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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Venlo heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een gebieds- en 

objectgerichte cultuurhistorische inventarisatiekaart voor de gemeente Venlo op schaal 1:10.000 

opgesteld. Met de kaart is een eerste stap gezet in het vormen van toekomstig cultuurhistorisch 

beleid (onder andere planologische borging). De inventarisatie kan daarnaast inspiratie bieden 

voor recreatie, erfgoededucatie, PR-marketingstrategieën en ruimtelijk ontwerp (inrichting 

en beheer). In deze studie zijn bestaande objectinventarisaties samengevoegd, enkele 

lacunes aangevuld en is een nieuwe historisch-landschappelijke inventarisatie uitgevoerd. Het 

archeologisch erfgoed is tijdens deze inventarisatie niet in kaart gebracht. Deze archeologische 

waarden zijn reeds op de archeologische beleidskaart opgenomen.

Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt welke karakteristieken de verschillende landschappelijke 

eenheden binnen de gemeente Venlo hebben. Uit de studie komt naar voren dat de manier 

waarop de mensen in het verleden met het landschap zijn omgegaan in sterke mate is bepaald 

door de Maas en de sporen die deze rivier al ver voor de Middeleeuwen in het landschap heeft 

achtergelaten. Ook is een veelheid aan cultuurhistorische landschapselementen samengebracht 

op één kaart, waardoor in één oogopslag de grote rijkdom aan cultuurhistorie binnen de gemeente 

Venlo blijkt. De elementen zijn overzichtelijk gerangschikt in thema’s naar de aard van het element. 

Daarnaast zijn bestaande bouwhistorische en stedenbouwkundige inventarisaties samengebracht 

op de kaart. Indien er aanleiding toe was, zijn deze aangepast naar de actuele situatie.

Het samenbrengen op één kaart van het historisch cultuurlandschap, de cultuurhistorische landschaps-

elementen en de historische bouwkunst en stedenbouw laat zien hoe rijk en divers het cultureel erfgoed 

van de gemeente Venlo is. Deze rijkdom beperkt zich niet tot het oudere erfgoed; ook het erfgoed uit de 

Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse periode zijn vertegenwoordigd in deze studie.
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1 Inleiding

1.1 Waarom deze inventarisatiekaart?
De breede straatweg, met iepen beplant, beantwoordt aan die verwachting wel. Al verliezen wij de 

Maas meestal uit het gezigt, de uitgestrekte, vruchtbare wei- en bouwlanden langs den oever, waar 

boven aan de overzijde het vrij groote dorp Blerick zich vertoont, maken toch een’ aangenamen 

indruk. En landwaartsin zijn de zacht golvende heuvelen met welig wassende veldvruchten bedekt, 

terwijl in de verte de blaauwe hoogten op Duitschen bodem in bevallige lijnen rijzen en dalen. 

Soms loopt een holle weg tusschen de akkers door, of doorsnijdt een laan van hoog geboomte de 

velden. Nu en dan blinkt in het groene dal nevens ons de heldere stroom, tusschen boschjes en 

hagen. De weiden zijn met runderen bezaaid en op de bouwlanden begon reeds de oogst. Hier 

valt het koren voor de hand des maaijers, ginds staat het in schoven, elders wordt het op groote 

wagens geladen. Enkele huizen staan langs den weg, - ‘estaminets’ natuurlijk, - en eenige kloeke 

pachthoeven liggen hier en daar verspreid. De roode daken van een tichelwerk herinneren ons, 

dat de tak van nijverheid, waaraan Tegelen zijn’ naam schijnt te ontleenen, nog niet uit dit oord is 

geweken. ’t Is een vrolijk en vriendelijk landschap en vooral in de nabijheid van het dorp zoeken 

wij niet te vergeefs naar opgaand hout.

Al sinds lange tijd maakt de gemeente Venlo indruk met haar cultureel erfgoed op de bezoekers 

van Noord-Limburg. Jacobus Craandijk (1834-1912), predikant en schrijver, schreef er in het 

vierde kwart van de 19e eeuw al over. Bovenstaande is slechts een korte passage uit een lang 

betoog van twaalf pagina’s dat hij in zijn kenmerkende bloemrijke taal aan het landschap van Venlo 

wijdde (Craandijk, 1882).

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

van de nieuwe structuurvisie en de toekomstige invoering van een gemeentedekkend omgevingsplan 

heeft de gemeente Venlo RAAP Archeologisch Adviesbureau opdracht gegeven een cultuurhistorische 

inventarisatiekaart van het gemeentelijk grondgebied samen te stellen. Dit verzoek hangt samen 

met de verplichting per 1 januari 2012 om rekening te houden met de aanwezige cultuurhistorische 

waarden bij het opstellen van een bestemmingsplan. Deze verplichting is vastgesteld in het Besluit 

ruimtelijke ordening en is een gevolg van beleid van de rijksoverheid om de monumentenzorg te 

moderniseren. De gemeente Venlo voert echter geen actualisatie van de bestemmingsplannen meer 

door. In het kader van het proefproject met betrekking tot de in te voeren omgevingswet wordt gewerkt 

aan een gemeentedekkend omgevingsplan. Daarvoor is één kaart voor het gehele grondgebied van 

de gemeente noodzakelijk. De gemeente heeft dan ook expliciet gekozen voor één cultuurhistorische 

inventarisatiekaart voor het totale gemeentelijk grondgebied. Het project heeft tot doel een gedegen 

onderlegger voor de gemeentelijke ruimtelijke ordening te vormen, waarbij onder meer de provinciale 

cultuurhistorische inventarisatiekaart verder ingevuld dient te worden. De samenwerking met 

heemkundekringen is prominent in het project opgenomen.
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Dit rapport vormt een toelichting op de cultuurhistorische inventarisatiekaart van de Gemeente 

Venlo (kaartbijlage 1: bladen 1, 2 en 3). Na dit inleidende hoofdstuk volgt een beschrijving 

van de gehanteerde methodiek en gebruikte bronnen. Hierin wordt beschreven hoe het 

cultuurlandschap is opgedeeld in landschapstypen en welke bronnen de basis hebben gevormd 

voor de inventarisatie van landschapselementen, bouwkunst en stedenbouw. Hoofdstuk 3 vormt 

een toelichting op de in kaart gebrachte landschapstypen. In hoofdstuk 4 wordt een aantal 

aanbevelingen gedaan met betrekking tot ontwerp, mogelijkheden van het bestemmingsplan (in de 

toekomst omgevingsplan) en andere gemeentelijke instrumenten en mogelijke verdiepingsslagen 

voor de inventarisatiekaart. Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde 

geologische en archeologische perioden.

Het beoogde doel van het opstellen van de cultuurhistorische inventarisatiekaart is het 

inventariseren van cultuurhistorisch erfgoed van de Gemeente Venlo teneinde een basis te leggen 

voor planologische borging van cultuurhistorische waarden.

1.2 De gemeente Venlo
Venlo is de grootste stad van noordelijk Limburg en heeft daarmee een belangrijke regionale 

functie (figuur 1). De gemeente bereikte zijn huidige omvang door een groot aantal 

samenvoegingen van gemeenten in het verleden. De oorspronkelijke gemeente Venlo, opgericht 

in 1800, werd na vele eerdere pogingen uiteindelijk op 1 oktober 1940 uitgebreid met het Blerickse 

deel van de gemeente Maasbree. In 2001 volgden Tegelen en Belfeld, en op 1 januari 2010 werd 

de gemeente samengevoegd met de gemeente Arcen en Velden. Daardoor ontstond de huidige 

gemeente Venlo met een omvang van ruim 128 km². In de gemeente bevinden zich op volgorde 

van grootte de stadsdelen Venlo (34.930), Blerick, inclusief Hout-Blerick en Boekend (26.910), 

Tegelen/Steyl (23.750), Belfeld (5.515), Velden (5.150), Arcen (3.530) en Lomm (925).

De gemeente ligt voor een belangrijk deel ingeklemd tussen de Maas aan de westzijde en de grens 

met Duitsland aan de oostzijde. Alleen Blerick ligt ten westen van de Maas. De gemeente grenst 

aan de westzijde aan de gemeente Horst aan de Maas; in het zuidwesten aan Peel en Maas; in het 

zuiden aan Beesel, aan de noordzijde aan de gemeente Bergen; en in het oosten aan de Duitse 

gemeenten Walbeck, Straelen, Nettetal en Viersen.

Venlo is een belangrijk infrastructureel knooppunt. Niet alleen komen de autosnelwegen A73, 

A67 en A74 (knooppunten Zaarderheiken en Tiglia) alsmede Bundesautobahn 61 samen in de 

gemeente, ook sluiten hier de spoorlijnen Nijmegen-Roermond en Eindhoven-Venlo op elkaar aan. 

De provinciale wegen N271, N273, N275, N295, N555, N556 en Bundesstrasse 58 doorkruisen de 

gemeente Venlo. In de gemeente liggen bovendien de treinstations Venlo, Blerick en Tegelen. De 

Maas vervult verder een belangrijke functie voor transport en verkeer over water.
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tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd  

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat
Midden
Vroeg

V
ro

eg

Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg

Laat B
Laat A

A
B

C: Karolingische tijd
B: Merovingisch tijd
A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

Subboreaal

Atlanticum

Boreaal
Preboreaal

Denekamp

Hengelo

Moershoofd

Odderade

Eemien

W
ei
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se
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n
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G
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l

La
at
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M
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Belvedère/Holsteinien

Elsterien

Brørup

Saalien II

Saalien I

Glaciaal x

Bølling

Allerød
Late Dryas

Vroege Dryas

Vroegste Dryas

Vroeg
Subatlanticum

Laat
Subatlanticum

Oostermeer

Holsteinien

- 1945

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

- 1650

C - 1850

- 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 Methodiek en bronnen

2.1 Cultuurlandschappen
Landschappen zijn op basis van veel aspecten te typeren. Een veelvoorkomende wijze van typeren 

is om aandacht te schenken aan de geologische ontstaanswijze of de aanwezige terreinvormen, 

zoals dekzandruggen en terrasresten.1 Voor de cultuurhistorische inventarisatiekaart is het echter van 

belang om het landschap te typeren op basis van de bewonings- en ontginningsgeschiedenis en de 

topografi sche vormen die dat in het cultuurlandschap heeft opgeleverd. De aardkundige landvormen 

blijken vaak sturend te zijn geweest in de ontwikkeling van bewoning van een gebied, maar kunnen niet 

één op één over worden genomen. Dit zou de menselijke invloed op het landschap te kort doen. In het 

onderstaande gaan we in op de methode van kartering van de cultuurhistorische landschapstypen.

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

toepassing op het niveau van individuele plangebieden dient systematisch en consequent plaats 

te vinden. Binnen elk landschapstype zou de variatie in typologie zo gering mogelijk moeten zijn. 

Uiteraard is dat nooit volledig te bereiken, omdat het landschap veelvormig is en altijd een zekere mate 

van generaliseren optreedt. Desondanks zijn de afgelopen jaren met succes classifi catiesystemen 

voor het historisch cultuurlandschap ontwikkeld, passend in een Wageningse traditie van landschaps-

typering bij de Stichting voor Bodemkartering en zijn opvolgers (Baas & Brand, 2011). Het doel van dit 

onderdeel is het in kaart brengen van de aanwezige cultuurhistorische landschapstypen en daarmee, 

in combinatie met de aardkundige en archeologische kaarten, het leggen van een gedegen basis voor 

een gebiedsgerichte planologische en beleidsmatige benadering van cultuurhistorie.

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

landschappen in de gemeente Venlo, onder meer in het kader van een provinciale landschapsstudie 

door Renes (1999). De typering van Renes is gedetailleerd, maar er zitten enkele methodische 

haken en ogen aan. Zo is in de kartering het onderliggende reliëf, zoals de terrassenstructuur, maar 

in beperkte mate terug te herkennen, terwijl dit voor het gebruik van het historisch landschap van 

Venlo van wezenlijk belang is. Ook worden bossen in de systematiek van Renes onontgonnen terrein 

genoemd, iets wat nu toch zeker niet meer zo beschouwd wordt.

In samenwerking met de gemeente Venlo is besloten om een nieuwe gedetailleerde landschaps-

kartering voor het gehele gemeentelijk grondgebied op een consistente wijze te laten plaatsvinden. 

Daarmee kan vervolgens gebiedsgericht beleid geformuleerd worden dat betrekking heeft op een 

cultuurhistorisch landschapstype of één van de deelgebieden die dat landschapstype als kenmerk 

heeft gekregen.

1 
Deze basis wordt onder meer gebruikt om tot een archeologische waarden- en verwachtingskaart te komen (Van Dijk, 2007)
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Onderbouwing van de methode
Centraal in de gekozen methodiek voor de landschapskartering staat het historische 

landschapstype en wat daarvan in het tegenwoordige landschap nog te vinden is. Daarmee 

biedt de gedetailleerde typering een goede en kwalitatief hoogwaardige basis om de historische 

kwaliteiten van het agrarisch en stedelijk cultuurlandschap te monitoren, te stimuleren en op 

andere wijzen te gebruiken voor gemeentelijk beleid.

Bovendien biedt deze manier de beste mogelijkheden om cultureel erfgoed niet alleen te beschermen, 

maar ook op een positieve manier te ontwikkelen. Door middel van het helder krijgen van de essentiële 

en gedetailleerde kenmerken van de verschillende landschapstypen kan landschap ook inspirerend 

werken en kunnen kansen en mogelijkheden optimaal benut worden. Historische contrasten tussen 

verschillende landschapstypen, zowel de hoofdlijnen als subtiele verschillen, kunnen versterkt worden. 

Daarvan profi teert niet alleen het landschap zelf, maar ook bijvoorbeeld de gebruikers, bewoners en 

recreanten die elk op hun eigen manier met het landschap te maken hebben.

Uitgangspunten van de typologisering
Voor de kartering van de landschapstypen heeft de Topografi sch-Militaire Kaart (TMK) van Nederland 

een belangrijke rol gespeeld. Op basis van deze kaart zijn de grenzen tussen de verschillende 

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

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

Veldtekeningen en daarop gebaseerde nettekeningen (de conceptkaarten in kleur) vormden de basis 

van de TMK, die in zijn eindversie als zwart-witte steendruk is verschenen. Verschillende andere 

kaarten, waaronder een eerdere versie van de TMK en de Topografi sche opname van ’t Rijnland door 

Tranchot en Von Müffl ing (Tranchotkaart), zijn als referentie bij de kartering gebruikt.

Het onderzoeksgebied is ingedeeld in cultuurhistorische hoofdlandschapstypen en sublandschaps-

typen op basis van de ‘Wageningse methode’.2 De indeling van hoofdlandschapstypen is gebaseerd 

op de geomorfologie (onder andere riviervlakten, stuifzanden en beekdalen), het verschil in natte 

dan wel droge omgeving, de ouderdom van de ontginning, wijze van verkaveling en het verschil 

in grondgebruik, Na een kartering van de hoofdlandschapstypen zijn alle eenheden verdeeld in 

kleinere gebieden (sublandschappen), waarbij de stelregel is gehanteerd dat een belangrijk deel 

van de ruimtelijke variatie in deze subtypen opgenomen moet zijn. In enkele gevallen is er inderdaad 

een strakke topografische grens tussen twee landschapstypen, bijvoorbeeld bij aaneengesloten 

bosgebieden. In de meeste gevallen is de begrenzing echter diffuus. Hiermee dient rekening te 

worden gehouden bij het gebruik van de kaart.

