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INLEIDING EN OVERZICHT, BRONNEN-
MATERIAAL, WERKWIJZE EN DOELSTELLING
VAN HET ONDERZOEK
"•Een ee

Uit de ondertitel van dit boek "Een

vorm van extensieve beweiding in verleden,

heden en toekomst" blijkt reeds een driede-

ling. De hoofdstukken van deel I behandelen

historische en geografische aspecten van de

heerdgang naar aanleiding van een onder-

zoek naar een bepaalde groep toponiemen.

De hoofdstukken van deel II betreffen actue-

le oecologischc thema's van de heerdgang.

Deel III bestaat uit één hoofdstuk en schetst

de mogelijkheden in de toekomst van een

methode van landgebruik, die wordt aange-

duid met heerdgang. Dit is een vorm van ex-

tensieve beweiding.

Omdat de tegenovergestelde vorm daarvan,

de Intensieve beweiding die op dit moment

in Nederland de gangbare is, een duidelijker

beeld van beweiding voor de huidige lezer

geeft dan de extensieve, wordt in deze inlei-

ding eerst een korte karakteristiek gegeven

van intensieve en vervolgens van extensieve

beweiding. Tenslotte wordt het begip heerd-

gang omschreven.

Onder intensieve beweiding wordt verstaan

een wijze van voedselomzetting, waarbij een

plantaardige grondstof, het gewas in de wei-

de, op een zo efficiënt mogelijke manier door

gedomesticeerde herbivoren wordt omge-

zet in produkten, die verder door de mens

worden benut. Intensieve beweiding is een

vorm van bio-industriële veehouderij en gaat

gepaard met grootschaligheid, mechanisatie,

het gebruik van kunstmest, herbiciden en

andere materialen of methoden van de bio-

technologie.

Een extensieve beweiding wordt geken-

merkt door een veel minder efficiënte voed-

selomzetting, hetgeen resulteert in een ge-

middeld lagere opbrengst. Daar staat tegen-

over dat er minder hoeft te worden geïnves-

teerd in de weidegronden en het daarop wei-

dende vee. Bovendien worden schadelijke

effecten op het milieu vermeden, hetgeen op

langere termijn het grote voordeel van deze

methode zal vormen.

Er zijn diverse gradaties van extensieve be-

weiding bekend (zie figuur I. I). In het kader

van deze studie speelt één bepaalde vorm van

extensieve beweiding de hoofdrol: de histo-

rische "heerdgang", waarbij het vee onder

leidingvan een herder (= heerd) dagelijks de

weidegronden bezocht en 's nachts werd op-

gestald. De weidegronden die eigendom

waren van de gemeente werden niet bemest

of op andere wijzen verzorgd. Het systeem

van heerdgang heeft eeuwenlang in het ge-

bied van onderzoek bestaan en zowel figuur-

lijk als letterlijk duidelijke sporen in het land-

schap achtergelaten. Dit is het thema van deel

I uit deze studie: een historisch overzicht van

deze ene vorm van extensieve beweiding in

het gebied van onderzoek.

Gezien de continuïteit van deze vorm van

landschapsgebruik gedurende vele eeuwen

door de mens en zijn vee en het daarmee in

verband staande aanpassingsvermogen van

vele soorten planten en dieren die zich in

deze "wilde" weidegronden wisten te hand-

haven, is het niet verwonderlijk dat de exten-

sieve beweiding is "herontdekt" door de na-

tuurterrein beherende instanties. In diverse

Noordwesteuropese natuurreservaten,

voor zover deze in het verleden extensief

werden beweid, zijn delen van het landschap

opnieuw via deze methode in beheer geno-

men. En met succes: de voormalige soorten-

rijkdom en stabiliteit, handzame maten voor

de natuurwaarde van deze oecosvstemen.

NATUURLIJKE (BEGRAZINGS-)ECOSYSTEMEN

BEGRAZING DOOR WILDE GROTE HERBIVOREN GEBRUIK VAN VEE

OGUUR (.1.
Vormen van extensieve
en intensieve bewei-
dinf en veehouderij
naar Befraiinf in da
natuur 19(7. In drt
boek komt vooraf de
upfortatie van vee (n
taidde verpand onder
Mdjng van een I
Mr sprake.
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ca.r.%» Lj • , iii i , i l l il LotUr *

RGUUR ( 2 Extensieve beweiding rond de stad Umbourg rond I*JO. Gravure Archief L.G.O.C. Maattricht. Weiden met hafen
ontbreken. Loslopend ree wordt bewaakt door herders. Akkers en tuinen op de achterfrond ü/n door hafen of muurt/es omferen om
te voorkomen dat het vee daar schade aanricht.

herstelden zich al na enige jaren. Dit onder-

werp vormt één van de thema's uit deel II.

Andere thema's van deel II hebben betrek-

king op de flora en vegetatie van veedriften,

braakliggende akkers, die net als de schrale

graslanden door beweiding worden beïn-

vloed. Deel III schetst de mogelijkheden voor

de uitbreiding van de methode van de exten-

sieve beweiding voor het gebied van onder-

zoek.

Het eerste deel van dit boek behandelt ex-

tensieve beweiding in het verleden binnen

het gebied van onderzoek, dat in figuur 1.7

wordt aangegeven en waarop in het laatste

deel van dit inleidend hoofdstuk nader wordt

ingegaan. Het materiaal waarop deel I zich

baseert, wordt gevormd door heerdgang-

indicatieve toponiemen, die in hoofdstuk 2

uitvoerig worden omschreven. In dit inlei-

dend hoofdstuk kunnen zulke toponiemen

kort worden aangeduid als een groep van

"veldnamen", die te maken hebben met de

voormalige weidegang van de dorpskudde

onder leiding van een herder. Om de lezer

op voorhand een indruk te geven van het gro-

te belang van toponiemen voor de interpre-

tatie van het voormalige landschap van een

gebied, volgt hieronder een concreet voor-

beeld van de interpretatie van één toponiem

met verstrekkende gevolgen voor het inzicht

in het landschap, waarop die naam betrekking

heeft.

II Nederlandse of Vlaamse reizigers

die via de A4 de Nederlands-Duitse rijks-

grens even ten noorden van Aken passeren,

worden daar attent gemaakt op borden langs

de snelweg met de tekst "Autobahnkreuz

Verlautenheide". Die attentie geldt vooral

voor de komende afsplitsingen van de A4

naar België en Nederland. Weinig reizigers

realiseren zich de betekenis van het laatste

deel van de tweede samenstelling, heide, een

"gemeenschappelijke graasplaats, die voor-

namelijk door schapen in kuddeverband

wordt benut".

Een heide op dit punt, waar internationale

snelwegen elkaar kruisen? Een grotere tegen-

stelling tussen de letterlijke betekenis van de

FIGUUR /J . Drie geomorfologisch verschillende heiden in Zuid-Umburg: plateauheide (A), ploteaurana'heMe (B) en plateaukopheide
(Q naar HlU£G£R5 19(0. Slechts enkele plateaurandheiden zi/n in Zuid-Umburg fetpoord gebleven. Dank xi/ hun soortenri/kdom, die
aan kafkhoudende bodems is gebonden, worden deze ook we/ "ka/kfroslonden" genoemd en bez/tten ze nu de status "natuurreser-
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FIGUUR 1.4.
Scheper met kudde op
de Doftberg bij Gu/pen
rond 1920. De foto
fee/t een fcoroktcrJf-
tiefc bee/d van een
plateourondhe/de.

naam van deze plek en de actuele lituatie ter

plaatse is nauwelijks denkbaar. Is het moge-

lijk dat op deze plek, waar internationale

drukte zich vermengt met schreeuwende re-

clameborden, luidruchtig verkeer en indus-

trie eens een "grote, stille heide" lag, waar,

volgens het bekende liedje, "de herder met

zijn kudde eenzaam dwaalde"?

Een heide in de Nederlands-Duitse grens-

streek? Inderdaad waren eenzame heiden en

uitgestrekte moerassen bij voorkeur gebie-

den waar doorheen later grenzen werden

getrokken. Daarvan zijn vele voorbeelden

bekend.'

Heiden In Zuld-Llmburg? Zeker, elke Zuid-

limburger kan er diverse opnoemen: in het

gebied tussen de Graethei in het noorden, de

Brunssummerhei in het oosten, de Mescher-

hei in het zuidwesten en de Panneshei bij

Vaals in het zuidoosten liggen vele tientallen

heidenamen.''

Maar het zijn toch alleen namen voor dorpen

of bossen, geen paars gekleurde vlakten

waar. zoals op de zandgronden van Brabant

en Drenthe, schaapskudden graasden? Dat is

wel zo, maar de term heide betekende oor-

spronkelijk een droog schraalland in het be-

zit van de gemeente, dat door de dorpskud-

de werd beweid. Vandaar dat de Zuidlim-

burgse heidenamen ook op hellende delen

van het landschap betrekking hebben en, als

gevolg van een andere bodem dan zand-

grond, een ander vegetatiedek droegen dan

de door de soort struikheide (Calluna vulga-

ris) in de bloeitijd paars gekleurde zandvlak-

ten uit Drenthe (zie figuur 1.2). Bovendien

zijn vele heiden in de loop van de tijd onher-

kenbaar veranderd in woonwijken, bossen,

bouwlanden enzovoort, maar bleven hun

naam heide houden.'

Het woord Ver/outenheide op het

verkeersbord is een goed voorbeeld van een

toponiem. De wetenschap die deze namen

als object van studie voor haar rekening

neemt, is de toponymie. Tot toponiemen

worden niet alleen de plaatsnamen gerekend

in de gebruikelijke zin van het woord, dat wil

zeggen de namen van menselijke nederzettin-

gen, maar ook namen voor percelen, namen

voor landschappelijke eenheden of territoria

met een nog groter oppervlak. In bredere zin

behoren ook namen van straten en wegen

hiertoe en zelfs die van waterlopen of -plas-

sen van enige omvang en blijvende aard. Deze

laatstgenoemde categorieën staan officieel in

de toponymie bekend als respectievelijk "ho-

donierrven" en "hydroniemen".

De toponymie is een taalkundige weten-

schap; in deze studie wordt een bepaalde

groep toponiemen vooral vanuit een land-

schapsoecologische invalshoek benaderd.

Dit is in wezen een biologische benadering.

Het onderwerp van studie betreft bovendien

niet een geïsoleerd toponiem, maar een com-

plex daarvan dat, landschapsoecologisch ge-

sproken, binnen hetzelfde kader valt.

Een dergelijk complex van toponiemen met

eenzelfde landschapsoecologische achter-

grond zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit

een serie veldnamen voor akkers, afkomstig

uit een bepaalde regio, of uit reeksen topo-

niemen die met bossen of weideplaatsen te

maken hebben. De genoemde landschapse-

lementen hebben of hadden immers een dui-

delijk omschreven functie in het voormalig

agrarisch-economisch gebruik van het land-

schap.

Het bestudeerde complex van toponiemen

in het eerste deel van deze studie betreft

heerdgang-indicatieve toponiemen, ge-

noemd naar de rondgang van de heerd (een

kudde onder leiding van een herder) op het

grondgebied van een gemeente. Het al eer-

der genoemde toponiem Ver/outenheide is

daarvan eveneens een goed voorbeeld. Mo-

menteel betrekking hebbend op een "Auto-

bahnkreuz", is het tevens de naam van een

gehucht dat al rond 1800 bestond. De Tran-

chotkaart. daterend uit het begin van de vo-

rige eeuw,' geeft hieromtrent informatie: het

gehucht Vertautenheid bestaat uit een grote

hoeve en enkele kleinere behuizingen die

rond een smal driehoekig pleintje zijn gele-

gen. Op het pleintje ligt een grote dorpspoel.

De zuidelijke en westelijke omgeving van het
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gehucht Verlautenheid bestaat uit een pla-

teaurandheide met hier en daar verspreide

begroeiing van struiken. Diverse groeven aan

de plateaurand, waar kiezel en zand werd ge-

wonnen, duiden op het onvruchtbare karak-

ter van deze plateaurandheide (zie figuur 1.3

en 1.4) en tevens op de gemeenschappelijke

rechten van een groep bewoners op dit ge-

bied. Dergelijke nederzettingsvormen met

de daaromheen gelegen gronden zijn uit vele

delen van Europa bekend; ook in Zuid-Lim-

burg komen ze voor. De in de omgeving van

Verlautenheid gelegen nederzettingen

Bochholtzerheide en Bahneheide dateren uit

de late middeleeuwen en zijn karakteristie-

ke ontginningsnederzettingen."

Er zijn behalve het woord heide meer bena-

mingen voor graasplaatsen in toponiemen

bewaard; bekend zijn onder andere beemd,

broek en ooi, minder bekend zijn onder ande-

re breu/ en pos.* Afgezien van graasplaatsna-

men zijn er karakteristieke namen voor de

wegen, waarlangs de kudde zich verplaatste

tussen de nederzetting, waar het vee door de

herder werd verzameld, en de weidegron-

den. Wegnamen als veestraat of gansboon

spreken voor zich, maar een groenstroat of

een mesCt)weg verdienen toch enige toelich-

ting." Een derde groep van heerdgang-indica-

tieve toponiemen heeft betrekking op de na-

men voor het verzamelpleintje binnen de

nederzetting, waar de herder 's morgens,

voordat hij uittrok naar de weidegronden,

het vee verzamelde."

Om de juiste verklaring van een

veldnaam te vinden, moet men zich eerst ver-

gewissen van de betekenis van het woord of

de delen daarvan. Het probleem begint

meestal als een taalkundig verschijnsel, waar-

bij de oudste schriftelijke vermelding en la-

tere versies een rol spelen. Uit deze gegevens

kan de taalkundige een poging ondernemen

de oorspronkelijke betekenis van het topo-

niem te doorgronden. Veel nederzettingsna-

men zijn op deze wijze onderzocht.'' Kennis

van het lokale dialect en zijn klankwetten is

tevens een voorwaarde. Een reeks van dia-

lectwoordenboeken,"' historische idioom-

compilaties" en etymologische woorden-

boeken'^ kunnen bij deze eerste stap van de

analyse behulpzaam zijn. Soms zijn bepaalde

woorden in toponiemen het onderwerp ge-

weest van uitvoerige taalkundige studie, bij-

voorbeeld dries, waarvan de resultaten in ety-

mologische vakliteratuur zijn gepubliceerd.' -̂

Voorts moet de toponymist een grondige

kennis bezitten van gelijkluidende veldnamen

elders in de streek. Dit zijn veldnamen die per

regio of zelfs per gemeente op een verschil-

lende wijze schriftelijk zijn weergegeven,

maar die een opvallende overeenkomst ver-

tonen wat betreft hun uitspraak. Nu eens

kunnen deze worden gedefinieerd als waar-

schijnlijke fonetische varianten, dan weer als

mogelijke synonymen. Hierbij moet worden

uitgegaan van de gedachte, dat deze gelijklui-

dende veldnamen in het verleden een verge-

lijkbare betekenis bezaten; voor de ontwer-

pers en de gebruikers van toponiemen had-

den deze benamingen een bepaalde beteke-

nis, die momenteel niet of minder duidelijk

kan zijn. Gelijkluidende veldnamen kunnen in

diverse bronvermeldingen worden aange-

troffen; alfabetisch gerangschikte registers

van topografische kaarten vormen een be-

langrijke bron van informatie,' * maar ook ka-

dastrale kaarten,''' dorpsmonografieën en

gedetailleerde kaarten zonder register ver-

melden zeer veel toponiemen.

Een volgende stap die de toponymist dient te
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FIGUUR f 6.
Oecologische relaties,
«voorin het mergel-
fondschoap e«n
centrale rol speek.
Het mergelland-
schoap, een in
Nederland erkend en
zeldzaam huisdier,
speeft in Zuid-Ümburg
vooral een rol in het
natuurbeheer. Deze
tekening laat zien dot
de verschillende
activiteiten of
eigenschoppen van het
dier van invloed ziyn
op de flora en fauna
van het weidegebied.
Algemeen omschreven,
hebben de diverse
effecten een verhoging
van de diversiteit van
het milieu tot gevolg.

ondernemen om een sluitende verklaring van

de betekenis van zijn bronnenmateriaal te

geven, is een zorgvuldige lokalisatie van ge-

lijkluidende toponiemen, waarvan de beteke-

nis in een hypothetische fase verkeert, op

kaarten die andere informatie verschaffen

dan alleen de huidige topografie. Vooral de

oudste historische kaaiten van het gebied van

onderzoek " ' met de daarop aangegeven vor-

men van landgebruik, maar ook gedetailleer-

de kaarten die informatie geven met betrek-

king tot het reliëf en de bodem, spelen een

belangrijke rol bij het analyseren van de be-

tekenis van heerdgang-indicatieve toponie-

men. Op deze wijze kunnen bepaalde topo-

niemen, waarvan de betekenis onduidelijk

was, worden ingepast in een heerdgang-ka-

der en verkrijgen een nieuwe functionele

betekenis. Wanneer een groot aantal heerd-

gang-indicatieve toponiemen binnen een ne-

derzetting wordt aangetroffen, kunnen zelfs

de heerdgangen per nederzetting worden ge-

reconstrueerd (zie figuur 1.5).

De voor dit onderzoek meest belangrijke

kaartenserie is die van Tranchot uit het be-

gin van de vorige eeuw. Door nauwkeurig-

heid, detaillering en grote variatie in de legen-

da vormen deze kaarten prachtig studiema-

teriaal voor historisch-oecologisch onder-

zoek. Aanvullende informatie ten aanzien van

de betekenis van bepaalde toponiemen is

verkregen door vergelijking van de lokatie,

waarop het toponiem betrekking heeft met

andere kaarten dan die van Tranchot. Deze

kunnen dateren uit de periode vóór Tran-

chot, maar zijn in dat geval minder nauwkeu-

rig, niet vlak-dekkend. zoals de Ferrariskaar-

ten. of hebben slechts betrekking op kleine

delen van het gebied van onderzoek, zoals

bijvoorbeeld de gemeentekaart van Simpel-

veld uit 1580. van Rolduc en omgeving uit cir-

ca 1776, van Swalmen uit 1774 en van Jabeek

uit circa 1700. Voor een vergelijking uit de

periode na de Tranchotkaarten is gebruik

gemaakt van, in chronologische volgorde, de

Grote Historische Atlas van Nederland uit

de periode 1838-1857, de Kuyperkaarten uit

de periode 1860-1865, de Chromotopogra-

fische Kaart des Rijks uit de periode 1890-

1924 en tenslotte een aantal vlak-dekkende

kaarten die dateren uit de periode na 1924.

Met behulp van dit kaartmateriaal is retro-

spectief, retrogressief en chronologisch on-

derzoek mogelijk. Deze methodieken heb-

ben respectievelijk betrekking op het zoeken

naar een verklaring voor de aanwezigheid van

relicten in het huidige landschap, het zich

verplaatsen in de tijd en met behulp van het

kaartbeeld het landschap trachten te analy-

seren en het weergeven van een historische

ontwikkelingsgang in het landschap vanaf een

bepaald tijdstip in het verleden naar het he-

den.'"

Deel II van dit boek is oecoJogisch

van aard. De oecoloog bestudeert, algemeen
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gesproken, relaties in de natuur. Dit kan één

relatie zijn, bijvoorbeeld een voedselrelatie

tussen één of meer soorten planten of die-

ren, maar er kunnen ook verscheidene sa-

menhangende relaties worden bestudeerd.

De meest eenvoudige bestaat uit de betrek-

king tussen twee soorten, bijvoorbeeld de

afhankelijkheid van de eikegalmug en de

soort die haar voedsel verschaft, namelijk de

eik. Meestal bestudeert de oecoloog de be-

trekkingen tussen meer soorten, zoals

schaap-mens-grasland-relaties (zie figuur

1.6), of een groep van verwante soorten, bij-

voorbeeld de rol van mieren in een bepaald

graslandtype.

Het aantal typen van relaties in de oecologie

is al aanzienlijk en de complexiteit van het

netwerk van betrekkingen neemt nog veel

meer toe naarmate het studiegebied rijker

wordt aan soorten. Dit is zeker het geval in

het heidebiotoop, voor zover dat nog plaat-

selijk intact is. Ter illustratie: de Bemelerhei,

momenteel een natuurreservaatje van amper

6 ha, telt alleen al minstens 300 soorten

bloemplanten en een onbekend veelvoud

daarvan aan sporeplanten, meer dan 50 soor-

ten gewervelde dieren en een eveneens on-

bekend veelvoud daarvan aan ongewervel-

den."* Het aantal relaties daartussen is zeer

groot en slechts een fractie is onderzocht.

Desondanks bestaat de indruk dat er ten aan-

zien van de oecologische kennis van heiden

in Zuid-Limburg, geobotanisch gedefinieerd
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FICUL/R /So D« - h e e r t ' o f fcoeher-

rfer. De karakteristieke attributen
van d«» dorptfunctionoris i(/n een
lignoalhoorn, vervaardigd uit een
grot* runderhoorn, een lai voor
mondvoorraod en dronk en een ttok
of stof. Schets van d« "schweltzer"
Willem Do/mom uit /Vieerssen, circa
IflO.

FIGUUR I 8b De
schaopherder. Zi/n karakteristieke
attribuut bestond uit een ttof,
voorzien van een schop/e, woorm**
aordMuiten of steent/es naar
afdwalende schapen konden worden
fefooid. De hond reageerde op deie
actie en dreef het ichaap teruf naar
de kudde (zie HlLUGEftS I»l2c).
Scheti van Wum Vroom, de laaute
scheper van Bemeien, naar een foto
uit IMO (zie HlUEGEAS l*(4a, p. 14).

FIGUUR f Sc Oc "tween", -verfces-
^ong" of varfcenshoeder met ztyn
vervoorli/ke zweep, bestaande uit
een kort handvat en een uit feren
Zussen vervaardigd bewegend deef.
Twee dergeli/fce zwepen zi)n door
een toeval bewaard gebleven (zie
H/UEGER5 I M?c). Schets naar een
afbeelding uit de negentiende eeuw
door een Maastrichtse illustrator
(zie VAN OEN A8MEU in Tls af vont
Vercken /»•«, p.

FIGUUR ).«d -Cowielleske- -
vergelijk het Ourtse Gdnzelieschen -,
het ganzenhoedstert/e, is bekend uit
de volksverholen. Het stadje Wezet
(Vise) houdt de herinnering aan hoor
en haar ganzen levend.

als kalkgraslanden en daaraan verwante dro-

ge schraallandtypen, heel wat bekend is. Het

aantal titels van geschriften betreffende één

enkel droog schraalland in de Euregio, bij-

voorbeeld de Sint-Pietersberg, bedraagt mo-

menteel 980.'" Desondanks mag worden ge-

steld, dat er nog vele hiaten in de oecologi-

sche kennis ten aanzien van dit biotoop be-

staan. De bijdragen van de schrijver aan de

oecologie van de heide, gepresenteerd in

deel II van dit boek of eerder gepubliceerd,

moeten dan ook in dit licht worden bezien.

Slechts één oecologische techniek, die werd

gebruikt bij de hoofdstukken 10 en 14, ver-

dient een korte toelichting: het maken van

een vegetatie-opname. Deze bestaat uit het

afbakenen van een representatief deel van

een vegetatie, het opstellen van een soorten-

lijst van alle daarin aanwezige plantesoorten

en het vervolgens door middel van een cijfer-

code aangeven hoeveel exemplaren van die

soort er voorkomen of welk percentage van

het proefvlak deze bedekken.

Met behulp van deze gestandaardiseerde

methode kunnen vegetaties onderling wor-

den vergeleken om bijvoorbeeld hun graad

van verwantschap te berekenen.-" De naam-

geving van plantesoorten volgt Heukels en

Van der Meijden, die van zoogdieren Van den

Brink en die van vogels Peterson en anderen.

Tot slot van dit inleidend hoofdstuk

nog enige opmerkingen ten aanzien van de

begrenzing van deze studie, die niet alleen be-

trekking heeft op het gebied van onderzoek,

maar tevens op de inhoud. Vervolgens wordt

kort ingegaan op het doel van deze studie.

Het centrale deel van het gebied van onder-

zoek omvat het Mergelland: dat deel van de

Nederlandse en Belgische provincie Limburg

waar plaatselijk kalkhoudende gesteenten

aan de oppervlakte komen. Daaromheen

gelegen delen van de Nederlandse provincie

Limburg, van de Belgische provincies Lim-

burg en Luik en een klein deel van de deel-

staat Nordrhein-Westfalen in Duitsland zijn

tevens betrokken in het hele onderzoeksge-

bied, dat globaal een gebied omvat tussen de

steden Roermond in het noorden, Hasselt in

het westen. Luik in het zuidwesten en Aken

in het zuidoosten (zie figuur 1.7). Niet zon-

der reden wordt dit gebied recent aangeduid

met de term Euregio, letterlijk uit het Griek-

se eu = goed en de oorspronkelijk uit het

Latijn afkomstige term regio = koninkrijk of

landstreek, waarbij duidelijk wordt vooruit-

gelopen op een Europese gedachte om dit

zeer oude kern land van Europa een model te

laten zijn voor het toekomstige Europa zon-

der grenzen.

De inhoudelijke begrenzing van dit werk be-

treft één bepaalde vorm van extensieve be-

weiding, namelijk de heerdgang. Zoals blijkt

uit figuur I. I bestaan er op wereldschaal di-

verse vormen van weidegang. Binnen Neder-

land worden daarvan momenteel twee vor-

men in het kader van het natuurbeheer toe-

gepast. Een vorm, die bijvoorbeeld in het be-

kende natuurreservaat De Oostvaarders-

plassen wordt toegepast, vindt plaats binnen

een raster, zonder herder, met minstens

twee soorten herbivoren en in een groot

gebied. De andere vorm vindt plaats zonder

raster, met een herder en een kudde die

slechts uit één soort herbivoor bestaat en die

een gebied beweidt met een betrekkelijk ge-

ringe omvang. Alleen de laatstgenoemde

vorm van extensieve beweiding vormt de

voortzetting van de traditionele heerdgang

(zie figuur 1.8a tot en met d), die in dit boek

ter sprake komt. Het doel van deze studie is

drieledig, overeenkomstig de driedeling in de

ondertitel "Verleden, heden en toekomst".

Deel I geeft inzicht in de betekenis van de ex-
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tensieve beweiding in het verleden. Die be-

tekenis wordt geschetst aan de hand van to-

pontemen. dte op de voormalige heerdgang

betrekking hebben. Het Wi|kt dat de beteke-

nis dusdanig groot is dat ofschoon weinigen

zich dit realiseren, tal van huidige straatna-

men en veldnamen in elk dorp de herinnering

aan de voormalige heerdgang levend houden.

Bovendien kan het huidige patroon van we-

gen en bebouwing in de oude kern van bijna

elke nederzetting deels worden herleid tot

een patroon van vee wegen en verzamelplaat-

sen. Zelfs kan de ontginningsgeschiedenis van

het gebied van onderzoek globaal worden ge-

schetst aan de hand van het verschijnsel van

de voormalige heerdgang.

Deel II behandelt actuele oecologische

thema's, waarin telkens extensieve bewei-

ding aan de orde komt. Het zal de lezer dui-

delijk worden, dat deze methode van beheer

van delen van het Zuidlimburgse landschap

een voortzetting is van het traditionele be-

heer en goede garanties biedt voor herstel

vin "verwaarloosd" natuurgebied. De

hoofdstukken van deel II zijn twee aan twee

gekoppeld. De oneven genummerde hoofd-

stukken behandelen algemene oecologische

thema's, het daaropvolgende even genum-

merde hoofdstuk is daarvan een afgeleid de-

tailonderwerp.

Deel III beslaat één hoofdstuk. Hierin wordt

uiteengezet dat de methode van de extensie-

ve beweiding een belangrijke rol zal gaan spe-

len in het beheer van natuurgebieden.^' De

bescheiden rol die deze methode momenteel

speelt, zal in de toekomst moeten worden

uitgebreid door onder andere het stichten

van meer kudden onder leiding van herders,

die behalve natuurreservaten ook wegber-

men begrazen, evenals overhoeken, groen-

stroken, bossen gedurende de winter, braak-

liggende akkers en andere grazige vegetaties

die aan de produktiesfeer zijn onttrokken.

Alleen op deze wijze kan een halt worden

toegeroepen aan het ernstige verlies van di-

versiteit in flora en fauna sinds het einde van

de Tweede Wereldoorlog. Zelfs verarmde

graslanden kunnen met behulp van deze me-

thode worden hersteld of veranderd in

bloemrijke graslanden met de daarbij beho-

rende soorten vlinders en andere fauna-ele-

menten. De praktijk heeft geleerd dat het

kan, ondanks drijfmest, zure regen en ande-

refactoren die het milieu momenteel bedrei-

gen. De fase van het experiment is voorbij;

herintroductie van de extensieve beweiding

in bepaalde natuur- en recreatiegebieden bin-

nen de Euregio is nu een politieke keuze.

N O T E N

I D« Brunssummarhatde en de moerassige boorden

van da Rod* Baak vormden aan natuurityka pans

tunan Dutohnd an Nedertands-Umburf.. da Paal

icnatdda Brabant an Limburg, net Oostermoer de

province Groningen en Duitsland enzovoort.

I Zie HuuGIKS 1*80 en tabel I

S Zie tabel I

4 Zie U|« van kaarten.

5 Zie RtNH 1988

0 Zie hoofdstuk 2

7 Zie hoofdstuk San»

8 Zie hoofdstuk ) en 4

V Zie onder andere Dl V U ) l9S8en I»7I. VANVIIN

1*89. GYSHI INC I960. MANSION l935enBtl|tMet

al 19*1. die raakvlakken van hei onderioek naar

veldnamen met andere wetentchapidluipllnei dan

taalkunde en hittoric (onder andere afronomle,

geografie, biologie) belichten

10 Men raadplege de wooi denboeken van de dialecten

van Aken. Maastricht. Roermond, Gi onivekj. Kerk-

rade. Slturd en Valkenburg (reipectlevell|k Hm-

MANN1 IVO, ENOIKXS I9SS. KATÏ I*8S, |A»AM

1*7*. AfMMUTZ et al 1*87, SCHUMRO 1*7* an

D O M U N 1*28)

II ZleK«iAINl*75.V«wi)Setal I8SS-I94I

IS Zie Dl VMS l*S8enVANViiN 198»

IS In onder andere Mededelingen van de Vereniging

voor Naamkundt Ie Leuven en de Commissie voor

Naamkunde te Amsterdam

14 Zie Topografische atlassen (met registers), vermeld

m de U|st van kaarten

I.% In het archief van het Sociaal H I I I W Isch Centrum M

Maastricht beruii een verumellng kadastrale kaar-

ten van landmeter Stroom, waarop leer vaal topo-

nlemen zijn vermeld.

1 <> De belangri|kste historische kaarten van het onder-

zoeksgebied zl|n, In chronologische volgorde: de

Ferrariskurt, daterend van het einde van de acht-

tiende eeuw, de Tranchotkaart uit het begin van de

negentiende eeuw, de zogenaamde militaire kaart

(zie Hal), de gemcentekaarten uit het midden van de

negentiende eeuw en de eerste topografische kaar-

ten, daterend van de periode 1890-1924 Zie Lijst

van kaarten.

17 Zie RENES 1988. p. 13

IH HlUEGERS 1984a.

