Figuur 129. Bunker bijhoeve Maalbeek.

Figuur 130. Duitse soldaat in ringstand (foto: http://www.7grad.org/Exkursionen/Westwall/Maas-

Rur/maas-rur.html).

Figuur 131. Belfeld in vogelvlucht: duidelijk is hoe de spoorlijn en de rijksweg het dorp in drieën 

splitsen (uit: Ernst, 2001).

Figuur 132. De St. Leonardushoeve uit ca. 1900 (uit: Driessen, 1971).

Figuur 133. Schuur van de St. Leonardushoeve die aan de Hoverheideweg lag, op grote afstand 

van de hoeve. De grootte van de schuur wijst op de opslagfunctie en hangt samen 

met de ontginningen in het Meelderbroek.

Figuur 134. Topografische kaart van Belfeld uit 1970 voor de ruilverkaveling van 1970/1971 

(gegevens gemeentearchief Venlo).

Figuur 135. Topografische kaart van Belfeld uit 2005 (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 2005).

Figuur 136. Mariahoeve.

Figuur 137. Het oude kerkhof aan de Urbanusstraat dat de plek van de oudste kerk van Belfeld 

markeert. Op de achtergrond de pilaren die de oude ingang markeren.

Figuur 138. Mariakapel (foto T. Ernst).
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Figuur 139. Kapel van Geloo uit 1868 (uit: Driessen, 1971).

Figuur 140. Wegkruis Schoolstraat-Tegelseweg (foto T. Ernst).

Figuur 141. Overzicht van cultuurhistorische objecten in Belfeld.

Figuur 142. Restant van een houtwal aan de Berkenlaan (links) en de Molenbeekweg (rechts).

Figuur 143. Atoombunker uit de Koude Oorlog bij de stuw van Belfeld.

Figuur 144. Gebieden met een waardevol complex van archeologische en cultuurhistorische 

waarden.

Tabel 1.  Geologische en archeologische tijdschaal.

Bijlage 1.  Historische monumenten.
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Data Archiving and Networked Services (DANS); afdeling archeologie; archeologie@dans.knaw.nl     
dans:easy: urn:nbn:nl:ui:13-5mw-ufh  

Archeologisch onderzoek WML transportleiding Tegelen-Reuver   
Type object  Archeologie   
Locatie  Reuver-Belfeld   
   Meelderbroek   
   Beesel en Venlo   
   58E   
Trefwoorden  onbekend(Archeologisch Basisregister:typeComplex)   
  

Gebruiksbeperking   

beperkt tot geregistreerde 
archeologen (beschikbaar 
vanaf: 2010-01-19)  

 

  
onderzoeksrapport  

  
 
Datum publicatie  2007-10-15  

Laatste wijziging  2010-01-20  

Beheer collectie  Grontmij  

Verwijzing  http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-5mw-ufh  

Verwijzen naar dit object?  http://www.kich.nl/kich2010/rapport.jsp?id_qualifier=dans:easy&id=urn:nbn:nl:ui:13-5mw-ufh 
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Data Archiving and Networked Services (DANS); afdeling archeologie; archeologie@dans.knaw.nl     
dans:easy: urn:nbn:nl:ui:13-w7z-u8t  

Regenwaterbassin Tegelseweg te Belfeld, gemeente Venlo   
Type object  Archeologie   
Locatie  Tegelseweg   
   Belfeld   
   Venlo   
   Limburg   
   Nederland   
   e-ne (MARC21)   
Trefwoorden  onbekend(Archeologisch Basisregister:typeComplex)   
  

Gebruiksbeperking   

beperkt tot geregistreerde 
archeologen (beschikbaar 
vanaf: 2009-12-29)  

 

  
onderzoeksrapport  

  
 