De verdeling van landschapstypen is gemaakt op basis van de volgende criteria:

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

- verschil in historisch en hedendaags grondgebruik;

- verschil in genese;

- verschil in natte dan wel droge omgeving;

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

2 
Deze benadering is vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw ontwikkeld door de Stichting voor Bodemkartering en zijn opvolgers en is later onder meer 
in concrete systematieken verder uitgewerkt door Bureau Overland (o.a. Gelderland) en RAAP.
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2.2 Landschapselementen
2.2.1 Algemeen
Het inventariseren van landschapselementen bestond globaal uit drie verschillende onderdelen 

met hun eigen methodiek en bronnen:

- verwerken van een breed scala aan bestaande inventarisaties;

- nieuwe inventarisatie van historische huisplaatsen, wegen, waterlopen en oorlog en defensie;

- verwerken van materiaal aangedragen door de historische verenigingen.

In het kader van het verwerken van bestaande inventarisaties hebben we de volgende bronnen 

geraadpleegd:

- de provinciale cultuurhistorische inventarisatiekaart (CHW), provincie Limburg, via Geo Datapor-

taal http://portal.prvlimburg.nl/geo_dataportaal/index.do;

- databases van de Stichting Limburgse Kastelen, via http://www.limburgsekastelen.nl/;

- literatuur: Van Dijk (2004, 2005, 2008 & 2011); Emmens e.a. (2001), Gemeente Venlo (2006a & 

2006b); Hellenberg Hubar & Denessen (2001), Maes & Van den Dool (2006), Monumentenhuis 

Limburg (2001);

- input van historische verenigingen (via werkbijeenkomst).

De nieuwe inventarisaties van huisplaatsen, wegen, waterlopen en oorlog en defensie zijn verricht 

vanwege de lacunes in bestaande inventarisaties en omdat bijvoorbeeld de provinciale databases 

van wegen en waterlopen niet geschikt waren voor raadpleging op een lokaal schaalniveau. 

Zowel de nauwkeurigheid als de opzet van de legenda hadden hun beperkingen. Voor de nieuwe 

kartering is gebruik gemaakt van historisch kaartmateriaal (met name het kadastraal minuutplan 

1840-1843 en in mindere mate later topografisch kaartmateriaal) en van luchtfoto’s van de RAF uit 

de Tweede Wereldoorlog. Hierop waren tankgrachten en loopgraven, de belangrijkste onderdelen 

van de oorlog-en-defensielaag, goed zichtbaar.

2.2.2 Landschapselementen naar categorie
Aardkundige fenomenen
In aanvulling op de laag ‘verkaveling’, waarin onder andere steilranden zijn opgenomen, heeft 

er een inventarisatie plaatsgevonden van steilranden die samenhangen met de terrasvlakten en 

geulen. Hierbij is gebruik gemaakt van de geomorfologische kaart, schaal 1:25.000, het AHN en de 

reliëf-laag uit de topografische kaart, schaal 1:10.000.

Bestuur
Uit RAAP-rapport 2201 (Van Dijk, 2011) en uit de inventarisatie Venlo Stadsrand-Oost (Gemeente 

Venlo, 2006a) is de historische grens tussen Gelre en Gulik overgenomen. De grens is niet 

aaneengesloten en ontbrekende delen kunnen nog worden aangevuld. Uit hetzelfde RAAP-rapport 

is een grenspaal overgenomen. Daarnaast is uit de cultuurhistorische inventarisatiekaart van de 

provincie Limburg (CHW Limburg) een deel van de verdwenen rijksgrens overgenomen. Ook zijn 

een galgenberg en een terechtstellingsplaats in de database verwerkt.
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Delfstoffenwinning
Uit RAAP-rapport 2201 (Van Dijk, 2011) zijn de groeves of kleiputten verwerkt en uit de inventarisatie 

Venlo Stadsrand-Oost (Gemeente Venlo, 2006a) zijn de grootschalige kleiafgravingen overgenomen.

Gedenktekens
Het aantal gedenktekens dat is opgenomen, is beperkt. Alle opgenomen tekens komen uit de 

cultuurhistorische inventarisatiekaart van Tegelen (RAAP-rapport 1994; Van Dijk, 2009).

Industrie en nijverheid
Uit RAAP-rapport 2201 (Van Dijk, 2011) zijn de steen- en pannenbakkerijen overgenomen binnen 

de voormalige gemeente Belfeld. Ook is de veekraal nabij de St. Janshoeve in Blerick opgenomen.

Infrastructuur
Om een indruk te krijgen van de historische infrastructuur zijn wegen en paden overgenomen 

van de kadastrale minuutplans uit de periode 1840-1843 (figuur 2). Met behulp van de recente 

topografische kaart schaal 1:10.000 (2012) is aangegeven welke wegen bestaand of verdwenen 

zijn. Omdat voetpaden en karrensporen over heideterreinen niet altijd zijn weergegeven op de 

gebruikte minuutplans, zijn deze aangevuld met behulp van de Tranchotkaart en de TMK. Daarnaast 

zijn de holle wegen overgenomen uit de RAAP-rapporten 1703 en 2201 en de inventarisatie Venlo 

Stadsrand-Oost (Van Dijk, 2008 & 2011; Gemeente Venlo, 2006a). Uit de CHW Limburg is de 

Napoleonsbaan overgenomen.

Figuur 2. Een intacte historische wegenstructuur aan de oostrand van het akkercomplex van Arcen.
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De tramlijnen binnen de voormalige gemeente Belfeld zijn overgenomen uit RAAP-rapport 2201 

(Van Dijk, 2011) en de spoorlijn uit de inventarisatie Venlo Stadsrand-Oost (Gemeente Venlo, 

2006a). De spoorlijnen zijn vervolgens voor de rest van de gemeente aangevuld op basis van 

topografisch kaartmateriaal.

Om de wegenstructuur op gemeentelijk niveau te kunnen weergeven, zijn incidenteel weergegeven 

paden en wegen van ná 1840-1843 die in bestaande inventarisaties voorkwamen (o.a. de 

beide studies van Trade Port-Noord) niet verwerkt in de cultuurhistorische inventarisatiekaart. 

De smalspoorlijnen ten oosten van Tegelen zijn aan de hand van historisch kaartmateriaal 

aangegeven op de kaart. De tracés zijn vaak nog herkenbaar in het landschap.

Ontginning en verkaveling
De eenheden onder deze categorie zijn afkomstig uit de provinciale cultuurhistorische 

inventarisatiekaart van Limburg.

Oorlog en defensie
Vóór 1600

Uit de periode vóór 1600 is de ligging van enkele landweren en tracés van verdwenen landweren 

opgenomen aan de hand van de inventarisatie Venlo Stadsrand-Oost (Gemeente Venlo, 2006a). 

Tevens zijn aan de hand van het Actueel Hoogtebestand (AHN2) enkele mogelijke landweren 

aangegeven ten oosten van Arcen.

17e-19e eeuw

Tijdens de kartering van historische elementen met behulp van de kadastrale minuutplans is 

een deel van de militaire werken uit de Tachtigjarige Oorlog gekarteerd. Hoewel in het begin 

van de 19e eeuw al veel elementen (deels) verdwenen waren, kon de ligging aan de hand van 

perceelsgrenzen en grondgebruik redelijk nauwkeurig worden gereconstrueerd. Zeer fraai en 

karakteristiek is de schans Fort Hazepoot ten oosten van Arcen, die tot een hoogte van meerdere 

meters bewaard is gebleven aan weerszijden van de Fossa Eugenia (figuur 3). Het fort werd 

tussen 1626 en 1628 aangelegd om de Fossa te bewaken. Het nabij gelegen Lingsfort, ook 

aangegeven op basis van gegevens van de provincie Limburg, is bovengronds nog slechts 

rudimentair aanwezig.

Voormalige vestingwerken Venlo en Arcen

Op basis van een Koninklijk Besluit mocht Venlo vanaf 1867 haar vestingwerken ontmantelen. 

Op de kaart hebben we de contouren van de vestingwerken en het tegenoverliggende fort, zowel 

de buiten- als binnencontouren, in hun laatste vorm weergegeven op basis van de kadastrale 

minuutplans uit 1842. Van de oorspronkelijke ommuring en omgrachting van Arcen zijn de locaties 

van grachten en poorten opgenomen.

Mobilisatie en Tweede Wereldoorlog

Een beperkt deel van de honderden, zo niet duizenden elementen die zijn aangelegd tijdens de 

Tweede Wereldoorlog rondom Venlo is gekarteerd aan de hand van RAF-luchtfoto’s. Met behulp van 
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Figuur 3. De indrukwekkende aarden schans Hazepoot wordt doorsneden door de Fossa Eugenia ten 
oosten van Arcen.

Figuur 4. Flank van de steilrand ten oosten van Venlo. Op de voorgrond een deels gedichte loopgraaf 
uit de Tweede Wereldoorlog. Deze loopgraaf maakte deel uit van een structuur van loopgraven en tank-
grachten tussen Venlo en Kaldenkirchen.
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de voor dit project beschikbare luchtfoto’s zijn de duidelijk zichtbare elementen zoals tankgrachten en 

loopgraven gekarteerd (fi guur 4). De delen die niet zijn gekarteerd door het ontbreken van luchtfoto’s 

of andere bronnen, zijn weergegeven als zone ‘vermoedelijke ligging loopgraven en tankgrachten’. Er 

is gekozen de elementen op een schaal 1:10.000 te karteren. Hierdoor zijn de individuele hoeken in 

het tracé van de loopgraven niet gekarteerd. Uit RAAP-rapport 2201 (Van Dijk, 2011) zijn kazematten 

van de Maas-Rur-Stellung overgenomen binnen de voormalige gemeente Belfeld. Deze zijn aangevuld 

met de twee kazematten van de Maas-Rur-Stellung ten oosten van Tegelen, op basis van een 

inventarisatie van amateurs3 alsmede twee kazematten van de Maaslinie4 en een aspergeversperring 

(of tankversperring) bij Arcen.5 Ook zijn tankgrachten, loopgraven en bunkers overgenomen van de 

kaartbijlage van RAAP-rapport 2201 (Van Dijk, 2011).

In dit rapport is het verhaal over de linies uit de Tweede Wereldoorlog niet opgenomen. Buiten de 

genoemde kazematten, loopgraven en tankgrachten, zijn geen andere elementen uit de periode 

van de Tweede Wereldoorlog geïnventariseerd. De kaart in zijn huidige vorm geeft daarmee een 

selectief beeld van de ruimtelijke neerslag van de handelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Opgaand groen
De elementen in de laag ‘historisch groen’ zijn afkomstig uit diverse deelstudies. Uit de 

cultuurhistorische inventarisatiekaart van Tegelen (Monumentenhuis Limburg, 2001) zijn enkele 

ligusterhagen en één beukenhaag opgenomen (in de legenda zijn beide als ‘haag’ weergegeven). 

Uit dezelfde inventarisatiekaart zijn de solitaire bomen en hoogstamfruitbomen opgenomen. In de 

kolom subtype in de database zijn deze types verder gespecificeerd.

De groenelementen binnen het beschermde dorpsgezicht Steyl, zijn overgenomen uit een 

inventarisatie van cultuurhistorisch waardevol groen (Maes e.a., 2006). De gedetailleerde 

informatie uit deze inventarisatie is overgenomen in het Geografisch Informatiesysteem (GIS), 

maar wordt vereenvoudigd op de kaart weergegeven.

Uit RAAP-rapport 2201(Van Dijk, 2011) zijn de solitaire bomen, groenstructuren (niet nader 

gespecificeerd) en de vlakken bos en groen overgenomen uit de voormalige gemeente Belfeld. 

Deze groenelementen dateren uit de periode rond 1900.6 Uit RAAP-rapport 1703 (Van Dijk, 2008) 

zijn de solitaire bomen, hagen, houtwallen en waardevolle laanstructuren overgenomen uit de 

voormalige gemeente Maasbree, deel Hout-Blerick.

Uit de database van Stichting Limburgse Kastelen zijn de begrenzingen van water, lijnelementen 

en tuinen of parken die gerelateerd zijn aan het kasteel of de buitenplaats opgenomen.

Van de inventarisatie Venlo ’t Ven (Gemeente Venlo, 2006b) zijn het historisch groen of boskern en 

historische boomgaarden overgenomen.

Aan de hand van opmerkingen van historische verenigingen is binnen de voormalige gemeente 

Arcen en Velden de lijst met solitaire bomen uitgebreid.

3 
http://oorlogsresteninnoordlimburg.webklik.nl/page/maas-rur-stellung

4 
Zie voor meer achtergrondinformatie http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=maaslinie

5 
http://oorlogsresteninnoordlimburg.webklik.nl/page/inleiding

6 
Zie voor een meer informatie over de datering van deze groenelementen: Van Dijk, 2011: 65
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Recreatie
Op aanwijzing van historische verenigingen is het in 1946 geopende Openluchttheater Velden aan 

de Molendijk in Velden toegevoegd. In 2014 is het theater hersteld.

Religie
Aan de hand van de kadastrale minuutplans uit de periode 1840-1843 en de cultuurhistorische 

inventarisatiekaart van Tegelen uit 2001 (RAAP-rapport 1994; Van Dijk, 2009) zijn de historische 

kerkhoven weergegeven (figuur 5). Er is niet aangegeven of ze nog bestaan of inmiddels verdwenen 

zijn. De kerken en kloosters die op de kadastrale minuutplans uit 1840-1843 aanwezig waren, zijn 

overigens ondergebracht in de categorie ‘historische nederzettingslocaties in 1843’ (zie § 2.3.2).

Toponiemen
Uit RAAP-rapport 1994 (Van Dijk, 2009) zijn de toponiemen binnen de voormalige gemeente Arcen 

en Velden overgenomen.

Waterstaat
Historische waterlopen en andere waterstaatkundige elementen zijn aan de hand van de 

kadastrale minuutplans 1840-1843 gekarteerd, voor zover deze nog niet waren opgenomen in de 

laag historische nederzettingslocaties in 1840-1843. Met behulp van de recente topografische 

kaart schaal 1:10.000 (2012) is aangegeven welke waterlopen bestaand of verdwenen zijn. Deze 

Figuur 5. Het oude kerkhof van Blerick met de naoorlogse kerk.
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gegevens zijn aangevuld met elementen uit de CHW Limburg, RAAP-rapport 1994 (Van Dijk, 2009) 

en de Trade Port-Noord-studies (Van Dijk, 2004 & 2005). Daarnaast zijn uit de inventarisatie Venlo 

’t Ven (Gemeente Venlo, 2006b) de waterlopen, al dan niet verdwenen, overgenomen.

Historische nederzettingslocaties in 1840-1843
Aan de hand van de kadastrale minuutplans uit de periode 1840-1843 zijn historische nederzettings-

locaties geïnventariseerd. Het betreffen zowel objecten met een woon- of agrarische functie, als 

waterstaatkundige en religieuze functies. Er is hierbij geen onderscheid gemaakt tussen bestaande 

of verdwenen elementen. Doel is voornamelijk om de historische stedenbouwkundige structuur weer 

te geven. Daarnaast is deze laag uiteraard ook te gebruiken als (grove) bouwhistorische verwachtings-

laag: waar nu nog bebouwing aanwezig is op de plek van een historische nederzettingslocatie, kunnen 

bouwhistorische resten aanwezig zijn (fi guur 6). Ook vormen deze historische nederzettingslocaties 

potentiele archeologische vindplaatsen. In veel gevallen dateren de nederzet-tingslocaties namelijk 

van ver vóór 1811. Derhalve zijn de historische nederzettingslocaties voorzien van een buffer 

weergegeven op de archeologische beleidskaart.