19 VAN SCHAIK 1983.

20 Deze methode wordt uitvoerig besproken door

WESTHOFF en VAN DER MAAREL Zie Classification

of plant communitiei 1978. MELTZER EN WESTHOFF

l944enLONDO 1975

21 Zie tevens HiUEGERS 1990
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HEERDGANG-INDICATIEVE TOPONIEMEN

, pastoor, pdtre, j?d

Het eerste deel van de samenstel-

ling heerdgang, ook wel als heer(ty of heerde

geschreven, is in de Germaanse talen en in

sommige delen van het Romaanse taalgebied

een synoniem voor kudde. Vergelijk het En-

gelse herd en het Duitse Herde voor kudde.

De daarvan afgeleide woordvorm herder is

Nederlands. In het Duits heet deze functio-

naris H/rt, in het Waals' is h/erdt een koeher-

der. De huidige Nederlandse schrijftaal kent

het woord heert niet meer, maar sommige

dialecten nog wel: meeheer is Drents voor

hulpscheper.̂ kooheert is koewachter of koe-

herder. De laatste variant is uit onder ande-

re Zuid-Limburg bekend.' In de Belgische

Kempen sprak men van een heerdgong. Of-

schoon de woordvorm heerdgong in de Bel-

gische Kempen ook de betekenis had van

"een gehucht met de daaromheen gelegen

gronden, waar de bewoners het recht beza-

ten daarop een kudde met een herder te la-

ten grazen", is de meest gebruikelijke bete-

FKUUR 2.1 Vormvorioties von h«t dorpiptetatye In verbond m«t de ree
reriomefende functie. De hier afgebeelde pleintjes ran Ecfcelrode (A), Codier
en Keer (B), Jobeefc (C), Bonneheide (D), Morxraten (E) en Termoor (F) li/n
geschetst naar de Tronchoffcaort of naar 4e Historische Atio*.

kenis van heerdgong "de dagelijkse rondgang

van een herder met zijn kudde binnen de ge-

meente".' Deze studie hanteert dit begrip

uitsluitend in die laatste betekenis.

Binnen het huidige Noordwest-Europa met

uitzondering van Lapland in het hoge noor-

den, is de zuiver pastorale bedrijfsvoering

met het daaraan gekoppelde nomadisch be-

staan verdwenen. Het houden van vee is er

verbonden met zowel een agrarische be-

drijfsvoering als een sedentair bestaan.

Slechts hier en daar, met name in de bergen

van Centraal-Europa. komt nog een vorm

voor die met de Franse term "transhuman-

ce"'* wordt aangegeven. Een dergelijke mi-

gratie van een kudde onder leiding van een

herder die tweemaal per jaar wisselt tussen

een winterbeweiding in het laagland en een

zomerbeweiding in de bergen, is in Zuid-Lim-

burg en omgeving onbekend. Hoogstens kan

worden gewezen op de telkens eenmaal per

jaar terugkerende trek van schaapskudden

vanuit Noord-Limburg naar de markten van

Parijs tijdens de vorige eeuw.*

In het gebied van onderzoek was de dagelijk-

se heerdgang beperkt tot de eigen gemeente

en stond mede in dienst van de landbouw.

Deze vorm van veehouderij kwam hier alge-

meen voor. In de agro-pastorale bedrijfsvoe-

ring, het zogenaamd gemengd bedrijf, werd

vee vooral of ook om de mest gehouden.

Daartoe werden de dieren gedurende de

nacht opgestald. Mest en gier, vermengd en

vastgehouden door stalstrooisel en in een

later stadium op het bouwland uitgespreid,

bepaalde grotendeels de opbrengst van het

akkerareaal.

Tijdens de periode van de geschiedenis van

de landbouw, waarin het gemengde bedrijf

noodzaak was, kan een tweetal fasen worden

onderscheiden met betrekking tot de wijze

van veeteelt. In de eerste fase kende men uit-

sluitend de gemeenschappelijke heerdgang

onder leiding van dorpsherders naar ge-

meentelijke weidegronden. In de latere fase

wordt elk type vee ondergebracht in parti-

culiere standweiden of in andere afgesloten
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ruimten en verblijft daar zonder herder.

Onder heerdgang-indicatieve toponiemen

die uit die eerste fase stammen, ressorteren

vetdnamen in de brede zin van het woord, die

in verband staan met de dagelijkse rondgang

van de kudde onder leiding van de herder. De

heerdgang verliep als volgt "s morgens vroeg

verzamelde de herder de dorpskudde op een

bepaalde open plaats in de nederzetting, ver-

volgens trok hij uit via veednften. die. voor

zover ze binnen de nederzetting en het daar-

omheen gelegen akkerareaal lagen, waren

omzoomd met hagen of andere veekeringen.

De bestemming van de heerdgang werd ge-

vormd door de uitgestrekte weidegronden.

gelegen binnen het grondgebied van de ne-

derzetting; de grenzen van de dorpsgemeen-

te mochten uiteraard niet worden over-

schreden. Daar verbleef de kudde geduren-

de een groot deel van de dag. niet alleen om

voedsel op te nemen, maar ook om op vaste

plekken te rusten. In de late namiddag keer-

de de kudde onder leiding van de herder te-

rug naar de nederzetting, waar de kudde op

een centrale plaats werd gedrenkt alvorens

de beschutting van de stal op te zoeken.'

Z . . I De in de volgende paragrafen ge-

bruikte indeling der heerdgang-indicatieve

toponiemen berust op het hierboven ge-

schetste verloop van de heerdgang. Eerst

worden de in toponiemen vastgelegde ver-

zamelterritoria in de nederzetting bespro-

ken, dan komen de synoniemen voor veedrif-

ten en vervolgens voor weideplaatsen aan de

orde. Tenslotte vormt een restgroep van

toponiemen een aparte vermelding. Deze

duiden op verschillende veekeringen rond

tuinen en akkers, die de gewassen tegen vraat

door vee moesten beschermen. Onder de

restgroep ressorteren tevens namen van

grensmarkenngen en andere oriëntatiepun-

ten voor de herder in het beweide gebied.

Drenk-toponiemen sluiten de restgroep van

heerdgang-indicatieve toponiemen af. Het

punt van vertrek van de heerdgang bestaat uit

een omheinde ruimte, gelegen in de kern of

aan de rand van de nederzetting en met een

naar één of meer zijden ups toelopend op-

pervlak, dat het naar buiten drijven van de

kudde vergemakkelijkt." De ideale vorm Is

een driehoekig of spoelvormig pleintje, waar-

aan op elk punt een afsluitbare veednft ont-

springt. Dergelijke pleintjes zijn uit meerde-

re Europese landen bekend. In Engeland

spreekt men van green, in Duitsland van An-

ger, in Brabant van opsrof. heuve/ of ptoots. In

Noordoost-Nederland van brink."* In Zuid-

Limburg komt dit topomem niet voor; ze

heten hier bies(t), dnes, piots. pfa of. naar een

andere functie van het pleint|e, markt '"

Uit toponiemen, literatuur en afbeeldingen is

verder bekend, dat deze dorpspleintjes met

een vee verzamelende functie konden wor-

den afgesloten door beweegbare klaphek-

ken, valhekken of andere constructies, waar-

door het vee niet zonder toezicht van de

herder het pleintje kon verlaten. Wel kon het

vee vrijelijk gaan drinken aan een op het plein

gelegen poel (zie figuur 2.1)."

De tweede categorie van heerdgang-indica-

tieve toponiemen bestaat uit veedriften en

hun synoniemen. Deze routes beginnen op

het dorpsplein en eindigen in het beweide

gebied. Veedriften en hun synoniemen ko-

men in toponiemen van het onderzoeksge-

bied frequent voor in de vorm van collectief-

aanduidingen, bijvoorbeeld veestraat of als

aanduiding per diersoort, bijvoorbeeld

schoopswcg. Men treft ze ook aan in de vorm

van samenstellingen, waarin de naam van een

beweid territorium wordt gecombineerd

met een route-aanduiding, bijvoorbeeld heJ-

deweg. In deze gevallen blijkt de drlftfunctla

onmiddellijk en ondubbelzinnig uit de naam-

geving van de betreffende weg (zie figuur 2.2).

Er zijn echter ook veedriften, waarvan de

naam niet op een directe wijze samenhangt

met de driftfunctie. Een voorbeeld uit dei*

categorie secundaire veedriftnamen zijn de

groenstroten en -wegen.'" D t term groen If

hier waarschijnlijk synoniem voor groen/and,

een term die In het huidige Limburgse taalga-

bruik in onbruik Is garaakt, maar vroegar

werd gebruikt om permanent grailand aan te

duiden. Andere secundaire veedriftnamen

hebben betrekking op hun karakteristieke

vorm, profiel of substraat van de weg, die een

voormalige heerdgang veronderstelt.

2.2 Tot de categorie secundaire vee-
driftnamen behoren onder andere de mest-

FIGUUR 2.2.
Woonch u wf n f f fcorrf
"schapen op de
openbare weg" in de
omgeWng van Mff/ou
(rVonfcrf/fcJ. Foto van
de auteur, ouguftus
/ 9 9 / . M/7/au, eens een
be/ongrt/fc centrum
van schapennende/,
wordt tegen woordff
nauwef/yks meer
be/open door
schaapskudden.
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«GUUR 1 1

"toflopend r
b«/ hoeve "De Bek* t*
Gulpen. Foto van de
auteur, september
l?»9. Dedafeli/kse
heerdgong, in dit geval
naar de Gulpenerberg,
is mede verantwoorde-
li/(c geween voor het
ontitoan van holle
wegen in Zuid-
L/mburg. Het bord
heeft op dit moment
nouweli/lu meer een
functie.

wegen en hun synoniemen die hun naam te

danken hebben aan de door kleur, geur en

omvang karakteristieke runderuitwerpselen

op de veedrift. '•'

Een volgende groep secundaire veedriftna-

men heeft betrekking op de karakteristieke

omzoming door hagen of andere veekerin-

gen die moesten voorkomen dat de kudde

kon binnendringen in moestuinen, boom-

gaarden of akkers. Het toponiem haagstraat

en synoniemen daarvan komen algemeen

voor in het gebied van onderzoek. Holle en

brede wegen zijn tevens ideale veedriften. De

steile randen, vaak met bomen of struikgewas

begroeid, voorkomen het ontsnappen van

een dier uit het kuddeverband (zie figuur 2.3).

Brede wegen vergemakkelijken het drijven

van de kudde. Uit vroegere reglementen ten

aanzien van de wegbreedte kan worden af-

geleid, dat veedriften tot de breedste cate-

gorie wegen in het verleden behoorden.' '

Zowel de vorm als de aanzienlijke breedte

waren dusdanig karakteristiek, dat deze ei-

genschappen de namen van dergelijke wegen

bepaalden.

Op de plaats waar de veedrift uitmondde in

het beweidegebied ontstond een waaiervor-

mig wegenpatroon; het vee kon hier in het

beweide gebied letterlijk zijn eigen gang gaan.

Bedoeld waaiervormig patroon van wegen,

op oudere kaarten duidelijk herkenbaar, is

vaak nog zichtbaar in het huidige wegenpa-

troon van bepaalde nederzettingen. In de to-

ponymie staat dit punt soms geboekstaafd als

einde.

^ . > J Net als de namen voor veedriften

zijn benamingen voor beweide gebieden fre-

quent vertegenwoordigd in toponiemen.'' In

taalkundig opzicht vallen de namen voor be-

weide territoria in twee groepen uiteen. Eén

groep omvat in een samenstelling zowel de

naam van een gedomesticeerde herbivoor als

de aanduiding voor een bepaald gebied met

een min of meer uniforme vegetatie, zoals

bijvoorbeeld koeweide. Een tweede groep to-

poniemen, die betrekking heeft op beweide

delen van de dorpsgemeente, is niet samen-

gesteld. Deze woordvormen, zoals bijvoor-

beeld beemden en het toponiem Op de Koo,

hebben dezelfde betekenis als de eerste

groep, namelijk weideplaatsen.

Gedomesticeerde herbivoren worden in sa-

mengestelde toponiemen vaak collectief aan-

geduid, zoals in veeweide, soms ook per soort

(schaapsbroek), per leeftijdsklasse van een

soort (/ommerde/) of per geslacht van een

soort (koekamp). Met name voor het rund-

vee zijn er vele varianten.

Het schaap wordt in toponiemen van het

gebied van onderzoek minder frequent ge-

noemd dan de koe. Zeldzamer zijn toponie-

men. waarin het woord geit voorkomt. Paar-

den worden eveneens zelden in toponiemen

met name genoemd. Een aparte categorie

vormen de begraafplaatsen voor het vee; in

deze toponiemen komt het element paord

meer voor.

Ook namen van andere soorten vee dan bo-

vengenoemd, met name varkens en ganzen,

komen voor in toponiemen die betrekking

hebben op weidegronden. Het is een aanwij-

zing dat ook deze dieren onder leiding van

een herder buiten de nederzetting werden

geweid.

De laatse categorie toponiemen, die betrek-

king heeft op door dorpskudden beweide

territoria, bevat of bestaat uit een woord, dat

betrekking heeft op een gebied dat met een

bepaalde, min of meer uniforme vegetatie is

begroeid en wordt gekenmerkt door een

bepaald agro-pastoraal gebruik. De substan-

tiva broek, beemd, ooi en weerd, die vaak in

toponiemen voorkomen, zijn indicatief voor

zowel grazig-kruidige vegetatietypen, gele-

gen in beek- of rivierdalen en geven tevens

aan dat hier destijds beweiding in kuddever-

band plaats vond. Hetzelfde geldt voor enke-

le andere substantiva, zoals breul, pos en eng.

Deze termen komen uitsluitend in toponie-

men voor. Toponiemen waarvan de woord-

inhoud betrekking heeft op drogere, voor

beweiding door rundvee minder geschikte

biotopen, bevatten de elementen hei of dries.

Ze hebben betrekking op delen van de ge-

meente, die buiten het overstromingsbereik

van beken of rivieren zijn gelegen. Zelfs to-

poniemen, waarin de substantiva bos of bei j

zijn opgesloten, kunnen duiden op bewei-
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MnJeiM 4* Grove.
Cemrool «ft 4c drenk.
de irxxituiwn ttyn

op h« plein (J
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DrtfltM brinJten Al

oprottend.

ding; bossen werden destijds, met name in de

winter, beweid en met berg wordt in topo-

niemen een plateaurand aangeduid die. onge-

schikt voor landbouw vanwege de steile hel-

lingshoek, vaak als droog schraalland werd

benut.

Beweide gebieden zijn overigens ook op een

andere wijze te lokaliseren dan alleen door

af te gaan op de betekenis van het lokale to-

poniem. Gedetailleerde kaarten geven hier-

omtrent informatie: weidegebieden waren

meestal gelegen op de schraalste gronden, in

delen van de gemeente die "s winters over-

stroomden of een steile hellingshoek bezit-

ten en voor de landbouw ongeschikt waren.

.Z .T ' Tenslotte dienen wij aandacht te

besteden aan een groep van woorden, die in

toponiemen voorkomt en die informatie

biedt over de organisatie van de heerdgang.

Hieronder vallen drie categorieën: namen

van veekeringen en de daarbijbehorende mo-

biele afsluitingen, oriëntatie- en rustpunten

in het weidelandschap en de namen voor

drenken.""

Tot diep in de middeleeuwen was het akkera-

reaal van de gemiddelde nederzetting gerin-

ger van omvang dan het groenland, waaron-

der alle permanent beweide gronden vielen.

Alle akkercomplexen, boomgaarden en

moestuinen waren omheind om te voorko-

men dat het daarbuiten lopende vee daarin

schade kon berokkenen (zie figuur 2.4). In

principe waren veekeringen dus bedoeld om

het vee buiten te sluiten. Die situatie Is mo-

menteel omgekeerd De ingangen der neder-

zettingen en akkercomplexen konden wor-

den afgesloten met beweegbare sluitingen,

die bekend staan onder de naam vo/der, veken,

grinde/, k/op of goor. In toponiemen komen

deze klap- of draaihekken voor onder de dia-

lectische varianten vouwer, vouwer, fó/der, gnn-

de/ of grynde/, //op, c/op, goren of voren. Ook

de term barrier heeft betrekking op een afslui-

ting, maar hier gaat het vermoedelijk om een

tolhek. Valders konden op minstens drie

plaatsen worden opgesteld: ter afsluiting van

het dorpspleintje, van een akkercomplex en

van de toegangswegen tot de nederzetting,

daar, waar de bebouwde kom begint (of ein-

digt). In toponiemen werd deze plaats aan-

geduid als eind. Aangezien er meer einden in

een nederzetting konden voorkomen, werd

elk eind voorzien van een adjectief dat ofwel

de richting bepaalde van de weg ofwel de

naam bevatte van een bewoner van het eind.

Zowel binnen als buiten de nederzetting be-

stonden de omheiningen van erven en moes-

tuinen uit doornige struiken, een vlechtwerk

van takken en palen of stapelmuren. In topo-

niemen komen de eerste voor onder de

naam hoog, de tweede als tuin. Veekeringen

rond akkercomplexen, met name tussen ak-

kers en permanente weideplaatsen, zoals

heiden, waren meestal breder, voorzien van

greppels en begroeid met een ondoordring-

baar struweel. Dergelijke wi/dgroven of /ond-

groven zijn bekend van de Graetheide en de

Brunssummerhelde." De In toponiemen

voorkomende woordvorm f roof h««ft nltt

altijd een veekerende functie, soms diende zl|

(tevens) alsgrens, waterlosiingof om bodem-

erosie tegen te gaan.

Het in toponiemen veel voorkomende ele-

ment kamp, met als varianten comp, kemp en

als diminutief kem(p)ken, heeft eveneens met

een afsluiting te maken. Tegenwoordig wor-

den kampen gezien als ontginningen met een

akkerfunctie, die waren omgeven door een

veekerende afsluiting. De binnen het onder-

zoeksgebied in een samenstelling voorko-

mende komp-toponiemen kunnen dit beves-

tigen.

.Z.a) Toen de periode van de "Rodun-

gen" op de plateaus was afgesloten, omgaven

uitgestrekte groenlanden, in vegetatiekundig

opzicht gekarakteriseerd als kalkgraslanden,

heischrale graslanden en grazige heiden, de

nog kleine ontginningsnederzettingen, waar-

van de bijbehorende akkercomplexen rela-

tief beperkt van omvang waren. Hier en daar

zullen in de uitgestrekte groenlanden, met

name op steile hellingen en op de grens van

de gemeente, bosrestanten zijn gespaard in

de vorm van hakhoutbosjes met of zonder

overstaanders, enkele solitaire bomen of

enig struweel. De grenzen van de gemeente

waren aanvankelijk nog vaag, maar bij een

toenemende bevolking en een stijgende be-

weidingsdruk ontstond een dringender be-

hoefte aan nauwkeurige grensafbakening, die
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Functie van het vee verzamelen, opstallen, drenken drift, stoppelbeweiding drift weidegrond

Geografische
karakteristiek

plein met poel in of aan de rand
van de nederzetting

radiaire weg, met
hagen/hol profiel

dochter (pauper)
nederzetting

schraalland op de
gemeentegrens,
vaak op hellend terrein

Karakteristieke
toponiemen

Dries, Bies(t), Plei (=plein)
Maar. Pool. Koel (=drenk)
Vauwer. Varen (=hek)

0 1 Koe-Vee-Groen-
Heide-Mes(t)-Haag-
StraatofWeg

het Einde, soms met
valder of varen (=hek)

Heide. Heitje. Berg
met Galg. Boom, Tombe,
Steen

"Einde"

hagen
valder

hol profiel
boomg arden

moest iinen •

akker- en "~ — — weidegrond

fIGUUR J S Schema von een heerdgong op grond van toponJcmtn en koorten. Oe heerdgong begint en
eindigt op hel dorpipleln. waaraan een drenk il gelegen. Vla veedrtften, omioomd met hagen of voorzien
van een hof profiel, poneert de kudde hel moeitufn- en okfcerareoaf iron de nedenettJng en komt in het
beweide gebied, waarvan de grenien il/n gemaHieerd.

een oplossing moest bieden voor de grens-

geschillen, totstandgekomen door weder-

zijdse grensoverschrijdingen met weidend

vee. In archieven bewaard gebleven proces-

stukken over beweidingsrechten in de peri-

ferie van de gemeente geven hiervan een

duidelijk beeld." Dergelijke grensmarkerin-

gen zijn onder vele gedaanten in toponiemen

vastgelegd; het zijn de benamingen voor al of

niet behouwen grensstenen, eventueel ge-

kleurde palen of aarden heuvels. De laatste

staan in de toponymie bekend onder de naam

tomfme), waarvan een aantal van Gallo-Ro-

meinse oorsprong is. Vaak speelden galgen

tevens een rol van in het landschap duidelijk

zichtbare bakens op de grenzen van het ene

naar het andere rechtsgebied, dat in alle ge-

vallen met gemeentcscheidingen samen viel.

Levende grenspalen, in de vorm van bomen,

boomgroepen of hoog opgaande struiken,

konden, in tegenstelling tot grensstenen, niet

zonder schade worden verplaatst. Solitaire

bomen in een open landschap behoeven

noodzakelijkerwijs niet altijd grensbomen te

zijn; ze kunnen ook karakteristiek zijn voor

wegkruisingen, maar net als grensbomen ver-

schaften zij tevens beschutting aan de herder

en zijn kudde tijdens bepaalde weersomstan-

digheden.

Het hierboven geschetste beeld is bewaard

gebleven in diverse vormen, onder andere in

toponiemen; de rode-nederzettingen en an-

dere hout-namen op de plateaus herinneren

aan de voormalige bossen; de zeer talrijke

ve/d-namen hebben betrekking op de even-

eens voormalige beweide groengronden, die

pas in een latere tijd zijn omgevormd tot ak-

kers. Niet minder talrijk zijn de in toponie-

men vastgelegde grensbakens en geïsoleer-

de bomen, die met name voor de dorpsher-

ders een oriëntatiefunctie in het landschap

vervulden.

« Drenknamen die de woordvorm

drenk bevatten, zijn weliswaar zeldzaam,

maar andere benamingen voor plaatsen waar

het vee kon drinken, zijn talrijk in toponie-

men vastgelegd.

De centrale drenkplaats voor de dorpskud-

de in de nederzetting kwam al eerder ter

sprake. Een zeer oude naam voor dit element

in de heerdgang binnen het onderzoeksge-

bied is moor. Diverse kleinere plateauneder-

zettingen ontlenen er hun naam aan. Waar-

schijnlijk zijn de moren van een halfnatuurlij-

ke oorsprong; de meeste toponiemen met de

woordvorm kui/ of poe/ zijn gegraven water-

bassins. Tijdens de negentiende eeuw had

vrijwel elke grote hoeve, gehucht of buurt-

schap zijn eigen dnnkpoel. Uit diezelfde pe-

riode dateren tevens de vele poelen in de

standweiden. In de stroomdalen fungeerden

bepaalde gemakkelijk toegankelijke plaatsen

in beken of riviertjes als drenk. Een typische

naam voor een drenk in toponiemen is zoep.

Aan de rand van het onderzoeksgebied heeft

een ven of v/os (vergelijk het Noordneder-

landse toponiem fles) voor de kudde dezelf-

de functie.

Uit de hierboven genoemde series

toponiemen kan zowel het dagelijks proces

als het patroon van de heerdgang per ne-

derzetting worden afgeleid tot een model. De

heerdgang (zie figuur 2.5) begint op een dorps-

pleintje met een meest driehoekige of spoel-

vormige plattegrond, aangeduid als biesftj,

dnes, p/ots of p(ei. Daar ligt de dorpspoel, een

moor. poe/ of drinkkuil die als veedrenk fun-

geert De wegen die op het plein ontspringen,

kunnen worden afgesloten met beweegbare

hekwerken, aangeduid als vouwer, vo/der. vo-

ren, gnnde/ of Wop. Hoewel de meeste wegen

als veedriften kunnen fungeren, is de belang-

rijkste drift geografisch bepaald. Er zijn vele

synoniemen voor de veedriften in toponie-

men bewaard gebleven. Een tweede groep
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svnoniemen van veedriftnamen bevat de

woordvorm mest de naam van een veekering

of noemt een hoedanigheid van de weg die

met heerdgang in verband staat. Aan de rand

van de nederzetting, vaak aan het begin van

het weidegebied, ligt een plek waarop vaak

een emd-toponiem. soms in gezelschap van

een «oJder-toponiem en enige bebouwing in

de vorm van ketiterijen, betrekking heeft.

Deze plek kan uitgroeien tot een nieuwe ne-

derzetting. De bestemming van de drift

wordt gevormd door een beweid gebied, dat

meestal gemeentelijk eigendom is en aan het

begin daarvan kan vaak een waaiervormig

wegenpatroon worden aangetroffen. Aan de

rand van de uitgestrekte weidegronden,

waarvan de talrijke namen betrekking heb-

ben op een bepaalde geografische ligging en

een specifiek pastoraal gebruik, liggen

grensmarkenngen, rust- en oriëntatiepunten

voor de herder en zijn kudde. Langs veedrif-

ten liggen verscheidene door gemeentelijke

functionarissen onderhouden drenken. De

grootste drinkpoel ligt op het dorpsplein.

Het patroon van veedriften blijkt in beekdal-

nederzettingen te verschillen van dat der pla-

teaunederzettingen. In de eerstgenoemde

situatie staan zij haaks op de hoogtelijnen in

het dal: de dreef voor het rundvee daalt af in

de richting van de jaarlijks overstroomde

graslanden langs de beek, de andere veeweg

stijgt omhoog, richting plateau, en bereikt dat

meestal via een holle weg. De plateaurand-

nederzettingen bezitten een radiair patroon

van veedriften.

Op grond van bovenstaande gegevens kun-

nen heerdgangen per nederzetting worden

gereconstrueerd.
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BIES(T)-TOPONIEMEN

^peneroer £e^0n '5 rn^en^ öp de #i&y m f̂ ^ t z/erzame/en

ae ^peien..., £/ïe^apeen fown..., (^majz/ia ae... Vee^fraat...

zi/n £ee5ten... naar ae ^Cöeneide..., '5 azwu& /nam /w/A-- de

Heerdgang in Berg rond 1900.'

T~ Het toponymisch element biesft)

komt in het dekzandengebied ten westen van

de Maas, dat wil zeggen in de huidige provin-

cies Brabant en Limburg aan weerszijden van

de grens tussen Nederland en België, vrij al-

gemeen voor. Bovendien wordt het element

bies(t) hier ook in samengestelde toponiemen

aangetroffen, onder andere met -heuve/, -veW,

-donk en -hoek. De markante geografische

posities van deze b/es(t)-toponiemen in het

vlakke en oorspronkelijk venige landschap,

met name van de diverse bies(t)heuve/s en

biesdonfcen (donk - heuvelrug), hebben wei-

nig twijfel opgeroepen over hun functionele

betekenis in het verleden.- Het zijn verzamel-

plaatsen voor rundvee, gelegen op hogere en

droge zandkoppen in een lager gelegen, voch-

tig weidelandschap. Sommige b/es(t)-topo-

niemen zijn, wat hun betekenis betreft, geë-

volueerd tot pleintjes in agrarische nederzet-

tingen, andere zijn in het stadium van hun

primaire betekenis gebleven: een iets hoger

gelegen deel van een uitgestrekt weidege-

bied, waar rundvee zich van nature verzamelt

om te rusten.

Het toponymisch element bies, dus zonder t,

komt in het gebied van onderzoek, waarvan

het Nederlands deel van Zuid-Limburg de

kern vormt minder algemeen voor dan op de

Kempische zandgronden.'' De simplexvor-

men hebben uitsluitend betrekking op plein-

tjes in nederzettingen. Samenstellingen met

-heuve/ of -donk zijn in Zuid-Limburg onbe-

kend: toch hebben deze pleintjes hier, net als

in Brabant, gefunctioneerd als verzamelplaat-

sen voor rundvee.

De betekenis van het toponymisch element

bies(t) wordt in de historisch-geografische li-

teratuur onbesproken gelaten. Dit hoofd-

stuk gaat hier wel nader op in. Allereerst

worden de verschillende betekenissen van

bies(t) besproken. Vervolgens komt de histo-

risch-geografische ligging van b«s(t)-toponie-

men aan de orde en tenslotte wordt een aan-

tal argumenten opgesomd, die voor de op-

vatting pleiten dat het element bies(t) in to-

poniemen op grond van historisch-geografi-

sche en geobotanische argumenten geen be-

trekking kan hebben op bies of de pluralis-

vorm biezen, een verzamelnaam voor een

groep van enige plantesoorten met opvallen-

de rechte halmen.

X . I De verschillende dialect-woorden-

boeken, etymologische en historisch-taal-

kundige woordenboeken' geven minstens

vier verschillende betekenissen voor het sub-

stantief bies.

Wanneer in het dialect sprake is van het ma-

teriaal voor bepaalde stoelzittingen of van de

halmen van de plantesoorten waaruit dit

werd vervaardigd, dan wordt de pluralisvorm

beeze of bieze gebruikt. Andere varianten

worden in de dialectische idioomcompilaties

niet genoemd.

Vervolgens komt bies voor in de betekenis

van de eerste melk van een koebeest na de

geboorte van het kalf. Er zijn geen fonetische

varianten bekend. Meestal gebruikt men de

samenstelling biesmeWek. Overigens komt

deze term met dezelfde betekenis ook voor

in het Nederlands, maar wordt hier voorzien

van een eind-t.

Als aanduiding voor (koe)beest komt bies(t)

of bees(t) in de huidige dialecten binnen het

gebied van onderzoek algemeen voor.

« • • A Hieronder wordt enig commentaar

geleverd op het dialect-substantief bies in de

betekenis van plantaardig materiaal, bestaan-

de uit de halmen van biezensoorten, dat in

onder andere stoelmatten wordt verwerkt

Er komen in Nederland minstens 44 plante-

soorten voor. waarvan de Nederlandse

naam de woordvorm bies bevat* Deze soor-

ten behoren tot verschillende genera, onder

andere Juncus (Bies). Scirpus (Mattenbies) en

Eleocharis (Waterbies). Dialect- en volks-

kundig gezien zijn er slechts twee categorie-

ën van Linneaanse soorten bekend vanwege

hun massaal, maar plaatselijk, voorkomen en

hun onvertakte, taaie en rechte halmen,

waardoor zij als vlechtmateriaal kunnen wor-

den benut. De eerste soort is de bekende

Mattenbies (Scirpus lacustris) met een halm-

lengte van meer dan een meter. Van dit ma-

teriaal werden de bekende Genemuidermat-

ten gemaakt, die in West- en Midden-Neder-

land werden verhandeld. Binnen het gebied

van onderzoek komt de Mattenbies spora-

disch voor langs de Maas. Voor zover be-

kend, werd dit materiaal in Limburg niet ver-

werkt. Van de tweede soortengroep, waar-

toe een drietal Juncus-soorten kan worden

gerekend, met een halmlengte van minder

dan een meter, is het gebruik eveneens on-

bekend. Elders in Noordwest-Europa wer-

den de halmen daarvan op een ambachtelij-

ke wijze verwerkt tot stoelzittingen. Echter,

binnen het onderzoeksgebied heeft de tradi-

tionele boerenstoel een houten zitting.'" De

bedoelde drie Juncus-soorten (J. conglome-

ratus, J. effusus en J. inflexus) zijn weliswaar

niet zeldzaam, maar komen en kwamen toch

nergens zo massaal en aspectbepalend voor,

dat zich hierop een huisindustrie kon base-

ren. Alleen al opgrond van deze gegevens, die

laten zien dat zowel de plant als het materi-

aal daarvan voor de plattelandsbevolking in

Zuid-Limburg nauwelijks een rol speelde, lijkt

het onwaarschijnlijk dat het toponymisch ele-

ment bies met het plantaardig materiaal met

dezelfde naam iets van doen heeft. Deze ge-

gevens gelden overigens niet voor gebieden

buiten Zuid-Limburg."