Datum publicatie  2006  

Laatste wijziging  2010-01-04  

Beheer collectie  RAAP Archeologisch Adviesbureau  

Verwijzing  http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-w7z-u8t  

Verwijzen naar dit object?  http://www.kich.nl/kich2010/rapport.jsp?id_qualifier=dans:easy&id=urn:nbn:nl:ui:13-w7z-u8t  
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Data Archiving and Networked Services (DANS); afdeling archeologie; archeologie@dans.knaw.nl     
dans:easy: urn:nbn:nl:ui:13-3qq-ufc  

Maasroutelocatie Stuwpand Belfeld, Bocht bij Neer   
Type object  Archeologie   
Locatie  Bocht bij Neer   
   Beesel   
   Gemeente Beesel   
Trefwoorden  onbekend(Archeologisch Basisregister:typeComplex)   
  

Gebruiksbeperking   

beperkt tot geregistreerde 
archeologen (beschikbaar 
vanaf: 2009-06-05)  

 

  
Voor deze bodemingreep waarbij de bocht in de Maas bij Neer wordt verruimd t.b.v. de scheepvaart, is een reactieve archeologische 
uitvoeringsbegeleiding geadviseerd. 
 
Er is geen gericht bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van deze bodemingreep. 
Er is wel gebruikgemaakt van de archeologische en geologische bodemgegevens van Proefproject 2; in het bijzonder van het acute 
onderzoek dat is uitgevoerd in de directe nabijheid (veldonderzoek Grauwe Beer). Dit is uitgevoerd door RAAP in 1997. Zie voor 
nadere informatie de gegevens van de dataset 'Zandmaas - Stuwpand Belfeld Proefproject 2: uitvoeringsbegeleiding'. 
 
Het archeologisch vooronderzoek is deels uitgevoerd voor het ontstaan van het PTA en deels uitgevoerd lopende de 
uitvoeringsbegeleiding van Proefproject 2. Dit heeft tot gevolg dat het vooronderzoek versnipperd is uitgevoerd: 1996-2003. 
 
Het selectieadvies is gebaseerd op een inventarisatie van oud onderzoek en op de onderzoeksresultaten van Proefproject 2. Op 
basis hiervan heeft er zeer kleinschalig booronderzoek plaatsgevonden. Deze inventarisatie en realisatie van het booronderzoek zijn 
verricht door José Peeters en Piet van der Gaauw van het PTA. 
Verder kan hier opgemerkt worden dat de gegevens van het archeologische vooronderzoek gebruikt zijn het opstellen van het 
grondstoffenplan, waarbij vooral gebruik is gemaakt van de door archeologie gegenereerde bodemgegevens t.a.v. de verwachting 
inzake vervuilde grond. Werkwijze in dit geval is het opsporen van bodemlagen jonger dan 1850, waarin de meeste bodemvervuiling 
wordt verwacht.   
Datum publicatie  2006  

Laatste wijziging  2009-06-05  

Beheer collectie  Projectteam Archeologie Maaswerken  

Verwijzing  http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-3qq-ufc  

Verwijzen naar dit object?  http://www.kich.nl/kich2010/rapport.jsp?id_qualifier=dans:easy&id=urn:nbn:nl:ui:13-3qq-ufc  
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Data Archiving and Networked Services (DANS); afdeling archeologie; archeologie@dans.knaw.nl     
dans:easy: urn:nbn:nl:ui:13-rs0-x6s  

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Tegelseweg, Belfeld, Gemeente Venlo   
Type object  Archeologie   
Locatie  Limburg   
   Tegelseweg   
   Belfeld   
   Venlo   
   Nederland   
   e-ne (MARC21)   
Trefwoorden  onbekend(Archeologisch Basisregister:typeComplex)   
Dateringen  -12 t/m 450 (Romeinse tijd)   
   1850 t/m (Nieuwe tijd C)   
   t/m -8800 (Paleolithicum)   
  

Gebruiksbeperking   

beperkt tot geregistreerde 
archeologen (beschikbaar 
vanaf: 2009-02-02)  

 

  
onderzoeksrapport  

  
 