Waar op het kadastrale minuutplan aaneengesloten of nagenoeg aaneengesloten bouwblokken 

waren te zien, zijn deze gekarteerd als bouwvlak. Ten einde het kaartbeeld eenvoudig en leesbaar 

te houden zijn binnen deze bouwvlakken de individuele huizen niet als stip weergegeven. Bouw-

vlakken zijn uitsluitend gekarteerd in de stedelijke kernen van Arcen en Venlo.

Figuur 6. Vaak staat op een historische nederzettingslocatie een recenter gebouw, maar soms, zoals hier bij de grens 
met Duitsland ten oosten van Venlo, vinden we er nog de boerderij die op het kadastraal minuutplan staat afgebeeld.
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2.3 Bouwkunst en stedenbouw
2.3.1 Algemeen
Het opnemen van historische bouwkunst en stedenbouw heeft uitsluitend plaatsgevonden op basis 

van bestaande databases. Daarbij hebben we, naast raadpleging van de bronnen die al onder § 

2.2 zijn genoemd, de volgende bronnen gebruikt:

- de digitale database rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten, Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, via www.cultureelerfgoed.nl;

- de digitale databases rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, gemeente Venlo;

- de digitale database Monumenten Inventarisatie Project (MIP), Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, via www.cultureelerfgoed.nl;

- Van Meijel & Opmeer (2005).

2.3.2 Bouwkunst en stedenbouw naar categorie
Beschermde bouwkunst
Op basis van de gemeentelijke en rijksdatabases hebben we GIS-bestanden met beschermde 

bouwkunst samengesteld (figuur 7). Hierbij hebben we een enkele correctie doorgevoerd, 

bijvoorbeeld als er geen coördinaten waren opgenomen.

Figuur 7. Een rijksmonument: het oude tolhuis van Arcen, gelegen op de zuidwestelijke hoek van het omwalde dorp.
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Beeldbepalende bouwkunst
In de categorie beeldbepalende bouwkunst is een aantal inventarisaties verwerkt. In de GIS-laag 

wederopbouw zijn de objecten en vlakken opgenomen die zijn geïnventariseerd in Architectuur en 

stedenbouw 1940-1970 gemeente Venlo (Van Meijel & Opmeer, 2005). De waardevolle bouwwerken 

uit deze inventarisatie zijn opgenomen in de laag bouwwerken. Aan de hand van de recente 

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn deze elementen ingetekend. Hierbij bleek dat 

er twee bouwwerken verdwenen waren (voormalig Marinum College, Casinoweg 1; schoolgebouw 

Heumansstraat 150) en twee bouwwerken deels verdwenen (Michaëlkerk, Straelseweg 614; fabriek 

Belden Wire & Cable). Daarnaast zijn de gebieden met bijzondere attentiewaarde en de begrenzing 

van het onderzoeksgebied overgenomen. In de puntenlaag met elementen die betrekking hebben op 

de wederopbouwperiode zijn de landmarks opgenomen.

Met behulp van de kaartbijlagen van de RAAP-rapporten 1177, 1703, 1994 en 2201 zijn kapellen, 

Lourdesgrotten en weg- of veldkruizen gekarteerd (Van Dijk, 2005, 2008, 2009 & 2011). Deze zijn 

aangevuld met kruizen uit de database van de CHW van de provincie Limburg. Daarnaast zijn uit de 

database van Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg de kruizen, kapellen en beelden overgenomen 

(fi guur 8). De database kende een grote diversiteit aan typeringen. Gekozen is dit aantal terug te brengen 

naar drie types (kruis, beeld, kapel). Overigens is gebleken dat de nauwkeurigheid van het bestand van 

de stichting niet altijd even groot is. Waar we dit tegenkwamen, is de stip naar de juiste positie verplaatst 

(zoals de St. Janskapel nabij de St. Janshoeve), maar dit is niet integraal geverifi eerd.

Figuur 8. Een Sint-Annakap el en kruisbeeld tegen het Hoogwaterhuis in Hasselt.
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Uit de cultuurhistorische inventarisatiekaart Tegelen (Monumentenhuis Limburg, 2001) zijn de 

‘beeldbepalende bebouwing’, de ‘beeldbepalende bebouwing, met historische bouwkern’ en de 

‘bebouwing met belangrijke cultuurhistorische waarde’ overgenomen.

Uit de inventarisatie Venlo ’t Ven (Gemeente Venlo, 2006b) zijn de beeldbepalende panden en panden 

die deel uitmaken van een historisch cluster overgenomen, voor zover deze nog bestaand en geen 

monumentenstatus hebben. Uit de inventarisatie Venlo Stadsrand-Oost (Gemeente Venlo, 2006a) zijn 

de cultuurhistorisch waardevolle objecten overgenomen voor zover deze nog bestaan, afkomstig.

Uit de inventarisatie Cultuurhistorische inventarisatiekaart Tegelen (Monumentenhuis Limburg, 

2001) zijn twee historisch waardevolle grafkelders opgenomen en daarnaast drie waardevolle 

muren met bouwhistorische kwaliteit (in de legenda als ‘muur’ opgenomen). Uit de inventarisatie 

Venlo Stadsrand-Oost zijn vier historische bebouwingsclusters overgenomen.

Op aanwijzing van de gemeente Venlo zijn de zogenaamde Oostenrijkse woningen aan de 

Wijnbergstraat en Stalbergweg in Venlo, die dateren uit de wederopbouwperiode, opgenomen in 

de categorie beeldbepalende bouwkunst.

Figuur 9. Het beschermde gezicht Steyl, een complex van kloostergebouwen uit de 19e en 20e eeuw.
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Beschermde stedenbouw
In een afzonderlijke laag hebben we de beschermde gezichten opgenomen, afkomstig uit een 

database van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE). Het betreft Steyl en het gedeeltelijk 

in Venlo liggende beschermd dorpsgezicht Ronckenstein te Reuver (figuur 9).

Kastelen en buitenplaatsen
Kastelen en buitenplaatsen uit verschillende perioden zijn opgenomen. De kastelen die voorkomen 

op het de kadastrale minuutplans 1840-1843 komen dus ook in deze kaartlaag terug. De 

landschappelijke aspecten van dit thema zijn onder § 2.2.2 verder toegelicht.
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Figuur 10. De hoofdlandschapstypen van Venlo.
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3 Toelichting op de landschapstypen

3.1 Inleiding
In de gemeente Venlo komt een rijke verscheidenheid aan cultuurlandschappen voor, die hun 

wortels vinden in een wisselwerking tussen natuurlijke ondergrond en menselijke activiteit. 

We hebben elf hoofdtypen onderscheiden (figuur 10), die op hun beurt onderverdeeld kunnen 

worden in 37 subtypen. Zoals we in de methodiek al hebben verantwoord, is die onderverdeling 

in subtypen voornamelijk gebaseerd op verschillen in historische verkaveling, het voorkomen van 

bebouwing en historisch groen, etc. (kaartbijlage 1: bladen 1, 2 en 3).

Niet aan alle landschapstypen is op dit moment eenvoudig een ontwikkelingsgeschiedenis te 

koppelen. Veel van wat we weten over de huidige gemeente Venlo richt zich op de geschiedenis 

van specifieke dorpen of deelgebieden. Onderzoek naar landschapstypen als zodanig heeft 

voornamelijk op een provinciaal schaalniveau plaatsgevonden (bijv. Renes, 1999). Alleen door een 

combinatie van synthese van bestaand onderzoek en nieuw aanvullend onderzoek kunnen we de 

historische dimensie van onderstaande beschrijvingen verder verdiepen.

Onderstaande beschrijvingen hebben een beknopt karakter. Over Venlo en de dorpen die tot 

deze gemeente behoren is veel literatuur beschikbaar om verder te lezen. Voor een uitgebreidere 

toelichting op de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van Venlo verwijzen we onder meer 

naar Dolmans e.a., 2011. Voor meer informatie over de ontwikkeling van Hout-Blerick en Belfeld 

verwijzen we naar de uitgebreide toelichting bij de cultuurhistorische inventarisaties door Xavier 

van Dijk van deze dorpen (Van Dijk, 2008; 2011).

3.2 Natuurlijke ondergrond
Zoals hierboven al is opgemerkt, is het cultuurlandschap een wisselwerking tussen de natuurlijke 

ondergrond en de menselijke activiteit. Deze ondergrond heeft in de gemeente Venlo, misschien 

wel meer dan in de meeste andere Nederlandse gemeenten, een belangrijk stempel op het 

cultuurlandschap gezet. De voor het cultuurlandschap belangrijkste aardkundige fenomenen zijn 

in de onderscheiden landschapstypen verwerkt. Daarnaast zijn de steilranden, die de aardkundige 

ontwikkeling zo duidelijk in het huidige landschap illustreren, geïnventariseerd. De onderstaande 

beschrijving is voor een groot deel gebaseerd op de RAAP-rapporten van Xavier van Dijk (2007, 

2008, 2009 & 2011). Deze rapporten vormen op hun beurt een interpretatie van onder andere 

bodemkaarten (schaal 1:50.000 en 1:10.000) en de geomorfologische kaart (1:50.000).

3.2.1 Midden Pleistoceen
De oudste landschappelijke vormen in Venlo zijn de rivierterrassen, die de restanten zijn van 

het stroomgebied van de Rijn uit het Midden Pleistoceen. In deze periode wisselden glacialen 
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(ijstijden) en interglacialen (warme perioden) elkaar af. Tijdens de koude perioden kende Zuid-

Nederland een zeer koud klimaat, vergelijkbaar met die van de toendra’s in Siberië. In dit deels kale 

landschap stroomden de Rijn en de voorganger van de huidige Maas als vlechtende rivieren door het 

landschap, waarbij dikke pakketten grove sedimenten werden afgezet. De restanten van de bedding 

van deze vroege vlechtende rivieren (700.000-300.000 jaar geleden) vinden we nu als hoogterras: het 

hoogste en meest oostelijke deel van de gemeente. In het koude Elsterien (ca. 380.000-300.000 jaar 

geleden) verschoof de loop van de Maas, van de Peelhorst in noordoostelijke richting. Hier in het dal 

van de Oermaas werden in het Saalien (ca. 220.000-120.000 jaar geleden) diepe dalen uitgesleten 

die zich in dezelfde periode nog vulden met grof zand en grind. Zo werd het Middenterras gevormd. 

In natte perioden stroomde oppervlaktewater van het hoogterras af, richting het Middenterras. Hierbij 

werden dalen uitgesleten die we nu nog aan de randen van het Hoogterras tegenkomen, zoals ter 

plaatsen van de Schaapsdijkweg in Venlo en de Maalbekerweg in Belfeld.

3.2.2 Laat Pleistoceen
Na het warmere Eemien (ca. 130.000-118.000 jaar geleden) brak het koudere Weichselien aan 

(118.000-10.000 jaar geleden). In het koude en droge klimaat ontstond een toendralandschap. 

De Maas had een vlechtend karakter met een onregelmatige sedimentaanvoer. De vlechtende 

rivier bestond uit meerdere stromen, gescheiden door grond- of zandbanken. Op de plaats van 

de vlechtende rivier werden oude afzettingen opgeruimd en nieuwe zand- en grindpakketten 

afgezet. Dit pakket ging het Laagterras vormen. Door een abrupte klimaatsverandering in het Laat 

Weichselien veranderde de Maas van een vlechtende rivier in een rivier met één hoofdstroom. 

Hierdoor ontstond binnen het Laagterras een tweede, lager niveau.

Door het koude klimaat en de weinige vegetatie kreeg de wind vat op de bodem en ontstonden 

kleinschalige zandverstuivingen op de oostoever van de Maas. Later in het Late Dryas zouden 

deze opnieuw verstuiven.

3.2.3 Holoceen
Tijdens het Holoceen steeg de temperatuur en nam de vegetatie sterk toe. Grootschalige 

natuurlijke wijzigingen deden zich niet meer voor. De Maas begon zich verder in te snijden en zette 

kleiige sedimenten af. Ten zuiden van Venlo vond dit met name plaats aan de westzijde van de 

huidige Maas; ten noorden van Venlo meer aan de oostzijde. Doordat de Maas zich dieper begon 

in te snijden, raakten oude meanders afgesneden. Wanneer de afwatering van deze meanders was 

afgesneden, vond er veengroei plaats. In andere Maasmeanders, waar minder water bleef staan of 

die periodiek droogvielen, vond geen veengroei plaats. Vooral vanaf de Late Middeleeuwen begon 

de mens actief in te grijpen in het afwateringssysteem van de Maas en oude Maasmeanders.

Op enkele plaatsen waar in het Laat Pleistoceen zandverstuivingen hadden plaatsgevonden, 

traden opnieuw verstuivingen op. Als gevolg van de toename van neerslag tijdens het Holoceen 

vond er veengroei plaats op plekken waar het water niet weg kon. Dit was onder andere het geval 

in het Meelderbroek.
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3.3 Bebouwing
3.3.1 Inleiding
Binnen de gemeente Venlo liggen twee historische stadskernen en dertien dorpen. Uit 

archeologische vondsten en schriftelijke bronnen blijkt dat de ouderdom van veel dorpen teruggaat 

tot in de Late Middeleeuwen (Van Dijk, 2009). Vrijwel alle historische kernen liggen in de nabijheid 

van open water en open akkercomplexen (landschapstype droge kampontginning: velden). De 

historische kernen hebben zich met name in de tweede helft van de 20e eeuw ontwikkeld tot 

omvangrijke plaatsen, waarbij de open akkercomplexen als eerst werden bebouwd. Voorbeelden 

hiervan zijn Blerick, Venlo en Tegelen.

3.3.2 Dorps- of stadskern (Sd)
Onder dit landschapstype vallen twee historische stadskernen en de historische kernen van 

dertien dorpen. De twee middeleeuwse historische stadskernen betreffen die van Arcen en Venlo. 

Daar moeten we echter bij aantekenen dat hoewel Arcen voorzien was van een versterking (wal en 

Kurversgraaf; figuur 11), het stadje niet voorkomt in Repertorium van stadsrechten in Nederland 

uit 2005 (Cox, 2005). Er is daarom geen consensus over de status van om Arcen als stad te 

beschouwen. Venlo komt daarin uiteraard wel voor; het werd in 1343 tot stad verheven door 

Reinald II, hertog van Gelre, maar werd al sinds 1272 als oppidum (stad) betiteld.

Figuur 11. De Kurversgraaf aan de rand van het stadje of omwalde dorp Arcen.
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Naast beide steden liggen er ook talrijke dorpen en geconcentreerde gehuchten in de gemeente Venlo. 

Het geconcentreerd bebouwde deel van deze nederzettingen hebben we, inclusief de bijbehorende 

tuinen en andere kleine perceeltjes die aan het erf te relateren zijn, als landschapstype onderscheiden. 

Het betreft dertien dorpen en gehuchten: Blerick, Boekend, Hout-Blerick, Belfeld, Lomm, Steyl, Tegelen 

(fi guur 12), Velden, Geloo, Leemhorst, Hasselt, Schandelo en De Voort. In alle gevallen gaat het om de 

historische, vaak nog herkenbare kern van een nu veel uitgebreider bebouwd gebied.