J ) . I Een geografische indeling van de sa-

mengestelde bies(t)-toponiemen kan even-

eens informatie geven over de betekenis van

het element biest. Deze indeling is gebaseerd

op de geomorfologische en geografische po-

sitie van de samenstelling en van de histo-



XL-I 1993 PUBLICATIES NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP LIMBURG

kaart. DvBym.
•mwitHl Bin fIX •
ét toe *«n ptaJmfr
MwTOC ooofuili IMJC.

O* hutdlfc namtfl

Maai it/uul ( ! ) •»

VoiMfTtraot (J)

konden o/iluton.

S^&j»/**#-/'

risch-landschappelijke betekenis van het

tweede deel in de samenstelling. Het biesft,)-

toponiem wordt op deze wijze geplaatst in

het kader van het historisch-oecologisch

landschapsgebruik."

In dit onderzoek zijn 48 b/es(t)-toponiemen

betrokken uit het gebied van onderzoek en

68 van daarbuiten.** Ze hebben betrekking op

geografische delen van het landschap, die uit-

eenvallen in vier categorieën: ( I ) pleintjes

binnen een nederzetting, (2) weidegebieden

buiten een nederzetting. (3) bepaalde wegen

en (4) poelen. In een historisch-oecologisch

kader geplaatst is hun functie duidelijk: de

dorpspleintjes blijken veeverzamelplaatsen

te zijn, met name voor rundvee, de gebieden

buiten de nederzetting typische weideplaat-

sen voor rundvee, de wegen veedriften en de

poelen veedrenken.

In de onderstaande paragrafen worden deze

categorieën besproken, het eerst voor zover

ze binnen het gebied van onderzoek zijn ge-

legen, daarna voor zover ze elders zijn gele-

gen.

De simplexvorm " O p " of "A gen Bies",

"Bies" of "Byes", bekend van Berg, Heythuy-

sen, Schimmert, Schinveld, Sint-Martensvoe-

ren en Moelingen, heeft betrekking op tot

pleintjes verbrede straten in of aan de rand

van de nederzetting. Drie van de hierboven

genoemde dorpspleintjes worden hieronder

nader besproken.

.5 . .Z Het centrum van de plateaurandne-

derzetting Schimmen, vermoedelijk vlak na

het jaar 1000 ontstaan, '"bestond rond 1800

uit een langgerekt pleintje, waarop een zes-

tal wegen uitmondde. De tot een plein ver-

brede hoofdstraat heet momenteel Op de

Bies. De Tranchotkaart vermeldt "Byes" bij

dit deel van Schimmen en "Byesserveld" als

een akkercomplex, dat daarbij hoon (zie fi-

guur 3.1). Geomorfologisch gezien, vormt de

verbrede hoofdstraat een deel van een on-

diep dal, waarin zich periodiek oppervlakte-

water kan verzamelen. Een kaan uit 1868''

beeldt hier een waterstroompje af, dat

stroomafwaarts inde aangrenzende gemeen-

te Beek de Vloedgraaf wordt genoemd. Een

zijstraat van het pleintje heet momenteel

Maarstraat; de term moor verwijst naar de

verbreding van dit waterstroompje tot een

poel. Tegenover de Maarstraat, aan de over-

kant van het pleintje, ligt de Vouerhofweg,
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FIGUUR 3.2.
De Bieswef, het
Biesvefd en ondere
heerdgang-mdicottev*
toponiemen in
Ni/swi//er naar de
Tranchoticaarc Oc
Biesweg met een ho/
profiel verbindt h«t
Biesve/d en de
Schafensberg (=
Schoopsberg; (I),
beweide territoria, met
de dorpskern. Op
deze/fde heuvelrug
"ff*" Folbertsheide
(2) en De Verkenskuy-
len (3 | Hier hebben
eens runderen,
schapen en varkens
onder /e/d/nj van
herders gegraasd. De
boomf aarden en
huisfcave/s zi/n door
hagen omsloten om t«
voorkomen dot de
kudden er schade
konden aanrichten.

waarvan de naam verband houdt met een

vouer of valder, een weg afsluitend hekwerk,

hoogstwaarschijnlijk destijds het pleintje af-

sluitend.

De middeleeuwse kern van de plateaurand-

nederzetting Berg bestond in de vorige eeuw

uit een tot een pleintje verbrede weg, die tot

op heden Op de Bies wordt genoemd. Hier-

aan lag de inmiddels afgebroken kerk, een

drinkpoel en een waterput. In de zestiende

eeuw heette de weg, die het verlengde vormt

van het pleintje en de kortste verbinding

vormt met weidegronden in het dal van de

Geul, de Pinckensteghe. De naam pink ver-

wijst naar jong rundvee. Deels is dit een hol-

le weg; naar vorm en betekenis een typische

veedrift. De vee verzamelende functie van

het pleintje staat historisch vast; via de Vee-

straat kon de koeherder de Koeheide berei-

ken. '-

De kern van de laat(?)-middeleeuwse neder-

zetting Heythuysen is gesitueerd op de hoge

oever van de Tungelroyse beek. Het dorps-

plein Op de Bies is via de Biesstraat recht-

streeks verbonden met de graslanden langs

de beek."

De hierboven vermelde gegevens maken

duidelijk, dat de simplexvorm van het topo-

niem bies betrekking heeft op het in de lite-

ratuur en uit afbeeldingen bekende laat-mid-

deleeuwse dorpsplein, waarvan de elemen-

ten poel, put, valder en de voortzetting in een

veedrift naar beweide territoria wijzen op de

toenmalige heerdgang van rundvee.''

r««v De overige bies(t)-toponiemen in

het gebied van onderzoek leveren de volgen-

de gegevens op: een tweetal archaïsch aan-

doende samenstellingen zijn "Byestmael" en

"Op ene Biestert".'"' De historisch-oecolo-

gische betekenis van het eerste toponiem als

"weideplaats voor het rundvee aan de grens

van de gemeente" (maal = grens), is zeer

waarschijnlijk; het gebied waarop dit topo-

niem betrekking heeft, ligt aan de grens van

de gemeente, nabij de plateaurand, op on-

vruchtbare gronden en vlakbij een nog be-

staande plateaurandheide. Het tweede topo-

niem "Biestert" kan op grond van dezelfde

historisch-oecologische argumenten "wei-

deplaats voor rundvee" (aard = weide) '* be-

tekenen.

De overige bies-toponiemen in deze catego-

rie indiceren in elk geval beweide territoria.

Dit geldt voor -berg (3x), -bos, -óroelc. -ve/d en

-weide (2x). Hierbij moet worden opgemerkt

dat ook bossen destijds werden beweid'' en

dat de oorspronkelijke betekenis van veto""

een weideplaats is.

De woordvorm bies komt in het gebied van

onderzoek tenminste 14 keer voor in een

samenstelling met een route-aanduiding, zo-

als -weg (4x), -straat (3x), -gots (= steeg) en

-wa/ (telkens lx).'** In enkele gevallen kan

worden aangetoond, dat een dergelijke rou-

te vertrekt vanuit een dorpspleintje en uit-

mondt in weidegebieden (zie figuur 3.2). In

andere gevallen heeft deze route eenzelfde

richting als een daarbij gelegen veedrift of

vormt het bies-toponiem een onderdeel van

een heerdgang.

Vier keer komt bies voor in combinatie met

een aanduiding voor water, zoals -bron, -poef,

-moor(= poel) en -beek.*' Vermoedelijk ont-

lenen deze toponiemen hun historisch-oeco-

logische betekenis eerder aan een drenk

voor rundvee dan aan een voor de agrarische

bedrijfsvoering onbelangrijke plantesoort.

Het toponiem "Bisfalder" kan niet anders dan

met heerdgang in verband staan; een laat-

achttiende-eeuwse plattegrond van het dorp

Swalmen laat vier van deze veekerende val-

ders zien. Het Bisfalder ligt aan het begin van

een Mistweg, een mestweg, die uitmondt in

de Biesweerd. een typisch weidegebied voor

rundvee, gelegen in het overstromingsgebied

van de Maas (zie figuur 3.3 en 3.4).

Nederzettingsnamen voor solitaire hoeven

of zeer kleine buurtschappen als Bissen, Bis-

hem. Biessen of Biessenhof. zouden kunnen
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samenhangen met het bezitten van meer

rundvee dan gewoonlijk; hun geografische lig-

ging is bepaald tot beekdalen. Mogelijk lag in

het oorspronkelijke bedrijf de nadruk op vee-

houderij, zoals dat voor onder andere een

"vee-uithof het geval was. Mogelijk was de

oorsprong van die nederzetting een rust- of

weideplaats voor rundvee, waarop later een

vee-uithof werd gesticht. Om deze veron-

derstelling te toetsen, zou een onderzoek

moeten plaatsvinden naar de oudste schrif-

telijke vermeldingen van deze solitaire hoe-

ven in historische bronnen.

Buiten het gebied van onderzoek

komt het element 6ies(tj als eerste deel van

een samengesteld toponiem regelmatig voor.

In verband met hun betekenisverklaring is het

belangrijk te weten, dat de geografische lo-

katies waarop deze samengestelde blesft^-

toponiemen betrekking hebben, in dezelfde

vier categorieën worden verdeeld als hierbo-

ven genoemd, namelijk pleintjes, weideplaat-

sen, wegen en poelen.'''

Alleen al in de Nederlandse provincie

Noord-Brabant kunnen minstens tien neder-

zettingen worden aangewezen, waarvan de

kern uit een pleintje bestaat, gelegen op het

vlakke deel van een heuvel, die opduikt van-

uit een lager gelegen landschap. In deze pro-

vincie liggen zes Bies(t)heuvels, een drietal

Biesdonken (donk = zandrug), een drietal

gehuchten die de simplexvorm "Bies(t)" dra-

gen en een drietal pleintjes die waren gele-

gen buiten de stadswallen van kleinere ste-

den. Ook deze "plaatsen", een andere aan-

duiding voor dergelijke pleintjes en de daar-

omheen liggende bebouwing in Brabant,

staan bekend onder de naam Bies(t). Analoog

met Biestheuvel, maar buiten Brabant gele-

gen, is waarschijnlijk Bieshorst (horst = op-

duiking in het landschap).

In de Belgische provincie Limburg liggen drie

kleine nederzettingen, waar Bieswegen hun

oorsprong vinden op het dorpsplein en uit-

monden in voormalige weidegronden.

De hierboven genoemde bies(t)-toponie-

men indiceren heerdgang.

J . J Twee biest-toponiemen in steden

verdienen een gedetailleerde beschrijving

om de betekenis van b/est te achterhalen.

In het Belgisch-Brabantse Mechelen wordt

een binnen de middeleeuwse stadsomwalling

gelegen pleintje momenteel Biest genoemd.

Dit plein gaat aan een zijde over in de

Koestraat, aan de andere zijde in onder an-

dere de Veemerkt. Tussen 1348 en 1643

droeg het bedoelde pleintje de naam Corte

Biest. Later werd de naam verkort tot Bist of

Biest, toen de Langhe Biest in Sint-Jansstraat

werd veranderd."

In het Belgisch-Limburgse Sint-Truiden ligt

het gehucht Ter Biest aan de buitenzijde van

de stadswal. Momenteel heeft Ter Biest niet

alleen betrekking op een brede weg, die de

stad verlaat in noordoostelijke richting,

waaraan de Veemarkt is gelegen, maar ook

op een aan die brede straat gelegen gehucht

waarvan het kerkje uit 1420 dateert. Het daar

gelegen kasteel, een waterburcht uit 1627,

draagt eveneens de naam Terbiest.*'

Bovenstaande historisch-oecologische gege-

vens, in combinatie met het feit dat de stad-

jes Weert en Venray eveneens een Biest in

hun oude kern herbergen, wettigen het ver-

moeden dat de biest-toponiemen in of aan de

rand van steden als verzamelplaatsen voor

rundvee hebben gefungeerd. Dat op derge-

lijke pleinen in een latere periode het bijeen-

brengen van rundvee in verband kwam te

staan met handel en slacht, is daarbij van se-

cundaire betekenis.

J . O Samengestelde bies(t)-toponie-

men, waarvan het laatste deel van de samen-

stelling een beweid territorium, gelegen bui-

ten de nederzetting, inhoudt, zijn buiten het

gebied van onderzoek talrijk. Genoteerd

werden, in alfabetische volgorde, -oord, -ok-
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FIGUUR .14 Schemotlsche tekening van een middeleeuws dorp met divert* veekeringen naar R6fener /985. Nederiett/ng, moestuinen
en boomgaarden il/n omgeven door veekeringen. De toegangswegen, eveneens omzoomd met veekerende hogen en staketsels,
kunnen door volders fbl) 4) worden opgesloten. O* dorpskerk met het ommuurde kerkhof ligt aan een driehoekig p/eln. HouUitelet-
bouw domineert.

ker, -öeemd, -b/ok, -60s (3x), -dries, -eeuwse/

(8x), -hoor, -hoek, -kamp (2x). -moot of -mede

(2x), -mors, -morte/, -pos. -p/oot, -poWer, -veW

(I Ox), -weerd en -weide. Dit zijn substantiva

die op landschappelijke eenheden betrekking

hebben, waarvan het vegetatiedek voor be-

weiding door onder andere rundvee in aan-

merking kwam. Zelfs akkers en driessen kon-

den tijdens hun braakperiode worden be-

weid. Voorbeelden van bies(t)-routes zijn

-straat (8x), -weg, -dijk en -bnif."

In de geraadpleegde toponymische bronnen

van gebieden buiten Zuid-Limburg, die

hoofdzakelijk nederzettingen en de namen

van wegen, straten en waterlopen opsom-

men en de overige veldnamen niet vermel-

den, zijn slechts enkele (xes(t)-hydroniemen

aangetroffen: een -fcui/, een -put een -ven en

een -moor.'*'

Opmerkelijk zijn de attestaties "biesthof'.-'*

Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze hoeven

zijn vernoemd naar een bepaalde groep van

plantesoorten, die voor de stichter of uitba-

ter van die hoeve van generlei betekenis was.

Een vee-uithof als synoniem is veel waar-

schijnlijker.

T . I Het staat vast dat men al in de zes-

tiende eeuw de term biest kende in de bete-

kenis van pleintje.''' Ook daarna: een acht-

tiende-eeuwse woordenlijst geeft als syno-

niem "groote plaats" en "markt". In die be-

tekenis als plein kwam biest nog voor in het

begin van de twintigste eeuw in een enkel

Zuidlimburgs dialect.-*

In de historische agro-pastorale bedrijfsvoe-

ring fungeerde de biest als plaats van het da-

gelijks vertrek en terugkeer van de dorps-

kudde, destijds voornamelijk bestaande uit

rundvee.

Uit onderzoek naar de historisch-geografi-

sche ligging van een groot aantal samengestel-

de biest-toponiemen en de betekenis van het

tweede deel van de samenstelling, is voorts

vastgesteld dat er vier categorieën samen-

stellingen zijn. Dat zijn de reeds genoemde

dorpspleintjes met een vee verzamelende

functie, weidegronden, veedriften en

veedrenken.

Taalkundigen beschouwen de ver-

onderstelling, dat het toponymisch element

Nes(t) en het substantief (koe)beesft) etymo-

logisch samenhangen als onjuist; biest zou een

"Kollektivbildung mit Dentalsuffix" zijn. pri-

mair betekenend "plaats waar biezen

groeten", secundair een pleintje.*"* Ten aan-

zien van de betekenisverklaring van de topo-

nymische woordvorm btes(t). bestaat er zo-

wel bij taalkundigen als bij historisch-geogra-
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fen enige twijfel, maar op grond van land-

schapsoecologische en botanische argumen-

ten is het heerdgang-indicatieve karakter

evident, anderzijds kan de betekenis van di-

verse 6»es-toponiemen onmogelijk, zeer on-

waarschijnlijk of slechts twijfelachtig betrek-

king hebben op soorten van het verzamelbe-

grip "bies".

Wat betreft de betekenis van txeze-toponie-

men zijn de meningen van taalkundigen en

biologen gelijkluidend.
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DRENK-TOPONIEMEN

... zenuwtf te&e/Van /iet "1

Water is voor de mens en zijn huis-

dieren van vitaal belang. Het ligt echter bui-

ten het bestek van dit hoofdstuk, dat de

drenk als onderwerp heeft, de fysiologische

functies van water toe te lichten; wel kan aan

de hand van een drietal voorbeelden uit de

toponiemen voorraad van het onderzoeksge-

bied, hieronder nader toegelicht, worden

aangetoond dat de aanwezigheid van water

een factor van doorslaggevende betekenis is

geweest voor het ontstaan van permanente

nederzettingen in het bestudeerde gebied.

Tijdens dit proces hebben de beken en rivie-

ren, die het gehele jaar door water bevatten,

een belangrijke rol gespeeld: de oudste serie

nu nog bestaande nederzettingen in Zuid-

Llmburg liggen in stroomdalen. Zij dateren

uit de Romeinse periode of vlak daarna. Hun

namen bevatten veelal Romaanse elementen.

Plateaunederzettingen daarentegen, waar

men was aangewezen op stilstaand water dat

zich in poelen verzamelde, dragen uitsluitend

Germaanstallge namen. De talrijke rode-na-

men op de plateaus dateren uit de hoge of late

middeleeuwen. De historische fasering van

ncderzettingsnamen illustreert het vitale

belang van water.

Een tweede voorbeeld van de vitale functie

van water betreft het voorkomen, onder

andere in toponiemen. van specifieke dialect-

namen voor bepaalde typen van watervoor-

Bampszouw

raden, waarvoor in het Nederlands geen sy-

noniemen bestaan. De lokaties waarop deze

namen betrekking hebben, worden uitslui-

tend aangetroffen op de waterarme plateaus.

Zij hebben een belangrijke rol gespeeld in het

proces van permanente vestiging. Hieronder

wordt dit nader toegelicht.

Geomorfologisch onderzoek wijst uit dat

een komvormige depressie op een plateau,

waar zich periodiek water verzamelt, voor-

komt in toponiemen als moor, een trogvor-

mige depressie als zouw en een diep ingesne-

den depressie met water als sj/ont. Een moor

heeft het aanzien van een poel met een wis-

selende waterspiegel. Een zouw lijkt tijdelijk

een zwak stromende beek. Zij mondt niet uit

in een ander beeksysteem. Een sj/ont wordt

gevormd door een diepe geul, voorzien van

een bron en een beekje met een lengte van

slechts enige tientallen meters. Een z/ep heeft

betrekking op een kwelzone in een helling

met een daarbij behorend kort water-

stroompje, terwijl een sjprunk een puntbron

voorstelt. De directe omgeving van een moor.

een zouw of een s;prunk is uitermate geschikt

voor menselijke vestiging: minstens zeven

nederzettingen en evenzoveel dorpspleintjes

op plateaus in het gebied van onderzoek he-

ten naar die centrale poel Ter Maar, kortweg

Maar, M(h)eer of zijn daarvan afgeleid.- Ook

de andere dialecttermen voor watervoorra-

500 m

Alewijzouw

den komen regelmatig voor in de oude ker-

nen van plateaunederzettingen.

Een derde voorbeeld uit de toponiemen-

voorraad van het gebied van onderzoek, dat

laat zien hoe belangrijk de aanwezigheid van

water is voor menselijke vestiging, wordt

gevormd door de namen van een drietal

buurtschappen binnen de huidige nederzet-

ting Vlijtingen en rond de centraal gelegen,

maar inmiddels verdwenen poel, die wordt

gevormd door de lokale verbreding van een

zouw (zie figuur 4.1). De naam van deze poel

wordt momenteel gebruikt als aanduiding

voor het gehele daaromheen gelegen dorps-

pleintje Op de Mheer. Dit deel vormt de

oudste kern van de nederzetting Vlijtingen.

Stroomopwaarts van de zouw ligt het buurt-

schap Ophem, momenteel de Ophemmer-

straat, stroomafwaarts het gehucht Neer-

hem, momenteel de Erhemmerstraat.' Der-

gelijke opposities tussen Ophem-Neerhem,

waarbij eventueel het toponiem Euverhem

(= aan de overzijde van de beek) aan toege-

voegd kan zijn, komen meer voor in het ge-

bied van onderzoek. Het zijn tevens heem-

toponiemen die uit de Merovingisch-Karolin-

gische periode dateren. Omdat de betekenis

verband houdt met de geografische ligging

ten opzichte van de oudste kern aan een

waterplaats, moet de Mheer van Vlijtingen

een respectabele leeftijd bezitten.

FIGUUR 4 /
De lifffnf «on de drie woonkernen
-Mheer- f I). "Opbem- (2) en "Neerhem"
f3) von Wl/tmjen ten opzichte van het
beek/e de "Zouw" noor H«CK£NC IM2.
De namen van de drie woonkernen van de
nederzetting Vlijtinren houden verbond
met het water van de beek. De centraat
gefefen dorps poet, een "moor- of -meer",
werd fevoed door een beek/e dat ti/deli/k
water bevatte en -zouw" werd genoemd.
Momenteel heet het hefe plein "Mheer"
(I). de poel is inmiddels gedempt.
Stroomopwaorts van het beek/e lift de
nederzettingjfcern -Ophem" {?), nu
"Oppemmer»troot", strooma^voorts lift
fVeefnem f'/• fnOll^enteei C^rteffWfïe^

straat. Omdat deze opposWe-topontemen
het element "heem" (= huis) bevatten en
op frond doorvon vermoeoeJi/Jt urt de
woef* middeleeuwen dateren, moet de
oude kern rond de Mheer ran róór die tijd
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^ . I De gegevens van dit hoofdstuk heb-

ben betrekking op stilstaande wateren; dren-

ken aan beken of rivieren zijn weinig in topo-

memen vastgelegd, omdat het vee overal

langs de beek kon drinken Op de waterar-

me plateaus zijn daarentegen veel waterna-

men in toponiemen bewaard gebleven. Een

eerste bespreking geldt de naam moor of

meer. Deze woordvorm is van toepassing op

de karakteristieke dorpspoel, die in vrijwel

iedere nederzettingskern in het gebied van

onderzoek, zeker op de plateaus, desajds een

vitaal onderdeel vormde van de agro-pasto-

rale bedrijfsvoering (zie figuur 4.2). Naast

moor bestaan andere benamingen voor stil-

staand water bevattende bodeminzinkingen,

zoals pooJ en koet (zie figuur 4.3 en 4.4). Om-

dat deze twee substantiva frequent voorko-

men en bovendien vaker in samengestelde

toponiemen bewaard zijn gebleven, vormen

poo/- en koe/-toponiemen een tweede thema

in dit hoofdstuk.

In taalkundig opzicht heeft het substantief

moor in de Noordwesteuropese talen een

interessante betekenisevolutie doorge-

maakt; het Duitse Moor betekent een dorps-

poel, maar tevens een dode rivierarm en een

met water gevulde vulkaankrater; het zijn

stilstaande wateren van een kleinere omvang

dan een Nederlands meer. Het Duitse Aleer

is onze zee en omgekeerd, terwijl het Franse

en Waalse more onder andere een dorpspoel

betekent. Hun mee is onze zee.

Binnen het gebied van onderzoek heeft de

toponymische woordvorm moor een ooste-

lijke en meereen westelijke verspreiding; wat

hun betekenis betreft zijn beide termen sy-

noniem voor dorpspoel. De moor/meer-to-

poniemen geven weinig informatie over hun

FIGUUR 4.3.
De "Schone Poel" von Berg, afgebeeld op een
ovale schotel van het servies "Boerenhoeve",
vervoordigd door de aardewerkfabriek "Soclété
Céromique" te Maastricht rond 1920. De
afbeelding op de schotel is via een gravure naar
een foto vervaardigd door A. Sonneville. De
afgebeelde hoeve is een realistische weergave
van de nog bestaande hoeve, genaamd "Voor
gen Os". Ook de torenspits van de kerk op de
achtergrond is herkenbaar als die van het
inmiddels afgebroken kerk/e van Berg. Hoewel
er in Berg tot 1930 een schaapskudde onder
leiding van een herder bestond, is het echter
niet zeker dat de hier afgebeelde herder met
hond en kudde ook op de boerderi/ zi/n kudde
stalde, onder andere omdat het bouwsel waarin
de schapen verdwi/nen duide/i/fc als een schuur
te herkennen volt Vermoedeli/k is de kudde
met herder een romantische toevoeging van de
illustrator die geheel post in de sfeer van de
ti/d, waarin het serviesgoed werd vervaardigd
en in de mentaliteit van diegenen, waarvoor
het servies was bedoeld.

FIGUUR •< ; D» "Scfcon* Po*/' van Berg. Tefcantag van B»r Scnoli naar
CüUSUMS et aL I M I . Oa po»i > W rond I t i J g*«*mp(. h«t ptotaq* «waft

functies in het verleden; de meeste zijn slm-

plexvormen en slechts een viertal is samen-

gesteld met een dierennaam. De talrijke

poel- en koel-toponiemen. die hieronder aan

de orde komen, geven daarover meer inlich-

tingen.

Z . . z . Het dialectsubstantief pool, hetzelf-

de woord als het Nederlandse poef, geeft aan

dit vitale onderdeel van de nederzetting meer

inhoud dan het moor-toponiem. Poelen zijn

zowel in de dialecten als in de algemene voer-

taal van het onderzoeksgebied met regenwa-

ter gevulde ondiepten van een beperkte

omvang. De levensduur varieert van enige

uren tot vrijwel permanent. Voor poe/-topo-

niemen' geldt evenwel het laatste.

Tot voor kort bezat elke nederzetting op het

platteland meerdere poelen; een ll|sc van ge-

meentepoelen uit 1837 van Waubach ver-

meldt er 24 en In het nabijgelegen gehucht

Groenstraat lagen er deiti|dt 15.* Alleen al

in de kleine kern Margraten lagen rond 1900

vier gemeentepoelen.*

Naast de gemeentepoelen die langs de open-

bare wegen en meestal binnen de nederzet-

ting waren gelegen, bezaten grote hoeven

meestal een private hofpoel. Tevens diende

elke standweide noodzakelijkerwijs een

drinkpoel voor het vee te bezitten.

Tijdens de negentiende en tijdens het begin

van de twintigste eeuw moet de poelendicht-

heid in het onderzoeksgebied bijzonder hoog

zijn geweest. Op basis van een poeleninven-

tarisatie in het Mergelland in I960 was de

poelendichtheid nog ongeveer vier per vier-
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kante kilometer. In 1980 was daar nog de

helft van over."

Wat hun ligging ten opzichte van de dorps-

kern, omvang en trofiegraad betreft, is de

variatie aanzienlijk. Uit de lijst van poef-topo-

niemen kan worden afgeleid, dat een aantal

daarvan typische dorpspoelen waren; ze la-

gen op pleintjes binnen de nederzetting. An-

dere zijn als hofpoel te bestempelen; ze lagen

dichtbij en op het grondgebied van een grote

hoeve. Een derde type was buiten de neder-

zetting gesitueerd, meestal in standweiden.

Beperkt van omvang waren de talrijke, vaak

naamloze poelen in standweiden met een

oppervlak nauwelijks groter dan tien vierkan-

te meter. Hofpoclen variëren tussen tien en

honderd vierkante meter, terwijl dorpspoe-

len een nog groter oppervlak besloegen. De

Schone Poel van Berg bijvoorbeeld had een

oppervlak van minstens 300 vierkante meter

(zie figuur 4.2 en 4.3).

Schoon, dat wil zeggen voorzien van helder,

zuuntofrijk en voor menselijke consumptie

geschikt water, waren deze poelen zeker

niet. Integendeel, alleen al op grond van ad-

ditie-betekenissen mag worden aangeno-

men, dat het water was verontreinigd met

onder andere dierlijke mest; de in samenstel-

lingen met poo/ of koe/ genoemde waterdie-

ren en -planten (onder andere eenden, pad-

den en kroos) indiceren voedselrijke, zuur-

stofarme en modderige milieus. Desondanks

vormden deze waterbekkens voor het on-

derzoeksgebied zeer karakteristieke land-

schapselementen, die geschikte voortplan-

tingsbiotopen boden aan een aantal soorten

amfibieén, waarvan het voortbestaan mo-

menteel ernstig wordt bedreigd (zie figuur

4.4).

Etymologisch zijn de substantiva

koe/ in toponiemen en dialecten en het Ne-

derlandse (tui/ nauw verwant; beide termen

duiden op bodeminzinkingen. In twee opzich-

ten zijn er echter betekenisverschillen. Een

koe/ kan een omvangrijk oppervlak omvatten;

"koel" betekent ook kolenmijn en tevens

"elke gegraven groeve". Het tweede en der-

de verschil betreft de wijze van ontstaan en

de latere functie; koeten zijn antropogeen van

oorsprong, kunnen met regenwater blijvend

gevuld raken en als drenk gaan fungeren, bij

kuilen is dat niet noodzakelijk.

De talrijke koef-toponiemen," voor zover zij

in het verleden een drenkfunctie vervulden,

hebben het zwaartepunt van hun geografi-

sche verspreiding in het oostelijk deel van het

onderzoeksgebied. In hetwestelijkdeel, met

name in het Belgisch deel van Limburg, is koef

als toponiem in de betekenis van een water-

houdend bekken onbekend.

Er bestaan slechts enkele simplexvormen van

het koe/-toponiem. Eén daarvan, Koulen, is

een gehucht Talrijke composita geven in het

eerste deel van hun samenstelling overvloe-

dige informatie over de ontstaanswijze en de

functie van de gegraven koel. De winning van

delfstoffen, leem, mergel, zand, stenen, kie-

zel, klei, steenkool en ijzer(oer) worden met

name in toponiemen genoemd. Eveneens

met een vooropgezette bedoeling gegraven,

zijn de pryekoe/en, begraafplaatsen voor kren-

gen, en de wo/fskoe/en, vangkuilen voor wol-

ven'' (zie figuur 4.S). Deze begraafplaatsen

hebben met het element water niets uit te

staan.

De drie volgende functies van een koe' heb-

ben wel op de een of andere manier te ma-

ken met water. De drenkfunctie van een koel

ligt voor de hand; vee wordt in samenstellin-

gen vaker genoemd. Secundair is hun bete-

kenis als reservoir voor bluswater, maar ook

die functie is begrijpelijk; tot diep in de negen-

tiende eeuw waren de meeste bouwsels op

het platteland immers uiterst brandbaar van-

wege hun strodak en houten skelet.

Brandpoelen en brandkoelen worden v

in dorpsreglementen genoemd en ;̂

hun onderhoud was een gemeen-

schapsplicht."'

poel met betrekking tot het conserveren van

hout. Dit gold niet alleen voor het construc-

tiehout voor vakwerkskeletten," maar ook

voor wilgetenen die in ondergedompelde

toestand gedurende een lange periode hun

soepelheid bleven behouden.''' Wilgetenen

speelden destijds een belangrijke rol als bind-

en vlechtmateriaal.