Datum publicatie  2006  

Laatste wijziging  2009-02-02  

Beheer collectie  Becker en Van de Graaf  

Verwijzing  http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-rs0-x6s  

Verwijzen naar dit object?  http://www.kich.nl/kich2010/rapport.jsp?id_qualifier=dans:easy&id=urn:nbn:nl:ui:13-rs0-x6s  

 



R
A

A
P

-R
A

P
P

O
R

T
 2

2
0

1
 (h

e
rzie

n
e

 e
in

d
ve

rsie
)

V
a

n
 N

e
a

n
d

e
rth

a
le

rs to
t p

o
tte

n
b

a
kke

rs

D
e

 cu
ltu

u
rh

isto
risch

e
 e

rfe
n

is va
n

 d
e

 B
e

lfe
ld

s

149

 

KICH gestructureerd document   

RCE MIP Gemeentebeschrijvingen;  

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling CHI, info@cultureelerfgoed.nl     
MIP-gem:Bron_id: MIPgem707  

Gemeentebeschrijving Belfeld   
Type object  Bouwkunst; ruimtelijk patroon   
Locatie  Belfeld   
Trefwoorden  onbekend(onbekend)   
  

Gebruiksbeperking   

Van niet alle gemeenten is 
een digitale 
gemeentebeschrijving 
beschikbaar en de 
gemeentegrenzen in de 
gebruikte gemeentekaart zijn 
onnauwkeurig.  

   
Gemeente Belfeld p.a. Hamarplein 4 5951 CD Belfeld Provincie Limburg Inventarisatiegebied Maasvallei Aantal inwoners: 5.174 (01-
07-1989) Oppervlakte: 13,86 km2 Nederzettingen: Belfeld, Bolenberg, Geloo. De gemeente Belfeld, deel uitmakend van het 
inventarisatiegebied Maasvallei, wordt aan de noordzijde begrensd door de gemeente Tegelen (inventarisatiegebied Maasvallei). In 
het zuiden door de gemeente Beesel (inventarisatiegebied Maasvallei), in het westen door de Maas. De oostelijke gemeentegrens 
van Belfeld valt samen met de rijksgrens tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland. De gemeentegrenzen van Belfeld 
hebben tussen 1850 en 1940 geen wijzigingen ondergaan. 

  
 
Datum publicatie  19900301  

Laatste wijziging  onbekend  

Beheer collectie  Provincie Limburg  

Verwijzing  www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/documenten/MIPrapporten/gemeentebeschrijvingen/Belfeld.pdf

Verwijzen naar dit 
object?  

http://www.kich.nl/kich2010/rapport.jsp?id_qualifier=MIP-gem:Bron_id&id=MIPgem707  
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ODB:Rijksmonumentnr: 8892  

Maalbeek, Belfeld    
Type object  Bouwkunst; molen   
Trefwoorden  Industrie- en poldermolen(oorspronkelijke functie)   
Dateringen  1500 t/m 1949 (Nieuwe tijd)   
Juridische status  rijksmonument   
Cultuurhistorische waarde  zeer hoge waarde   
Kenmerkendheid  nationaal   
Zichtbaar  ja   
Plaats Belfeld   
  

Gebruiksbeperking   

Aan deze gegevens kunnen 
geen rechten worden 
ontleend. De locatie van de 
rijksmonumenten is op 
voorlopige gegevens 
gebaseerd. Hierdoor kan het 
voorkomen dat een 
rijksmonument niet op de 
juiste plek wordt weergegeven 
of ontbreekt.  

 

  
Cafe Maalbeek. Voormalige watermolen. Hallehuis met aan voorzijde van vlechtingen voorziene losse topgevel en aan achterzijde 
gebroken top. In middenvoorgevel ontlastingsboog.  