3.3.3 Complex van stadstuinen (St)
Het complex van stadstuinen bevindt zich ten zuiden en ten noorden van de historische stadskern van 

Venlo. Vanaf het moment dat de ruimte binnen de stadsmuren te beperkt werd om zelfvoorzienend 

te kunnen zijn, ontstonden er buiten de Nederlandse steden zogenaamde stadstuinen: complexen 

van tuintjes, vergelijkbaar met de huidige volkstuintjes. Er zijn voorbeelden bekend van nog altijd 

bestaande stadstuinen die nu als volkstuin worden gebruikt (Keunen, 2012). Ook vormden ze soms 

de basis voor complexen met tuinhuisjes, waardoor het een soort recreatieparken van de 17e en 18e 

eeuw voor stedelingen werden. De stadswijk De Hoven in Deventer is bijvoorbeeld ontstaan uit een 

tuinencomplex van tuinhuisjes of theekoepels (Willemse e.a., 2013). Het complex van stadstuinen rond 

Venlo, werd aangeduid met de term ‘bantuin’.7

7 
Opmerking T. Erst, gemeente Venlo

Figuur 12. Karakteristiek voor historische dorpskernen, maar vaak inmiddels volgebouwd: een omheinde moestuin 
in de kern van Tegelen.
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3.3.4 Militaire vestingwerken en forten (Sv)
De vestingwerken van Venlo en het daar tegenover gelegen Fort Sint Michiel hebben we als 

afzonderlijke landschapstypen weergegeven vanwege hun grote omvang. Die omvang valt het 

meest op als we de vestingwerken van Venlo vergelijken met de middeleeuwse binnenstad: 

de binnenstad besloeg circa 24 hectare, de vestingwerken drie keer zoveel: 74 hectare. Die 

vestingwerken zijn in meerdere fasen tot stand gekomen, en de maximale omvang is als 

landschapstype weergegeven. Van Fort Sint Michiel zijn nog enkele topografische structuren 

en de militaire functie herkenbaar, alsmede de ondergrondse resten van het fort zelf. Van de 

vestingwerken rond de stad is weinig meer herkenbaar, met uitzondering van het Julianapark, de 

contouren van de middeleeuwse muren in het stratenpatroon en het Wilhelminapark.

3.4 Droge kampontginningen
3.4.1 Inleiding
Droge kampontginningen vinden we verspreid over de hele gemeente. De historische 

kernen grenzen vrijwel allemaal aan de randen van deze kampontginningen. De kern van dit 

landschapstype wordt gevormd door de open velden (code Rkda). Dit waren oorspronkelijk 

meerdere kleinschalige ontginningen die aaneengegroeid zijn tot grotere akkercomplexen. 

Aan de randen van deze akkercomplexen, maar ook elders in de gemeente, komen droge 

kampontginningen met een rationale en onregelmatige structuur voor. Deze ontginningen zijn over 

het algemeen jonger en hadden een meer kleinschalig karakter.

Met name binnen de variant met velden hebben in de tweede helft van de 20e eeuw grote 

ruimtelijke ingrepen plaatsgevonden in de vorm van woningbouw. De van oorsprong kleinschalige 

rationele en onregelmatige kampontginningen hebben in de loop van de 20e eeuw door 

schaalvergroting hun kleinschalige karakter verloren.

Relatief gave voorbeelden vinden we ten noorden van Arcen langs de Maas, rond Lomm langs de Maas 

en een kleine enclave ten westen van Boekend, tussen Achter de Kockerse en Voor de Kockerse.

3.4.2 Droge kampontginning: velden (Rkda)
Binnen dit landschapstype liggen de droge kampontginningen, bestaande uit open akkers en 

de kleinere kampontginningen aan de randen hiervan. Kampontginningen zijn kleinschalige 

ontginningen die in de loop van de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd zijn ontstaan. Een aantal 

van deze kleinschalige ontginningen is in de loop der eeuwen aaneengegroeid waardoor grotere, 

open akkers ontstonden.

Verreweg het grootste areaal aan oud akkerland behoort tot de droge kampontginningen, die 

voornamelijk voorkomen in een brede zone langs de Maas. In Limburg spreekt men doorgaans 

van velden, een term die wel eens verwarrend kan werken omdat deze elders als synoniem voor 

‘heideveld’ wordt gebruikt. De grootte en de vorm van de open akkers varieert sterk; er zijn ovale open 

akkers (zoals ten noorden van Arcen; fi guur 13), onregelmatig gevormde, maar ook langgerekte, zoals 

direct langs de Maas. Belangrijke kenmerken van dit landschapstype zijn de openheid, het gebruik van 

het land als akker, en het meestentijds ontbreken van historisch groen en de situering van bebouwing 

langs de randen of in langgerekte depressies binnen het areaal open akkerland. Het reliëf van de open 
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akkers was en is veelal licht golvend, een gevolg van het reliëf van de ondergrond. (Niet-bewuste) 

ophoging van de akkers heeft vanaf het einde van de Late Middeleeuwen plaatsgevonden door 

bemesting van een mengsel van koemest en heide- of beekdalplaggen.

Doorgaans kunnen we stellen dat de open akkers ouder zijn dan de vele kleinere kampontginningen, 

maar zeker bij de middeleeuwse Einzelhöfe hoeft dat onderscheid niet op te gaan. Mogelijk waren 

de kampen bij deze solitaire boerderijen al ontstaan voordat de ontginning van de open akkers was 

voltooid. Er is dus zeker een overlap waarneembaar in het ontstaan van open akkers en kampen. 

In de Nieuwe tijd is als gevolg van de groei van de bevolking het aantal kleinere bouwlandkampjes 

vermoedelijk sterk toegenomen op ongunstiger, nattere plekken in het landschap. Soms werden zij 

aangeduid als ‘Nieuwe Erven’ (Renes, 1999: 347-349).

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

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

een vergelijking van de huidige situatie van de open akker van Arcen met die omstreeks 1820 valt 

op dat een deel van de historische wegen is gehandhaafd en een ander deel, met name in het 

noordelijk deel, is verplaatst of rechtgetrokken om een rationele verkaveling te bewerkstelligen. 

Bij Nieuw-Steyl daarentegen leidde de herverkaveling niet zozeer tot een ander, maar wel een 

beperkter wegenpatroon. Oude wegen werden hier opgeheven.

Figuur 13. Ondanks doorsnijdingen en een aangepaste wegenstructuur nog goed herkenbaar: het open akker-
complex van Arcen.
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In een stedelijke gemeente als Venlo vormden de open akkers vaak ideale gebieden voor 

uitbreiding van bebouwd gebied. Ze lagen dicht tegen de oude kern en kenden goede fysische 

condities voor bebouwing. Om die redenen zijn de open akkers van bijvoorbeeld Venlo en Blerick, 

het meest verstedelijkte deel van de gemeente, vrijwel geheel volgebouwd.

Op enkele plekken in de gemeente vinden we akkers die direct tegen een grotere open akker 

(zie § 3.3.1) aan lagen, maar daarvan ruimtelijk, soms ook visueel, gescheiden waren. Het zal in 

veel gevallen om jongere, maar nog altijd eeuwenoude uitbreidingen van de open akkers gaan. 

Er kwam in veel gevallen meer perceelsrandbeplanting voor dan op de open akkers en ook 

werden de uitbreidingen in de 19e eeuw al door opgaand bos begrensd. Doorgaans waren ze 

onregelmatig van vorm. Bebouwing kwam nauwelijks voor, omdat deze meestal gericht was op 

de oudere open akkers. Dit type ontginningen hebben we onderscheiden bij Tegelen, Belfeld en 

Venlo. Die van Belfeld zijn inmiddels onherkenbaar opgenomen in de rationele verkaveling van een 

landbouwgebied, die van Tegelen en Venlo bebouwd.

3.4.3 Droge kampontginning met rationele structuur (Rkdr)
Kampontginningen met een rationele structuur vinden we verspreid over de hele gemeente. In de 

oostelijke helft van de gemeente, voornamelijk aan de rand van het hoogterras en aan de voet 

hiervan, waren deze kampontginningen vanouds als akker in gebruik. Ze werden gekenmerkt door 

een regelmatige verkaveling (in één gebied stroken, in het andere blokken) en wegenstructuur. 

Gezien hun regelmaat zullen ze een geringere ouderdom hebben dan de open akkers. Bebouwing 

kwam niet in deze kampontginningen voor. Opgaande beplanting kwam veel voor in de vorm van 

perceelsrandbeplanting. Twee grote gebieden met dit landschapstype zijn inmiddels door bebouwing 

en/of infrastructuur ingrijpend veranderd. Kleinere deelgebiedjes van dit landschapstype in het uiterste 

zuiden van de gemeente zijn door herverkaveling van het gebied niet meer als zodanig herkenbaar.

Ook op het plateauterras komen droge kampontginningen met een rationele structuur voor. Belangrijk 

kenmerk van deze akkerkampen in de 19e eeuw waren de regelmaat van de verschillende kampjes 

en de ligging te midden van al even regelmatig vormgegeven bospercelen. Bebouwing kwam hier 

nauwelijks voor; de kampjes werden vanuit nederzettingen buiten het hoogterras ontgonnen en 

gebruikt. In een enkel geval werd een nieuwe boerderij bij het kampje gesticht, zoals de Gasthuishof 

nabij het klooster Ulingshof. Veelal vormen deze bouwlandkampen de kern van nu nog bestaande 

landbouwgrond tegen de grens (fi guur 14). Het oude bos lijkt hier deels omgezet te zijn in akkerland. 

De afwisseling in het landschap is bewaard gebleven, maar de schaal is veranderd. Bovendien zorgt 

de autosnelweg A61 net over de grens in Duitsland, in het verlengde van de onlangs aangelegde A74, 

een sterke visuele aantasting van dit verder nog vrij gave landschap. Ook het kassencomplex aan de 

Ulingshofweg is prominent aanwezig en bevordert de kwaliteit van het gebied niet.

Verspreid over de hele gemeente komen kampontginningen met een rationele structuur voor die 

(deels) bebost zijn. Kenmerken waren de rechthoekige vorm van de afzonderlijke bouwlandkavels, 

het gebruik als akkerland, het ontbreken van bebouwing die specifiek op dit landschapstype was 

gericht en het voorkomen van bredere bosstroken tussen of buiten de akkers. Soms ging het ook 

om een schaakbordachtig patroon waarbij een deel bebost was en een deel in gebruik als akker. 
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Dit landschapstype vonden we onder meer in Blerick (nu bedrijventerrein), ten noorden van Blerick op 

de heide (na heideontginning niet meer herkenbaar), bij Tegelen (bebouwd), ten oosten van Belfeld en 

ten noorden van Schandelo. Alleen in de laatste gevallen bestaat het landschapstype nog enigszins, al 

is het in Belfeld sterk veranderd door de aanleg van een sportpark en de aangrenzende A73.

3.4.4 Droge kampontginning met onregelmatige structuur (Rkdo)
Droge kampontginningen met een onregelmatige verkaveling komen verspreid over de hele 

gemeente Venlo voor, meestal aan de randen van de droge kampontginningen die uit open 

velden bestaan. De onbeboste variant van dit landschapstype is vrij zeldzaam in de gemeente. 

Het enige wat grotere voorbeeld lag ten zuidoosten van de Venlose binnenstad, tegen de 

steilrand van het hoogterras aan. Grotere, onregelmatige akkerpercelen en kleinere akkers 

met perceelsrandbeplanting wisselden elkaar hier af. Bebouwing kwam beperkt voor in dit 

landschapstype. Het gebied is nu volledig overbouwd en dus niet meer als zodanig herkenbaar. In 

andere gevallen, in het noordelijk deel van de gemeente, gaat het om individuele percelen met wat 

aangrenzend opgaand bos, tegen de heide aan. Ten tijde van de heideontginningen werden deze 

kleinere percelen opgenomen in een groter geheel.

De plaatsen waar deze droge kampontginningen bebost waren, zijn talrijker in de gemeente Venlo. 

Onder meer ten noordoosten van de oude kern van Tegelen en het gebied ten noorden van de 

Figuur 14. De droge kampontginning van de Gasthuishof bevindt zich nog in vrijwel dezelfde toestand zoals 
200 jaar geleden. Geheel rechts het dak van de boerderij, een beschermd monument.
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akker van Venlo lagen zeer onregelmatig verkavelde gebieden met kleine akkertjes, veel percelen 

opgaand bos en verspreide bebouwing. De gebieden vormden als het ware een kleinschalige 

overgang van de open akkers naar de uitgestrekte heidevelden. Soms kwam er tussen de akkertjes 

nog perceelsrandbeplanting voor. Bij Venlo en Tegelen werd het gebied grotendeels overbouwd en 

vinden we alleen aan de rand nog snippers van dit landschapstype. Nog onlangs werd er voor de 

aanleg van het knooppunt Tiglia een fors deel van dit landschapstype ‘afgesnoept’. In een smalle 

strook tussen Velden en Lomm is meer gespaard gebleven.

Binnen de droge kampontginningen met een onregelmatige structuur valt een variant te onderscheiden 

waarbij de kampontginning en de boerderij een eenheid vormden. Het betreft hier onder andere de vele 

middeleeuwse Einzelhöfe: solitaire boerderijen met een kleine bouwlandkamp en eventueel wat weiland, 

omringd door heidevelden of andere ontginningen. Gemene deler is dat zij vaak een duidelijke eenheid 

vormen ten opzichte van de omgeving: de boerderij, het akkerland en de kleinere percelen daaromheen 

hoorden bedrijfsmatig bij elkaar en waren landschappelijk als eenheid te herkennen. De Sint-Janshoeve 

op het voormalige Floriadeterrein, waarvan de ontginning door oud bos wordt begrensd, is hier een zeer 

kenmerkend voorbeeld van (fi guur 15). We vinden dit landschapstype dan ook voornamelijk op enige 

afstand van de Maas en het aangrenzende ‘snoer van open akkers’. Kenmerkend zijn deze ontginningen 

onder meer voor het gebied ten noorden van Blerick, waar zij overigens in verschillende gradaties van 

gaafheid bewaard zijn gebleven. Vrij gave voorbeelden vinden we nog nabij Belfeld.

Figuur 15. De kamp van de Sint-Janshoeve ten noorden van Venlo werd in 2012 gebruikt als terrein voor de 
Floriade. Op de achtergrond zien we het bos nog dat de kamp gedeeltelijk omgaf.
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Een deel van de droge kampontginningen ligt op de dalvlakteterrassen in de gemeente Venlo. In 

een enkel geval ontstonden daar kampontginningen die gekenmerkt worden door een vrij dichte 

structuur van bebouwing in de 19e eeuw. Het belangrijkste voorbeeld is Boekend, waar twee 

kruisende wegen met lintbebouwing overheen lopen. Dit patroon is, zij het wat verder verdicht 

en uitgebreid, nog wel herkenbaar. Wel zijn de akkerkampen, die werden afgewisseld met kleine 

bosstroken, verder dichtgelopen met bebouwing langs de al bestaande linten. Toch is de subtiele 

overgang van dorp naar agrarisch gebied nog herkenbaar en een sterke kwaliteit van het gebied.

Naast bebouwing langs de wegen over de kampontginning kwam ook bebouwing langs de rand, op 

de overgang naar de Maasgeul, voor. Verder lagen er rondom de huispercelen ook kleine percelen 

weiland. Ook in andere gevallen, zoals bij Velden, wordt de open akker doorsneden door een lint 

met bebouwing en percelen weiland.