De namen van dieren die als eerste lid in sa-

mengestelde koe/-toponiemen worden ge-

noemd, kunnen in minstens drie groepen

worden verdeeld. De numeriek belangrijkste

wordt gevormd door veenamen. Mogelijk is

een drietal "Heerkuilen"''' te beschouwen

als afgesleten heerdkuilen en synoniem voor

veedrenk; een verklaring die uitgaat van de

((ands)heer ligt bepaald minder voor de hand.

Een tweede groep noemt waterbewoners

(onder andere eend, kikvors en bloedzuiger)

en een niet aan water gebonden vogelsoort,

met name de zwaluw, die alleen de modder

van de poelrand gebruikt om zijn nest te

maken. Een derde groep van diernamen die

met koe' zijn samengesteld en in toponiemen

zijn vastgelegd, omvat gravers (onder ande-

re konijn, das en vos), die door hun graafacti-

viteiten mogelijk de primaire veroorzakers

van de bodeminzinking zijn geweest. Voor

diverse "Wolfskuilen" is de verklaring "vang-

kuil" voor dit gevreesde en fel bejaagde dier

zeker juist.

De namen van plantesoorten die met koe/zijn

samengesteld, duiden op houtige pioniers-

soorten met een volksnaam of op een het

water geheel bedekkende waterplant. Ande-

re koel-topomemen geven, blijkens de bete-

kenis van het woord waarmee zij zijn samen-

gesteld, onder andere hun ligging aan bij een

karakteristiek landschapselement, bij-

voorbeeld een bepaalde boom of een

bepaalde weg. De overige poel-

\ \ en koelnamen die in het

2.4 Minder bekend dan de

functie van drenk en bluswaterre-

servoir is de functie van de dorps-

Karakteristieke veepoelbewonen: de
vroedmeesterpod en de reeibuikvuurpad.
Tekeningen van R. Wiiloclu.
Ot vroedmeesterpad dankt i(/n naam aan
het t̂rt dat de manmi/ti de mnowtn van
het wi/J}e overnemen, due om hun
achterpoten wikkelen en pa» het «voter
opioeken. wanneer de eitjes op het punt
ttaan om ut te komen. De (eel feviekte
onderii/de van de feeibuikvuurpod fungeert
ah waanchuwmf.' podden schenen heei vies
te smaken.

\
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f IGUUR 4 5 Een wotfUiufl. nosr ten

a/beelding uit ScHftijNt/MAKIAS / • » * . Met

behulp van een levend lokaal, een

Mepmechanlime en een diepe kul/ werden

•ra/ven gevangen. Hoetve/ de wolf vrfywel In

geheel Europo it uitgestorven, leeft li^n

naom In vele toponiemen voort.

gebied van onderzoek zijn aangetroffen, zijn

moeilijker te duiden.

3 Het substantief drenk geeft de

heerdgang-indicatieve functie in toponiemen

het meest duidelijk weer; drenken is immers

het causatief van drinken en betekent dus let-

terlijk "doen drinken". Uiteraard wordt hier

het doen drinken van vee bedoeld.

Binnen het onderzoeksgebied zijn weinig

drenk-toponiemen aangetroffen. Daarvan

zijn er enkele gelegen aan stromend water;

de rest heeft betrekking op poelen.

Minstens zo doorzichtig als drenk zijn de to-

poniemen "Koezoep" en "Kooywater".

Dumpe/ is etymologisch identiek met het

Hoogduitse Tümpe/ (= poel).

Afgezien van de al besproken namen voor

stilstaande wateren met een drenkfunctie,

zijn er nog enkele substantiva die in toponie-

men voorkomen en waarvan de betekenis

een stilstaand water inhoudt, namelijk

"wijer", "ven" en "vlas"." Het eerste bete-

kent ofwel een opgestuwde en lokaal verbre-

de beek bij een watermolen ofwel een kas-

teelvijver. Met een ven, plaatselijk in toponie-

men "vin" en "vlas" genoemd, elders in Ne-

derland "vies" of "fles", wordt een heide-

meertje bedoeld. Incidenteel zullen deze stil-

staande wateren ook weieens als drenk zijn

gebruikt, maar uit toponymische samenstel-

lingen blijkt dit niet.

i De toponymische woordvormdrenk

geeft van alle waternamen de duidelijkste in-

formatie over diens betekenis voor de dorps-

kudde. Drenken kunnen zowel aan stromend

water als aan stilstaand water zijn gelegen. In

beweide graslanden langs beken en rivieren

moeten zeer veel functionele drenken heb-

ben gelegen. Op de sterk water doorlatende

plateaubodems: is oppervlaktewater een

zeldzaamheid. Daarom zijn er op de plateaus

meer drenk-indicerende toponiemen ge-

vormd en bewaard gebleven. Het meest ka-

rakteristieke voorbeeld is het moor/meer-

topomem. de oorspronkelijke naam voor

een halfnatuurlijk regenwaterbassin, waar-

omheen een nederzetting kon ontstaan In

een latere fase van de geschiedenis van die

woonkern wordt de naam voor de dorps-

poel toegepast voor de open plek rond de

poel of zelfs voor de hele nedenetting ge-

bruikt. Het feit dat minstens zes nederzettin-

gen zijn vernoemd naar de centraal gelegen

maar of meer en minstens net zoveel neder-

zettingen een centraal gelegen pleintje met

de naam moor bezitten, toont niet alleen de

vitale functie aan van de dorpspoel, maar zou

tevens een indicatie kunnen zijn voor de hoge

ouderdom van het woord in die betekenis.

De meeste poelen en water bevattende kul-

len danken hun ontstaan aan bewust graaf-

werken dateren hoogstwaarschijnlijk uit een

latere periode. Dat laatste geldt zeker voor

de kleine drinkpoelen in standweiden. Tegen

het einde van de negentiende eeuw is de poe-

lendichtheid in het gebied van onderzoek

zeer groot (zie figuur 4.6). Vanaf die tijd ver-

dwijnen de grote dorpspoelen en andere

gemeentepoelen; rond 19S0 hebben nog veel

standweiden een drinkpoel. Sinds 1980 wor-

den de nog overgebleven exemplaren wet-

telijk beschermd, niet alleen vanwege het feit

dat deze kleine landschapselementen karak-

teristiek zijn voor het plateaulandschap, maar

ook omdat zij een aantal met uitsterven be-

dreigde diersoorten kunnen herbergen.

Deze en nieuw gegraven dan wel gerestau-

reerde poelen worden momenteel onder-

houden door gemeenten overkoepelende

organisaties.

NOTEN

1 KNAinNl9n.pl.
2 Zie tabel 4 1. Een typticne touw Hjt w VHjtlngen, v#r*

getl|k H A C M N O I M l , een t/kml In Meenten, verge-

ll|k D M et al 1977 en een typruna ie Margraten. vw-

fell|k Heldendal In Bl|drtge lot de hlitorle van Mar-

graten 1 9 »

.1 H A C K I N G 1982 en figuur 4 I.

I Zie libel 4 2

.*> G o o t t l N l t N G l t l I N 1972. p 19$.

(> Btydrage tot dehlitoüe van Margraten 19(3, pp 17]-

I7S

7 Kaart "Inventarliatie poelen" in het Nationaal land-

ichtp Mergelland, |uli 1987. Uitgave Natuui >, Milieu-

en Faunabeheer, Archief N.M.F., Maastricht. Zie

ook V A N DER B U N D 1964.

It Zie tabel 4.3.

<> SCHRI|NEMAKERS 1986

II) PHILIPMNS 1983, p 290

I I HlUEGERS 1987.

12 Zie ubcl 4.3, nr 79-83.

13 Zie tabel 4.3, nr 27-29.

14 Zie tabel 4.4.

FIGUUR 4.6. Een voormalige drinkpoel voor het vee, omgeven door knotwlfgen,

in een ttandwelde tuuen Bergenhulzen en Terfmden. Foto van de auteur,

februari 1969. De plaat! van deze voormalige poel wordt nog verraden door

de aanwezigheid van de vier knotwllgen, die de poel tegen uitdroging moeiten

beschermen.
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GROEN-TOPONIEMEN

, w/et^eer neet foe *& ^reune

/ z^etet te ia* neet?

' «ewre

Een oud Maastrichts kinderraadsel.

* T ••"*"' In Dittmaiers "Rhelnlsche Flurna-

men"^ worden van het toponiem Grüner Weg

de volgende betekenissen aangegeven: I)

"Grasbewachsener Weg... meist totlau-

fend... zum Vlehhüten freigegeben... 2) man-

cherorts der Leichweg... 3) aufgegebener al-

ter Weg, der zugewachsen ist: mehrfach Rö-

merstrasse".

Het Is vooral de laatste betekenis, die veel

lokaal actieve toponymisten, dat wil zeggen

zij die de toponiemen van slechts één neder-

zetting beschrijven en verklaren, heeft aan-

getrokken. Diverse In Zuid-Limburg voorko-

mende groen-hodoniemen zijn veelal be-

schouwd als met gras overgroeide, verlaten

wegen, die in de Romeinse tijd een belangrij-

ke verkeersfunctie hadden.

"De hardnekkige neiging van de menselijke

geest om de dingen ouder te maken dan ze

zijn"'' heeft lokale historici en toponymisten

vaker parten gespeeld. Deze uitspraak met

een algemene strekking kan met enkele voor-

beelden worden geïllustreerd. De voor Zuid-

Limburg zo karakteristieke vierkante hoeve

met binnenplaats is niet direct af te leiden van

de Romeinse villa met atrium.' Onze "mer-

gelgrotten" blijken niet Romeins, maar hoog-

stens Romaans, dat wil zeggen middeleeuws

van oorsprong.'' De vele "kampen" in topo-

niemen zijn geen Romeinse legerplaatsen,

maar laat-middeleeuwse. door hagen omge-

ven akkers* en de sporen van een Romeinse

centuratio in Zuid-Limburg blijken een illu-

sie.'

Ook de Romeinse oorsprong der groen-ho-

doniemen wordt in de recente toponymi-

sche literatuur ernstig betwijfeld. Schrijne-

makers* wijst op een verschil tussen ener-

zijds groene wegen en anderzijds groene stra-

ten. Hij komt tot de conclusie dat alleen de

laatste van interlokale betekenis kunnen zijn

geweest en mogelijk van Romeinse oor-

sprong zijn; groene wegen stellen daarentegen

onbeduidende veldwegen voor en dateren

uit een betrekkelijk recente periode. Mole-

mans" heeft onlangs in uitvoerige toponymi-

sche beschrijvingen en voorzichtig gestelde

verklaringen veel groen-hodoniemen uit Bel-

giseh-Limburg van topografische details

voorzien: ze monden uit in bossen, beemden

of heiden. Nergens vermeldt hij deze wegen

als Romeins van oorsprong.

Dit onderzoek poogt, in navolging van bo-

vengenoemde auteurs, de in Zuid-Limburg

talrijk voorkomende groen-toponiemen te

plaatsen in een landschaps-oecologisch ka-

der, waarbij richting, doel en oorsprong in

samenhang met het omringende landschap

en het agro-pastorale gebruik daarvan wor-

den onderzocht. Vanuit dit verband wordt

gepoogd een betekenisverklaring te geven.

X Afgezien van de combinaties met

-straat, -weg en -wegsken, komt het adjectief

groen, groene of groenen meermaals voor als

eerste lid van een toponymische samenstel-

ling. Als tweede lid werden genoteerd:'" do',

rein (~ grens), boord (= zoom of grens), borg

(= berg?), beemden, hei, ve/dje en graaf (=

berm).

Blijkens bovenstaande gegevens, die delen

van het landschap voorstellen die niet wor-

den geploegd, heeft het adjectief groen in de

toponymie betrekking op (permanent) gras-

land. Dit waarschijnlijk in tegenstelling tot

akkerland, dat periodiek wordt geploegd en

dus regelmatig een andere kleur dan groen

heeft.

In elk geval heeft de Nederlandse term groen-

land en het Hoogduitse equivalent daarvan.

Grüntond." in de historische agronomie alge-

meen ingang gevonden en betekent hier

"grasland" of. meer specifiek, "grasland langs

waterlopen in gebruik als hooilanden met

nabeweiding dan wel uitsluitend als beweide

gronden". De betekenis van het substantief

groen in Zuidlimburgse toponiemen sluit hier

volledig op aan.

Binnen het onderzoeksgebied kan een twee-

tal geomorfologisch sterk van elkaar verschil-

lende groenlandtypen worden onderschei-

den, die echter in een opzicht met elkaar

overeenkomen, namelijk vanwege hun onge-

schiktheid als akker. Tot het eerste type be-

horen vochtige en produktieve graslanden

langs waterlopen. In de toponymie staan deze

bekend onder de namen broek, beemd, pos,

breuf en dergelijke, die als akker ongeschikt

waren vanwege hun periodieke overstro-

ming. Het tweede type groenland is gesi-

tueerd op de steile plateauranden en is om

die reden ongeschikt voor landbouw. In de

Zuidlimburgse toponiemen staan deze

groenlanden bekend onder de benamingen

hei of berg. Omdat de meeste groen-toponie-

men zijn gelegen in alluviale situaties, zijn dit

de groengronden bij uitstek.

,3 Binnen het kader van deze studie is

het onmogelijk de 28 Zuidlimburgse groerv

straten en de 43 groenfe) wegen in hun geogra-

fisch en sociaal-historisch kader te plaat-

sen.'* Slechts enkele groenstraten en -wegen

worden hieronder uitvoerig besproken. Van

de overige groen-toponiemen worden deze

historisch-geografische gegevens in de vorm

van een tabel beknopt weergegeven (zie ta-

bel 5).

Dank zij enige gedetailleerde kaarten uit de

achttiende en negentiende eeuw van het ge-

bied rond Kloosterrade, momenteel beter

bekend onder de naam Rolduc. en dank zij de

uitvoerige beschrijving van dit gebied door

Schrijnemakers,'' kan een duidelijk land-

WGUUR 5 I
De Groenitroot of
Kfoosterveewef ron de
obdijhoeire KJoosterro-
de (RoWuc). affebeeM
op de TVonchotfcoort
O« Groen rtroot ftond
detti/ds b**end ofK*er
de noam KJooster-
>ee«reg en rerbtndt de
westoflen vofi de

typen ron beweide
ffiMiveit, onder
heiden, beemden en
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Geleen

Lutterade Geleen

I
— Munstergeleen >

Munstergeleen Wintraak

> i«"->,V—™—I , ~
• •' beek | ,

heideschraalland ' akkers ' beemden beemden akkers* heideschraalland

F/CL/Ufl 5.2. De symmetrie van twM beekdalnedenettingen: Gefeen «n
Munsterge/een met hun sotellletnederzettlngen In het da/ van de Ge/eenbeek.
O* beek vormt de iche/d/ng tuiten twee symmetrische landschappen, d/e op
Identieke wl/ze werden beheerd.

schaps-oecologisch beeld worden geschetst

van een groenweg.

Een gedetailleerde kaart, daterend uit de ja-

ren 1775-1776, vermeldt "Grünen Weg" als

de naam van de weg die, komend vanuit de

abdijhoeve, kaarsrecht naar het noordwes-

ten verloopt (zie figuur S. I). De functie van

het gebouwencomplex, waar deze "GrUnen

Weg" begint, wordt op een andere kaart na-

der gepreciseerd als een grote schapenstal en

(runder)stallen. De kaarsrechte weg wordt

echter op deze kaart als de Kloosterveeweg

aangeduid.

De ligging en de bestemmingen van deze

groernveg. alias veeweg van de abdijhoeve,

kunnen op de Tranchotkaart uit 1805 nader

worden bestudeerd. De weg in kwestie ver-

deelt het plateau van Kloosterrade in twee

gelijke helften. Hij passeert, komend vanuit

de hoeve, eerst het akkercomplex Kloster-

ratherveld, waar na de oogst beweiding kon

plaatsvinden en komt aan een viersprong met

een "Lindebaum". Dit is een oriëntatiepunt.

Vanuit dit punt verloopt een weg naar het

westen, die uitmondt in het Teutelbroek,

volgens de Tranchotkaart een complex van

zowel vochtige (broek)graslanden langs de

Anselerbeek als van droge, heischrale gras-

landen op de plateauranden. De momenteel

nog overgebleven restanten van deze vege-

tatietypen, met name die van de Peschbeem-

den langs de beek, zijn bijzonder soortenrijk

en indiceren een langdurige extensieve be-

weiding.'* Overigens, ook het toponiem

Peschbeemden verraadt de voormalige be-

weiding in kuddeverband.'' Vanaf de vier-

sprong noordwaarts verenigt de "Grünen

Weg" zich met de Koestraat en mondt uit in

"Chèvremonterheide", een toponiem dat,

wat het eerste deel van die samenstelling ook

moge betekenen."' op (voormalige) bewei-

ding in kuddeverband betrekking heeft. Zo-

wel ten noorden als ten oosten van de vier-

sprong liggen bossen, respectievelijk Op den

Klosterbosch en Klosterbosch, beide omge-

ven door hagen, behalve op die punten waar

de wegen deze bossen aansnijden. Ook bos-

sen werden (periodiek) beweid.

De bovengenoemde "Grünen Weg" is een

duidelijk voorbeeld van een heerdgangroute

FIGUUR 5 J .
Groen-toponfemen 61/
Geleen, oangegeven
Op de Kuyperkoart uit
1169. De Groenstraat
van Lutterade vormt
de verbinding tussen
de nedenettlnf en de
graslanden langs de
beek. Hier lag een
drenk. De Groenstraat
van Geleen verbindt
•veneens het dorp met
graslanden langs de
Geleenbeek. De
Groene weg ten
noordoosten van
Geleen Is ge<egen In de
omgeving van een
historisch bekende
veeroute, die vanuit
Munstergeleen naar
de Groethel.

*£//^
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vanuit de abdij van Kloosterrade die op een

strategische wijze alle landschapseenheden

bestrijkt die voor beweiding in aanmerking

komen en die zi|n gelegen binnen het rechts-

gebied van de abdty.

• f . I In een monografie over de neder-

zetting Munstergeleen' • wordt informatie

verschaft over vier groenstroten en twee

groenvvegen. Aan deze zes groen-hodonie-

men kan nog een groenweg worden toege-

voegd, die door de landmeter Stroom wordt

opgegeven '•

Alvorens deze successievelijk te bespreken.

li|kt het nuttig een overzicht te geven van het

landschap rond Geleen en Munstergeleen.

Landschaps-oecologisch gezien, vormen de

gemeenten Geleen en Munstergeleen eikaars

spiegelbeeld. De woonkernen bevinden zich

op het middenterras van de Geleenbeek. die

wordt omzoomd door vochtige beek dalgras-

landen. Plateauwaarts liggen drogere gron-

den die eveneens werden beweid: de zoge-

naamde heiden en bergen. Op de Geleense

kant van het beekdal lag tot en met het begin

van de negentiende eeuw de legendarische

Graethei. aan de Munstergeleense kant de

Hondskerkerberg met plateauranduitlopers

naar het noorden en zuidwesten. Beide ge-

meenten omvatten, afgezien van de vroeg-

middeleeuwse dorpskernen voorzien van

een kerk. woonkernen van latere oorsprong,

zoals de ontginningsnederzettingen Luttera-

de (= kleine ontginning?) en Wintraak. bene-

vens eenzaam gelegen hoeven in het dal van

de Geleenbeek. De bewoners van al deze

kernen maakten op identieke wijze gebruik

van de delen van het landschap: de matig

vochtige, nooit overstroomde en vruchtba-

re dalgronden rond de nederzetting waren

bestemd voor de graanproduktie; de vochti-

ge, periodiek overstroomde graslanden langs

de beek fungeerden als hooilanden en wei-

deplaatsen voor het rundvee. De droge

schraallanden op de plateauranden aan de

periferie van de gemeente waren eveneens

weideplaatsen. maar meer geschikt voor

schapen dan voor rundvee (zie figuur 5.2)

^,<£• De binnen de grenzen van dit ge-

bied gelegen groenstraten laten zich in dit land-

schaps-oecologisch kader als volgt karakte-

riseren (zie figuur 5.3 en 5.4).

De Groenstraat van Geleen, al in 1378 ge-

noemd, vormt de voortzetting van de Dorp-

straat en verbindt de dorpskern met bewei-

de gronden langs de beek. Deze Groenstraat

vormt, gezien haar richting, oorsprong en

eind, zeker een heerdgangroute, maar zou

tevens een interlokale weg kunnen zijn, om-

dat zij over een lang traject het beekdal

volgt.'"

De Groenstraat van Lutterade Is, net als dl*

van Geleen, de voortzetting van de Dorp-

straat maar "gaat niet verder terug dan d*

Middeleeuwen".*" De straat vormde de di-

recte verbinding tussen de nederzetting Lut-

terade en het beekje, dat de dorpen Beek en

Neerbeek van hun naam voorziet. Daar kon-

den de Lutteraders hun vee drenken. De

Groenstraat van Lutterade was volgens dt

Tranchotkaart met hagen afgezet.

De toponlemen Drenkstraat. Groenstraat

(bij de hoeve Abshoven in Munstergeleen,

vermeld door landmeter Bollen in 1745)" en

Groene weg liepen vanaf de Geleenbeek bij

Abshoven in eikaars verlengde in oostelijk*

richting. Vanuit Abshoven kon men via d*

Drenkstraat het water van de beek en d*

daar gelegen vochtig* graslanden bereiken en

vla de Groenstraat en Groen* weg de dro-

gere graslanden van de plateaurand. D*

heerdgangen van Lutterade en Abshoven zijn

eikaars spiegelbeelden: een drenk aan de

flGUUR S.4.
Groen-toponfemen b//
Munitergefeen.
oongegeven op de
Kuyperfcoort uit (M9.
O« Groenstraot von
Muntt«rf «/««n vormt
•en »«rb(ndinf tuncn
het dorp en de
(roifonden lanji de
beek. De Groenttraat
en de Groene we| van
de herenhoeve
Abshoven /open fn
e/koon verlengde.
De route verbindt de
hoeve met weldegron-
den op de p/ateourond
aan de perf/erie von d«
gemeente en met de
beemden langs de
Geleenbeek. Een
andere Groene weg,
tussen Abshoven en
Alunstergeleen, /oopt
door het dof van de



PUBUCATIES NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP LIMBURG XL-I 1993

FIGUUR 5.5.

Grocnitratcn en
•wegen rond de vesting
Maastricht, ingete-
kend op de ChevaMer-
kaart uit / 74S naar
VAN EHAUN et e/. 1945.

De f roenstroten en
-wegen hebben een
rodfolr verfoop.

beek. een route waarvan een deel Groen-

straat heet. haaks staat op de hoogtelijnen

van het dal en die eindigt aan de plateauran-

den. waar droge graslanden voorkomen.

Tevens schijnt de Groenstraat van Abshoven

een deel te zijn geweest van het traject Maas-

tricht-Tüddern-Heinsberg. Dit deel werd in

de middeleeuwen en nog lang daarna de

(Maas)Trichterweg genoemd.

De Groenstraat van Munstergeleen is vol-

gens Schrijnemakers"'- "een straat in d« oude

kom van Munstergeleen die in onze tijd wil-

lekeurig aan de vroegere Kladderstraat is

gegeven". De naamsverandering lijkt toch

niet helemaal willekeurig. In de eerste plaats

vormde de bedoelde straat de verbinding

tussen de kern van de nederzetting en de

groengronden langs de beek. zodat kan wor-

den gesproken van een functioneel juiste

naam in landschaps-oecologisch opzicht Die

functionaliteit blijkt voorts uit de naam van

een verder gelegen verlengstuk, de nader te

bespreken Groene weg van Munstergeleen

en de opvallende symmetrie met de Groen-

straat in Geleen. In de tweede plaats lijkt de

omzetting van "Kladderstraat" naar "Groen-

straat" toch wel zinnig: het dialectische kW-
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dciefde f«n««nic.

Ocit Grewnstraot

OCfWVt Wl WC fc*l H W
r*rto*t lieh In d*

VMitroot. * « noar

groenland (= frastond)

(onp a> Maat

rarioopt. en t«4>

Bneitroat ( l m *

fonjwcfen oenoofoen

tot 4* IwwfaW

, die de
UnneWieJ ah einddoet

/*c**#-

der is een term die kan worden vergeleken

met het Nederlandse k/odder en ktodderen,

termen die kunnen worden geassocieerd

met modder of rundermest. De "Kladder-

straat" was waarschijnlijk synoniem voor

"Meststraat" en als zodanig tijdens het begin

van deze eeuw, toen de heerdgang was ver-

dwenen, "rijp" voor vervanging."'''

De Groene weg van Abshoven, een veldweg,

"draagt die naam al eeuwen"*' en vormt een

deel van de verbinding tussen de hoeve in het

dal, de akkers hogerop en nog verder de pla-

teaurand, waar, zoals overal elders in Zuid-

Limburg, schrale graslanden hebben gelegen.

Over een aanzienlijk deel van zijn traject is

deze Groene weg een holle weg. Min of meer

parallel aan de bedoelde Groene weg, die van

Abshoven komt en naar de schrale graslan-

den langs de plateaurand voert, ligt een an-

dere heerdgangroute. Deze met hagen om-

zoomde, deels holle weg komt vanuit Mun-

stergeleen en heeft, net als de Groene weg

van Abshoven, zijn eindbestemming in de

schrale graslanden op de plateaurand.

De Groene weg tussen Abshoven en Mun-

stergeleen bij de vroegere Keerbeemd en de

molens, heette in 1659 Kerckwegh." De

weg verbindt de hoeve met de parochiekerk,

maar loopt vlak langs en parallel met de beek,

waar vele toponiemen, zoals "Keerbeemd,

Drenk. Koekamp, Koebrug en Veewei" op

de voormalige functies van deze laaggelegen

groengronden wijzen. Beide namen voor de

weg in kwestie zijn dus functioneel in land-

schaps-oecologisch opzicht.

De Groene weg op de grens van Geleen en

Sittard lijkt een onbeduidende veldweg, die

over een afstand van nog geen honderd me-

ter de gemeentegrens vormt tussen de ge-

noemde gemeenten. Deze weg bevindt zich

precies op de plaats, waar men de ligging van

een zeer oude veeroute zou mogen ver-

wachten, namelijk tussen Munstergeleen en

de Graethei. Het op zijn minst uit de vroege

middeleeuwen stammende dorp Munsterge-

leen was namelijk één van de 14 kerspelen,

die beweidingsrechten bezaten op de uitge-

strekte plateauheide, die Graet werd ge-

noemd. Net als bij de overige 13 kerspelen

moet er een directe veeroute zijn geweest

tussen het kerspel Munstergeleen en de cen-

traal gelegen Graethei. Een kaart van de

Graethei, vervaardigd door Krings*' en ge-

baseerd op toponiemenonderzoek, geeft

deze situatie weer. De hierboven vermelde

Groene weg maakt het totale aantal van 14

veewegen compleet. Op een andere topo-

niemenkaart van dezelfde Graethei wordt op

precies dezelfde plek wel een Veeweg ver-

meldt" Er is bovendien nog een argument

om te veronderstellen dat het hier om een

deel gaat van de oeroude veeroute van Mun-

stergeleen naar de Graethei, namelijk de hol-

le vorm van de weg, geattesteerd door de

huidige benaming "Mooljweg", hetgeen duidt

op de lange en van steile kanten voorziene

vorm van een baktrog (= moolj).^*

T . J De onduidelijkheid rond de diver-

se kris-kras verlopende groensü-oten en -we-

gen bij Geleen en Munstergeleen wordt pas

opgelost nadat de patronen zijn gesitueerd in

een geografisch en landschaps-oacologlsch

kader. De oudste nederzettingskernen in htt

gebied. Geleen en Munstergelean, bezitten

beide een groenstroot, die als een heerd-

gangroute voor de dorpskudde van rundvee

te beschouwen is en de kern van de neder-

zetting verbindt met graslanden langs de

beek. De later gestichte dochternederzettin-

gen op het hoger gelegen plateau en in het

lager gelegen beekdal, respectievelijk Lutte-

rade en Abshoven, hebben binnen de gren-

zen van de gemeente dezelfde weiderechten

als de moedernederzetting. De functionele

namen voor hun heerdgangroutes zijn kopie-

en van die van de moedernederzetting. Dif-

ferentiatie in -straat en -weg is waarschijnlijk

het gevolg van verschillen in gebruik; voor

doorgaande routes wordt -straat, voor niet

doorgaande routes wordt -weg gebruikt. In

een nog latere periode, wanneer de heerd-

gang verdwijnt, vervaagt de betekenis van de

tot dan gebezigde heerdgang-indicatieve to-

poniemen.

Diezelfde tendenzen doen zich voor bij de

groenstroten en -wegen rond Maastricht, die

in de volgende paragraaf worden besproken.

V H P Sinds de bouw der stadsomwallin-

gen in de middeleeuwen tot aan de sloop er-

van tijdens de tweede helft van de vorige

eeuw, bestond de directe omgeving van de

vesting Maastricht uit open, niet geakkerde

gronden. Talrijke afbeeldingen uit die perio-

de kunnen dit illustreren.*''

De aanwezigheid van een grazig, vrijwel

boomloos gebied rond de stad was niet alleen
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het gevolg van een bepaalde verdedigingstac-

tiek van de vesting, die voorzag in een groot

open schootsveld voor de muren van de ves-

ting. Ook de periodiek sterk fluctuerende

stand van het Maaswater, vooral in het win-

ter-halfjaar, had een grondgebruik tot gevolg,

waarin voor akkerbouw geen plaats was, vee-

teelt werd toegepast en waar uitsluitend

grassen en kruiden voorkwamen die tegen

periodieke inundaties en begrazing bestand

zijn. Deze "wilde" groenlanden betekenden

voor de boeren, of liever voor hun vee, wel-

kome weidegronden. Vanuit hun nederzet-

tingen rond Maastricht dreven zij hun vee via

vaste routes naar deze gronden. De vijf Maas-

tricht straalsgewijs omgevende groenstraten

en -wegen stellen dan ook geen uitvalswegen

voor vanuit de stad, maar vormen de verbin-

dingen tussen de agrarische nederzettingen

rond de stad en de uitgestrekte, 's winters

overstroomde groengronden buiten de

ïtadsomwallingen.

Vanaf het midden van de vorige eeuw verlo-

ren de toen nog bestaande zes groenwegen of

-Kroten rond Maastricht hun oorspronkelij-

ke functie. Hun namen werden vervangen;

tlechts één groenstraat heeft de naamsveran-

dering overleefd, maar deze loopt nu dwars

door een woonwijk, die uit het begin van de

twintigste eeuw dateert. De nummers van de

hieronder vermelde serie groenstraten en -

wegen komen overeen met die van figuur 5.5.

1) De "Groenstraat" van Lanakcn, momen-

teel "Lanakerstraat", verbond het dorp met

de "Grote en Kleine Oo","' een "ooi" of ri-

vierdalgrasland aan de westoever van de

Maas ten noorden van de stad. Dit is momen-

teel een industriegebied.

2) De "Groenstraat" van Limmel, momen-

teel "Dolmansstraat", verbond Limmel met

de graslanden op de oostoever van de Maas

ten noorden van Wijck, waar woonwijken en

fabrieksgebouwen de plaats innemen van de

oorspronkelijke weidegronden voor de

dorpskudde van Limmel.-"

3) De uit de richting Am by of Rothem ko-

mende "Korte en Lange Groenstraat". min

of meer overeenkomend met de huidige

"President Rooseveltlaan", mondden uit in

de moerassige graslanden langs het beekje de

Kanjel ten noordoosten van Wijck.** De

Tranchotkaart vermeldt aldaar "pat", dat wil

zeggen pSturage, graslanden. Dit waren ge-

meenschappelijk beweide groengronden.