  
 
Beschreven door  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  

Datum publicatie  2005-04-05  

Laatste wijziging  2006-09-11  

Verwijzen naar dit object?  http://www.kich.nl/kich2010/rapport.jsp?id_qualifier=ODB:Rijksmonumentnr&id=8892 
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ODB:Rijksmonumentnr: 45251  

Belfeld    
Type object  Bouwkunst; overig   
Dateringen  1500 t/m 1949 (Nieuwe tijd)   
Juridische status  rijksmonument   
Cultuurhistorische waarde  zeer hoge waarde   
Kenmerkendheid  nationaal   
Zichtbaar  ja   
Plaats Belfeld   
  

Gebruiksbeperking   

Aan deze gegevens kunnen 
geen rechten worden 
ontleend. De locatie van de 
rijksmonumenten is op 
voorlopige gegevens 
gebaseerd. Hierdoor kan het 
voorkomen dat een 
rijksmonument niet op de 
juiste plek wordt weergegeven 
of ontbreekt.  

   
Terrein waarin resten van een pannenoven. Datering: Romeinse Tijd (2e-3e eeuw) (Gedeeltelijk bescherming, zie bijlage A).  

  
 
Beschreven door  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  

Datum publicatie  2005-04-05  

Laatste wijziging  2006-09-11  

Verwijzen naar dit object?  http://www.kich.nl/kich2010/rapport.jsp?id_qualifier=ODB:Rijksmonumentnr&id=45251  
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ODB:Rijksmonumentnr: 520510  

Roermond    
Type object  Bouwkunst; weg-/waterwerk   
Trefwoorden  Waterkering en -doorlaat(oorspronkelijke functie)   
Dateringen  1500 t/m 1949 (Nieuwe tijd)   
Juridische status  rijksmonument   
Cultuurhistorische waarde  zeer hoge waarde   
Kenmerkendheid  nationaal   
Zichtbaar  ja   
Plaats Roermond   
  

Gebruiksbeperking   

Aan deze gegevens kunnen 
geen rechten worden 
ontleend. De locatie van de 
rijksmonumenten is op 
voorlopige gegevens 
gebaseerd. Hierdoor kan het 
voorkomen dat een 
rijksmonument niet op de 
juiste plek wordt weergegeven 
of ontbreekt.  

 

  
Inleiding   
 
Stuwgedeelte van het stuw- en sluiscomplex gelegen in de Roermondse Weerd. De stuw werd omstreeks 1926 gebouwd naar 
ontwerp van Rijkswaterstaat.  
 
De stuw van Roermond vormt samen met de stuwen van Linne en Belfeld het drietal stuwen dat in het kader van de Maaskanalisatie 
in de jaren twintig van de 20ste eeuw in Midden- en Noord-Limburg werden aangelegd.  

Omschrijving  

De stuw bestaat uit een poirée (lage verwijderbare schotten dwars in de rivier) en een stoney (constructie met regelbare schuiven). 
De stoney tegen de westelijke oever van de Maas heeft drie betonnen pilonen met daartussen 2 stroomgaten. De pilonen van de 
stuw zijn opgetrokken uit onbekleed beton. Over het geheel ligt een schuin overkragende metalen constructie met daarop twee 
rechthoekige houten gebouwtjes onder vlakke tentdaken. In deze gebouwtjes bevindt zich de authentieke hefinrichting. Op halve 
hoogte van de pilonen ligt aan de bovenstroomse zijde van de pilonen een loopbrug over de stroomgaten. De loopbrug rust op een 
door een sprong in de dikte van de pilonen gevormde dorpel. Vanuit deze dorpel leiden trappen aan weerszijden van de pilonen naar 
een lager gelegen en opnieuw uitspringend plateau aan de benedenstroomse zijde. De schuiven worden bewogen in verticale 
sponningen in de pilonen.  
 
De poirée bestaat uit een metalen brug met daar overheen rails waarover een kraan kan rijden om de schotten te plaatsen.  