3.5 Natte kampontginningen
3.5.1 Inleiding
Natte kampontginning komen relatief weinig voor binnen de gemeente. Ze komen voor aan de 

randen van verlande restgeulen, zoals ten noorden van Boekend en ten noorden van Venlo, of op 

de overgang van de droge kampontginningen naar de broekontginningen, zoals aan de noordrand 

van het Meelderbroek. Kenmerkend was hun kleinschalige verkaveling die nog eens werd 

benadruk door de grote dichtheid aan perceelrandbeplanting. De natte kampontginningen hebben 

in de loop van de 20e eeuw door schaalvergroting in de landbouw hun kleinschaligheid verloren. In 

het laatste kwart van de 20e eeuw zijn vrijwel alle natte kamponginningen bebouwd of doorsneden 

door grootschalige infrastructuur. Ten zuidoosten van Arcen is een zeer fraai voorbeeld van een 

onregelmatige verkavelde variant te vinden. Hier zijn door bebossing de oorspronkelijke sloten, 

wallen en perceelrandbeplanting behouden gebleven.

3.5.2 Natte kampontginning met rationele structuur (Rknr)
Natte kampontginningen komen verspreid over de gemeente voor. Natte kampontginningen waren 

complexen cultuurland met een afwisseling van akkerland en weiland. Wanneer er uitsluitend 

sprake was van weiland en deze ontginning ook nog eens heel regelmatig werd uitgevoerd, 

spreken we van broeken of broekontginningen (zie § 3.8). Belangrijke kenmerken van de natte 

kampontginningen waren het overdadig voorkomen van perceelsrandbeplanting en de schaal; het 

waren doorgaans heel kleine kavels. Ook kwam een afwisseling van akkerland en bos wel voor, 

zoals ten noordoosten van Venlo. In veel gevallen is de perceelsrandbeplanting nu verdwenen of 

is het gebied zelfs volgebouwd. De schaal van de percelen en de structuur van het gebied was 

ten oosten van Arcen nog enigszins herkenbaar, maar is hier grotendeels verdwenen door een vrij 

recente uitbreiding van een winningsplas. Alleen het zuidoostelijk deel is nog intact (figuur 16). 

Bebouwing kwam wel voor, maar vaak geclusterd.

3.5.3 Natte kampontginning, onregelmatig verkaveld (Rknw)
Op enkele plaatsen, verspreid over de gemeente kwam ook de onregelmatige variant van voorgaand 

landschapstype voor. Opmerkelijk is dat bebouwing, in tegenstelling tot voorgaand type, wel regelmatig 
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en in de vorm van lintbebouwing voorkwam. Een relatief goed bewaard voorbeeld is te vinden aan de 

noordrand van Blerick, waar zelfs nog iets van de randbeplanting bewaard is gebleven.

3.6 Oude bossen
3.6.1 Inleiding
Oude bossen en voormalige oude bossen vinden we voornamelijk op de hogere delen binnen de 

gemeente: de gebieden ten noorden en westen van Blerick, het hoogterras in het oosten en aan de 

randen van de Maasduinen op de oostoever van de Maas.

De 19e eeuwse bossen waren voor een zeer klein deel de overblijfselen van de oorspronkelijke 

middeleeuwse bossen. Het grootste deel bestond uit (her)aanplant. Het middeleeuwse bos in de 

provincie Limburg was al in de 18e eeuw vrijwel geheel verdwenen. Er zijn talrijke aanwijzingen uit 

schriftelijke bronnen dat er in de 16e en 17e eeuw strijd werd gevoerd over de magere resten van de 

Limburgse bossen. Alleen van de nattere elzenbroekbossen bleef nog wat gespaard (Renes, 1999: 196).

Hoe de Venlose bossen er in de 18e eeuw aan toe waren, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk 

bestond een groot deel van de particuliere bosaanplant uit loofhout (Renes, 1999: 388). Op de 

Tranchotkaart uit 1803 zien we enkele bossen, onder meer hakhout langs de steilrand van het 

Figuur 16. De natte kampontginning ten zuidoosten van Arcen is nog voor een klein deel intact. Het overige 
deel is vergraven voor een winningsplas.
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hoogterras en verspreide, hoekige percelen bos op het terras. Gezien de vorm is aannemelijk 

dat het bij de rechthoekige percelen om destijds relatief recent aangelegde bossen gaat. Het 

hakhout langs de steilrand is vermoedelijk een relict uit de eeuwen ervoor, al ontbreken hier 

vooralsnog duidelijke gegevens over. Bij de Holtmolen onder Venlo is in 1791 een vroege vorm van 

grootschalige dennenaanplant te zien (Renes, 1999: 350).

In de eerste helft van de 19e eeuw werd een groot deel van de gemeente opnieuw bebost. De 

aanleiding hiervoor moet worden gezocht in de forse schuldenlast die op de gemeenten drukten 

aan het eind van de Franse tijd. Om financiële middelen te genereren, werd gemeentegrond 

verkocht. Deze veelal schrale gronden werden door nieuwe eigenaren bebost. Twintig jaar later, 

zoals op de Topografisch-Militaire Kaart uit 1844 te zien is, zijn grote delen van de gemeente 

bebost: het terras; het heidegebied ten oosten van Arcen, Velden en Belfeld; en het gebied buiten 

het Blerickse cultuurland. In Belfeld vond in 1821-1822 de eerste grootschalige verkoop van grond 

plaats. Het type bos (naald- of loofbos) is van de oudere kaarten overigens lastig af te leiden.

Na 1850 is dit voor de toen nog bestaande heidevelden (zie § 3.8) voortgezet. Wat we hier oude 

bossen noemen, zijn dus deels oude bebossingsprojecten uit de periode net vóór 1850, maar 

deels gaat het zeker ook om oudere relicten van (eiken)hakhout en elzenbroekbos. In de loop 

van de 19e eeuw en met name in de 20e eeuw zijn veel oude bossen gerooid, onder andere ten 

behoeve van landbouw, delfstoffenwinning en stedelijke uitbrieding.

Bijzondere restanten van oude bossen vinden we aan de Zaanderweg, ten zuiden van de Mierbeek, op 

de stijlranden naar het hoogterras, direct ten oosten van Venlo en op de oevers van de Lingsfortbeek.

3.6.2 Voormalige oude bossen in sterk gewijzigd gebied (Rug)
Een deel van de oude bebossing is door zandwinning en bebouwing sterk gewijzigd. De oude 

bossen, waar zich nu bebouwing bevindt, lagen voornamelijk direct ten oosten van Venlo en 

Tegelen en in het gebied ten noorden van Blerick, waar zich nu vooral bedrijvigheid bevindt. We 

hebben geen diepere studie naar deze oude bossen uitgevoerd, maar het is aannemelijk dat zij 

al deels gekapt waren op het moment dat het gebied bebouwd werd. Een aanzienlijk deel van de 

oude bossen is namelijk al lange tijd geleden omgezet in landbouwgrond (zie § 3.5.4).

De door zandwinning sterk veranderde oude bossen liggen op het hoogterras ten oosten van 

Belfeld en Tegelen. De kap van de bossen heeft vermoedelijk plaatsgevonden in het kader van de 

winningsactiviteiten.

3.6.3 Voormalige oude bossen, omgezet in landbouwgrond (Rul)
Een aanzienlijk deel van de oude bossen is in het verleden omgezet in landbouwgrond of veranderd 

door kleinschalige delfstoffenwinning. Op verschillende locaties komen kleine gebiedjes voor waar 

in 1850 nog bos stond en die nu in agrarisch gebruik zijn genomen. In de meeste gevallen heeft de 

ontbossing hier ná 1900 plaatsgevonden, zo blijkt uit een vergelijking met topografische kaarten van 

rond dat jaar. Dat voor landbouw onbruikbare gronden aanvankelijk werden bebost en later alsnog in 

agrarisch gebruik werden genomen, is op zich een bekende ontwikkeling in de vroege 20e eeuw.
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3.6.4 Nog bestaande oude bossen (Rub)
Het aandeel nog bestaande oude bossen is relatief klein ten opzichte van het 19e-eeuwse bosareaal 

en bevindt zich verspreid over de gemeente. De hoeveelheid oud bos die we nog altijd als loofbos 

kunnen karakteriseren, is relatief klein. Het valt meteen op dat de oude hakhoutbossen langs de 

steilrand van het hoogterras nog altijd als zodanig bestaan (figuur 17). Het zijn de plekken waar we 

relicten van vóór de grote bebossingsactiviteiten zoals hiervoor beschreven, zouden kunnen vinden. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om oude eiken hakhoutstoven, maar ook om oud genetisch materiaal van 

de eik zoals deze hier van oorsprong voorkwam.

Oud bos dat nog vrijwel volledig uit naaldbos bestaat (intacte relicten van de eerste grootschalige 

heidebebossing of omgezet oud loofbos) komt niet veel voor in de gemeente Venlo. De oude 

naaldbossen die nog voorkomen, kunnen waardevol zijn, vanwege hun gaafheid en representativiteit 

voor de oudere heidebebossingen. In veel gevallen zal het uiterlijk van dit oud productiebos echter 

niet afwijken van jongere productiebossen die na 1850 werden aangeplant.

Het areaal oud bos dat nu overwegend als gemengd bos voorkomt, is groter dan het naaldbos. 

Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om oude productiebossen die uit bedrijf zijn genomen en waar 

om ecologische redenen de groei van loofhoutsoorten gestimuleerd wordt. Het is ook mogelijk dat 

het oude loofbossen zijn waar delen een productiefunctie voor mijnhout hebben gehad. Een groot 

gebied met gemengde bossen ligt ten oosten van Tegelen op het hoogterras.

Figuur 17. Het zeer fraaie hakhoutbos op de steilrand van het hoogterras aan de oostelijke rand van de 
bebouwde kom van Venlo, niet ver van de weg naar Kaldenkirchen.
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Figuur 18. De laaggelegen Maasgeul ten oosten van Arcen. Van de oude rivierloop resteert een recht-
getrokken stroompje.

Figuur 19. De met elzenopslag beboste Maasgeulontginning bij Boekend. Niet te zien is dat zich achter 
de fotograaf een steilrandje naar het akkercomplex bevindt.
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3.6.5 In heide omgezette oude bossen (Ruh)
Tegen de oostgrens van de gemeente komt ter hoogte van Venlo de bijzondere situatie voor 

dat er enkele stukken oud bos zijn die nu deel uitmaken van een heidegebied. Mogelijk zijn de 

bosjes verdwenen bij de aanleg van de Fliegerhorst, die een groot deel van het aangrenzende 

heidegebied in beslag heeft genomen.

3.7 Riviervlakteontginningen
3.7.1 Inleiding
De riviervlakteontginningen vinden we op de relatief laagste delen van de gemeente: de oude 

pleistocene Maasmeanders van de Maas en de overstromingsvlaktes langs de Maas. Dit 

landschapstype kent een grote variatie aan regelmatige en onregelmatige verkavelingen. De 

ontginningen op de Maasmeanders kenmerken zich door een kleinschalige verkaveling die 

ruimtelijk werd versterkt door een grote dichtheid aan perceelrandbeplanting. Het contrast met 

omliggende landschaptypen werd versterkt door het hoogteverschil op de overgang tussen het 

voormalige stroombed en de terrasvlakte.

Vooral in de tweede helft van de 20e eeuw is veel van het oorspronkelijk karakter verloren gegaan. Op de 

meeste plaatsen was in het midden van de 20e eeuw al veel van de perceelsrandbeplanting verdwenen. 

In de decennia daarna zijn kavels samengevoegd en waterlopen genormaliseerd. Een redelijk gaaf 

voorbeeld van dit landschapstype vinden we ten noordwesten van Boekeld, waar de verkaveling en het 

landgebruik nog vrijwel geheel intact is. Ook zijn nog zeer duidelijk de hoogteverschillen in het landschap 

aanwezig, zoals ten westen van Velden en ten westen van Schandelo

3.7.2 Maasgeulontginning met overwegend regelmatige verkaveling (Rmr)
Zowel aan de Blerickse als oostelijke zijde van de Maas lagen oude pleistocene Maasmeanders 

die zich nog duidelijk manifesteerden in het cultuurlandschap, onder meer door nadrukkelijke 

hoogteverschillen. Al in de 19e eeuw waren de lange, smalle natte zones door middel van blokvormige 

percelen verkaveld. De kleine kavels waren in gebruik als grasland en kenden randbeplanting. 

Landschappelijk waren ze scherp te onderscheiden van bijvoorbeeld de aangrenzende open akkers 

en heidevelden, zoals ten noorden van Arcen. Dat landschappelijk onderscheid is, zoals bij meer 

fi jn verkavelde landschapstypen, volledig verdwenen. Ruimtelijk-topografi sch is de zone in Arcen 

bijvoorbeeld niet meer te onderscheiden van de aangrenzende open akker. Hoogteverschillen zijn 

nog wel heel duidelijk waarneembaar, evenals voorkomende watergangen (fi guur 18). Veel beter 

zichtbaar is de Maasgeul ten zuidwesten van Blerick, alhoewel de verkaveling wel gewijzigd is. Door 

de beplanting en wegen zijn de grenzen nog wel te onderscheiden, maar deels heeft bebouwing langs 

deze wegen het onbebouwde karakter van de Maasgeulontginning teniet gedaan. De Maasmeander 

ten noorden van Fort St. Michiel is grotendeels volgebouwd.

De meest gave Maasmeander van de gemeente Venlo, rondom Boekend, is er ook meteen één die 

al vroeg vrij dichtbebost was, vermoedelijk met elzenbroekbos (figuur 19). Zowel de Tranchotkaart 

(1803) als de TMK (1850) geven hier een meander weer die in stroken verkaveld was, waarbij 

op de randen tussen de percelen grasland brede bosstroken voorkwamen. Merkwaardig genoeg 
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waren veel van die singels in 1905 alweer verdwenen volgens een topografische kaart uit dat jaar 

(Bonneblad 712, 1905). Het gebied is nog steeds onbebouwd, maar daarnaast vooral dichtgelopen 

met bos. De agrarische functie is hier volledig verdwenen, waardoor de karakteristiek van de 

strokenverkaveling, zo die al rond 1900 nog zichtbaar was, minder herkenbaar is dan voorheen.

3.7.3 Maasgeulontginning met overwegend onregelmatige verkaveling (Rmw)
Met name ten noorden van de oude stadskern van Venlo komen zeer onregelmatig verkavelde 

Maasgeulontginningen voor. Niet alleen waren de kavels onregelmatig, ook komen er 

kleine naast grotere percelen voor en lagen er percelen akkerland in de geul. De geul was 

cultuurlandschappelijk minder duidelijk als eenheid herkenbaar, alhoewel dat bijvoorbeeld ten 

oosten van De Voort nog enigszins meevalt. De geulen zijn herverkaveld, maar door handhaving 

van de wegen die de geulen oorspronkelijk begrensden, is hun situering in het veld nog wel 

voor te stellen. Ook komt er nog altijd meer grasland voor dan buiten de geulen. Het contrast 

met het omliggende agrarisch land is sterk vervaagd, alhoewel de reliëfverschillen vaak nog wel 

indrukwekkend zijn (figuur 20). Beplanting die in de geulen aanwezig was (en dat was minder 

stelselmatig dan in het voorgaande type) is nu merendeels verdwenen. De bochtige stroompjes, 

laatste relicten van de Maasarmen, zijn doorgaans rechtgetrokken tot sloten.