4) De "Groenstraat" van het buurtschap

Scharn, vermeld op de Tranchotkaart. is ge-

situeerd ten oosten van de Duitse poort in

de Wijcker stadsmuur, waar tot ongeveer

1900 regelmatig overstromingen plaatsvon-

den als gevolg van hoge waterstanden van de

Maas. Deze "Groenstraat" is nu een deel van

de "Scharnerweg".

5) De "Heerder Groenweg" (destijds

"Koystraat"), waarvan twee van elkaar geï-

soleerde delen nog bestaan, verbond de hier-

boven vermelde laagte in het Maasdal ten

oosten van Wijck met het dorp Heer. Moge-

lijk is deze weg synoniem met de in 1588 ver-

melde "Gruynstraat" van Heer.'"

6) Aan de Maastrichtse kant van de Maas lag

tenslotte de "Groenstraat" van Sint-Pieter,

tegenwoordig de "Burgemeester Ceulen-

straat", die het dorp verbond met graslanden

langs het riviertje dejeker, dat de Maastricht-

se stadsmuur aan de zuidzijde begrensde.'"

Het voormalige dorp Sint-Pieter is thans ge-

heel met de stad vergroeid.

O . I Het onderzoek naar de landschaps-

oecologische context van de overige groen-

toponiemen in Zuid-Limburg, waarvan de re-

sultaten hieronder worden samengevat,

moet worden gezien als de voortzetting van

dat van Molemans en Schrijnemakers, die

ervan uitgaan, dat niet alleen taalkundige of

historische, maar ook geografische en geo-

morfologische gegevens, zoals oorsprong,

richting en bestemming en dergelijke van

grof n-hodoniemen, gekoppeld aan gegevens

betreffende het voormalige, agro-pastorale

gebruik van landschapselementen, inzicht

kunnen verschaffen in de oorspronkelijke

betekenis van toponiemen.

Het geografisch begin van wegen, waarvan de

naam de woordvorm groen inhoudt, is meest-

al gelegen in een woonkern, dat wil zeggen

een dorp, een gehucht of een grote hoeve.

Met stellige zekerheid kan dit worden aange-

toond voor 70% der groenstraten en voor

78% dergroenwegen. Van het restant ontbre-

ken voldoende gegevens om dit te kunnen

stellen, dan wel geldt dat hieromtrent ondui-

delijkheid bestaat.

Voor groene wegsfcens (in totaal slechts zes

binnen het gebied van onderzoek)-*' geldt dat

de helft begint in een woonkern. Wanneer

het gaat om het beginpunt in dorpen of ge-

huchten, dan betreft het ofwel een pleintje,

soms driehoekig, soms een langwerpige

rechthoek, waaraan de kerk of de kapel, de

dorpsput en de dorpspoel zijn (of waren)

gelegen, ofwel is de groenstraat (of weg) de

voortzetting van een belangrijke straat in het

dorp.

Het einddoel of de bestemming van wegen

die het element groen in hun naam bevatten,

bestaat (of bestond) uit beweide territoria.

Deze regel geldt voor minstens 80% der ver-

zamelde groen-hodoniemen. In de overige

situaties kan het einddoel van de weg, een

beweid territorium, niet worden vastgesteld,

omdat de ligging van het groen-hodoniem niet

meer is na te gaan ofwel, omdat het einddoel

op de oudste topografische kaart niet als

groenland wordt aangegeven. Dit is het ge-

val bij een zestal plateaunederzettingen. Men

mag aannemen dat de groenlanden van deze

plateaunederzettingen al vóór 1800 waren

omgezet in akkers. De meeste "Groene weg-

skens" eindigen in de periferie van de ge-

meente; slechts in één geval kon daar een

heide worden gesitueerd.

Wat betreft de geografische voortzetting kan

het volgende worden opgemerkt. In veel si-

tuaties vormt de groenstraat of -weg slechts

een deel van de volledige heerdgangroute

(zie figuur 5.6). Hij verloopt tussen de neder-

zetting en de weidegronden. Er kan een an-

der heerdgang-indicatief hodoniem aan

voorafgaan of erop volgen, zoals een ho/(/e)-,

bree- (brede), hoog-, mestweg of-straat. Deze

zijn door hun vorm, breedte, aanwezigheid

van veekerende hagen of uitwerpselen karak-

teristieke heerdgangwegen. In enkele geval-

len is een veeweg of koestraot zelfs het syno-

niem voor of het vervolg van een groen-ho-

doniem.

Inzake de geomorfologische situering is het

opvallend dat minstens 32% van de wegen in

kwestie min of meer dwars staat op de hoog-

telijnen. dat wil zeggen dat ze stijgen of dalen.

Deze regel geldt voor nederzettingen die in

de dalen liggen en niet voor die op de pla-

teaus. De reden ervan is gelegen in het feit,

dat twee groengrondtypen te onderscheiden

zijn, die wat hun ligging betreft ofwel hoger

ofwel lager zijn gelegen dan de nederzetting

in het dal, te weten de vochtige beemden

langs de beek en de plateaurandheiden.

O . . Z Ondanks het feit dat groenstraten en

-wegen weieens worden verwisseld, meent

Schrijnemakers* verschillen waar te nemen

tussen beide hodoniemen: de eerste zouden

"bestraat". dat wil zeggen verhard zijn. Zij

kunnen interlokale routes voorstellen en van

een respectabele ouderdom zijn. Groene we-

gen daarentegen zijn onverharde, meestal

doodlopende veldwegen en slechts van loka-

le betekenis.

Het is weinig zinvol deze wegen te onderzoe-
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ken op hun bestrating Oudere kaarten ge-

ven geen of onvoldoende uitsluitsel over het

materiaal van het vroegere wegdek. Wel

kunnen ze worden vergeleken wat betreft

hun voorkomen in grote of kleine nederzet-

tingen, hun positie ten opzichte van het inter-

lokale wegennet en hun ligging ten opzichte

van de woonkern. In sommige gemeenten

komt de naam voor een route met daarin de

term groen twee keer voor. dat wil zeggen er

komt aldaar dan zowel een Groenstraat als

een Groenweg voor. Dit verschijnsel brengt

informatie aan het licht aangaande eventuele

verschillen in betekenis tussen beide hodo-

niemen.

Uit de bovenstaande gegevens die in tabel 5

zijn vermeld, kan het volgende worden ge-

concludeerd: de primaire betekenis van het

adjectief groen in een toponiem houdt ver-

band met "groengronden". Dit zijn weide-

gronden waar het vee, meestal onder leiding

van een herder, werd gehoed. Groensiroten

en -wegen zijn routes van nederzettingen naar

groengronden en dus heerdgang-indicatief.

Een groenstraat kan in een aantal gevallen

tevens samenvallen met een deel van een in-

terlokale weg. zijnde een doorgaande verbin-

ding tussen een aantal nederzettingen. Dit

zou het geval kunnen zijn voor de "Groen-

straat" van de gemeenten Berg, Bom, Geleen

en Ubach over Worms. De "Groenstraat"

van Ubach over Worms is tot een straatdorp

uitgegroeid.-''" In de meeste gevallen vormt de

groenstraat geen deel van een veronderstel-

de, oude, interlokale route. Geen enkele

groene weg valt samen met een dergelijke

route.

Groenstraten komen meer voor in oude

dorpen, dat wil zeggen nederzettingen voor-

zien van een kerk in 1800, dan in gehuchten.

Bij groen(e) wegen is die situatie juist anders-

om. Groenstraten behoren vaak tot het we-

genpatroon van de dorpskern. Groenwegen

zijn meestal perifeer in de gemeente gelegen.

Wanneer in een woonkern zowel een groen-

straat als een groenweg voorkomt, dan is de

-straat belangrijker voor het lokale verkeer

en vormt naast de verbinding van de kern met

de groengronden, tevens een verbinding met

een andere gemeente. Die doorgaande func-

tie heeft de groene weg niet. Groene weg-

skens zijn perifeer gelegen in de gemeente;

het zijn vaak doodlopende wegen.

Samenvattend mag worden gesteld dat in de

serie groenstraat -weg en -wegsfce de eerstge-

noemde naast de primaire functie van een

heerdgangroute, tevens een secundaire func-

tie als transportweg voor goederen of per-

sonen kan (of kon) vervullen. Bij groene we-

gen is deze secundaire functie nergens uit af

te leiden; bij groene wegsfcem. op grond van

hun perifere ligging, vhjwel uit te sluiten.
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MES/MIS-TOPONIEMEN, *
HEERDGANG OF KERKGANG?

rt zi/'n 500 #ge/^ee5t

en tot
Artikel lOurthetpachtcontrartvaneenlaathofteMargratenvan 14-10-1784.'

Veldnamen kenmerken zich onder

andere door hun regionaal beperkt, monde-

ling gebruik, een lage frequentie van het

schriftelijk gebruik en kunnen eeuwenoud

zijn. Deze gegevenheden hebben er soms toe

geleid, dat er opmerkelijke verschillen zijn te

constateren tussen de gesproken en de ge-

schreven vormen van een veldnaam. De ver-

schillen zijn weieens dusdanig groot, dat er

betekenisverschillen kunnen ontstaan tussen

de gesproken en de geschreven vorm. Een

enkel voorbeeld: het element mes in het to-

poniem "Mesweg", regionaal uitgesproken

als "mèsweech", zal in de gesproken vorm

bij de gebruiker van het regionale dialect on-

middellijk herkend en vertaald worden als

"mest", terwijl de nlet-dialectspreker het ele-

ment mes associeert met een instrument om

mee te snijden.

Een tweede valkuil voor toponymisten die op

zoek zijn naar de betekenis van hun studie-

materiaal, wordt gevormd door een ander

verschil tussen de schriftelijke en mondelin-

ge weergave van een woord dat in een topo-

niem ligt opgesloten. Dit probleem ligt in de

beperktheid van het aantal lettertekens die

tot de beschikking van een schrijver staan,

waardoor hij niet in staat is het woord fone-

tisch exact weer te geven. Ter illustratie: de

dialectische aanduiding voor het Nederland-

se substantief mest kan op een grove wijze

fonetisch worden weergegeven als mes. meis

of mees. maar de klinker wordt in het weste-

lijk deel van Zuid-Limburg minder gesloten

uitgesproken dan in de weergave mes en zou

kunnen worden genoteerd als mes, eventueel

als mis, of. zoals in het Hoogduits, Mess of

Mesz, terwijl in het oostelijk deel van Zuid-

Limburg de klinker lang wordt gerekt en in

de schriftelijke vorm mees of meis, eventueel

meys kan worden genoteerd. Kortom, sub-

tiele klankverschillen bemoeilijken de juiste

schriftelijke weergave, waardoor de beteke-

nis van het grondwoord dat in toponiemen

voorkomt, niet meer duidelijk is, met name

voor diegenen die niet op de hoogte zijn van

de regionale dialecten.''

I . Z Een derde probleem bij een verkla-

ring van de betekenis van begrippen in topo-

niemen schuilt in de betekenisevolutie van

het begrip als zodanig. Het dialectwoord mes

kan daarbij weer als voorbeeld dienen. Na-

dat de heerdgang ophield, verdween de mest

van het straatbeeld en werd in de vorm van

stalmest opgeslagen, die vervolgens door

kunstmest werd vervangen. Drijfmest is de

huidige vorm van het agrarisch nevenprodukt

"mès", een woord dat in de loop van de tijd

een duidelijke betekenisverschuiving door-

maakt.

Het substantief mès betekent in veel dialec-

ten van het onderzoek ook de dagelijkse of

wekelijkse eucharistieviering in de kerk; de

twee woorden zijn homoniem, dat wil zeg-

gen ze worden op dezelfde wijze uitgespro-

ken en geschreven, maar verschillen wat be-

treft hun betekenis.

Ofschoon de evolutie van mès in de zin van

"kerkelijke eredienst" ongetwijfeld op een

later tijdstip in de geschiedenis begint dan dat

van de eerste betekenis, geldt ook dat voor

dit begrip de inhoud van de betekenis in de

loop van de tijd verschuift van een alledaags

gebeuren, dat door velen werd bezocht, naar

een zeldzaam evenement, waaraan slechts

weinigen deelnemen. De langzame verschui-

ving van de inhoud van de twee homoniemen

is van invloed geweest op de begripsverwar-

ring, die in deze tijd is ontstaan.

In elk geval zijn, zoals hierboven is uiteenge-

zet, de regionale uitspraak, de schriftelijke

weergave, de historische en geografische

context en de betekenisverschuiving in de

loop van de tijd factoren, die bij de interpre-

tatie van toponiemen een belangrijke rol spe-

len.

Dit hoofdstuk zal zich in dit brede perspec-

tief met mes/mis- toponiemen bezighouden.

Eerst volgt een taalkundig overzicht van het

substantief mès, zoals dat wordt gebruikt in

de Zuidlimburgse dialecten, dan komen mest-

wegen, onmiskenbare heerdgangen dus, aan

de orde. Vervolgens worden eerst mis- en

meswegen besproken, die vroeger als mestwe-

gen werden geschreven. Daarna volgen an-

dere mes/m/s-toponiemen die. onder ande-

re vanwege hun geografische positie in het

landschap, onmogelijk iets met een kerkgang

te maken kunnen hebben. Dit hoofdstuk ein-

digt met een cultuurhistorisch overzicht van

heerdgang en kerkgang en de betekenis van

toponiemen die daaraan kunnen worden ge-

koppeld.

I • J In de inleiding van dit hoofdstuk

kwam al ter sprake, dat de dialecttermen mès

of mees, identiek met het Nederlandse mest

niet alleen variëren wat betreft de regionale

uitspraak in het gebied van onderzoek, maar

ook dat de in het Nederlands gebruikte let-

tertekens niet in staat zijn om de nuances in

de klinker juist weer te geven. Dit probleem

deed zich voor aan diegene, die voor het

eerst in de geschiedenis de mondeling over-

geleverde namen op schrift zette. De negen-

tiende-eeuwse scribent had de keuze ofwel

de dialectbenaming om te zetten in standaard

Nederlands of Hoogduits ofwel de dialecti-

sche vorm weer te geven met behulp van d«

hem ter beschikking staande lettertekens,

dan wel door middel van een extra medeklin-

ker aan te geven dat de daaraan voorafgaan-

de klinker kort moest worden uitgesproken,

een methode die ook in het Hoogduits ge-

bruikelijk is. Op deze wijze ontstonden res-

pectievelijk de "vertaling" mest- of mistweg.

de fonetisch weergegeven mis-, mes-, meis-,

meys- en mees-toponiemen en de van een

extra medeklinker voorziene me» - en

messwegen Al de hierboven opgesomde

varianten zijn in de toponiemenvoor-
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flGUUft&f.

froiif i In h«t
^f Rod» B M K

•taMvond*

IMé. Huldig* .n
»ro«f«r» straatnamen
n*ftiin*i*ii oon d*
oud* vtdrtf*»" vanuit
d* n*«*n*ttlng*n op
h*t elotxiu naar d*
v/*«d*grond*n In h»t
•al. OM il/n, g*iltu**rd
af **n detail van d*
Tranchotfcaart uit
KIM: ff» Gro*n* w*g
van Blng*lrad*, d*
VMKrodt Dr»«f *n
Khtln* dr»*f van
/ab**k. d* Br»d« w*g
van f ticnrad* *n
dl*m v*ri*ngd*. d*
MaaifNcht*rw*g van
Rath m*t **n hal
prof)«l. d* Gra«n« «v«f
van Schlnvcld «n
M»r*«ft»«li *n • •
M«alw«f van HouC
doamo Mliwvf #n
Oud* M l i n f
fanoffmd. E«n a««l van
d* huldig* Alliivag en
h*f f«h«l« ira/«cf van
d« huldlf* Oud*
/v1!sw*g. In (975 nog
Ai*ttw*g g*no*md,
tuu*n d* n*d*rt*ttlng
Hout *n Schlnvvld
s/oot aan b!/ d«
huldig* Gro*n« w*g
van Sch!nv*ld, dl*
•Indlgd* In d*
ultg*ttr*kt* grocnlan-
d«n aan d* Rod* B**(L

raad van het onderzoeksgebied aangetroffen.

^ . I "Mest-" of "mistwegen", het laatste

is de Hoogduitse variant van het eerste, ko-

men voor zowel binnen het gebied van on-

derzoek als in de daaraan grenzende delen

van België* en Duitsland. • Vroeger werden

"mistwegen" frequenter aangetroffen dan

thans: de dorpsplattegrond van Swalmen uit

1774 vermeldt vijf "mistweghen", die van het

nabijgelegen Asenray uit 1766 twee.' Ook in

Echt en Hillensberg kwam een "mistwegh"

voor.*" Op de huidige plattegronden van deze

dorpen zijn ze vervangen door andere na-

men. Van de gemeente Ünne werd in 1766

"den mestwegh" opgegeven, die nadien niet

meer werd vermeld." De "MestStrasse" te

Millen bij Sittard, vermeld op de Tranchot-

kaart, gaat over in de "Viehstrasse". Beide

straatnamen zijn veranderd. Te Ubach over

Worms bestond het toponiem "Aan de

Mestweg", de weg zelf werd als "Meszwegh"

aangeduid. Aan het begin daarvan lag de

dorpspoel." Te Benzenrade heette een der-

gelijke veepoel de "Meestkoel". De in 1925

nog als "Mestweg" genoemde route in Mer-

kelbeek heet later "Misweg"."' In Zuid-Lim-

burg bestaat er nog maar één "Mestweg", een

in het buitengebied van Schin op Geul gele-

gen veldweg.'"

In alle bovengenoemde wegnamen komt (of

kwam) dus het substantief mest of mist voor.

Beide termen zijn. naar respectievelijk het

officiële Nederlands en het Hoogduits, cor-

recte vertalingen van de namen van wegen,

die in het plaatselijk dialect een iets andere

schrijfwijze zouden hebben gehad. Momen-

teel zijn deze mestwegen op één na allemaal

verdwenen.

Ondubbelzinnige synoniemen van mestweoen

bestaan echter nog wel. maar hun oorspron-

kelijke betekenis is verzwakt. Zo wijzen

"Flatter-, Kladder-, Klater-, Vuil- en

Drekstraten of -wegen"'' eveneens op de

aanwezigheid in vroeger tijden van uitwerp-

selen op die delen van het dorpswegenpa-

troon, waarlangs de (koe)heerde dagelijks

letterlijk haar spoor trok, hetzij naar het

groenland langs de beek, hetzij naar de dro-

ge graslanden op de hellingen van de plateaus,

die als heiden of bergen bekend stonden. De

in deze samenstellingen genoemde termen

missen in het huidig taalgebruik de gevoels-

waarde van een meststroot.

^ • ^ Er is een aantal directe aanwijzingen

dat ook mes- en miswegen of andere varian-

ten zonder t eertijds mestwegen (met t ) ' *

waren. Het hierboven aangehaalde voor-

beeld van de tegelijkertijd naast elkaar voor-

komende toponiemen "Aan de Mestweg" en

"Meszweg" in Ubach over Worms kan dit il-

lustreren.
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FIGUUR 67 M«(t)-toponlemen In de femeente Berg, gesitueerd op een topofro/lfche koort uit l>50. In relotfe tot de voormalige
heerdfonfen In dele femeente. De gemeentegrenzen van Berf zl/n met een onderbroken Il/n aangegeven. Binnen de gemeente llffen
de woonkernen Ceulhem (X), Vilt (C), de Plenkert (O) en drie kernen van Berg (BI, 82 en B3). De kern BI Is f eieren rond het p/e/nt/e
"Op de Biel", B2 rond het plein "de Schone Poel". E/ke kern II met een of twee wegen, die een heerdgang-lndicotleve naam bezitten,
verbonden met een deel van het areaal ichraallond (horizontooi gearceerd) binnen de gemeente. Behalve de Crete hel (= Berger- en
Vlfterhel) (14), laf en er meerdere ichrooffanden lanfi de grenzen op de plateauranden: Aleensener- (I) en Koyerhelde (2), Ravens
dries (3) en Gemeynen drlei (4), 't Het/e (5), Beme/erhel (6), Meerkoul. een drenk (7), Mestberg of Mesberf (I), Kleine helde (9),
BlIJerhelde (10), Blettmoef of Byeiserborn, Blsmer, Byessemer (= koemoor, -bron of-grens?) ( I I ) , Kaberg of Couberg (= koeberg?)
(12), Wolfidrlei (13), Geulhemmerhelde (15), vVIppertse helde (16), Op den Dries (17) en rïlterhelde(weg) (IS). Ook de nederzetting
Terbl/yt bezat weiderechten op de plateaurand en woi met deie weldegronden vlo heerdganfwegen verbonden.

In een aantal geografische situaties vormen

"mes-" of "miswegen" aantoonbaar delen

van een gemeentelijke heerdgang of waren in

het verleden als mestwegen bekend: de hui-

dige "Misweg" van de gemeente Merkelbeek,

op de stafkaart van 1925 nog als "Mestweg"

aangeduid, loopt vanuit de nederzettingskern

Hout-en-Doeve in een noordoostelijke rich-

ting, mondt uit in de "Groenstraat" en ein-

digt in de rond 1800 nog bestaande, uitge-

strekte graslanden langs de Rode Beek (zie

figuur 6.1).

De nu niet meer bestaande "Meszwegh" of

"Mestweg" te Ubach over Worms met de

daaraan gelegen "Meesepool" in het dorps-

centrum, heeft dezelfde richting als de wel

nog bestaande "Veeweg". die de verbinding

vormde tussen het dorp en het deel van de

hei, die tegenwoordig "Brunssummerhei"

heet en waar eertijds ook de bewoners van

Ubach over Worms weiderechten bezaten.

De "Blijer Mesweg" vormt weliswaar één van

de verbindingen tussen Terblijt (zonder

kerk) en het kerkdorp Berg. maar doorsnijdt

tevens de tussen beide nederzettingen gele-

gen beweide territoria "Mesberg" (ook ge-

schreven als "Mestberg") en de "Kleine Hei-

de" (zie figuur 6.2).

In dezelfde gemeente Berg bestaat nog een

"Mesweg", ook als "Meesweg" bekend, die

een deel vormde van de heerdgang tussen de

oude kern van Berg en de "Grote Heide".

Parallel hiermee en eveneens het dorp met

de heide verbindend, verloopt de "Vee-

straat". Via beide wegen bereikt men het

kerkloze gehucht Vilt, destijds "Veld" ge-

noemd, gesticht op een deel van de "Grote

Heide".

Iets dergelijks doet zich voor ten aanzien van

de "Mesweg" te Eys, die via de beemden langs

de beek het gehucht Overeys verbindt met

het kerkdorp. Uit de namen "Vilt", destijds

"Veld", en "Overeys" blijkt dat deze gehuch-

ten satellietnederzettingen zijn; het ene is

gesticht op het veld, aan de rand van de voor-

malige heide, het andere stroomopwaarts en

aan de overzijde van de beek in de eveneens

beweide beemden. Wellicht zijn de genoem-

de "meswegen" primair als mestwegen te

beschouwen en zijn zij pas in een latere pe-

riode geassocieerd met een kerkgang.

«3 Veel Zuidlimburgse hodoniemen

bevatten de term hoog of de pluralisvorm

hogen. Deze veekeringen langs de wegen in

of bij de nederzettingen moesten immers

voorkomen dat de dagelijks passerende kud-

de schade zou berokkenen aan gecultiveer-

de gewassen. Tot ver in de nieuwe tijd wa-

ren veekeringen immers meer bedoeld om

het vee buiten het omheinde gebied te hou-

den dan daarbinnen, zoals dat nu het geval is.

De verplichtingen tot onderhoud en herstel

van veekeringen zijn uitvoerig uiteengezet in

talrijke Wijsdommen, gemeentelijke regle-

menten opgetekend sedert de late middel-

eeuwen. In deze context past het toponiem

"Meshaag" bij Munstergeleen'' en de topo-

niemen "Holter Meszweg" en "Achter de

Hagen" bij Hulsberg.

De huidige "Meishagerstraat" te Munsterge-

leen - het toponiem "Meyshagen" komt al in

middeleeuwse bronnen voor - ligt nagenoeg

op dezelfde plaats waar de Tranchotkaart uit

het begin van de negentiende eeuw het to-

poniem "Meisag" situeert. In dit gebied wor-

den twee parallel verlopende holle wegen

afgebeeld, die de verbinding vormen tussen

het dorp aan de beek en de plateaurand waar,

zoals overal in Zuid-Limburg. schrale graslan-

den lagen.

Blijkens dezelfde kaart is ook de huidige

"Mesweg" te Hulsberg omzoomd met hagen.

De kadastrale benaming langs dit deel van de

Mesweg luidt "Achter de Hagen". De weg

vormt de verbinding tussen de laaggelegen

nederzetting en het plateau. In de late mid-
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deleeuwen stond de weg bekend als de "Hol-

ter Meszweg". Twee argumenten pleiten

verder voor "een mestweg van de nederzet-

ting Holt" (= Hulsberg): de schrijfwijze mesz

in het toponiem is dezelfde die voor mest

werd gebruikt. Daarnaast speelt het argu-

ment van bosbeweiding een rol. Beweiding

door rundvee van de op het plateau aanwe-

zige bosrestanten was regel. Na verdere de-

gradatie werd dit voormalige bos gerooid en

de nederzetting Arendsgenhout gesticht. Die

naam verwijst zowel naar de stichter als naar

het voormalige bos. Primair lijkt de "Holter

Meszweg" dus een veedrift; in een latere pe-

riode, na de ontginning van het bosgebied

waarop een nederzetting ontstond, werd de

voormalige mestweg gebruikt als de verbin-

dingsweg tussen de dochternederzetting en

het kerkdorp, uiteraard voor kerkgang ge-

bruikt en geïnterpreteerd als een misweg.

T In het voorafgaande werd betoogd

dat mes/mis-toponiemen hun betekenis ont-

lenen aan mest en dus als heerdgang-indica-

tieven moeten worden opgevat. In het on-

derstaande wordt uiteengezet, dat er een

negatief verband bestaat met m/s in de bete-

kenis van een kerkdienst, zoals door diverse

auteurs werd verondersteld.

Op de eerste plaats zijn de huidige mes/mis-

hodoniemen merendeels geen verbindings-

wegen tussen kerkdorpen en de daaronder

ressorterende gehuchten zonder kerk. Daar

waar dat wel het geval lijkt te zijn. zoals te

Berg-Vilt. Berg-Terblijt. Eyj-Overeyi en

Hulsberg-Arendsgenhout, zou de oorspron-

kelijke veeweg later, behalve als veedrift, te-

vens als kerkpad kunnen zijn gebruikt tussen

het moederdorp (met kerk) en de dochter-

nederzetting (zonder kerk), gesticht op de

voormalige gemene weidegronden.

Op de tweede plaats moet het argument

worden vermeld dat mes/mis-wegen worden

gekenmerkt door een aanzienlijke wegdek-

breedte en een omzoming met hagen, die

eerder passen bij heerdgangwegen dan bij

een kerkgang, die meestal te voet plaats vond.

Als regel zijn kerkwegen smal. Het is type-

rend dat binnen het gebied van onderzoek

wel kerkstegen en kerkpoden zijn aangetrof-

fen, maargeen misstegen of mispoden. Boven-

dien ging men vroeger niet alleen ter kerke

om daar de mis bij te wonen; ook met ande-

re woorden aangeduide diensten speelden in

het sociale leven een rol van betekenis.

Tenslotte geeft de inhoud van een aantal sa-

menstellingen met mes of mis aan, dat hier

onmogelijk sprake kan zijn van een kerk-

dienst; bedoelde delen van de samenstellin-

gen blijken betrekking te hebben op ofwel

beweide territoria (-fcerg en -wrncfce/, het laat-

ste in de betekenis van een afgelegen hoek in

de gemeente) ofwel heerdgangroutes (-toog,

-weg, -gots en -grubbe) of veedrenken (-poe/.

s Het zou te ver voeren hier een ge-

detailleerd overzicht te geven van twee met

elkaar in verband staande historische proces-

sen, die hebben geleid tot een onjuiste inter-

pretatie van de mes/mis-toponiemen, name-

lijk de dalende omvang en afnemende bete-

kenis van de heerdgang en de daarmee sa-

menhangende verschuivingen in de waarde-

ring van het produkt, dat de akkers vrucht-

baar diende te houden. Hier wordt volstaan

met een summier overzicht (zie figuur 6.3).

Vanaf de late middeleeuwen en het begin van

de nieuwe tijd verdwijnt geleidelijk de ge-

meenschappelijke dorpskudde, bestaande uit

grootvee onder leiding van de heert (koeher-

der) en kleinvee onder leiding van de sche-

per (schaapherder). De privatisering van de

oorspronkelijke beweide gemene gronden

en de introductie van braakgewassen zijn

daarvan de belangrijkste oorzaken. Tussen

1500 en 1800 werd de "Flurzwang" geleide-

lijk afgeschaft en zijn de dorpskudden, wei-

dend op de stoppelvelden en nog resteren-

de groengronden, een zeldzaam verschijnsel

geworden. Even later worden de driesgron-

den permanent in cultuur gebracht en de ge-

mene gronden bebost. Zij werden van bewei-

ding uitgesloten. Tegen het einde van de vo-

rige eeuw resteerden nog slechts enkele

schaapskudden in plateaurandnederzettin-

gen en in de dorpen aan de zoom van laag-

landheiden, terwijl rundvee in kuddeverband

alleen nog voorkwam in het Maasdal en in de
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FIGUUR 6.4.

Boer Meen uit Zussen (België), in
19V0 trots poserend voor de
mesthoop op de binnenp/ooo ron
zi/n hoeve, gelegen in de omgeving
van de Misweg, desti/ds Mestweg.
Voor hem (en zi/n voorouders^ was
de geurige mesthoop vlak voor zi/n
voordeur een teken van we/voort.
Hoe hoger de hoop, des te meer
"brood op de plonk". De huidige
bio-industrie worstelt met de
problemen van de mestoverschotten,
overbemesting, mestquota, zure
regen en grondwaterverontreinfging.
Tegen deze achtergrond is de
omzetting van Mestwegen naar
Miswegen heel begri/peli/k.

bovenloop van het Geuldal. Even na 1900 valt

het doek voor de heert en enige decennia

daarna dat voor de scheper.

Gedurende vele eeuwen vormde dierlijke

mest, eventueel vermengd met en vastge-

houden door afgestorven plantaardige be-

standdelen, vrijwel de enige toevoeging op de

akkers. Tijdens de nieuwe tijd werd het ge-

bruik daarvan geïntensiveerd en steeds vaker

werden substituten aangewend in de vorm

van stadsafval en produkten van industriële

herkomst.'' Het einde van de vorige eeuw

bracht de synthetische kunstmest, die een

enorme revolutie betekende in de agrarische

bedrijfsvoering, maar waarvan de effecten

pas op grote schaal zichtbaar werden na de

eerste helft van deze eeuw. Het gemengd

bedrijf, met zijn vanzelfsprekende mestvaalt

direct voor de voordeur, is momenteel defi-

nitief vervangen door een vorm van bio-in-

dustrie, die gigantische mestoverschotten

produceert, deze als drijfmest onzichtbaar

opslaat in gierkelders, deponeert in centraal

gelegen, maar aan het oog onttrokken mest-

banken of geruisloos en onzichtbaar laat ver-

dwijnen via het riool. Onoplosbare mestpro-

blemen, waarvan de zure regen er slechts één

is, kenmerken de Zuidlimburgse landbouw

van na 1970; mest is van een zegen een vloek

geworden.