Waardering  

De stuw is van belang vanwege zijn gave, architectonische hoogwaardige verschijningsvorm en als beeldbepalende factor in het 
vlakke landschap van het winterbed van de Maas. De stuw is verder van belang vanwege zijn rol in de kanalisatie van de Maas 
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waarmee in het begin van deze eeuw op grootscheepse schaal een begin werd gemaakt. Eveneens is de stuw van belang vanwege 
de vroege, kale toepassing van beton in een waterbouwkundig kunstwerk.  
 
De stuw bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een technologische en typologische ontwikkeling met een 
pionierskarakter. De architectuurhistorische waarden van de stuw wordt worden bepaald door het bijzondere belang voor de 
geschiedenis van de bouwtechniek, de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en het innovatieve materiaalgebruik. De stuw is 
vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de streek.  
 
De stuw is van algemeen belang vanwege de architectonische gaafheid en de architectuurhistorische zeldzaamheid.  

  
 
Beschreven door  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  

Datum publicatie  2005-04-05  

Laatste wijziging  2006-09-11  

Verwijzen naar dit object?  http://www.kich.nl/kich2010/rapport.jsp?id_qualifier=ODB:Rijksmonumentnr&id=520510  
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Archis:monumentnummer: 16731  

Belfeld, Belfeld    
Type object  Archeologie; nederzetting   
Trefwoorden  Nederzetting, onbepaald(Complextype)   
Dateringen  1050 t/m 1949 (Middeleeuwen laat - Nieuwe tijd)   
Juridische status  gewaardeerd, niet beschermd   
Cultuurhistorische waarde  hoge waarde   
Kenmerkendheid  onbekend   
Zichtbaar  nee   
Plaats Belfeld   
  

Gebruiksbeperking   

null  
 

  
Oude dorpskern van Belfeld 
Op de AMK zijn historische dorpskernen en clusters oude bebouwing als gebieden van hoge archeologische waarde aangegeven. 
Dit is op grond van het belang van deze locaties, waar de wortels van de huidige dorpen of steden kunnen liggen. De begrenzing 
van deze kernen is gebaseerd op 19e-eeuwse en vroeg 20e-eeuwse kaarten. Binnen deze contouren kunnen in de bodem resten 
van vroegmoderne en waarschijnlijk ook van laatmiddeleeuwse (vanaf circa 1300 AD) bewoning aangetroffen worden. Ook sporen 
van oudere bewoning kunnen aanwezig zijn. Bedacht dient echter te worden dat de bewoning in de vroege en volle middeleeuwen 
(tot circa 1300 AD) een meer dynamisch karakter gehad kan hebben en dat de plaats en grens ervan niet perse hoeft samen te 
vallen met die van de latere bewoning. 

  
 
Beschreven door  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  

Datum publicatie  2007-08-23  

Laatste wijziging  2007-09-18  

Verwijzen naar dit object?  http://www.kich.nl/kich2010/rapport.jsp?id_qualifier=Archis:monumentnummer&id=16731 
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Cultuurhistorisch Gis: CG_Id: EL0012045  

Belfeld   
Type object  Landschap; bewoningspatroon   
Trefwoorden  overige bewoning(CultuurHistorischGis:Aee_type)   
   overige bewoning(CultuurHistorischGis:Aee_subtype)   
Juridische status    
Cultuurhistorische waarde    
Kenmerkendheid    
Zichtbaar  ja   
  

Gebruiksbeperking   

Overnemen van gegevens 
toegestaan onder vermelding 
van bronhouder: Copyright © 
2009 Ministerie van LNV, 
Directie Kennis  

 

  
 

  
 
Beschreven door  onbekend  

Datum publicatie  2008-06  

Laatste wijziging  onbekend  

Beheer geo bestand  -  

Verwijzen naar dit object?  http://www.kich.nl/kich2010/rapport.jsp?id_qualifier=Cultuurhistorisch Gis: CG_Id&id=EL0012045  

 

 

 



RAAP-RAPPORT 2201 (herziene eindversie)

Van Neanderthalers tot pottenbakkers

De cultuurhistorische erfenis van de Belfelds
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