Figuur 20. De onregelmatig verkavelde Maasgeul nabij Hasselt.
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3.7.4 Overstromingsvlakte met overwegend onregelmatige verkaveling (Rzw)
De oevers van de Maas hebben we in twee afzonderlijke landschapstypen opgenomen, omdat ze 

meer dan eens een volledig eigen karakteristiek hadden. De verkavelde variant lag ten noorden 

van Fort St. Michiel, aan de westoever van de Maas. Het ging om onregelmatig en blokvormig 

verkaveld grasland met perceelsrandbeplanting. Bebouwing kwam er niet voor. Waarschijnlijk 

werd het, dankbaar gebruikmakend van het slib dat door de Maas werd aangevoerd, als hooiland 

gebruikt. In de eerste decennia na 1850 werd een deel van het gebied bebost. Later werd hier een 

bedrijventerrein aangelegd, dat nog altijd aanwezig is. Van de oorspronkelijke karakteristiek is 

daarom niets meer te herkennen.

3.7.5 Maasgeulontginning, onverkavelde geul (Rmgk)
Eén deel van de geul bij Boekend was in 1850 nog onverkaveld, mogelijk omdat het 

gemeenschappelijk werd gebruikt of in één hand verkeerde. Die onverkavelde toestand bestond in 

1900 nog steeds. Het gebied gaat nu schuil onder een afrit van de autosnelweg A73.

3.7.6 Dalvlakteterras, onverkaveld (Rmdk)
Ten zuiden van Venlo lag een klein gebiedje op het dalvlakteterras dat in 1850 nog onverkaveld 

was. Het was een vlakke zone, bestaande uit grasland zonder perceelsrandbeplanting, 

tussen twee open akkers. Het gebied is nu vrijwel volledig bebouwd en daardoor als zodanig 

onherkenbaar. Dat geldt overigens ook voor de aangrenzende open akkers.

3.7.7 Kampontginning langs Maasgeul (Rmko)
Aan de Blerickse zijde van de Maas hebben we twee kampontginningen onderscheiden die 

duidelijk een relatie vertonen met de aangrenzende Maasgeul. Het waren kleinschalig en 

onregelmatig verkavelde kampontginningen met vrijliggende bebouwing. Door herverkaveling en 

uitbreiding van glastuinbouw is van de karakteristieken van dit landschapstype nauwelijks nog iets 

te herkennen. Het voorbeeld ten noorden van Blerick is vrijwel volledig bebouwd.

3.7.8 Overstromingsvlakte, overwegend onverkaveld (Rzk)
In het overige deel van de gemeente, waar hogere ruggen die gebruikt werden als akker vrij dicht 

tegen de rivier lagen, waren de overstromingsvlakten smal en ook onverkaveld. Op veel plekken 

zijn deze onverkavelde graslanden nog steeds te vinden, zoals ten zuidoosten van Blerick. 

Vergeleken bij veel andere landschapstypen zijn deze gebieden vrij beperkt gewijzigd na 1850. 

Bebouwing ontbrak hier om begrijpelijke redenen.

3.8 Jonge ontginningen
3.8.1 Inleiding
De jonge ontginningen betreffen heideontginningen en broekontginningen die vanaf de 19e eeuw 

werden uitgevoerd. De jonge heideontginningen vinden we met name in de noordelijke helft van 

de gemeente: ten noorden van Blerick en ten noorden van Venlo. De jonge broekontginningen 

liggen in het uiterste zuiden van de gemeente (Meelderbroek) en ten noorden van Venlo treffen 

we het Schandelosche Broek en het Lommerbroek aan. Zoals we eerder al benadrukten, werd met 
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de ontginning van de grote oppervlakten droge en natte heide al vóór 1850 gestart, een beeld dat 

aansluit bij wat we over Zuid-Nederland weten. Renes geeft aan dat de hoeveelheid ontginningen 

van heide in Limburg met name na 1730 sterk steeg (Renes, 1999: 349). Na 1850 zetten de 

ontginningen door. In de historische geografie worden dit de jonge heide- en broekontginningen 

genoemd, waarvan we de varianten één voor één de revue zullen laten passeren.

Van de jonge heideontginningen is een deel beplant met bos, een ander deel werd ontgonnen 

ten behoeve van de landbouw. Met name de in bos omgezette heideterreinen herbergen een 

groot aantal goed bewaarde historische landschapselementen zoals sporen van oude wegen, 

stuifzandreliëf en winningskuilen. Oude karrensporen vinden we bijvoorbeeld tussen Arcen en fort 

Hazepoot. Op de Lommerheide zijn de vennen en het stuifzandreliëf zeer gaaf bewaard gebleven. 

Hetzelfde geldt voor Zwart Water, waar ook nog een groot aantal winningskuilen is te vinden. Een 

groot deel van de jonge heideontginningen is echter ontgonnen ten behoeve van de landbouw. 

Hier vinden we vaak een grootschalige rationale verkavelingsstructuur, zoals het gebied van het 

Floriadeterrein en te noorden van de Heierhoeve. Hier vormt het strakke patroon van wegen, 

sloten en kavelgrenzen de belangrijkste cultuurhistorisch-landschappelijke structuur.

De jonge broekontginningen zijn vrijwel zonder uitzondering ontgonnen ten behoeve van de landbouw. 

De ontginning was relatief grootschalige en rationeel van opzet. De schaalvergroting die plaatsvond 

in de landbouw gedurende de tweede helft van de 20e eeuw, kon zich dan ook vrij gemakkelijk binnen 

deze structuur voegen. Kenmerkend is onder andere de openheid van het landschap, de rationele 

verkaveling, de lage ligging en de (vaak voorkomende) begrenzing door stijlranden.

3.8.2 Jonge heideontginning, nu sterk veranderd (Rhg)
Dit landschapstype betreft de jonge heideontginningen die in de loop van de tijd sterk zijn veranderd 

door verstedelijking en winning van zand en grind. Aanvankelijk werd een deel van de jonge 

heideontginningen tot bos of cultuurland ontgonnen. In de eerste helft van de 20e eeuw, maar met 

name in de tweede helft zijn grote delen hiervan bebouwd geraakt, zoals in en rondom Blerick, waar 

het gebied langs de A67 ten westen van knooppunt Zaarderheiken industrie heeft aangetrokken.

De (overige) sterk veranderde jonge heideontginningen moeten we zoeken ten zuidoosten van de 

binnenstad van Venlo, waar sportvelden zijn aangelegd. Het gaat hier niet om een rechtstreekse 

omzetting van heide in sportterreinen, maar om een omzetting via een agrarische tussenfase en 

mogelijk ook nog een eerdere bebossingsfase. Er is in deze methodiek voor gekozen niet alle 

fasen in de systematiek te vangen; voor een biografie van een individueel gebied is een meer 

gedetailleerde analyse noodzakelijk (zie ook § 4.3.3).

In het noorden van de gemeente, nabij Arcen, zijn enkele grote zand- of grindwinningsplassen 

aangelegd. Hiervoor heeft vermoedelijk agrarisch cultuurland moeten wijken, dat ontgonnen was 

vanuit de (natte) heide. Door de grootschaligheid van de aanleg van de plassen is van de vroegere 

situatie nauwelijks tot niets meer herkenbaar.
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3.8.3 Jonge heideontginning, nu overwegend landbouwgrond (Rhl)
Een relatief groot deel van de jonge heideontginningen is uiteindelijk landbouwgrond geworden. 

Pas na 1900 kwam de grootschalige ontginning tot landbouwgrond echt op gang, nadat eerder 

de nadruk had gelegen op handhaving van de heide of de aanplant van bos (figuur 21). Dat er 

niet eerder op grotere schaal heide tot landbouwgrond was ontgonnen had vooral te maken met 

de economische situatie. Als we nagaan waar deze landbouwgrond nu gesitueerd is, zien we dat 

veel daarvan in 1900 nog uit bos bestond. We zien dit onder meer terug tegen de Duitse grens 

tussen Arcen en Velden en ten noorden van Blerick. Veel van de huidige landbouwgrond in jonge 

heideontginningen heeft derhalve een voorfase als bos gekend, een economisch lucratievere 

bezigheid in de 19e eeuw (Renes, 1999: 391-392). Bovendien kwam pas in de vroege 20e eeuw de 

kunstmest op grotere schaal beschikbaar (Renes, 1999: 395).

Kenmerkend voor de jonge heideontginningen zijn, zoals overal in Zuid-Nederland, de regelmatige 

structuur en planmatigheid van de wegen en waterlopen. De jonge heideontginningen vormden 

landbouwgebieden op zich, hetgeen betekende dat er verspreid boerenbedrijven werden 

gevestigd. De dichtheid daarvan werd geleidelijk steeds groter.

Figuur 21. Een jonge ontginning van landbouwgrond (rechts) ten oosten van Venlo tussen enerzijds een jonge 
heidebebossing (links) en anderzijds een heiderestant (rechts).
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3.8.4 Jonge heideontginning, nu overwegend bos (Rhb)
Binnen dit landschapstype vallen met loofbos, naaldbos en gemengd bos beplante jonge heideontginnin-

gen te onderscheiden. De met loofbos beplante ontginningen zijn zeer beperkt, omdat naaldhout in de 

19e en vroege 20e eeuw veel gewenster was dan loofhout. In de paar gevallen die we kennen zal het 

gaan om de uitbreiding van oude hakhoutbossen aan de steilrand van het hoogterras en om omge-

vormde naaldbossen die uit productie werden genomen in de laatste decennia van de vorige eeuw.

De met naaldbos beplante jonge heideontginningen komen meer voor, vooral in de jonge 

heideontginningen achter Arcen en Lomm ligt nog een uitgestrekt naaldbos dat na 1850 tot stand 

is gekomen. Het gebied is als een goed voorbeeld te beschouwen van één van de belangrijkste 

landschapsveranderingen sinds 1850, op gang gebracht door de behoefte aan mijnhout in en 

buiten Limburg (Renes, 1999: 389). Grove den is de belangrijkste naaldhoutsoort die werd 

aangeplant. De sterke homogeniteit van dit soort productiebossen is zeer kenmerkend, maar 

scoort qua beleving en ecologische waarde doorgaans relatief laag. Daarom neemt het aantal 

monotone naaldbossen door de functieverandering van de bossen steeds verder af.

Een tussenvariant betreft het gemend bos dat het eerste stadium van een omvorming van 

naaldbos naar loofbos is. Het kan hier gaan om een mix binnen een bosperceel, maar ook om het 

voorkomen van naald- en loofbospercelen naast elkaar (figuur 22).

Figuur 22. Een gedeelte van de jonge heidebebossing waar zich voornamelijk naaldbos bevindt, ten noorden van Arcen.



RAAP-RAPPORT 2926
Venlo’s verleden op de terrassen van de Maas
Cultuurhistorische inventarisatiekaart gemeente Venlo

47

3.8.5 Stuifzandontginning, nu sterk veranderd (Rsg)
Stuifzandgebieden waren in 1850 in de minderheid ten opzichte van de heide- en broekgebieden. 

Ze kwamen vooral voor op de hogere ruggen in de directe nabijheid van de nederzettingen, waar de 

(graas)druk op de grond het hoogst was. Soms omringden ze bouwlandkampen aan meerdere zijden, 

waardoor het instuiven van zand op de akkers soms een probleem moet zijn geweest. Vanwege de 

ligging bij de oudere nederzettingen is een deel nu bebouwd gebied, veelal met duurdere vrijstaande 

woningen. Het gaat om de voormalige stuifzandgebieden bij Tegelen en Belfeld.

3.8.6 Stuifzandontginning, nu overwegend landbouwgrond (Rsl)
Het stuifzandgebied tussen Tegelen en Steyl, dat overigens op een zeker moment (in de 19e 

eeuw?) alweer werd vastgelegd door heide omdat de graasdruk afnam, werd na 1900 tot 

landbouwgrond ontgonnen. Dit type wijkt daarin niet af van de jonge heideontginningen die tot 

landbouwgrond ontgonnen werden (zie § 3.7.5).

3.8.7 Stuifzandontginning, nu overwegend bos (Rsb)
De voormalige stuifzanden ten zuiden van Belfeld, die vermoedelijk al vroeg weer met heide 

begroeid waren, werden na 1900, net als een aantal heidevelden, met naaldbos beplant. Alleen 

de oostelijke rand, het beekdal van de Gaesbeek en de steilrand naar het laagterras bestaan uit 

hakhout. Het is nog onduidelijk of deze bossen uit voormalig hakhout voortkomen (figuur 23).

Figuur 23. Een stuifzandbebossing met loofbos ten zuiden van Belfeld aan de Rijksweg Zuid, een recente ont-
wikkeling of ouder hakhout?.
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3.8.8 Jonge broekontginning, nu overwegend landbouwgrond (Rjl)
In de omgeving van Velden maar vooral in het zuiden bij Belfeld lagen lage natte gebieden. Dit 

gebied moet al in de Late Middeleeuwen open zijn geweest. Hiervóór zal het vermoedelijk uit een 

uitgestrekt broekbos hebben bestaan.

Het grootste deel van dit landschapstype beslaat Meelderbroek. In het begin van de 19e eeuw 

was dit een groot open moeras. In de tweede helft van de 19e eeuw werd de ontginning ter 

hand genomen. Dit vond plaats vanuit drie grote hoeves: De Grote Hoeve of Leonardushoeve 

in het zuiden, de Cereshoeve aan de Broekstraat en de Schonenborg of Arnoldushoeve in het 

noorden. De stukken land die in de jaren twintig van de 20e eeuw nog niet waren ontgonnen, 

werden in gebruik genomen door de Mariahoeve (1928) en de Wilhelminahoeve (1932). Het 

resultaat was een rationele inrichting van het gebied met rechte wegen en rechthoekige percelen 

(figuur 24). Opvallend is dat er aanvankelijk ook stukken loofbos werden aangeplant, vooral 

in het oostelijk deel, maar ook wel in het westen. Het meest natte, centraal gelegen deel bleef 

het langst onaangetast, maar volgde uiteindelijk in de eerste helft van de 20e eeuw en werd, in 

tegenstelling tot de oudere delen, volledig als grasland in gebruik genomen. Naar de oost- en 

westrand kwam later ook nog akkerland voor. Bebouwing kwam hier aanvankelijk spaarzaam 

voor. Ook perceelsrandbeplanting kwam nauwelijks voor. Perceelsrandbeplanting is alleen te 

vinden aan de randen van het gebied.

Figuur 24. De uitgestrekte broekontginning ten oosten van Belfeld. De donkere zone aan de horizon is het bos 
op het hoogterras.
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3.8.9 Jonge broekontginning, nu overwegend bos (Rjb)
Een klein deel van het loofbos dat in het Meelderbroek werd aangeplant, bleef tot nu toe bestaan, 

tegen de Duitse grens. Verder komt loofbos in een jonge broekontginning alleen voor nabij Lomm, waar 

ook sprake is van een jonge broekontginning die deels uit landbouwgrond en deels uit bos bestond.

3.9 Broeken
3.9.1 Inleiding
Onder broeken verstaan we de broekgebieden die al vóór 1850 ontgonnen waren. Dit landschapstype 

komt slechts voor op enkele plekken ten noordoosten van Venlo en ten noordwesten van Zaarderheiken. 

In het midden van de 19e eeuw waren deze gebieden reeds verkaveld in een opstrekkende structuur. 

De smalle kavels werden begrens door sloten met vermoedelijk elzensingels. Ten noordwesten van 

Zaarderheiken zijn delen van de broekontginning nog zeer gaaf behouden. De broeken ten noordoosten 

van Venlo zijn door verstedelijking en glastuinbouw verdwenen.

3.9.2 Broekontginning, regelmatig verkaveld (Rbr)
In de gemeente Venlo lagen twee regelmatig ontgonnen broekontginningen die in 1850 al bestonden. 