Tegen de achtergrond van deze gegevens viel

er bij de plattelandsbevolking een verschui-

ving te constateren in de attitude ten aanzien

van mest. Met het verdwijnen van de uit-

werpselen op de oude heerdgangwegen wer-

den de mestwegen op een voor de hand lig-

gende wijze vervormd tot, of abusievelijk

geassocieerd met miswegen en vervolgens

als kerkpaden geïdentificeerd (zie figuur 6.4).

O In het bovenstaande werd de stel-

ling geponeerd dat mes/mis-toponiemen en

-hodoniemen moeten worden geassocieerd

met mest. in de betekenis van dierlijke uit-

werpselen (met name van koeien in kud-

deverband) en dus als heerdgang-indicatie-

ven moeten worden beschouwd.

Met grote waarschijnlijkheid kon worden

aangetoond dat een associatie met een mis in

de betekenis van "kerkdienst" in de meeste

gevallen moet worden verworpen. Kerk-

hodoniemen (Kerkwegen. -straten, -paden

en -stegen) zijn in het gebied van onderzoek

wel geattesteerd. Naar analogie daarvan zou-

den om diverse redenen alleen mispaden,

-stegen of -weg/es kunnen voorkomen; van

deze groep is uit het gebied van onderzoek

slechts één voorbeeld bekend.'*

De identificatie met de voornaam "Meys".

een verkorting van Bartholomeus of Remi-

gius, is onwaarschijnlijk."* Hetzelfde geldt

voor de verklaring van "Mis(t)weg" als "ein

gemeinschaftlicher. zwischen den Aniiegern

sich erstreckender Feldweg zum Mistfahren

benutzt". Maar deze verklaring uit het Rijn-

land'' gaat wel uit van het begrip mest. dat

aan de basis ligt van de in dit hoofdstuk be-

handelde groep van toponiemen.

NOTEN

1 Bijdrage tot de historie van Margraten 1983, p. 145.

2 Zie onder andere NOTTEN 1974, p. 20.

3 MOLEMANS EN PAUUSSEN 1976. onder andere p. 66

en Molemans en Mertens 1982. p. 234.

I DITTMAIER 1963. p. 205.

5 GERAEDS EN CuSTERS 1983 en tabel 6.1

<> WELTERS 1923 en VROMEN 1972.

7 NISSEN 1977.

K Zie tabel 6.1.

•> Zie tabel 6.3. nr 4

10 In het Gerendal (gemeente Schin op Geul), zie SAN.

I 1 Zie abel 6.2.

12 Zie tabel 6.3.

13 Zie tabel 6.4

11 JANSEN 1982a. p. 289.

I .« Dit is het "miswegje" te Vlijcingen. een voetpad tus-

sen het gehucht Laefelt en het kerkdorp Vlijtingen.

ZieHACKENG 1982

16 H A R T M A N N 1986. p. 133

17 DITTMAIER 1963. p. 205.
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DRIES-TOPONIEMEN EN HET
DRIESLAGSTELSEL

y , o/Vu/Kc^en /oef men

mt /tan/t speren em/e eeny'aer int 5<?em£rAcperett

Van de opbrengst van driesen behoeven voorlopig geen tienden te worden betaald:

een stimulans tot ontginning.'

Ofschoon de term dr/es in oude Ne-

derlandse teksten wel voorkomt, is hij in het

huidige Nederlandse taalgebruik allang ver-

dwenen. In de dialecten van de Zuidlimburg-

se plattelandsbevolking komt de term dries

wel nog voor. De betekenis van dries is

"braak", In de zin van "braakliggend land" of

• • n "perceel slechte grond dat voorlopig al-

laan voor bewciding in aanmerking komt".

Om die reden zijn toponiemen, waarin het

element dries voorkomt indicatief voor

heerdgang; braakliggende gronden werden

niet omheind en konden door het vee onder

leiding van een herder worden beweid.

Het dries-toponiem komt veel voor in het

gebied van onderzoek en heeft niet uitslui-

tend betrekking op onvruchtbare gronden.

Ook dorpspleintjes en percelen grond aan de

buitenzijde van stadsmuren lagen "dries" en

werden met deze term aangeduid.

Dit hoofdstuk houdt zich niet alleen bezig

met de agro-pastorale betekenis van het

eeuwenoude woord dries in Zuid-Limburg en

in gebieden daaromheen; ook het agronomi-

sche begrip driesfagste/set, dat pas in de vori-

ge eeuw werd geïntroduceerd, komt aan de

orde. Juist in verband met dries in de beteke-

nis van "braak" zou men zich kunnen afvra-

HGUUR 7 /. De dries ah dorpsplein met drinkpoel en afsluitbare hekken, onder
ander* M gebruik all verzamelplaats voor de dorpskudde, gereconstrueerd In
het openluchtmuseum Bokri/'k. Ofschoon In reel dorpspleintjes van nu de
drfnkpoelen en hekken li/n verdwenen, is de voormalige functie van het
plefnt/e als venamelplaats voor de kudde nog goed herkenbaar. In Bokri/fc l i jn
dete elementen wel aanweiig.

gen of een rotatiestelsel met een daarin op-

gesloten braakperiode niet meer de essen-

tie raakt van elk rotatiestelsel in de landbouw

dan een stelsel, gebaseerd op een cyclus van

precies drie jaar.

^ . I Het aantal dries-toponiemen bin-

nen het gebied van onderzoek is relatief

hoog; van de 160 enkelvoudige of samenge-

stelde dries-toponiemen binnen het onder-

zoeksgebied aangetroffen,^ betreft het me-

rendeel (65%) territoria of percelen die ver

buiten de kernen van nederzettingen, meest-

al aan de rand van voormalige heiden zijn ge-

legen. In een aantal gevallen (8%) vormt de

dries een pleintje in of aan de rand van een

nederzetting (zie figuur 7.1). Heel zelden

(2%) duidt het dries-toponiem een perceel

aan, dat is of was gelegen aan de buitenzijde

van een middeleeuwse stadsmuur (zie figuur

7.2). Vaker, dat wil zeggen in 12% van het

aantal gevallen, heeft het dries-toponiem be-

trekking op een hoeve of een groepje huizen,

die ver buiten een dorp met kerk zijn gele-

gen (zie figuur 7.3).

Het valt op dat "driesen", gelegen op een

grote afstand van nederzettingen, vaak gren-

zen aan destijds permanent beweide territo-

ria, die als "heiden" bekend staan. In deze

gevallen zijn zij gesitueerd op de plateaus. Een

dergelijke ligging geldt niet alleen voor Zuid-

Limburg, maar ook in Drenthe zijn "drieslan-

den" karakteristiek voor de periferie van de es

en vormen ze, ruimtelijkgezien, een overgang

van de oude landbouwgronden naar de heide.

Het waren gronden die slechts incidenteel in

cultuur werden gebracht. Ter illustratie kan

een tweetal kaartjes dienen van de ligging van

een aantal driesen in de gemeenten Nijswiller

en Ubach over Worms (zie figuur 7.4 en 7.5).
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Daar waar "driesen" zijn gesitueerd in allu-

viale delen van het onderzoeksgebied, geldt

eveneens de regel dat deze territoria in agra-

risch-economisch opzicht van marginale be-

tekenis waren. Dergelijke m de stroomdalen

gelegen "driesen" komen slechts zelden voor.

De dnes binnen een nederzetting is een plein-

tje, waarvan de vorm (driehoekig, vierkant of

langwerpig), de oppervlakte en de ligging ten

opzichte van de kern van de nederzetting (in

of aan de rand ervan) weinig essentieel li|ken

te zijn. eigenschappen die ook bij de goed

onderzochte dorpspleintjes uit Noord-Ne-

derland van weinig belang bleken. Essentieel

zijn wel. evenals bij de Noordnederlandse

brinken, de volgende onderdelen: een poel.

beweegbare afsluitingen ten behoeve van de

dorpskudde, een kapel of kerkje, de dorpsput

en een beplanting van bomen, binnen het

onderzoeksgebied meestal uit lindebomen

bestaande. Dergelijke pleintjes, afgezien van

dries ook biesft). plots, ptey of. elders, heuvel

of bnnfc* genoemd,' zijn binnen het gebied

van onderzoek karakteristiek voor nederzet-

tingen op de plateaus.

Met name in het zuidoosten van het gebied

van onderzoek komen diverse driesen voor

als aanduidingen voor een groepje huizen of

een enkele grotere hoeve. Vermoedelijk zijn

deze driesen als "Einzelhöfe" op te vatten,

gesticht op de voormalige gemene weide-

gronden. Hun wijze van ontstaan is dan waar-

schijnlijk analoog met de meer binnen het

onderzoeksgebied voorkomende "Heiho-

ven"' of paupernederzettingen, gesticht van-

uit een moederdorp, zoals bijvoorbeeld

"Heerlerheide".

In bodemkundig opzicht variëren "driesen",

voor zover het territoria buiten de nederzet-

tingen betreffen, zeer sterk; hun substraat

kan bestaan uit grove dekzanden (eolische

afzettingen uit het Pleistoceen). grinden of

zanden (fluviatiele sedimenten uit het

Pteistoceen), vuursteeneluvia (uitgeloogde,

oorspronkelijk mariene sedimenten uit het

Krijt) dan wel zanden of grinden van Tertiai-

re oorsprong. In één opzicht komen deze

"driesen" in hoge mate met elkaar overeen,

namelijk hun marginale agrarisch-economi-

sche betekenis voor de vroegere agrarische

landbouw.

^ . ^ De 160 binnen het onderzoeksge-

bied aangetroffen dnes-toponiemen kunnen

allereerst globaal worden verdeeld in sim-

plex- en compositavormen.'' Tot de eerste

groep behoren bijvoorbeeld "Op den

Dreesj". 'Ten Driessen" of "Dreeske". De

tweede groep, de samenstelling, is interes-

santer, omdat het ad|ectief of substantief dat

met dnes een samenstelling vormt, inlichtin-

gen kan verschaffen omtrent de hoedanig-

heid van de "dries". Tevens geeft het bestaan

van diminutief- dan wel compositavormen

binnen een gemeente aan. dat aldaar vroeger

meer driesen voorkwamen. Op grond daar-

van mag men aannemen, dat het aantal daar-

van binnen die gemeente (en dus in het hele

onderzoeksgebied) groter was dan het aan-

tal dat in deze studie is verwerkt.

Samenstellingen met de namen van planten

of dieren komen regelmatig voor In de serie

gedomesticeerde dieren wordt het schoop.

de schraalheidsindicator bij uitstek, vaker

genoemd dan andere gedomesticeerde her-

bivoren. Composita met niet-gedomesti-

ceerde dieren (onder andere hoos. wo/fen

roof) zouden kunnen wijzen in de richting van

een extensief beheer op deze perifeer gele-

gen gronden. De in samenstellingen genoem-

de vogelsoorten, alle zaadeters, leggen een

verband met een zeventiende-eeuws syno-

niem voor een dries, denigrerend als "vogel-

wey"* aangeduid. Driesen waren rijk aan on-

kruiden. De genoemde plantesoorten in sa-

menstellingen met dnes indiceren een exten-

sieve beweiding, een cultuur van hakhout of

braakgewassen. die karakteristiek zijn voor

onvruchtbare, stenige gronden. Samenstel-

lingen van dries met aanduidingen voor een

slechte bodemkwaliteit, zoals zuur, mager,

stenig of droog, zijn typerend.

C t # Een volgende serie bepalingen in

composita" duidt op eigendomsverhoudin-

gen: de term gemeen of behorende tot de ne-

derzetting X in samenstellingen met dries,

wijst op het oorspronkelijke, gemeenschap-

pelijke bezit van deze in landbouwkundig

opzicht marginale en of perifeer gelegen

gronden. De samenstellingen waarin kerke-

lijke en overheidsinstanties (kerk. klooster,

heer, gemeente of hun functionarissen (kos-

ter, gemeentebode, kapelaan) en Instellingen

(schutterij, armenbestuur) worden ge-

noemd, wi|zen in diezelfde richting; het It

bekend dat deze functionarissen en Instanties

bij de geleidelijke privatisering van de geme-

ne gronden een deel daarvan In eigendom dan

wel in erfpacht ontvingen."

Hetzelfde geldt voor dnes-toponlomen, die

betrekking hebben op een alleen gelegen

hoeve of een gehucht; waarschl|nll|k moeten

deze worden opgevat als geprivatiseerde

ontginningen op de voormalige gemene

gronden. De meeste dnesen, als aanduiding

voor een hoeve of gehucht, zijn dan waar-

schijnlijk analoog met de meer bekende hel-

hoeven en gehuchten met de naam heide.

Uit de betekenis der composita in dnei-to-

poniemen blijkt duidelijk een zekere schraal-

heid van het substraat; driesgronden waren

te onvruchtbaar om vrijwel permanent te

worden benut als landbouwgrond en moes-

ten daarom regelmatig braakliggen. Wel wer-

den zij benut als weidegrond voor de dorps-

kudde onder leiding van een herder tijdens

7.2. De dries o/i aanduiding voor braakliggende (rond aan de

buitenzede van de stodsmuur, onder andere in gebruik a/s weide- en

marktp/aots voor vee. Om strategische redenen moest het gebied rond de

vesting boomtoos zi/n. Evenmin kon hier akkerbouw worden bedreven, maar

deze brookf= dries)figgende gronden werden we/ beweid.
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de braakperiode en na de oogst van het om

de zoveel jaar geteelde graan. Tevens blijkt

dat driesen oorspronkelijk veelal tot de ge-

mene gronden behoorden.

Niet alleen blijkt de landschaps-oecologische

betekenis van de driesen uit de samenstellin-

gen, waarin het element dries in toponiemen

voorkomt. Historische aantekeningen, af-

komstig uit het gebied van onderzoek en

daarbuiten, laten weinig twijfel bestaan over

de marginaliteit van de "driesen". Het blijken

"...braakliggende gronden, spaarzaam be-

groeid met ruw gras en eigendom van de ge-

meente. De arme mensen die geen eigen

weiland hadden konden hun vee tegen een

kleine pacht op driessen laten grazen. De weg

die naar deze gemeene weideplaatsen voer-

de, heette van oudsher Vijehweg of Veeweg".

Elders vermeldt dezelfde bron: '" "...gebruikt

als weideplaats voor het hoornvee..., voor

schapen en geiten", "...bergachtige gedeelten

waar de grond bedekt was met stenen,

...voor bebouwing weinig geschikt" en

"...voor bebouwen te slegt, hoogstens kun-

nen zij dienen om dennebomen daarin te

zaayen". Volgens een andere b ron ' ' is een

dries "een veld dat minder geschikt was voor

de landbouw en meestentijds braak lag. Het

was gemeenschapsgrond en alle mensen

konden er hun vee, koeien, schapen en gei-

ten op laten grazen waarvoor meestal een

kleine vergoeding gevraagd werd. Na enige

tijd te hebben braakgelegen, werd de grond

bewerkt en rogge verbouwd".

De volgende omschrijvingen van "driesen"

hebben betrekking op gebieden rond Zuid-

Limburg. De omschrijving van een dries uit

het nabijgelegen Rijnland komt geheel met de

Zuidlimburgse overeen. Het is een "zeitwei-

se beackertes, nun aber für mehrere Jahre

unbebautes, brachliegendes, minderwerti-

ges, ausgewonnenes Ackerland, mit einer

spa'rlichen Grasnarbe bewachsen, deshalb als

Weide dienend oder zum Heuen".'-'

Een veel minder uitvoerige definitie uit de

Belgische Kempen luidt: "een benaming voor

grasland, waarop men (gemeenschappelijk)

vee mocht dri jven", ' ' en uit de Nederlandse

Kempen: "nu en dan eens gescheurd en na-

dat die eens of 2 jaar met rogge. I of 2 jaar

met boekweit zijn gesaait geweest, worden

die met haver en klaver gesaait en blijven dan

weder dries liggen".''

Zowel uit dries-toponiemen als uit (histori-

sche) omschrijvingen van driesen blijkt dat dit

woord synoniem is met "braak", waarop ge-

meenschappelijke beweiding plaats vindt en

die vervolgens, na het breken van de zode

7J.
Dries off hoevenoom
en ontf mnfngsneder-
zett'nf, ferticht op
perifeer in de
femeente fefefen
ichroa/lond (driet-
frond). Diverse
eenzaam felegen
hoeven danken hun
noom aan de
drieifronden, waarop
zi/ werden gesticht.
Voor de naam
"Heidehoeve" geldt
hetzelfde.

door de ploeg, wordt afgewisseld met een

periode waarin het perceel als bouwland fun-

geert. Nergens wordt in de cyclus weideland-

akkerland melding gemaakt van een periode

van drie jaar; kennelijk is de lengte van de

braakperiode afhankelijk van de natuurlijke

vruchtbaarheid van het perceel.

. 3 . 1 Landbouwhistorici hebben nooit

verband gelegd tussen de termen dries in de

betekenis van "braak" en rotatiestelsels: het

dnes/ogste/se/ is een "historisch landbouwsys-

teem dat een cyclische rotatie inhield van

twee graanjaren en een braakjaar". De term

moest zijn afgeleid van het telwoord drie en

het substantief s/og. Een stag zou zoiets als een

"groot perceel" moeten betekenen; het

dries/ogste/se/ zou een systeem zijn van drie

percelen die elkaar in de loop van drie ach-

tereenvolgende jaren cyclisch zouden opvol-

gen met eenzelfde gewas: wintergraan, zo-

mergraan en braak. In het onderstaande

wordt, na een analyse van de termen dries,

s/og en dries/ogste/se/. onderzocht of er een

ander verband zou kunnen bestaan dan dat

van het telwoord drie en het substantief stog

in de betekenis van "een perceel".

De boerenterm dries is ongetwijfeld zeer

oud, mogelijk zelfs van Keltische oor-

sprong.'* Sinds de negende eeuw is de term

bekend onder de schrijfwijze thriusco. Daar-

na wordt hij in andere vormen, waaronder

tnsc. dnsc en dries, regelmatig aangetroffen in

Vlaamse, Nederlandse en Duitse geschriften.

In Wallonië en in sommige delen van Frank-

rijk komt dries voor als trieu, tri of triche."'

In het huidige Nederlands blijkt de term ech-

ter uitgestorven of zeer verouderd, maar in

diverse Zuidlimburgse dialecten wordt het

woord dries tot op heden, alleen maar door

boeren gebruikt. ' ' In toponiemen van

Noordwest-Europa komt dries regelmatig

voor.

De betekenis van deze oude agrarische term

met een enorm verspreidingsgebied heeft

uitvoerige discussies uitgelokt. Enerzijds ge-

ven diverse idioomcompilaties van zowel his-

torische als huidige Noordwesteuropese ta-

len ' " en dialecten het idioom dries op en stel-

len het synoniem "periodiek braak" voor in

de betekenis van "rustend land", dat even-

tueel door onder andere schapen kan wor-

den beweid. Het zijn "inculte" gronden die

periodiek onder de ploeg vallen. In toponie-

men worden deze braakliggende en bewei-

de gronden nader gepreciseerd als weinig

produktieve akkers, tot bouwland omgezet-

te schrale graslanden, dorpspleintjes waar

onder andere de heerdgang begint en eindigt

en percelen gelegen aan de buitenzijde van

stadsomwallingen die om diverse redenen

braakliggen. Ook dit onderzoek wijst duide-

lijk aan. dat de grondbetekenis van de term

dries synoniem is met een bepaalde vorm van

"braak".

Nu wil het geval dat al in de Capitulare de vil-

lis sprake is van rotatieplicht met daarin een

braakperiode. Moet men die rotatie identifi-
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ceren met een cyclus van drie jaar, waarvan

er één een braakjaar is. zoals landbouwhisto-

rici gewoon zijn te doen? Of ts die verplich-

ting bedoeld om gronden periodiek braak

(dries) te laten liggen, alvorens deze opnieuw

met een graangewas te bezaaien? Gezien de

grote variatie aan substraatgebonden vrucht-

baarheid in het gebied, waarover de Capitu-

lare rechtsgeldigheid bezat, lijkt dit een stel-

ling die door oecologen zou kunnen worden

verdedigd.

In elk geval hebben taalkundigen, historici en

toponymisten naar een woordverklaring

gezocht, die de term dries in verband moest

brengen met het telwoord drie. De etymo-

loog Gysseling" poneerde in 1952 de stel-

ling, dat de oude vorm thriusco een "gesub-

stantiveerd telwoordcollectief' voorstelt en

dat dus de toponymische woordvorm dries

primair een driehoekig dorpsplein of een

driesprong van wegen zou betekenen. Een

dries als derde deel van akkerland zou volgens

dezelfde auteur secundair zijn.*" Het omge-

keerde van de laatste stelling werd echter

door de historicus Lindemans*' verdedigd,

maar ook hij ontkende evenmin dat er een

betekenisverband bestond tussen het tel-

woord drie en de oude boerenterm dries.

Dittmaier** deed dit pertinent wel: zijn

"Driesch" is geen deel van een drieslagstel-

sel, maar van een tweeslagstelsel en kan dus

niets met het telwoord dne te maken hebben.

Forste komt na uitvoerig onderzoek tot de-

zelfde conclusie.*' In 1975 herroept Gysse-

ling zijn eerder voorgestelde etymologie en

sluit zich bij die van Forste aan.**

Samenvattend mag worden gesteld dat de

term dnes een zeer oud en een in Noord-

west-Europa wijd verspreid begrip voorstelt,

dat in de loop van de negentiende eeuw in de

Nederlandse en andere Noordwesteurope-

se cultuurtalen in onbruik geraakte, ver-

dween en slechts in plaatselijke dialecten op

het platteland nog wordt gebruikt. De grond-

betekenis van de oude boerenterm dries is

"braak". Een betekenisverband met het tel-

woord drie, dat gedurende een lange perio-

de verwarring in de Nederlandse vaklitera-

tuur heeft gesticht, moet worden uitgeslo-

ten.

> } . ^ Ook agronomen hebben getracht

om het telwoord drie en rotatiestelsels waar-

in een braakperiode voorkwam, met elkaar

in verband te brengen. De dringende behoef-

te om een in het Nederlands gestelde vakter-

minologie te ontwerpen, heeft hen daarbij

parten gespeeld.

Het was W.H.C. Staring, de grondlegger van

de agronomie in Nederland, die de termen

drie, s/og en ste/se/ voor het eerst in een on-

derling verband heeft gebruikt. In 1858

schrijft hij, sprekend over onvruchtbare,

Drentse heidegronden: "Eerst bij enen ver-

beterden landbouw is men in staat om hier

ook andere landbouwprodukten te telen,

maar het zoogenoemde stelsel in drie slagen,

waarbij tweemalen rogge en eenmaal boek-

weit elkander opvolgen, is tot dusverre voor

deze gronden algemeen in zwang".*-''

Ten aanzien van die citaat moet worden op-

gemerkt, dat Staring de samengestelde

woordvorm dnesJogstehe/ niet gebruikt (ook

niet elders in dit werk uit 1858) en bovendien

dat de betekenis daarvan geheel anders is dan

wat dur later onder werd verstaan. Het ro-

tatiesysteem dat door Staring werd bedoeld

en onlangs door Bieleman uitvoerig is onder-

zocht, kan functioneel becer worden om-

schreven als een tweeslagstelsel.*"

Pas de bewerker van de tweede druk van Sta-

rings werk. waaraan bovenstaand citaat Is

ontleend en dat in 1878 verscheen,** nam de

samenstelling dnestogste/se/ op in het register,

waardoor de term als een zelfstandige een-

heid is gaan functioneren.

In I860 verscheen Starlngs "Schoolkaart",

waarin het begrip dneslogstelsef in de legen-

da van een kaart wel voorkomt.*" De bete-

kenis die Staring daaraan koppelde, was ech-

ter veel ruimer dan van het "stelsel uit drie

slagen", dat hij in zl|n boek uit 1858 beschrijft.

De Schoolkaart vermeldt als drieslagsiefsef:

"het bouwland voor 2/3 of geheel, met rog-

ge, voor I /3 met boekweit; woeste gronden

voor mestberelding en dikwijls nog voor

schapenhouderij van de Drentsche, Veluw-

sche en Kempische rassen; de weiden niet

bemest". Op dezelfde pagina vermeldt Sta-

rings Schoolkaart bovendien de term dries-

Zand in de betekenis van "braakliggend land".

. 3 . J Uit bovenstaande gegevens valt af

te leiden, dat Staring aanvankelijk een zekere

schroom bezat ten aanzien van het gebruik

van de term dries/agste/sel; in 1858 gebruikte

hij een "stelsel in drie slagen" en daaronder

verstaat hij "een rotatiesysteem op een per-

ceel met twee jaar graan en een jaar boek-

weit". Enige jaren daarna gebruikte hij de

term dries/ogste/se/ als synoniem voor "een

regionaal landbouwsysteem dat zich ken-

merkt door een viertal grondgebruikstypen

die zeer uiteenlopen wat betreft hun exploi-

tatiewijze, namelijk bouwland met een per-

manente cultuur van rogge, bouwland met

rogge en boekweit in de verhouding 2 : I, de

door schapen begraasde heide, en het niet

bemeste schraalland". Slechts één van de ge-

noemde typen kent een driejarige cyclus, de

overige een permanent gebruik. Het dries-

tand, dat Staring kende in de betekenis van

braakland, was weliswaar gebonden aan een

cyclisch gebruik, maar niet één van drie jaar.

Concluderend: Starings tweede omschrijving

van het driesfagste/se/ is identiek met het uit
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later onderzoek bekende poutalsysteem van

de diluviale zandgronden met hun essen, hei-

den, schraallanden en driesgronden.

Het is dan ook duidelijk dat latere agrono-

men grote problemen ondervinden bij het

interpreteren van Starings definities van het

"stelsel in drie slagen" en het "drieslagstel-

sel", die identiek zouden moeten zijn aan de

termen "assolement triennal". "three-year-

ly crop rotation" (= three course rotation)

en "Dreifelderwirtschaft", die inmiddels uit

buitenlandse literatuur bekend waren.

Blink schreef dan ook in 1902:-"' "Het

drieslagstelsel werd in latere eeuwen van ka-

rakter gewijzigd door de invoering van boek-

weit, zegt Staring.... welke als zomervrucht

het braakjaar kon vervangen". Ongetwijfeld

doelde Blink op de al eerder vermelde pas-

sage van Staring, toegankelijk gemaakt door

het register van de bewerker van de tweede

druk van Starings "Voorheen en thans, op-

stellen over Neerlands grondgesteldheid". In

de definitie van Blink is, afgezien van de drie-

jarige duur, de afwisseling van wintergraan en

zomergraan ook het braakjaar essentieel. In

deze zin komt de Nederlandse term wel

overeen met "assolement triennal" en "Drei-

fK^UR 7.5.

De //ffinf *

twoofflo/ drie*-

toponiemen in de

femeente Uboch over

Worms in re/otie tot

de heide, het

bouw/ond en de kern

van Ubach over

Worms naar f ef evens

van onder andere de

Tronchotfcoort. Binnen

de f emeente Ubach

over Worms f/ff en,

vo/f ens GOOSSENS

<?«/, twao/fdries-

toponZemen. Hun

f/ff inf wordt enerzijds

bepao/d door het

substraat, dat door

Goossens wordt

omschreven a/s

"iondig, schroo/" tot

"kieze/if, onvrucht-

baar", on den//di door

het toenmafife

bodemfebruik a/s een

"f emeen schappe/f/fce

weidep/aats voor het

vee, periodiek benut

a/s roffe-okfcer". Rond

f f 00 /ofen deze

driesf ronden in een

boog om de nederzet-

t,ng Wouooch en

Groenrtroot tunen de

heide en de permanen-

te akkercomp/exen.

felderwirtschaft".

Dit landbouwsysteem, dat door niemand

minder dan door Karel de Grote zou zijn ge-

propageerd, zou gedurende vele eeuwen,

vanaf de vroege middeleeuwen tot aan het

begin van de nieuwe tijd, in geheel Europa ten

noorden van de Alpen vrijwel het enige land-

bouwsysteem zijn geweest.'"'

Uit recent onderzoek'" is echter gebleken,

dat er ten aanzien van deze stelling zoveel

uitzonderingen bestaan, dat er ernstig moet

worden getwijfeld aan de algemene geldig-

heid daarvan. Wel essentieel in de twee. drie

tot twaalf jaar durende "slagenstelsels" is de

braakperiode als de noodzakelijke rustperio-

de van de akker, waarop de mest van het

weidend vee en de opnieuw gevormde hu-

muslaag van de braakvegetatie weer vol-

doende garanties scheppen voor de oogst

van een volgend graangewas.

Daarnaast bestaat de term drres/ond. die al

door Staring werd gebruikt in de betekenis

van periodiek braakliggend land, een term

die door Roessingh'- en Bieleman*'' nader

wordt onderzocht en gepreciseerd en aan-

leiding vormt tot de introductie van de nieu-

we term "driesstelsel".

De betekenisevolutie van het historisch-

agronomisch begrip dries/ogste/se/ samenvat-

tend, mag worden gesteld dat er sprake is

geweest van een aanzienlijke begripsverwar-

ring. De term heeft aanvankelijk, dat wil zeg-

gen tijdens de laatste helft van de vorige

eeuw, minstens twee betekenissen, heeft

vervolgens in het begin van deze eeuw be-

trekking op een driejarige rotatie zonder

braak en betekent tenslotte een rotatiesys-

teem, waarin de braakperiode essentieel

blijkt te zijn en waarin de duur van de cyclus

alsook de volgorde en de soortensamenstel-

ling van de daarbinnen geteelde gewassen een

minder belangrijke rol spelen. Naast het

agronomisch begrip dries/ogste/se/ bestaan

momenteel de termen dries/ond en dnesstef-

se/, die tot op zekere hoogte wat hun bete-

kenis betreft met elkaar in verband staan.

J . ^ Net zo weinig als het telwoord drie

in de term dries/ogste/se/ zinnig en essentieel

blijkt te zijn, geldt dat voor de term s/og. Lo-

gischerwijs zou dit synoniem moeten zijn met

"perceel" en een deel moeten zijn van een

akker. In toponiemen zou dit begrip zeker

bewaard moeten zijn gebleven. Maar zelfs de

gci>i uc-ub » L-ihubiimiii, " ' utfe rtet lupony-

misch verschijnsel dries en het agronomisch

systeem dries/ogste/se/ met elkaar in verband

trachtten te brengen via het telwoord drie,

moesten concluderen dat de term s/og in

Vlaanderen ontbrak en dat men daarvoor

zood gebruikte. In Nederlands-Zuid-Limburg

zou het aldaar veel voorkomende toponiem

gewonde''"' daarvoor in aanmerking kunnen

komen, in Duitsland de term Ze/ge.™ In Bel-

gisch-Zuid-Limburg gebruikt een gezagheb-

bende auteur" de term driehoevenste/se/ als

synoniem voor drieslagstelsel en zou de term

hoeve het gemis aan s/og compenseren.