Het gaat om lage, natte gebieden met in het Blerickse geval gebruik als grasland zonder bebouwing, 

perceelsrandbeplanting en enkele percelen elzenbroekbos daartussen. Het broekgebied ten 

noordoosten van Venlo was in 1850 nog in verdeling, want de wegen lagen er al wel, maar het was 

nog niet volledig verkaveld. Enkele decennia later was het volledig met loofbos begroeid; het lijkt erop 

dat in eerste instantie een ontginning tot landbouwgrond niet heeft doorgezet. Zoals ook met andere 

bossen gebeurde, werd ook dit bos in de 20e eeuw alsnog in landbouwgrond omgezet. Op dit moment 

overheerst de tuinbouw, waardoor het gebied grotendeels is volgebouwd met kassen. In Blerick is de 

broekontginning echter nog bijzonder gaaf en zeer herkenbaar bewaard gebleven.

3.9.3 Broekontginning langs terrasrand (Rbt)
Een bijzonder type broekontginning is die langs de rand van het hoogterras, waar kwelwater zorgde 

voor natte omstandigheden. Het lange, smalle gebied ten oosten van Venlo kende een regelmatig 

patroon van stroken grasland, gescheiden door perceelsrandbeplanting, mogelijk elzensingels. Langs 

de rand van het gebied, waar een weg loopt, is bebouwing ontstaan die voorheen niet voorkwam. De 

verkaveling is, ondanks het verdwijnen van de beplanting, nog aanwezig.

3.10 Beekdalen
3.10.1 Inleiding
De beekdalen treffen we aan tussen de historische kernen van Venlo en Tegelen en zuidelijker 

onder Steyl. In de 19e eeuw bestond het grondgebruik van de beekdalen voor het merendeel 

uit grasland. De perceelsranden waren vermoedelijke beplant met elzensingels. De beekdalen 

hadden een aantal gunstige eigenschappen, die er voor zorgden dat we hier relatief veel kastelen, 

kloosters en versterkte hoeves vinden. Zo was er stromend water, wat het mogelijk maakte een 

watermolen aan te leggen en de kasteelgracht van water te voorzien, en ook kon het verkeer 

worden gecontroleerd dat hier de beek moest oversteken. Het beekdal tussen Venlo en Tegelen is 
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vrijwel geheel overbouwd. Alleen ten zuidoosten van Hagerhoff is de openheid en het grondgebruik 

nog herkenbaar in het landschap. Het beekdal bij Steyl is beter behouden gebleven. De openheid, 

wegenstructuur en stijlranden zijn hier nog zeer gaaf.

3.10.2 Smal beekdal tussen open akkers (Rbs)
Op enkele locaties lagen beekdalen die vanaf het hoogterras richting de Maas afwaterden. Bij 

Steyl ligt een heel karakteristiek dal, dat tot de uitbreiding van de bebouwing ingesneden lag in de 

open akkers en waarlangs steilranden voorkwamen. Het dal zelf was onverkaveld. Alhoewel aan 

de noordzijde de bebouwing is opgerukt tot aan het dal en aan de zuidzijde het zicht op de akkers 

wordt belemmerd door de spoorlijn, is het dal zelf nog relatief gaaf bewaard gebleven.

3.10.3 Beekdal, onverkaveld (Rbk)
In de gemeente Venlo kwam omstreeks 1840 nog slechts één beekdal voor dat op dat moment nog 

niet of zeer beperkt verkaveld was. Het betreft het benedenstroomse deel van het beekdal direct 

ten noorden van Tegelen. Dit benedenstroomse deel is nergens meer als beekdal herkenbaar, 

behalve in een bosje ten noorden van de Wittendijkweg.

3.10.4 Beekdal, onregelmatig verkaveld en gesloten (Rbog)
Onregelmatig verkavelde delen van beekdalen lagen vooral wat verder middenstrooms. In de 

gemeente Venlo waren de twee middenstroomse delen van het hiervoor benoemde beekdal op 

onregelmatige wijze verkaveld. Beide delen hadden daarnaast een gesloten karakter, onder meer 

doordat de huisplaats Wijlerhof in dit beekdal lag en rond het erf een strook beplanting stond. 

Elders was het beekdal zelfs volledig bebost, vermoedelijk met broekbos.

3.10.5 Beekdal, onregelmatig verkaveld en open (Rboo)
Het bovenstroomse deel van het hiervoor besproken beekdal was eveneens onregelmatig 

verkaveld, maar had juist een (half)open karakter. Met open bedoelen we hier dat er geen grotere 

stukken (broek)bos voorkwamen. Wel werd elk perceel van het aangrenzende gescheiden door 

een singel, mogelijk bestaand uit elzen. Gebruik van de grond als grasland overheerste, maar 

akkerland kwam ook voor, vooral in het meest bovenstrooms gelegen deel.

3.11 Buitenplaatsen en landgoederen
3.11.1 Oud buiten (Rl)
Alhoewel er in de gemeente Venlo meerdere kastelen en kleine buitenplaatsen voorkwamen, was 

maar één complex, namelijk het terrein rond kasteel Arcen, duidelijk herkenbaar aan de aanleg die 

bij een buitenplaats hoorde. De pleistocene Maasgeul was in vierkante blokken verkaveld, die als 

een lang snoer naast elkaar lagen. In één van de blokken lag het kasteel binnen zijn omgrachting, 

in andere lagen bijvoorbeeld boomgaarden of percelen weiland. Alle percelen werden door sloten 

van elkaar gescheiden. Rond de percelen waren singels of bomen aanwezig. De structuur is ook 

nu nog duidelijk te herkennen, al is de aanleg binnen de blokken in de 19e en 20e eeuw sterk 

veranderd en zijn de tuinen uitgebreid. De boomgaard aan de noordzijde, die een iets andere 

structuur had dan de blokken ten zuiden ervan, is nu in gebruik als parkeerplaats.
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3.12 Niet-ontgonnen gebieden
3.12.1 Inleiding
Een klein deel van de gemeente Venlo is niet ontgonnen. Het betreft de Groote Heide ten oosten 

van Venlo en vennen en natte heidegebieden van de Lommerheide. Het onontgonnen deel van de 

Lommerheide bestond uit stuifzand, dat vanwege het reliëf en de arme grond onaantrekkelijk was 

voor ontginning. Belangrijke kenmerken zoals het stuifzandreliëf en de vennen zijn behouden. De 

Groote Heide is, hoewel niet ontgonnen, wel intensief benut gedurende de Tweede Wereldoorlog. 

Als onderdeel van Fliegerhorst Venlo lagen hier start- en landingsbanen, loopgraven, bunkers en 

andere bouwwerken. Na de oorlog is het terrein in gebruik geweest als militair oefenterrein.

3.12.2 Heide (Rh)
Van de uitgestrekte heide- en broekgebieden die het grondgebied van de huidige gemeente Venlo 

in 1750 nog kenmerkten is door alle ontginningsactiviteiten sindsdien nog maar weinig over. De 

enige uitzonderingen zijn de Groote Heide ten oosten van Venlo en enkele kleinere percelen ten 

noorden daarvan.

3.12.3 Heide met vennen (Rhv)
Behalve gespaard gebleven stukken droge heide zijn er ook kleine percelen heide met vennen te 

vinden. Dit type maakte eens een belangrijk deel uit van de heidelandschappen. Om die reden 

hebben we op de cultuurhistorische inventarisatiekaart ook weergegeven waar zich vennen 

bevonden en welke daarvan nu nog aanwezig zijn. Als landschapstype hebben we enkele 

gebieden ten noorden van Venlo aangeduid waar zich nog vennen met aangrenzende ‘woeste 

grond’ bevinden. In sommige gevallen, zoals bij de Venkoelen, gaat het om een ven dat vergroot 

lijkt te zijn door aangrenzend loofbos te rooien.

3.13 Overig
3.13.1 Maas (M)
Sterk structuurbepalend voor de gemeente Venlo is uiteraard het tracé van de Maas (figuur 25), 

dat in de historische periode slechts heel beperkt aan veranderingen onderhevig is geweest. Waar 

er op basis van kaartvergelijking sprake lijkt te zijn van een stroomverlegging is vermoedelijk 

eerder sprake van onnauwkeurigheden in het historisch kaartmateriaal. Door de aard van de rivier 

(insnijdend in het terras) heeft de aanleg van rivierkribben nooit plaatsgevonden, waardoor de 

rivier weinig veranderd is in de loop der eeuwen. Slechts de verharding van de oevers zal met 

enige regelmaat veranderd zijn.
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Figuur 25. De Maas tussen Blerick en Venlo, gefotografeerd vanaf het kerkhof van Blerick.
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4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Inleiding
Bij dit rapport is een inventarisatiekaart gevoegd, die samen met dit rapport de cultuurhistorische 

inventarisatie vormt. De gemeente staat nu voor nadere afwegingen hoe zij deze cultuurhistorische 

inventarisatiekaart gaat integreren in het gemeentelijk beleid.

In dit hoofdstuk geven we in een kort bestek enkele adviezen ten aanzien van vervolgstappen die 

kunnen worden ondernomen om uiteindelijk de geïnventariseerde waarden te kunnen borgen. 

Vervolgens worden aanbevelingen gedaan voor inhoudelijk vervolgonderzoek.

4.2 Van inventarisatie naar gemeentelijk beleid
4.2.1 Waarderen van erfgoed
Op de kaart zijn zowel beschermde als niet-beschermde cultuurhistorische objecten, structuren 

en gebieden weergegeven. Elk van deze punten, lijnen of vlakken heeft een bepaalde 

cultuurhistorische waarde, bijvoorbeeld door een hoge gaafheid, een uitzonderlijke schoonheid 

en/of de samenhang met een historische gebeurtenis. Om aan te kunnen geven op welke wijze en 

in welke mate de cultuurhistorische waarden geborgd kunnen worden, is het van belang te weten 

waarin deze waarden -of kwaliteiten- tot uitdrukking komen. Hiertoe kan een cultuurhistorische 

waardering plaatsvinden op verschillende schaalniveaus. Vervolgens kunnen de cultuurhistorische 

waarden middels het omgevingsplan, verordeningen, stimuleringsmaatregelen, sectoraal beleid of 

ander middel worden geborgd.

Op het hoogste schaalniveau kunnen de landschapstypen worden gewaardeerd, waarbij gekeken 

wordt naar de gaafheid van de huidige topografi e ten opzichte van de historische situatie, de gaafheid 

van de fysiognomie (openheid of geslotenheid, aan/afwezigheid van bebouwing) en als laatste de 

aanwezigheid van bijzondere kenmerken. Door deze waardering uit te voeren, blijkt welke gebieden op 

landschappelijk schaalniveau een zeer hoge tot lage cultuurhistorische waarden bezitten en in welke 

onderdelen deze waarde schuil gaat. Vervolgens kan per landschapstype vanuit cultuurhistorisch 

oogpunt een gewenste ontwikkelingsrichting worden opgesteld voor toekomstige ontwikkelingen, 

rekening houdend met het verleden. Aan de hand van deze adviezen kan worden gestuurd op 

bijvoorbeeld het behoud van contrasten in het landschap of historisch grondgebruik.

Om meer grip te krijgen op de cultuurhistorische waarden van individuele objecten kan een 

waardering van landschapselementen worden uitgevoerd. Hierbij kan worden gekeken naar de 

belevingswaarde (zichtbaarheid en samenhangende gebeurtenis of ontwikkeling), de inhoudelijke 

kwaliteit (onder andere zeldzaamheid, ouderdom ensemblewaarde) en de fysieke kwaliteit (gaafheid 

van profiel, materiaal, reliëf en opgaand groen). Aan de hand van een dergelijke waardering kunnen 

individuele waarden inzichtelijk worden gemaakt en geborgd.
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4.2.2 Definiëren van ensembles
De afzonderlijke waarderingen van het historisch cultuurlandschap, de landschapselementen 

en de (steden)bouwkundige objecten geven slechts beperkt inzicht in de manier waarop deze 

elementen elkaar onderling versterken. Om deze meerwaarde te duiden kunnen ensembles 

worden aangewezen: gebieden die op cultuurlandschappelijk of (steden)bouwkundig vlak hoog 

scoren of elkaar onderling versterken. Een voorbeeld hiervan is een gave historische dorpskern 

waarvan de relatie met de open velden en het heidegebied nog aanwezig is, of een buitenplaats 

waar landhuis, bijgebouwen, lanen, bossen en tuinelementen een gave samenhang vertonen. 

Deze ensembles dienen ruimtelijk te worden begrenst en de samenhang van de sectorale 

cultuurhistorische waarden dient per ensemble te worden beschreven. Vervolgens kunnen deze 

waarden middels geschikte beleidsinstrumenten worden geborgd.

4.2.3 Vorming van beleid
Tegenwoordig is de zorg voor cultureel erfgoed in de wet verankerd. Bestemmingsplannen (en in 

de toekomst waarschijnlijk het omgevingsplan) en feitelijk ook de structuurvisie zijn, onder invloed 

van de beleidslijn Modernisering Monumentenzorg en de daaropvolgende wetswijziging, sinds 

1 januari 2012 de belangrijkste instrumenten voor het borgen van cultuurhistorische waarden 

geworden. Op basis van kennis, voortgekomen uit onderzoek, dient een gemeente een nadere 

afweging te maken over wat zij hiermee wil doen in haar omgevingsplan. Er is in de wet niets 

opgenomen over de uitkomst van die afweging; daar is de gemeente vrij in.

Een waardering van het geïnventariseerde erfgoed vormt een vereiste voor het borgen van 

cultuurhistorische waarden. De afweging hoe met de uitkomst van de waardering wordt omgegaan 

is afhankelijk van de ambitie van de gemeente. Wordt er een stolp over de meest waardevolle 

landschappen geplaatst of worden ontwikkelingen toegestaan en binnen welke randvoorwaarden 

vinden deze plaats. Om cultuurhistorische waarden te borgen is vervolgens een gedegen 

afstemming noodzakelijk met andere gemeentelijke beleidsterreinen. Cultuurhistorie is dusdanig 

verweven met allerlei andere aspecten in de ruimte om ons heen dat cultuurhistorisch beleid 

zonder affiniteit met andere beleidsterreinen weinig zin heeft.

Er dient dus inzichtelijk te worden gemaakt welke middelen de gemeente tot haar beschikking 

heeft. Dit kan het omgevingsplan zijn, maar ook andere instrumenten zoals verordeningen 

kunnen hiervoor geschikt zijn. Ook kunnen cultuurhistorische waarden worden geborgd door 

deze nadrukkelijk mee te nemen in planprocessen. Tot slot kan bewustwording, inspiratie en 

aanmoediging een grote rol spelen bij het borgen van cultuurhistorische waarden.

De uitkomsten van de waardering en beleidsadviezen kunnen worden samengebracht in een 

cultuurhistorische waarderings- en beleidskaart. De waardering en beleidszones kunnen worden 

toegelicht in een begeleidende rapportage.
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4.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
4.3.1 Inleiding
Na de uitvoering van de inventarisatie en integratie van beschikbare informatie is een aantal 

lacunes in de kennis over cultuurhistorie naar voren gekomen. Hieronder worden deze aspecten 

per hoofdonderdeel behandeld.

4.3.2 Algemeen
Het AHN2 als bron
Een bijna niet te overschatten bron is het Actueel Hoogtebestand Nederland, 2e generatie, 

kortweg wel AHN2 genoemd. Deze bron geeft heel nauwkeurig al het reliëf in het landschap weer, 

nog veel gedetailleerder dan we dat met het blote oog in het terrein kunnen waarnemen. Tijdens 

dit onderzoek is aan de hand van het AHN2 bijvoorbeeld het bestaan van een doolhof bij kasteel 

Arcen aan het licht gekomen. Alhoewel een uitputtende studie bijna niet mogelijk is, is het wel 

aanbevelenswaardig om voor specifieke, vooraf gestelde elementgroepen het AHN2 een keer 

grondig te laten analyseren. De verwachting is dat hieruit veel structuren en objecten naar voren 

komen die vooralsnog volledig onbekend zijn.