Weliswaar geeft een middeleeuwse idioom-

Ijjjt-i» yan fjg 21 betekenissen van het sub-

stantief s/och er één op in de betekenis van

"perceel", maar deze betekenis is zeer vaag,

heeft niet uitsluitend betrekking op een deel

van een akkercomplex en zou bovendien te

maken kunnen hebben met een "aanslag", dat

wil zeggen een perceel waarover belasting

moest worden betaald.

Momenteel komt de term slog wel voor als

onderdeel van een begrip uit de huidige land-

schapsoecologie. Men spreekt van een sio-

gen/ondschop. waarmee een weidelandschap

in de veenstreken wordt bedoeld dat door

elzenhagen in lange stroken is geparcel-

leerd.*'* Bedoelde afscheidingen tussen "op-

strekkende percelen" werden periodiek "ge-
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stagen", «fat wil zeggen gekapt en onder an-

dere ah brandhout benut Het is mogelijk dat

Scaring de term sJog. die met name in Zuid-

west-Drenthe werd gebruikt, in een ander

verband heeft toegepast.

Het is, gezien het bovenstaande, niet ondenk-

beeldig dat de via of door Staring in de agra-

risch-historische literatuur geïntroduceerde

term drieslagstelsel is ontleend aan een be-

staande boerenterm dries en de werk-

woordsvorm /iggen. synoniem voor het

werkwoord brooWiggen. Mogelijk ontstond

pas op de schrijftafel van historici en agrono-

men de (abusievelijke) koppeling tussen het

telwoord drie en het substantief s/og, mede

onder invloed van de buitenlandse termen

"Dreifelderwirtschaft". "assolement trien-

nar en "three crop rotation". Voor deze, in

wezen correcte termen, omdat zij zijn opge-

bouwd uit termen die duidelijk met elkaar in

verband staan, kent het Nederlands immers

geen synoniem, omdat de betekenis van sfcig

in de samenhang met c/ne en stefsef een on-

duidelijke term is. Niettemin heeft de term

driesJogstefset en de daaraan naar analogie

gevormde twee-, vier- enzovoort -stefce/s, vas-

te posities veroverd in de agronomische li-

teratuur. De betekenis is duidelijk vanuit de

termen: het zijn rotatiestelsels met een be-

paalde opeenvolging van geteelde gewassen.

Bij de term dries/ogste/se/ gaat het vooral om

een historisch rotatiestelsel, een jaar winter-

graan, een volgend jaar zomergraan en een

derde braakjaar.

Gezien vanuit de huidige kennis van zaken

omtrent middeleeuwse en post-middel-

eeuwse landbouwsystemen lijkt de koppeling

"dries" en "liggen", als synoniem voor

"braakliggen", veel zinniger dan de koppeling

"drie" en "slag", omdat de periode van de

braak afhankelijk was van de natuurlijke

vruchtbaarheid van het perceel. De term

"driesligstelsel" heeft dan eveneens be-

staansrecht.

T In het algemeen mag worden ge-

steld, dat zowel de omvang der dries liggen-

de gronden, zijnde dat deel van het akker-

areaal dat jaarlijks braak lag, alsook het be-

lang daarvan als weidegrond voor het vee,

vanaf de vroege middeleeuwen tot in de nieu-

we tijd steeds verder afneemt om uiteinde-

lijk in het begin van de twintigste eeuw te ver-

dwijnen. Tijdens de vroege middeleeuwen is

aan de veeteelt in West-Europa een belang-

rijker rol toebedacht dan aan de landbouw;

de graancultures waren niet alleen beperkt

van omvang, maar werden ook zeer exten-

sief bedreven. Het gehele landbouwareaal,

waarvan jaarlijks tenminste de helft braak lag.

werd door de dorpskudden onder leiding van

herders beweid. Dit landbouwsysteem kan

als een tweeslagstelsel worden beschouwd;

functioneel gezien verdient de term "FeW-

graswirtschaft" de voorkeur*

Door een bevolkingstoename, ingezet tij-

dens de Karolingische periode en manifester

vanaf het begin van de hoge middeleeuwen,

ontstaat een stijgende behoefte aan meer

voedsel, dat in eerste instantie door het ver-

bouwen van meer graan moest worden ge-

leverd. De akkerbouw werd geïntensiveerd

door een verkorting van de braakperiode;

het drieslagstelsel, een rotatiesysteem van

een jaar wintergraan, een jaar zomergraan «n

een derde |aar braak, werd plaatselijk geïn-

stitutionaliseerd en bleef gedurende de gehe-

le middeleeuwen één van de meest totgapu-

te landbouwsystemen in veel delen van Eu-

ropa ten noorden van de Alpen. Op deze al-

gemene regel bestaan echter diverse uitzon-

deringen en afwi|kingen.

Tijdens de late middeleeuwen ontstaan van-

uit dichtbevolkte en in landbouwkundig op-

zicht geavanceerde gebieden, waaronder

Vlaanderen, nieuwe landbouwtechnieken,

die door onder andere de toepassing van

potstalbemesting, verbetering van degrond-

bewerking en verbouw van braakgewassen

het drieslagstelsel verlengen tot meerjarige

rotaties, waardoor de braak werd vermin-

derd en de dorpskudden in omvang afnamen.

Zeker vanaf de nieuwe tijd wordt het vee

steeds meer ondergebracht in geprivatiseer-

de standweiden of op sul gevoerd. Alleen op

de meest marginale gronden, die bovendien

waren gelegen aan de periferie van de ge-

meente, wordt nog de braak toegepast,"

waar de resterende schaapskudden nog enig

voedsel konden vinden. In het dichtbevolkte

en relatief vruchtbare deel van Nederlands-

Zuid-Limburg verdwijnt de braak definitief in

de loop van de negentiende eeuw. Pas daar-

na worden de grazers in kuddeverband afge-

schaft.

Tegen deze achtergrond is het langzaam ver-

dwijnen van het taalkundig element dries in

de officiële taal en in dialecten alsook het blij-

ven bestaan in toponiemen goed verklaar-

baar. Omdat de primaire betekenis van dries,

te weten "braak", nauwelijks meer van toe-

passing is in de negentiende-eeuwse land-

bouw en geheel verdwijnt in de eerste helft

van de twintigste eeuw, sterft het woord dnes

uiten blijft als een taalkundig fossiel achter in

toponiemen.
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HEERDGANG EN ONTGINNINGSGESCHIEDENIS,
EEN SCHETS VAN DE PROCESSEN EN
PATRONEN VAN DE HUMANE OCCUPATIE
IN ZUID-UMBURG

maar w/

De bovenstaande opmerking sug-

gereert, dat er over de ontginningsgeschie-

denis van dit deel van Nederland nog maar

weinig zinvols te vermelden valt. Die conclu-

sie zou onjuist zijn; vooral in de laatste jaren

is door diverse, niet-historisch-geografisch

onderlegde auteurs vrij veel materiaal bijeen-

gebracht op grond waarvan een schets van de

ontginningsgeschiedenis van Zuid-Limburg

kan worden opgesteld. In dit hoofdstuk wor-

den deze gegevens, door archeologen, histo-

rici, taalkundigen en biologen verzameld, tot

een synthese gebundeld.

Na een grove schets van de geomorfologie

van het gebied van onderzoek en de afbake-

ning van het historisch proces van de ontgin-

ning daarvan, wordt in de tweede paragraaf

nader ingegaan op taalkundige gegevens, die

het proces van de ontginning relatief kunnen

dateren. Een andere reeks van taalkundige

gegevens is bruikbaar bij de reconstructie van

het oorspronkelijk patroon van de nederzet-

tingen. De derde paragraaf behandelt gege-

vens uit biologisch onderzoek, voor zover

deze van belang zijn voor een reconstructie

van de ontginning. Onderzoek van laagsge-

wijs in de bodem bewaard gebleven stuifmeel

geeft inzicht in de verschuiving van de floris-

tische samenstelling van de vegetatie vóór en

na de ontginning.

Ander biologisch onderzoek betreft veran-

deringen in structuur en floristische samen-

stelling van de vegetatie onder invloed van

diverse vormen van heerdgang, die in de loop

van het historisch ontginningsproces elkaar

hebben opgevolgd. Verder zijn vegetatiere-

constructies uit de ontginningsperiode mo-

gelijk op grond van onder andere toponie-

men en ongestoorde bodemprofielen.

Voorts wordt uitvoerig ingegaan op de hu-

maan-oecologische betekenis van de vier

belangrijkste landschapstypen voor de mens.

die in de loop van de ontginning een wisse-

lende rol hebben gespeeld. Tevens wordt

kort ingegaan op de rol die het vee speelde in

het ontginningsproces en de technische ap-

paratuur waarover de ontginner kon be-

schikken.

Afgezien van kaartmateriaal van zeer uiteen-

lopende aard levert de geografie gegevens op

met betrekking tot lokaal voorkomende bo-

demtypen en hun gebruik door de ontginner

en zijn nakomelingen. De natuurlijke produk-

tiviteit van deze ontginningsgronden vorm-

de immers de basis voor het succes van de

ontginning.

Een laatste bijdrage tot de ontginningsschets

van Zuid-Limburg wordt aangedragen door

de studie van nederzettingsvormen, die nauw

aansluiten bij gegevens uit de sociale geogra-

fie.

De afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk

legt verband tussen het patroon van het ont-

gonnen gebied en het proces van de ontgin-

ning.

I . ^ . Zuid-Limburg maakt deel uit van de

rand van een geologisch oud en gevarieerd

massief, dat grenst aan het Noordwesteuro-

pese laagland. In plaats van "heuvelachtig",

kan Zuid-Limburg beter worden omschre-

ven als een "tafelland". bestaande uit een af-

wisselingvan stroomdalen (= dalbodems) en

plateaus. Geologisch gezien zijn de dalbo-

dems jong. Oppervlaktewater is daar perma-

nent aanwezig in de vorm van beken en rivie-

ren. De plateaus zijn geologisch veel ouder,

voor zover met loss bedekt vruchtbaar en

relatief droog. Permanent aanwezig opper-

vlaktewater is niet voorhanden. De opper-

vlakte der plateaus varieert nogal; het klein-

ste beslaat een oppervlak van enkele vierkan-

te kilometers, het grootste van enkele tien-

tallen vierkante kilometers. De overgangen

van stroomdalen en plateaus bestaan meest-

al uit steile hellingen, waar diverse zeer oude

gesteenten kunnen dagzomen. Behalve

stroomdalen zijn er ook droogdalen, die

slechts periodiek waterafvoeren. In komvor-

mige depressies aan het begin van een droog-

dal op het plateau kan zich onder gunstige

omstandigheden oppervlaktewater verza-

melen. De droogdalen fungeren als natuur-

lijke verbindingen tussen de stroomdalen en

de plateaus. De omgeving van de poel in de

komvormige depressie lijkt een gunstige

plaats voor vestiging.

Elk plateau in Zuid-Limburg kent zijn eigen

geschiedenis, maar het verloop is in grote lij-

nen voor alle plateaus hetzelfde (zie figuur

8.1). Eerst worden de beekdalen die het pla-

teau begrenzen gekoloniseerd. Het met bos-

sen bedekte plateau zelf is op dat moment

niet bewoond, maar wordt wel benut (fase

A). Droogdalen worden ontginningsassen.

Pas wanneer de dalen een bepaalde dichtheid

van bewoning kennen, neemt de exploitatie-

druk op de plateaus toe; de plateaubossen

degraderen door selectieve kap en overbe-

weiding tot schraallanden (fase B). Vervol-

gens ontstaan vanuit moederdorpen in het

dal dochternederzettingen op de randen van

het plateau, met name daar waar zich water

in poelen verzamelt. Daarna wordt, afhanke-

lijk van de lokale omstandigheden, het plateau

in radiair verlopende segmenten opgedeeld,

waarvan het aantal gelijk is aan het aantal

moedernederzettingen in de dalen. Grote

delen van het schraailand op de plateaus zijn

dan tot bouwland omgezet De ontginnings-

geschiedenis is op dat moment in grote lijnen

afgesloten (fase C en D). Hoogstens kunnen

daarna op kleine schaal nog enige restanten

worden ontgonnen (fase E).

Elk plateau kent echter zijn eigen ontginnings-

geschiedenis in detail, afhankelijk van onder
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andere zijn grootte, vorm. bodem, water-

voorziening, rechtspositie van zijn kolonisten

enzovoort. De ontginningsgeschiedenis van

Zuid-Limburg valt daarom uiteen in een ge-

schiedenis per afzonderlijk plateau.

Het begin van de ontginningsge-

schiedenis van een bepaald gebied behoeft

niet te worden gezocht bij de eerste bewo-

ning ervan. Zuid-Limburg werd minstens se-

dert 250 000 jaar tijdens de prehistorie be-

zocht door nomadiserende jagers en voed-

selverzamelaars. Deze culturen hebben het

milieu niet in die mate beïnvloed, dat er van

een ontginning kan worden gesproken. De

eerste landbouw en veeteelt bedrijvende

culturen voldoen wel aan die voorwaarde.

maar het is de vraag of de Bandkeramiekers.

de eerste bewoners uit Zuid-Limburg met

een agro-pastorale economie en een min of

meer sedentaire levenswijze, een zodanig

blijvende en voldoende grootschalige ontgin-

ningsstructuur hebben veroorzaakt, dat

daarin het begin van de ontginningsgeschie-

denis van Zuid-Limburg moet worden ge-

zocht.' In elk geval blijkt uit archeologisch

onderzoek niet. dat de volkeren en culturen

die de Bandkeramiekers opvolgden deze

vroegste ontginningen consolideerden of

hebben uitgebreid.

Het staat echter wel vast, dat op het moment

van de verovering van het onderzoeksgebied

door de Romeinen, een halve eeuw vóór het

begin van onze jaartelling, de ontginningsge-

schiedenis al was begonnen; de inheemse be-

volking bezat een agro-pastorale economie

en bewoonde min of meer permanente ne-

derzettingen. Toch wordt de periode die

begint met de bezetting en de daaropvolgen-

de kolonisatie door de Romeinen niet alleen

beschouwd als het begin van de historie,

maar tevens als het begin van de ontginnings-

geschiedenis. * Vanwege de bevolkingsafna-

me in de laat-Romeinse tijd kan een herbegin

van de ontginningsperiode ook worden ge-

plaatst in de latere Merovlngische periode. In

elk geval blijkt, dat in hec oostelijk deel van

het onderzoeksgebied de nederzettingen in

de beekdalen zich sinds het midden van de ze-

vende eeuw uitbreidden. In de Karolingische

tijden of kort daarna begon de exploitatie-

Faien uit d« ontf in-
nJngfgetchiedenii van
••n dee/ van ZuJd-
(Jmburg (schematisch),
Foie A: De nederzet-
ting op de nog• oever
van de HWer.
Foie fi; De vroenhof if
tot een MeJne
nederzetting
uitgegroeid. Op het
punt waar de
heerdgongroute het
plateau bere/fct,
ontttaot een poe/, de
"maar", een voor de
dorpikudden v/taaf
punt.

Face C: /n de omgeWng
van de maar ontstaat
een bochoevenederzet-
ting.
Fa«« O: De do/neder-
zetting verd/cht zich
•n de boihoeveneder-
zetting groeit uit tot
•en "rade "-dorp.
Fase E: Ontg/nningf-
boerderi/en worden
gest/cht aan de
p/ot«aurond of aan de
rand van het
dorpsareaa/.
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Het verband tussen
geomorfologie,

het toponiem 'heem' ( • )
het toponiem 'rot' (x)

<i. , Meerssen
' ' / , X X X
£?*i^"' * .... ^

FIGUUR 8.2.

Het verbond tussen de
nederzettingsgeschie-
denis, geomorfologie
en toponiemen. De
oudste historische
nederzettingen (Go/lo-
RomeinsJ liggen in de
rivierdolen. Hun
nomen ij/n deels of
geheel Romoons. De
dooropvolgende v •
generotie von
nederzettingen
(Merovingisch-
KoroHngiich) liggen
eveneens In de beek-
of rivierdalen. Hun
Germaanse namen
kunnen het su/fix
"hem " (= heem)
bevatten. Ook de
"rot"(= rode, rode)-
nederzettingen zi/n
Germaans, maar
"SX*" op de plateaus
en doteren urt de
periode van de grote
ontginningen tussen
1100 en 1300. Oe
namen van de heem-
en rot-nederzettingen
worden vermeid in
tabel 7.6.

druk op de plateaus toe te nemen. Eveneens

kan worden aangetoond dat tijdens de elfde

eeuw in sommige delen van Zuid-Limburg

nederzettingen ontstaan op de plateaus.

Het einde van de periode van de ontginnin-

gen is net zo min op een exact tijdstip te fixe-

ren als het begin. Formeel eindigt die met het

verdwijnen van het laatste restant "oerbos"

ten gunste van cultuurgrond, maar dit mo-

ment is niet precies aan te geven, onder an-

dere omdat er binnen het onderzoeksgebied,

met name op de hellingen, bossen voor ont-

ginning zijn gespaard vanwege hun functies

binnen de agrarische bedrijfsvoering. Als ge-

volg daarvan hebben deze hellingbossen hun

oorspronkelijk "oerbos"-karakter verloren

en dragen al sinds enige eeuwen een zoge-

naamd halfnatuurlijk karakter.

Gewoonlijk neemt men aan, dat het verzadi-

gingspunt van de oecologische expansie rond

het einde van de dertiende eeuw werd be-

reikt, hetgeen tevens het einde betekende

van de periode van de grote ontginningen in

Zuid-Limburg.

«>• I Taalkundige gegevens met betrek-

king tot de ontginningsgeschiedenis worden

onder andere door de toponymie aangedra-

gen. De toponymie is een relatief jonge loot

van de linguïstiek; haar studiemateriaal be-

staat voornamelijk uit namen van nederzet-

tingen, maar ook uit die van geïsoleerde

boerderijen, percelen (veldnamen in engere

zin), wegen en waterlopen. Via een taalkun-

dige ontleding is de toponymist onder ande-

re in staat zijn materiaal relatief te dateren.

In zijn proefschrift "Romaans in Limburgse

plaatsnamen" oppert Tummers' de these,

dat diverse van Limburgs oudste, nog be-

staande nederzettingen Romaanstalig zijn.

Geomorfologisch gezien worden deze

plaatsnamen gekenmerkt door hun ligging op

de hoge, dat wil zeggen niet overstroomde

oevers van beken en rivieren. Vlakbij stro-

mend water liggen ook nederzettingen met

een Romaans-Germaanse naam, meestal be-

staande uit een Germaanse (persoons)naam

en een Gallo-Romeins suffix, zoals Beutena-

ken. Slenaken en Etenaken. Mogelijk behoort

tot deze reeks ook het bij Broekhem gelegen

"Loesak'V" Aanzienlijke delen van de rivier-
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en beekdalen moeten daarom al vóór de

volksverhuizing in cultuur zijn gebracht.

Nederzettingen met een volledig Germaan-

se naam dateren van na de volksverhuizing.

Eén van de bekendste en oudste groepen van

Germaanse nederzettingsnamen betreft het

"heem"- of "heim"-suffix. De talrijke "heem"-

namen. meestal afgesleten tot "hem", liggen

binnen Zuid-Limburggeclusterd rond centra

van Merovingische of Karolingische activi-

teit* (zie figuur 8.2).

Een volgende categorie nederzettingsnamen

dateert uit de tweede middeleeuwse ontgin-

ningsgolf. beginnend in de elfde eeuw. Hier-

toe behoren de talrijke nederzettingsnamen

die duiden op de aanwezigheid van "bos". Dit

betreft niet alleen de meeste namen met het

element "hout" (hols, holt, huls), "hees",

"stok" of "bos", die waarschijnlijk een be-

paald bostype voorstellen, maar vooral de

"rode"-nederzettingen, die op al dan niet

geleidelijk gerooid bos wijzen. Vrijwel alle

"bos"-nederzettingsnamen liggen op de pla-

teaus. De talrijke rode-toponiemen omkran-

sen de plateaus (zie figuur 8.2). Uit spaarza-

me bronnen en detailstudies is bekend, dat

de rode-nederzettingen te beschouwen zijn

als "dochter"- of "satelliet"-nederzettingen,

gesticht vanuit een "moeder"-dorp in het

dal."

Een laatste categorie nederzettingsnamen,

vermoedelijk daterend uit de late middeleeu-

wen of de nieuwe tijd, is voorzien van het

suffix "heide", voorafgegaan door een toen

al bestaande nederzettingsnaam, zoals bij-

voorbeeld Heerlerheide of Bochholtzerhei-

de. Ook werden er in deze tijd geïsoleerd

gelegen "Heidehoeven" gesticht."

X . 4 . Het onderzoek naar heerdgang-in-

dicatieve toponiemen,* dat in de hoofdstuk-

ken I tot en met 7 werd gepresenteerd en

dat voornamelijk bestond uit het rubriceren

en in kaart brengen, heeft aangetoond dat

een verrassend hoog aantal veldnamen in het

gebied van onderzoek in dit opzicht een fos-

siele betekenis heeft; beweiding door vee in

kuddeverband moet vroeger, in tegenstelling

tot nu, een belangrijke rol hebben gespeeld.

Maar voor een juiste interpretatie van deze

gegevens, met name voor de rol van het vee

in het ontginningspoces, moeten andere

hulpwetenschappen worden geconsulteerd.

Deze rol is vooral weggelegd voor de oeco-

logie. Deze tak van de biologie geeft onder

andere informatie ten aanzien van vegetatie-

veranderingen die door weidend vee worden

veroorzaakt, van de speciale rol van elke

soort herbivoor, van de verschillende effec-

ten veroorzaakt door variatie in beweidings-

druk en in de periode waarin beweiding

plaats vindt enzovoort. Juist deze gegevens

zijn voor een reconstructie van de ontgin-

ningsgeschiedenis van bijzonder belang. In de

volgende paragraaf wordt daarom de bijdra-

ge van de biologie aan de ontginningsgeschie-

denis apart aan de orde gesteld.

J . I De biologie heeft bijdragen gele-

verd aan het algemene beeld van de ontgin-

ningsgeschiedenis van het studiegebied door

met name te wijzen op de effecten van bewei-

ding door vee. Veranderingen in het areaal en

de soortensamenstelling van het bos in de

loop van de tijd zijn voor een belangrijk deel

toe te schrijven aan activiteiten van de mens,

maar vooral door diens vee.

Uit palynologisch onderzoek (de studie van

subfossiel stuifmeel, bewaard gebleven In

moeras- of veenafzettlngen) blijkt dat na d«

periode van da Romeinse overheersing het

areaal bos in Zuid-Limburg toenam om ver-

volgens weer nagenoeg tt verdwijnen In de

hoge middeleeuwen. Aan de hand van de

pollcndiagrammen kan ook worden vastge-

steld, dat er na het |aar 1000 sprake is van een

steeds sneller verlopende afname van boom-

stuifmeel ten gunste van graanstuifmeel '"

Voor een belangrijk deel zijn deze verande-

ringen toe te schrijven aan bosbeweidlng.

Recente vegetatiekundigc studies betreffen-

de de effecten van begrazing door grote her-

bivoren op zowel de structuur als de soor-

tensamenstelling van plantengezelschappen,

laten zien dat bossen door overbewciding

degraderen tot schrale graslanden." De di-

versiteit aan levensvormen van deze graslan-

den blijkt onder andere een functie van de

tijd. Dientengevolge moeten de om hun

soortenrijkdom bekendstaande kalkgraslan-

den eeuwenlang beweid zijn geweest. Wan-

neer op kalkgraslanden de beweiding wordt

gestaakt, ontstaat, via een aantal tussensta-

dia, een soortenarm bos. Herintroductie van

beweiding brengt de oorspronkelijke en rij-

ke soortensamenstelling van het droge

schraalland terug.

Fysiologisch onderzoek naar de spijsverte-

ringswijze van verschillende gedomesticeer-

de grazers leert dat varkens, runderen en

schapen in dit opzicht van elkaar verschillen.

Voedselstrategie en -biotoop blijken soort-

specifiek; vandaar dat elke soort in het ont-

ginningsproces een andere rol krijgt toebe-

deeld'* (zie figuur 8.3). De snelheid van bos-

degradatie blijkt dus mede afhankelijk te zijn

van de soort grazer en de begrazingsdruk."
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Studies betreffende de mechanismen van

overleving van plantesoorten in begraasde

oecosystemen vullen deze inzichten aan; be-

paalde levensvormen en overlevingsstrate-

gieën verlenen groepen plantesoorten, type-

rend voor beweide graslanden en struwelen,

"vraatresistente" eigenschappen.'' De over-

weldigende soortenrijkdom van deze oeco-

systemen is dan ook door een lange co-evo-

lutie totstandgekomen.

Gedragsonderzoek naar de activiteiten van

wilde grazers in kuddeverband laat zien, dat

de kudde een dagelijkse cyclus doormaakt,

gekenmerkt door vaste gedragspatronen,

zoals zich verplaatsen, grazen, rusten en drin-

ken. Bij de gedomesticeerde nakomelingen

van deze runderen of schapen die in kud-

deverband worden gehouden, is dit gedrags-

patroon weinig veranderd.'' Op grond van

nieuwe inzichten in de botanische oecologie

zijn vegetatiereconstructies mogelijk van in-

middels geheel veranderde delen van het ge-

bied van onderzoek op basis van historische

vermeldingen van inmiddels verdwenen plan-

tesoorten. Dank zij de opgaven van bepaalde

soorten in een reeks van jaren op de Sint-Pie-

tersberg bij Maastricht, kan een duidelijk

beeld worden geschetst van de vegetatiege-

schiedenis van dit gebied. Ook worden wei-

eens plantesoorten in toponiemen genoemd,

die vegetatiereconstructies mogelijk maken.

Een voorbeeld is de jeneverbes (Juniperus

communis), een schraallandindicator, in to-

poniemen voorkomend onder de naam

"wrakel" of "wachelder" " ' (zie figuur 8.4).

Deze nieuwe gegevens kunnen niet alleen de

in 2.1 geschetste ontginningsgeschiedenis

bevestigen, ze geven eveneens inzicht in het

proces en het patroon van de ontginning van

het gebied van onderzoek.

<3 . ^ Bovendien heeft de door biologen

geïntroduceerde oecologische denkwijze op

historici, geografen en vele anderen invloed

uitgeoefend en hen geholpen bij een meer al-

gemene interpretatie van processen en pa-

tronen van humane occupatie. De modellen

van het ••Waldviehbauerntum". de "Heide-

wirtschaft", het "Esch-Driesch-model" en

het "concentrisch nederzettingsmodel van

Von Thünen", die in de ontginningsgeschie-

denis van geheel Noordwest-Europa een rol

spelen, zijn in feite oecologische modellen

die, zoals hieronder zal blijken, eveneens toe-

pasbaar zijn in het gebied van onderzoek.

Hieronder worden deze oecologische mo-

dellen nader toegelicht

Het "Waldviehbauerntum"'" vertegen-
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drtoien. Aan d«
periferie von de
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woordigt een oude fase in het proces van de

ontginning; het primaire bos is dan het be-

langrijkste leefmilieu voor de mens en zijn

vee. Varkens, maar ook runderen vinden in

dit biotoop vrijwel het gehele jaar door voed-

sel. De jacht in het bos en het verzamelen van

bosprodukten zijn voor de menselijke eco-

nomie van wezenlijk belang.

De "Heidewirtschaft"'* lost het "Waldvie-

bauerntum" af. Het is gebaseerd op het dro-

ge schraalland, de degradatiefase van het bos.

Schapen, maar ook runderen, passen in dit

model. De mest van de kudden wordt benut

om het vruchtbaarheidsniveau van het land-

bouwareaal op peil te houden.

In het "Esch-Driesch-model"''' is het areaal

aan bouwgrond aanzienlijk toegenomen ten

koste van het schraalland. Door het regelma-

tig braak laten liggen van een groot deel van

het bouwland kan, dank zij onder andere

groenbemesting, graan worden geteeld. In dit

model bestaan de weidegronden voor de

schapenkudden voornamelijk uit braaklig-

gende akkers.

Het nederzettingsmodel, opgebouwd uit

concentrische ringen met een naar de peri-

ferie toe afnemend gebruik door de mens, is

in Nederland vooral bekend geworden door

onderzoek naar het Drentse esdorp tijdens

de vorige eeuw/"' De gradiënttheorie van

Van Leeuwen, toegepast in de vegetatiekun-

de, staat hiermee in verband.'"

Op grond van de ligging en betekenis van to-

poniemen geldt dit model tevens voor een

groot aantal Zuidlimburgse nederzettingen

(zie figuur 8.5). Het idee dat tijdens de ont-

ginningsgeschiedenis de intensiteit van het

gebruik der "ringen" verschuift in de richting

van de periferie van het model, levert een

aanzienlijke bijdrage tot het inzicht van het

gehele ontginningsproces.

Biologisch onderzoek kan kennelijk zowel

een aanvullende als een fundamentele rol

spelen bij de interpretatie van de ontginnings-

geschiedenis van Zuid-Limburg. De aanvul-

ling heeft betrekking op de reconstructie van

historische plantengezelschappen, het ver-

klaren van bosdegradaties onder invloed van

gedomesticeerd vee enzovoort. Een meer

fundamentele rol komt tot uiting in de oeco-

logische modellen van de nederzetting en de

daaromheen gelegen en door de bewoners

van die nederzetting beïnvloede landschap-

pen of delen daarvan. Dit laatste aspect ver-

dient een verdere uitwerking.

J . « J Hieronder wordt kort ingegaan op

enkele thema's uit de humane oecologie De

betreffende thema's hebben enerzijds be-

trekking op vier btocoenosen, met name bos.

heide, hooiland en bouwland, die door de

mens ten behoeve van zichzelf, van zijn vt»

of door zijn vee in de loop van de ontginnings-

geschiedenis zijn geëxploiteerd. Anderzijds

hebben de thema's betrekking op een aantal

technieken en methoden, dat in dezelfde pe-

riode door de mens in deze biocoenosen

werd toegepast. De bedoeling van deze

schets is om aan te geven dat de ontginnings-

geschiedenis moet worden beschouwd als

een stapsgewijs verlopend proces, waarbij dt

introductie van een nieuwe techniek veran-

deringen tot stand brengt in relatie tot de

mens, diens vee en het geëxploiteerde milieu.

Omdat over het wisselend gebruik voor het

vee van bos, heide, hooiiand en akker in de

loop van de tijd nieuwe gegevens zijn verza-

meld, lijkt het nuttig om een overzicht te ge-

ven van de verschillende wijzen van de huma-

ne exploitatie van deze vier belangrijkste

delen van het landschap, die in de directe

omgeving van elke nederzetting binnen het

gebied van onderzoek waren gelegen.