Evenwicht in de kaart
Het is nooit helemaal te voorkomen dat sommige deelgebieden beter zijn geïnventariseerd dan 

andere. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat in sommige gebieden nu eenmaal meer 

relicten voorkomen, maar ook met de onderzoeksvoorsprong die sommige gebieden hebben. De 

historische toponiemen in de noordelijke helft van de gemeente zijn bijvoorbeeld gedetailleerd 

in kaart gebracht door een historische vereniging, terwijl er in het overig deel van de gemeente 

weinig toponiemen op de kaart zijn opgenomen. Een opsomming is hier lastig te geven, maar door 

per landschapselement na te gaan of de gemeente evenredig vertegenwoordigd is, kan worden 

achterhaald hoeveel er nog moet worden ‘rechtgetrokken’. Voor infrastructuur en waterstaat 

hebben we dit bijvoorbeeld al gedaan, maar voor opgaand groen is dit zichtbaar nog niet gebeurd.

Cultuurhistorie inzichtelijk voor het publiek
De cultuurhistorische inventarisatiekaart herbergt een zeer groot aantal elementen die voor een 

leek soms lastig te duiden zijn. Een middel om de inwoners en bezoekers van de gemeente kennis 

te laten maken met deze grote rijkdom, is een cultuurhistorische atlas of een cultuurhistorische 

webviewer.

Een cultuurhistorische atlas zou in de eerste plaats, ter onderscheid van deze cultuurhistorische 

inventarisatiekaart, een uitgebreider en interdisciplinair landschapshistorisch verhaal moeten 

bevatten, met kaarten die dat daarbij verbeelden. In de atlas hoort ook oral history thuis. Daarin 

past bijvoorbeeld ook de huidige perceptie van ons verleden: hoe zouden mensen hun buurtschap 

of dorp karakteriseren? Daarbij kunnen per dorp of buurtschap meerdere bijzondere plekken onder 

de loep genomen worden, waar de informatie uit de verschillende kaartlagen en die van mensen 

die er wonen bij elkaar wordt gebracht.
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In een webviewer kan een vereenvoudigde versie van de inventarisatiekaart worden weergegeven. 

De meest bijzondere elementen uit de verschillende categorieën kunnen kort worden belicht. Het 

voordeel - en daarmee ook een nadeel - van een webviewer ten opzichte van een PDF of papieren 

kaart, is dat kaartlagen aan en uit kunnen worden gezet en bevraagbaar zijn.

4.3.3 Historisch cultuurlandschap
Grenzen van landschappelijke eenheden
In de laag met het historisch cultuurlandshap is per vlakje zorgvuldig gekeken hoe de begrenzing 

van de historische situatie zou moeten liggen ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij is het 

echter relevant om te bedenken dat het gebruikte kaartmateriaal een tekenschaal van 1:25.000 

heeft. Daardoor is het op detailniveau soms lastig te bepalen of een historische grens toevallig 

overeenkomt met de huidige, of dat er een daadwerkelijke overeenkomst is. Mocht de kaart op een 

schaal gedetailleerder dan 1:10.000 gebruikt gaan worden, bijvoorbeeld voor landschapsvisies van 

kleine gebieden, dan is het wenselijk de kartering verder te verfijnen/corrigeren.

Tijdsdiepte van het historisch cultuurlandschap
Bij de kartering van het historisch cultuurlandschap vormde het ijkjaar 1850 het uitgangspunt. 

Hierdoor kent de kaart een beperkte tijdsdiepte. De fasering van de bebossing van de heide die 

zich voor een groot deel in de tweede helft van de 19e eeuw voordeed komt bijvoorbeeld niet 

naar voren op de kaart. Voor een biografie van een individueel gebied is een meer gedetailleerde 

analyse noodzakelijk.

Pre-stedelijk landschap
De kartering van de landschapstypen is weliswaar ook uitgevoerd voor het stedelijk gebied, 

maar er heeft geen analyse plaatsgevonden in hoeverre er nog ruimtelijke verwijzingen naar 

het landschap van vóór de overbouwing aanwezig zijn: de herkenbaarheid van het vroegere 

landschap dus. Reliëfverschillen, relicten van beplanting, verkaveling, het stratenpatroon: 

het kunnen allemaal ruimtelijke kenmerken zijn die ouder zijn dan de bebouwing. Een verder 

uitgewerkte kartering van het pre-stedelijk landschap kan inzicht verschaffen over de overbouwde 

landschapstypen en de mate van herkenbaarheid in het huidige stedelijk weefsel.

4.3.4 Landschapselementen
Infrastructuur
Op de kaart staan de bewaard gebleven en verdwenen tracés van wegen aangegeven, maar dit 

zegt niet veel over de toestand waarin deze wegen zich bevinden. Resten van klinkerbestrating 

en onverharde paden kunnen een hogere cultuurhistorische waarde hebben dan geasfalteerde 

wegen. Daarnaast kan bij verharde wegen gedacht worden aan bijzondere objecten in de 

openbare ruimte, zoals eventuele natuurstenen trottoirbanden uit de vroege 20e eeuw.

Karrensporen
Met name in bosgebieden en heideterreinen is het microreliëf relatief ongeschonden gebleven de afge-

lopen eeuw. Aan de hand van het eerder genoemde AHN2 kunnen deze sporen worden gekarteerd.
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Wallen en greppels
Binnen de gemeente ligt een aantal zeer gave gebieden waarbinnen een groot aantal wallen en 

greppels voorkomen. Het betreft bij de oevers van de Lingsforterbeek, het gebied ten westen van 

de Valkenweide bij Arcen en in mindere mate het Koelbroek bij Boekend. Een klein deel van deze 

wallen en greppels was reeds geïnventariseerd en is opgenomen op de kaart. Een groot deel 

ontbreekt echter en kan een waardevolle aanvulling vormen.

Kavelgrenzen
In de landschapstypering hebben we voor elk landschapstype beschreven welk karakter de verkaveling 

in het verleden had. Op het niveau van individuele objecten en structuren hebben we dat niet geduid. 

Door het georefereren van kadastrale minuutplans uit het midden van de 19e eeuw wordt het mogelijk 

om op een veel gedetailleerder schaalniveau objecten en structuren in te tekenen dat tot nu toe mogelijk 

was. Na die stap kan een integrale kartering worden uitgevoerd van die kavelgrenzen, die in het midden 

van de 19e eeuw reeds bestonden en nu nog steeds aanwezig zijn. Topografi sch kaartmateriaal is hier, 

door zijn grovere schaal en beperkt aangeduide verkaveling, niet voor geschikt.

Opgaand groen
Het opgaand groen staat nu nog slechts fragmentarisch op kaart, vooral in beeld gebracht daar 

waar reeds eerdere inventarisaties waren verricht. Een integrale kartering is daarom wenselijk. 

Daarbij pleiten we ervoor om niet alleen groen met een bepaalde leeftijd te karteren, maar al 

het groen dat op die specifieke plek als ‘historisch’ kan worden aangeduid. Daarbij is het wel 

interessant om een onderscheid te maken tussen ‘oud groen’, dat wil zeggen van vóór 1940, en 

jonger groen dat veel meer het resultaat is van ontworpen veranderingen in het landschap, zoals 

ruilverkavelingen. Daarbij kan het groen wellicht ook nader geduid worden (al is dat vanwege de 

omvang van de inventarisatie niet eenvoudig).

Bosbouwkundig gebruik
Door de grote variatie in bodemkundig opzicht kent de gemeente Venlo een groot aantal 

typebossen. Met name in de lagere delen zijn bossen op rabatten (dijkjes met greppels) 

aangelegd. Op de voormalige stuifzanden komt voornamelijk spontaan opgeschoten bos voor. 

Op de voormalige heideterreinen treffen we planmatige naaldbosaanplant aan en op de randen 

van het hoogterras vinden we oude eikenbossen. Elk bos heeft dus een ander karakter en ook 

de daarbinnen voorkomende landschapselementen verschillen. Door dit nauwkeuriger in kaart 

te brengen en te koppelen aan de gebruiksgeschiedenis van de bossen is het beheer beter af te 

stemmen met de cultuurhistorische waarden.

Oorlog en defensie
Weinig gemeenten in Nederland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog zo sterk getransformeerd als 

de gemeente Venlo. Aan de hand van historische en recente luchtfoto’s is een groot deel van de 

loopgraven en tankgrachten rondom Venlo en aan de oostoevers van de Maas in kaart gebracht. Door 

het ontbreken van een aantal luchtfoto’s zijn bepaalde trajecten echter niet gekarteerd. Deze kunnen in 

de toekomst worden aangevuld. Daarnaast zijn puntlocaties zoals schuttersputjes, mitrailleurnesten en 

FLAK-opstelplaatsen niet gekarteerd en kunnen in de toekomst worden aangevuld.
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Toponiemen
Zoals eerder vermeld zijn de toponiemen niet gemeentedekkend geïnventariseerd. Aan de hand van 

Bonnebladen en kadastrale minuutplans uit het midden van de 19e eeuw kan dit hiaat worden opgevuld.

Kleine objecten
De cultuurhistorische inventarisatiekaart is afgebeeld op een gemeentelijk schaalniveau 

(1:10.000). Inzoomend op één enkel terrein is de inventarisatie ongetwijfeld nog te verfijnen, 

bijvoorbeeld door opname van kleine landschapselementjes in terreinen. Dergelijke elementen 

dienen met name door veldwerk te worden verzameld.

4.3.5 Bouwkunst en stedenbouw
Stedenbouw
Een belangrijk hiaat in voorliggend onderzoek is een integrale analyse van het stedenbouwkundig 

erfgoed en de (historisch-)stedenbouwkundige kwaliteit van de gemeente Venlo. Er is een groot 

aantal (steden)bouwkundige inventarisaties opgenomen op de kaart, maar de aanpak en daarmee 

ook de uitkomst, wisselt sterk per onderzoek. Het op een lijn zetten van de uitkomsten is wenselijk. 

Daarin is deze inventarisatiekaart een eerste stap geweest.

Evenwicht tussen de kernen
De meeste (steden)bouwkundige onderzoeken hebben zich op de stad Venlo, Blerick en het 

beschermd dorpsgezicht Steyl gefocust. Door hun omvang en duidelijke stedenbouwkundige 

kwaliteiten is dit logisch. Hierdoor zijn de kleinere kernen echter onderbelicht geraakt, terwijl 

ook hier (steden)bouwkundige waarden aanwezig zijn. Door toekomstig onderzoek ook op deze 

gebieden te richten, kan een beter evenwicht ontstaan tussen de verschillende kernen.

Rooilijnen en verkaveling
Meer dan zou worden verwacht kennen ook stedelijke uitbreidingen nog relicten van het 

prestedelijk landschap: een huis met een rooilijn die een vroegere brink verraadt, een oprit die 

het begin van een vroeger zandpad vormt. Door dit in kaart te brengen wordt de prestedelijke 

geschiedenis van de kleine uitbreidingswijken van de gemeente Venlo duidelijk.
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Overzicht van figuren, tabellen en kaart-
bijlagen

Alle foto’s: Luuk Keunen, 6 maart 2013; behalve figuur 15: Luuk Keunen, 10 september 2012.

Figuur 1. Ligging van de gemeente Venlo (rood omlijnd); inzet: ligging in Nederland.

Figuur 2. Een intacte historische wegenstructuur aan de oostrand van het akkercomplex van Arcen.

Figuur 3. De indrukwekkende aarden schans Hazepoot wordt doorsneden door de Fossa Eugenia 

ten oosten van Arcen.

Figuur 4. Flank van de steilrand ten oosten van Venlo. Op de voorgrond een deels gedichte 

loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog. Deze loopgraaf maakte deel uit van een struc-

tuur van loopgraven en tankgrachten tussen Venlo en Kaldenkirchen.

Figuur 5. Het oude kerkhof van Blerick met de naoorlogse kerk.

Figuur 6. Vaak staat op een historische nederzettingslocatie een recenter gebouw, maar soms, 

zoals hier bij de grens met Duitsland ten oosten van Venlo, vinden we er nog de boer-

derij die op het kadastraal minuutplan staat afgebeeld.

Figuur 7. Een rijksmonument: het oude tolhuis van Arcen, gelegen op de zuidwestelijke hoek van 

het omwalde dorp.

Figuur 8. Een Sint-Annakap el en kruisbeeld tegen het Hoogwaterhuis in Hasselt.

Figuur 9. Het beschermde gezicht Steyl, een complex van kloostergebouwen uit de 19e en 20e eeuw.

Figuur 10. De hoofdlandschapstypen van Venlo.

Figuur 11. De Kurversgraaf aan de rand van het stadje of omwalde dorp Arcen.

Figuur 12. Karakteristiek voor historische dorpskernen, maar vaak inmiddels volgebouwd: een 

omheinde moestuin in de kern van Tegelen.

Figuur 13. Ondanks doorsnijdingen en een aangepaste wegenstructuur nog goed herkenbaar: het 

open akkercomplex van Arcen.

Figuur 14. De droge kampontginning van de Gasthuishof bevindt zich nog in vrijwel dezelfde toe-

stand zoals 200 jaar geleden. Geheel rechts het dak van de boerderij, een beschermd 

monument.

Figuur 15. De kamp van de Sint-Janshoeve ten noorden van Venlo werd in 2012 gebruikt als terrein 

voor de Floriade. Op de achtergrond zien we het bos nog dat de kamp gedeeltelijk omgaf.

Figuur 16. De natte kampontginning ten zuidoosten van Arcen is nog voor een klein deel intact. 

Het overige deel is vergraven voor een winningsplas.

Figuur 17. Het zeer fraaie hakhoutbos op de steilrand van het hoogterras aan de oostelijke rand 

van de bebouwde kom van Venlo, niet ver van de weg naar Kaldenkirchen.

Figuur 18. De laaggelegen Maasgeul ten oosten van Arcen. Van de oude rivierloop resteert een 

rechtgetrokken stroompje.

Figuur 19. De met elzenopslag beboste Maasgeulontginning bij Boekend. Niet te zien is dat zich 

achter de fotograaf een steilrandje naar het akkercomplex bevindt.

Figuur 20. De onregelmatig verkavelde Maasgeul nabij Hasselt.
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Figuur 21. Een jonge ontginning van landbouwgrond (rechts) ten oosten van Venlo tussen ener-

zijds een jonge heidebebossing (links) en anderzijds een heiderestant (rechts).

Figuur 22. Een gedeelte van de jonge heidebebossing waar zich voornamelijk naaldbos bevindt, 

ten noorden van Arcen.

Figuur 23. Een stuifzandbebossing met loofbos ten zuiden van Belfeld aan de Rijksweg Zuid, een 

recente ontwikkeling of ouder hakhout?.

Figuur 24. De uitgestrekte broekontginning ten oosten van Belfeld. De donkere zone aan de hori-

zon is het bos op het hoogterras.

Figuur 25. De Maas tussen Blerick en Venlo, gefotografeerd vanaf het kerkhof van Blerick.

Tabel 1.  Geologische en archeologische tijdschaal.

Kaartbijlage 1. Cultuurhistorische inventarisatiekaart (drie bladen).