Gedurende de vroege middeleeuwen speel-

de het bos in de economie van de toenmalige

bewoner een grote ro l . " Die betekenis

wordt samengevat in de termen "Waldvieh-

bauerntum" en "Wald-Weide". Bosbewei-

ding. met name door zwijnen en rundvee in

kuddeverband, was regel; de jacht en het ver-
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FIGUUR 8.6. Degrodolleitod/a von primair loofbos fcllmaxstadfumj vla helde (defrarfotlettadlum^ tot welde onder Invloed van
bvweldlng. Overmotlge bosbeweiding door gedomesticeerde herbivoren heeft uiteindelijk de totale a/braak van bos tot gevolg.
O* helde wordt door onder ander* het gebruik van mest tot welde omgezet.

zamelen van bosprodukten, afgezien van

brandhout en constructiehout, speelden een

belangrijke rol in de voedselvoorziening en

behoefte aan kleding. Door overexploitatie

gedurende het einde van de vroege en het

begin van de hoge middeleeuwen daalde het

areaal bos aanzienlijk; beweiding door gedo-

mesticeerde herbivoren in kuddeverband en

selectieve houtkap leidden tot een steeds

verder gaande degradatie van het bos, waar-

uit op den duur via een aantal tussenstadia

uitgestrekte schraallanden (heiden) ontston-

den (zie figuur 8.6). De jacht of "oogst" van

dierlijk voedsel eindigde met de eliminatie

van alle grote wilde herbivoren, terwijl de

laatste fase van dit beheer werd afgesloten

met het verbod van beweiding door gedo-

mesticeerde grazers. Via zowel het ene als

het andere proces ontstonden in de loop van

de late middeleeuwen en het begin van de

nieuwe tijd bossen met vrijwel uitsluitend

een hout leverende functie. Deze bossen

bestonden voornamelijk uit "Niederwald"

(hakhoutbos) en "Mittelwald" (een hakhout-

bos met "overstaanders", bomen die con-

structiehout leverden).

Door toepassing van de "Wald-Weide"-eco-

nomie, waar de teelt van varkens een belang-

rijke plaats inneemt, verkrijgt de eik (Quer-

cus robur en Q. petraea) een dominante po-

sitie vanwege zijn kwaliteiten als voedselpro-

ducent voor de varkens, alsmede als leveran-

cier van constructiehout voor de lokale

bouwtrant'" en van looistof. De beuk (Fagus

sylvatica) en de linde (onder andere Tilia cor-

data) nemen in aantal af door selectieve kap

vanwege hun kwaliteiten als leveranciers van

respectievelijk brandhout en wintervoedsel

voor rundvee.

In het begin van het tweede millennium wer-

den de plateaus plaatselijk ontginningsrijp als

gevolg van overexploitatie door beweiding

en selectieve kap. Bos bleef evenwel nood-

zakelijk voor de lokale economie en werd

bewust instandgehouden op de plateauran-

den op ruime afstand van de inmiddels ge-

stichte nederzettingen.

Tegen het einde van de middeleeuwen res-

teerden nog slechts enkele bossen, waarvan

het totale areaal slechts enkele procenten

bedroeg van de totale oppervlakte van Zuid-

Limburg. Bossen werden nog aangetroffen

op steile plateauranden en onvruchtbare pla-

teaudelen. Hun functie was beperkt tot de

produktie van hout. Bosbeweiding werd aan

strenge regels gebonden. Deze situatie bleef

voortbestaan tot diep in de negentiende

eeuw. Bosbeweiding verdween geheel. Sinds

de overheid de gemeenschappelijke bossen

overnam en grote oppervlakten gedegra-

deerde bossen en schraallanden, de zoge-

naamde "woeste gronden", tot produktie-

bossen omvormde, werd de produktie van

hout de enige functie van het bos in Zuid-Lim-

burg. Pas na 1950 werd rekening gehouden

met een recreatieve functie.

< 5 . ^ Het begrip "heide" mag geen mis-

verstanden wekken. Daarmee wordt niet

bedoeld: de in de nazomer paars gekleurde

Calluna-heide, bekend van de arme zand-

gronden uit oostelijk en zuidelijk Neder-

land,^ ' maar wel; een droog schraalland, be-

groeid met een lage, soortenrijke vegetatie

van kruiden, grassen en enige struikjes, waar-

in plaatselijk en bepaald door de zuurgraad

van de bodem, Calluna vulgaris (struikheide)

kon voorkomen. De heide was het gemeen-

schappelijk eigendom van de lokale gemeen-

schap, waar de kudde onder leiding van de

dorpsscheper regelmatig kwam weiden. Ook

kalkgraslanden of krijthellinggraslanden. be-

grippen die afkomstig zijn uit de geobotanie.

stellen functionele heiden voor. Hun aanwe-

zigheid binnen Nederland is tot een deel van

Zuid-Limburg beperkt."' Het ontstaan en

het voortbestaan van dit biotoop is gekop-

peld aan beweiding door grote herbivoren.

Tijdens de prehistorie was het areaal heide

ten opzichte van bos binnen het gebied van

onderzoek te verwaarlozen, maar het nam

toe naarmate de bevolkingsdruk en de daar-

aan gekoppelde beweidingsdruk steeg. Ook

in de vroege middeleeuwen was het areaal

heide nog beperkt van omvang. Daarna ging

de heide het areaal bos verre overtreffen.*''

De juiste omvang is moeilijk te schatten,

omdat heide in de tijd en in de ruimte tussen

bos en akker in staat: braak(dries)liggende

akkers evolueren immers tot schraalland,

terwijl bossen door overbeweiding tot hei-

de degenereren. Kunstweiden of standwei-

den, zoals we die nu kennen, bestonden des-

tijds niet.

Vermoedelijk heeft het heide-areaal zijn

grootste omvang gekend tijdens en vlak na de

laatste fase van de middeleeuwen; grote de-

len van de plateaus, met name langs de ran-

den daarvan, moeten tussen 1450 en 1700

ermee bedekt zijn geweest. Pas vanaf 1800

kan, op basis van kaartmateriaal, een nauw-

keuriger beeld van de omvang van het heide-

areaal worden geschetst: diverse plateaude-

len en andere, relatief onvruchtbare gebie-

den waren er nog door bedekt, zoals de uit-

gestrekte Graethei (zie figuur 8.7) en de hei-

de van Echt en Brunssum, maar ook aan de

randen van de vruchtbare plateaus heeft elke

gemeente dan nog zijn eigen heide met een

beperkte omvang. De langzame opruiming

van het gemeenschappelijk bezit, formeel

eindigend met de introductie van de Franse

wetgeving, heeft ertoe bijgedragen dat de

resterende gemene schraallanden langzaam

maar zeker werden geprivatiseerd of aan de

overheid toevielen, die deze "woeste" gron-

den vaak in produktiebossen omzette. De

overgebleven snippers, ongemeen rijk aan

flora en fauna, raakten pas in de tweede helft

van deze eeuw in handen van natuurterrein

beherende instanties. Ze werden toen tot

natuurreservaten verklaard. Door het uitblij-

ven van beweiding (het traditionele beheer

door middel van schapenkudden was inmid-

dels gestaakt), veranderde zowel de struc-
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FIGUUR 8 7 Het p/oteou van de Graetheide in («00 naar KftiNGS 1974. De
kaart geeft op een leer i'llustrot/eve wi/ze het belang van de heerdgong weer
voor de ontginningsgeschiedenJs. ^anurt de omringende dorpen vertrekt
te/kens een heerdgangroute naar het centraa/ ge/egen weidegebied. Teveni ft
du/dell/k te zien dot het heideoreoa/ in de loop van de achttiende eeuw li

tuur als de soortensamenstelling van de hei-

devegetaties, maar door herintroductie van

de periodieke begrazing vanaf 1980 kon de

oorspronkelijke vegetatie van de tot natuur-

monumenten verklaarde heiderestanten

weer worden gerestaureerd.

De rond midzomer gemaaide, kruidenrijke

graslanden op vochtige dalbodems ontston-

den kort na de ontginning van de beekdalen.

Dalbodems zijn vruchtbaar, niet alleen door

hun gunstige vochthuishouding, maar ook

omdat het achtergebleven slib na de win-

teroverstromingals natuurlijke meststof fun-

geert. Hun produkt, het hooi, vormde het

wintervoedsel voor het vee. Hooi was essen-

tieel in de agrarische bedrijfsvoering van de

nederzettingen in de stroomdalen, aangezien

hierdoor werd bepaald hoeveel stuks vee

kon overwinteren.*" Het areaal hooiland,

waarin overigens ook nabeweiding plaats

grasland, gemeenschappelijk gebruikt

S heide

' 'ü ontginningen uit de 18e eeuw

^ j landw««r(voonntlig(|r«nsvinhticultuuriand)

.—• veednft

| | bouwland

^Y.\ gmland. individueel gebruikt

**& bo»

• -vj; nederzetting (Incl tuinen en huliwclden)

y ^ belangrijke weg

vond, in de toponymle van Zuid-Llmburg

bekend onder de namen "beemd", "broek",

"pas" of "breul",™ wai rond de «troomdal-

nederzettlngen relatief groot, De vertt van

de stroomdalnederzcttlng gelegen vochtige

graslanden werden uitsluitend beweid.

Vanaf de vroege middeleeuwen tot aan het

einde van de vorige eeuw vormden de hool-

landen voor de boeren in de dalen een ge-

waardeerd bezit, waaraan plotseling een ein-

de kwam door de introductie van kunstmest.

Ook de niet door het rivierslib bemeste gras-

landen konden sindsdien wintervoedsel pro-

duceren. De voormalige hooilanden werden

omgezet in standweiden, populierplantages

of, na drainage, in bouwland.

Op de plateaus ontbrak het hooiland nage-

noeg als gevolg van de afwezigheid van opper-

vlaktewater en de grote waterdoorlatend-

heid van het plateausubstraat. Tijdens de be-

ginfase van de plateaukolonisatie kon het vee

in de winter nog genoeg voedsel vinden in de

bossen, op de uitgestrekte heidevelden en

braakliggende akkers. Naarmate bossen, hei-

develden en drieslanden in de hoge middel-

eeuwen verdwenen, moest het areaal bouw-

land het wintervoedsel leveren voor het vee,

aanvankelijk door weidegang in kuddever-

band op stoppelakkers en driesgronden, la-

ter in de vorm van braakgewassen en andere

landbouwprodukten, die op stal werden ge-

voerd.

J > 3 Geen enkel biotoop heeftzich in de

loop van de Zuidlimburgse geschiedenis zo

sterk gewijzigd wat betreft ligging, areaal,
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nederzetting.
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soortensamenstelling en wijzen van bewer-

king als de akker. Over de prehistorische

graanakkertjes van de eerste boeren, de

Bandkeramiekers. is veel bekend.' het waren

door "Brandrodung" ontstane, in het bos

gelegen, uiterst kleinschalige perceeltjes met

een polycultuur van diverse granen en ande-

re broodgewassen. Zelfs de onkruidflora van

deze bosakkertjes is bekend. Na uitputting

bleven ze in gebruik als weidegrond •"*

Grootschaliger van omvang was de land-

bouw en veeteelt van de Romeinse "villae",

die, zo wordt aangenomen, tevens produ-

ceerden voor de grens bewakende legioe-

nen.*" Hun landbouwgronden lagen vooral

op de zacht glooiende hellingdelcn buiten het

overstromingsbereik van de rivier. Mogelijk

hebben de Romeinen graansoorten en varië-

teiten (en de daarbijbehorende onkruiden)

vanuit het zuiden geïmporteerd.

Tijdens de vierde eeuw nam het areaal bouw-

land sterk af als gevolg van de successievelij-

ke verwoesting van de Romeinse villae, om

pas weer in de laat-Merovingische en vroeg-

Karolingische periode opnieuw toe te ne-

men. Daarna volgde een nieuwe breuk. Pas

in de tiende en elfde eeuw ontstonden op

diverse plateaus nederzettingen, waarom-

heen aanvankelijk kleine, later grotere akker-

complexen waren gelegen. Slechts voor een

deel van Zuid-Limburg is het proces van de

toename van het akkerareaal in grote lijnen

bekend.''' Tot ver na de middeleeuwen bleef

de akkerbouw een roterend systeem, waar-

in de braak hier en daar aanvankelijk mis-

schien zelfs de helft van het areaal landbouw-

grond besloeg. In de nieuwe tijd werd. tijdens

een proces van minstens twee eeuwen, de

wilde braak verkort en vervolgens geculti-

veerd, onder andere door de introductie van

zogenaamde braakgewassen. De braak ver-

dween definitiefin de loop van de negentien-

de eeuw. Geleidelijk aan voltrok zich ook een

verschuiving in het teeltplan en de geteelde

gewassen. Vanaf het einde van de zeventien-

de eeuw verloren menggranen, peulvruchten

en spelt aan betekenis ten gunste van tarwe,

rogge en gerst

De eerste voldoende gedetailleerde topo-

grafische kaarten, daterend rond 1800. schij-

nen tevens een beeld te geven van een al drie

tot vier eeuwen bestaande situatie: meer dan

70% van Zuid-Limburg werd ingenomen

door landbouwgronden, die voornamelijk

granen opleverden. Pas in de twintigste eeuw

werd dit beeld grondig gewijzigd.*-

De hierboven aangeduide landschapseenhe-

den bos. heide, hooiland en akker zijn voor

de huidige waarnemer scherp begrensde ve-

getatietypen met een verschillend gebruik. In
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het verleden was dat zeker anders. Zowel in

de D)d als in de ruimte bestonden er tussen

deze vegetatietypen allerlei overgangen. Tus-

sen bos en heide bestonden gradiënten met

verspreide boomgroei en struweel van hou-

tige soorten. Tussen heide en akker lagen de

meerdere pren braakliggende dnesgronden.

die eventueel met loofhout konden worden

beplant en tot een hakhoutbos uitgroeiden.

Na een drainage konden hooilanden worden

omgezet in akkers of, door niet meer te

hooien, in broekbossen veranderen. In de

ruimte bepaalde de beweidingsdruk de struc-

tuur van een houtige vegetatie: een geringe

druk levert een loofhoutbos. een iets hoge-

re druk een dwergheestergemeenschap.

De economie van het rurale Zuid-

Limburg is zeker vanaf de middeleeuwen en

zeer waarschijnlijk vanaf de prehistorie tot in

de tweede helft van deze eeuw een agro-pas-

torale geweest: landbouw en veeteelt waren

nauw verweven. Elk agrarisch bedrijf was per

definitie een gemengd bedrijf.

In verband met de rol van het vee tijdens de

ontginningsgeschiedenis van het gebied moet

op een aantal facetten van de veeteelt wor-

den gewezen. Op de eerste plaats werd het

vee destijds in kuddeverband gehouden.

Onder leiding van de sween, heert en sche-

per, specifieke namen voor de hoeders van

varkens, runderen en schapen, zwierven de

kudden dagelijks door de "gemeynte".''' Af-

hankelijk van plaats en tijd verdwenen deze

dorpsfunctionarissen geleidelijk uit het

Zuidlimburgse landschap. Daarnaast moet

worden vermeld, dat begrazing door vee in

kuddeverband op den duur bepaalde delen

van het dorpsterritoir "rijp" maakte voor de

ploeg. Voor Zuid-Limburg gold, dat bewei-

ding van de plateaus voorafging aan de ont-

ginning daarvan tot landbouwgrond. Voorts

bezat elke soort herbivoor karakteristieke

weideplaatsen: varkens prefereerden bossen

en moerassen, schapen droge, grazige en

kruidige vegetaties en rundvee gedijde zowel

in de genoemde biotopen, maar vooral in

vochtige graslanden. Bovendien was de be-

weidingsdruk bepalend voor de snelheid,

waarmee plantengezelschappen konden ver-

anderen wat betreft structuur en soortensa-

menstelling; bossen degradeerden door een

voortdurende beweiding, via een aantal tus-

senstadia, tot heiden.

Tenslotte moet nog worden gewezen op een

belangrijk bijprodukt van de veeteelt; mest en

urine, vastgehouden en vermengd met stro

en opgespaard in de potstal, leverden een

belangrijke bijdrage aan de produktiviteit van

het landbouwareaal In verband met de trans-

portproblemen van stalmest kon de potstal

pas optimaal worden gebruikt na de intro-

ductie van de mestkar, een technisch geavan-

ceerd vervoermiddel. Voordien is mogelijk

gebruikgemaakt van het recht van vaalte.

waarbij de dorpskudde 's nachts binnen een

perk op een bepaald perceel verbleef. Elke

volgende nacht werd een ander perceel be-

mest

J . / Naast de biologie leveren ethnolo-

gic en archeologie inzicht in het proces van

de ontginningsgeschiedenis van Zuid-Lim-

burg. Dit geldt met name voor de technische

hulpmiddelen van de ontginner, die door sa-

menlevingen elders in de wereld worden ge-

bruikt of die, welke als bodemvondst uit het

gebied van onderzoek bekend zijn. Tijdens

een bepaalde fase in de prehistorie werd

landbouw bedreven met pootstok en hak; de

ploeg is in zijn meest elementaire vorm een

combinatie daarvan, die wordt voortbewo-

gen door een trekdier. Met een dergeli|ke

primitieve ploeg, het eergetouw, voorzien

van een houten, stenen of metalen punt en

voortbewogen door een span trekdieren,

konden slechts percelen met een beperkte

omvang en een min of meer vierkante vorm

worden bewerkt. Bovendien moest diago-

naalsgewijs worden geploegd, omdat het eer-

getouw de aarde niet omkeert.'' • Een belang-

rijke vernieuwing vormden daarom het keer-

bord aan de ploeg en de haam voor het trek-

paard. Pas na de introductie daarvan, tussen

de achtste en tiende eeuw, ontstonden de

zogenaamde langakkers en konden grotere

percelen worden geploegd. De snelheid van

ploegen werd vooral door paardentractie

gunstig beïnvloed.'"' Ossen en zelfs koeien

voor ploeg of kar bleven echter incidenteel

in gebruik tot in het begin van de twintigste

eeuw.

De zware mestkar, geschikt voor het trans-

port van mest, is een post-middeleeuwse

constructie. De natuurlijke groenbemesting

van de braak kon nu vervallen.™ Het gebruik

van vuur als ontginnings- en bemestingsme-

thode geraakte in onbruik.''

Het materiaal (vuursteen of metaal) en de

vorm van het oogstgereedschap (oogstmes,

sikkel en zicht) had belangrijke gevolgen voor

bijvoorbeeld het na de oogst resterende deel

van het gewas en de stoppelbeweiding. Na

een sikkeloogst kwam ongeveer twee derde

deel van de biomassa van het gewas op de

akker ten goede aan de begrazer, na een

oogst met behulp van een zicht nauwelijks

een derde.»»

T . I Topografische kaarten,-''' chrono-

logisch gerangschikt en in voldoende mate

gedetailleerd, geven veel informatie inzake

patronen en processen van ontginning. De

oudste, bruikbare serie overzichtskaarten

van het gebied dateert echter uit het begin

van de negentiende eeuw, een moment waar-

op de ontginningsfase van het gebied allang

voorbij was. Uit vroegere perioden is wel

kaartmateriaal voorhanden, bijvoorbeeld de

Ferrariskaarten daterend uit het einde van de

achttiende eeuw. maar il| geven slechts de-

len van het gebied weer.

Toch schijnt de eerder genoemde kaarten-

serie door Tranchot-Von Muffling een beeld

te geven van de laat-mlddeleeuwse situatie In

Zuid-Llmburg; voornamelijk op grond van

deze kaart kon Krings een beeld schetsen van

de veranderingen in het landgebruik van de

Graethei.'" een plateauhelde, gelegen tussen

de Maas en de Geleenbeek. Ook van de Meln-

weg, een andere helde in het gebied van on-

derzoek, zijn Inmiddels veel historische ge-

gevens bekend.

Geologische, geomorfologfsche en pedolo-

gische kaarten, totstandgekomen in de twee-

de helft van deze eeuw, geven uitvoerige in-

formatie inzake bodem en terreingesteld-

heid. Gekoppeld aan de huidige kennis inza-

ke bodemvruchtbaarheid en andere agra-

risch-economische kwaliteiten van de op hun

legenda's voorkomende eenheden, vormen

deze kaarten hulpmiddelen bij de recon-

structie van het voormalig agrarisch gebruik

van de gronden. Op deze wijze kon bijvoor-

beeld een heidetypologie worden opgesteld

aan de hand van geologische en toponyml-

sche gegevens."

Bodemkundig onderzoek heeft geleerd dat

het bodemgebruik, bijvoorbeeld als grasland,

van invloed is op de structuur van het bodem-

profiel. De aanwezigheid van een bepaalde

inspoelingslaag indiceert langdurig gebruik als

grasland. Op deze wijze zouden ook voorma-

lige schraallandbodems in kaart moeten wor-

den gebracht, hetgeen plaatselijk is ge-

beurd. •* Geomorfologische kaarten brengen

niet-natuurlijke (of tevens door agrarisch ge-

bruik gevormde) terreinoneffenheden in

beeld, zoals graften, landweren, poelen, groe-

ven en holle wegen. Ook mag men veronder-

stellen, dat de aanwezige droogdalen of

"grubben". die vanuit de stroomdalen lang-

zaam omhoogstijgen naar de plateaus, hun

holle vorm tevens te danken hebben aan ero-
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sie, veroorzaakt door de dagelijkse heerd-

gang en het transport van goederen. Waar-

schijnlijk functioneerden ze tijdens de occu-

patie van het achterland als "ontginningsas-

sen" of "ontginningsrichtingen". '•' Ook ligt

het voor de hand te veronderstellen dat de

komvormige depressies, die het begin van

een droogdal op het plateau markeren, als

"natuurlijke" regenwaterbekkens'' fungeer-

den, die tevens ideale drenkplaatsen waren

voor de kudde. Zeer waarschijnlijk ontstond

hier vlakbij de nederzetting.

T . . Z Het bovenstaande gegeven sluit

aan bij de studie van nederzettingsvormen,

een thema uit de historische geografie. Re-

cent onderzoek heeft aannemelijk kunnen

maken, dat er binnen het beschreven gebied

minstens twee typen van agrarische neder-

zettingen bestaan, namelijk straatdorpen en

brinkdorpen (= dries- of maardorpen).**

Straatdorpen zijn in stroomdalen gesitueerd.

De straat loopt parallel aan de beek of rivier.

Ze dateren uit de vroege middeleeuwen en

bezitten vaak een kerkje van Romaanse oor-

sprong en meestal een versterking, die later

uitgroeide tot een burcht. Een centraal gele-

gen plein met een drinkpoel ontbreekt. De

drenk ligt aan het stromende water.

Brinkdorpen liggen op de aan oppervlakte-

water arme plateaus, meestal aan de rand

daarvan en bezitten één of enkele pleintjes

(dries, plats, plei of bics(t) genoemd) met

daaraan een poel (drenk, maar, pool of koel

genoemd), een dorpsput en een kapel of

kerkje van hoogstens gotische oorsprong."'

Het pleintje fungeerde onder andere als ver-

zamelplaats voor de dorpskudde.'" Brink-

dorpen missen een versterking. Rode-neder-

zettingen zijn typische brinkdorpen.'"

Door middel van retrogressief onderzoek

van kadastrale data, een onderwerp uit de

sociale geografie, heeft Hartmann'"' onlangs

de ontginningsgeschiedenis van een deel van

Zuid-Limburg kunnen ontrafelen. Het wes-

telijk deel van het plateau van Margraten blijkt

tijdens de elfde en twaalfde eeuw te zijn ge-

koloniseerd vanuit nederzettingen in het

Maasdal. In detail is bekend dat de nederzet-

ting Breusterbos door zeven kolonisten, af-

komstig uit Breust, in 1157 is gesticht. Oor-

spronkelijk vertoonde Breusterbos een

oost-west-oriëntatie met een dorpspoel op

een langwerpig pleintje, de huidige Maar-

straat. Vermoedelijk geldt dit principe ook

voor andere nederzettingen op het plateau,

die zich in de loop van de dertiende en veer-

tiende eeuw verdichtten en uitgroeiden.

Kadastrale kaarten speelden ook een rol in

het onderzoek van Renes; bepaalde perceel-

scheidingen met een lang verloop en een

richting haaks op de ontginningsas worden

door Renes"'" beschouwd als de oorspron-

kelijke begrenzing van het ontgonnen kavel.

Een reeks van dergelijke naast elkaar gelegen

kavels vormde een "Waldhufe"-nederzet-

ting, die in een later stadium kon evolueren

tot een brinkdorp.

De historische geografie leverde een wezen-

lijke bijdrage aan de huidige kennis inzake de

ontginningsgeschiedenis van Zuid-Limburg.

Alleen al op basis van topografische kaarten

kon de ontginningsgeschiedenis van enkele

plateaus worden gereconstrueerd. Voor een

ander plateau kon dit mede gebeuren aan de

hand van kadastrale gegevens. De resultaten

van het onderzoek naar nederzettingsvor-

men onderstrepen de verschillen tussen de

stroomdalnederzettingen enerzijds en die op

de plateaus anderzijds. Tussen beide neder-

zettingsvormen blijken "genetische" betrek-

kingen te bestaan.

« ) • I In het voorafgaande is aannemelijk

gemaakt, dat de ontginningsgeschiedenis van

Zuid-Limburg een proces is geweest, dat pri-

mair was gekoppeld aan het geomorfologisch

patroon van dit gebied, dat in wezen is opge-

bouwd uit dalen met permanent stromend

water en plateaus zonder oppervlaktewater

(zie figuur 8.1). Aanvankelijk werden de ri-

vier- en beekdalen gekoloniseerd en vervol-

gens gebeurde dat ook met de plateaus van-

uit de dalnederzettingen. Het staat vast dat

grote delen van de dalen al tijdens de Ro-

meinse periode in cultuur waren gebracht

door mensengroepen, die nederzettingen

bewoonden die nu nog bestaan. Door ach-

tereenvolgende bevolkingstoenamen gedu-

rende de middeleeuwen werd men gedwon-

gen nieuwe nederzettingen te stichten op de

plateaus, waar inmiddels door beweiding en

selectieve kap de aanwezige bossen sterk wa-

ren gedegradeerd. Het areaal bouwland

breidde zich sterk uit ten opzichte van het

areaal schraalland. Een minimum aan bos

bleef bestaan op hellingen en andere delen

van het gebied, die voor landbouw onge-

schikt waren. Voor de meeste plateaus was

dit proces tegen het einde van de middeleeu-

wen een feit. Daarna ontstonden hoogstens

nog enige kleine heidenederzettingen. De

serie tekeningen in figuur 8.1 geven hiervan

een gedetailleerder beeld.

Het hierboven geschetste globale ontgin-

ningsverloop betekent geenszins, dat dit pro-

ces zich overal in dit gebied gelijktijdig en met

dezelfde snelheid voltrok. Integendeel, elk

plateau en elk dal kent zijn eigen, specifieke

ontginningsperiode, zijn eigen tempo en zijn

eigen ontginners (zie figuur 8.8). Van slechts

enkele plateaus of plateaudelen zijn deze ge-

gevens in grote lijnen bekend en in het onder-

staande worden deze kort samengevat.

J . ^ De ontginningsgeschiedenis van het

plateau van de Graethei, gelegen tussen de

Maas, Geleen- en Keutelbeek is globaal op-

gehelderd; vanuit de nederzettingen in de

stroomdalen werd dit vruchtbare gebied,

aanvankelijk een uitgestrekt bos, dat het bos

van de Graet werd genoemd, door overbe-

weiding in de Graetheide veranderd, kort na

1800 verdeeld en vervolgens ontgonnen. De

door Krings'' gereconstrueerde heerdgang-

wegen lopen vanuit de op beweiding en an-

dere exploitatievormen rechthebbende 14

kerspelen, die in de stroomdalen zijn gelegen,

straalsgewijs richting centrum van de Graet-

hei. Dat dit gebied niet eerder dan vóór de

negentiende eeuw werd ontgonnen, is waar-

schijnlijk het gevolg van het feit dat de recht-

hebbende 14 kerspelen gezamenlijke exploi-

tatierechten bezaten, maar niet tot verdeling

mochten overgaan (zie figuur 8.7). Het kaart-

beeld van de Graetheide uit het begin van de

vorige eeuw vertegenwoordigt fase C van fi-

guur 8.1.

Het direct ten zuiden van de Graethei gele-

gen deel van het centrale plateau werd veel

eerder dan 1800 ontgonnen. Een belangrijke

rol hierin speelde waarschijnlijk de proostdij

van Meerssen in het dal van de Geul, van

waaruit een aantal Frankische heem-neder-

zettingen plateauwaarts werden gesticht en

vervolgens (na 1000) een aantal rade-neder-

zettingen op het plateau. In het oosten liggen

op het plateau een aantal hout-nederzettin-

gen, die aansluiten bij het in de zeventiende

eeuw deels gekapte Ravensbos, waarvan een

restant tot op heden is overgebleven. "Hei-

de"-toponiemen liggen op en aan de rand van

het plateau, ver van nederzettingen verwij-

derd.

O«<} Het westelijk deel van het plateau

van Margraten werd vanuit het Maasdal ont-

gonnen.^ Er bestaan moeder-dochter-rela-

ties tussen Heer en Cadier, Gronsveld en

Eckelrade. Eijsden en Sint-Geertrudisrade (=

Sint-Geertruid). Breust en Breusterbos. Het

oostelijk deel werd vanuit het Geul- en Gulp-

dal gekoloniseerd. Er bestaan eveneens rela-

ties tussen Wijlre, 't Rooth en 't Reutje, Gul-
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pen en drie maar-nederzettingen op het pla-

teau. Gulpen en Reijmerstok. In het zuidelijk

deel van het plateau zijn er eveneens relaties

tussen moederdorpen in het dal van de Voer

en dochtemederzettingen op het plateau."

Nadat het vruchtbare middendeel van dit pla-

teau ti|dens de middeleeuwen was ontgon-

nen, verschoof het areaal heide en bos naar

de minder vruchtbare randen. Hier liggen

talrijke heide-toponiemen. De nog aanwezi-

ge hellingbossen schijnen zeer oud te zijn. Op

het plateau liggen twee zeer oude nederzet-

tingen: Honthem en Weisden, mogelijk ge-

sticht voor 1000. Zij zijn gesitueerd op plaat-

sen, waar ook nu nog stromend water voor-

komt, hetgeen elders op het plateau niet het

geval is.

Het onvruchtbare plateau van Eperheide

werd waarschijnlijk laat ontgonnen: alleen in

het noordelijk deel komt een "heem"-topo-

niem voor, dat vóór 1000 vanuit Gulpen is

gesticht. Er is een moeder-dochter-relatie

tussen Gulpen en Landsrade. Slenaken en

Heijenrath en tussen Epen en Eperheide. In

het begin van de negentiende eeuw waren

nog grote delen van het plateau en de hellin-

gen met bos en heide bedekt. Daarvan reste-

ren momenteel alleen hellingbossen. Het

kaartbeeld van dit plateau uit het begin van

de vorige eeuw komt overeen met fase C van

figuur 8.1; dat van het plateau van Vijlen met

fase A.

Het laatstgenoemde, eveneens onvruchtba-

re plateau met centraal daarop de "Villener

Boesj", het gemeenschappelijk eigendom van

de "Zeven Rotten", kleine nederzettingen

die als een krans rond Vijlen liggen, bleef tot

aan het begin van de twintigste eeuw een

complex van bossen en heiden, waarop de

bewoners van de zeven rotten exploitatie-

rechten bezaten."''Tot ongeveer 1900 werd

in dit boscomplex nog een extensieve bewei-

ding door runderen toegepast.

J • i Het kleine plateau van Bahneheide

en Bochholtz werd in de twaalfde eeuw van-

uit Simpelveld ontgonnen.'' Pas in de late

twaalfde eeuw nam de bewoning op Bahne-

heide toe tot het niveau van een gehucht.

Rond 1800 lagen er nog enkele heidevelden

in de omgeving van de ontginningsnederzet-

tingen Bahneheide en Bochholtzerheide,

waarvan de plattegronden het klassieke pa-

troon van een ontginningsnederzetting heb-

ben bewaard.

De ontginningsgeschiedenis van het sterk

geaccidenteerde plateau van Ubachsberg is

onduidelijk. Aan de randen liggen diverse

rode-nederzettingen. De hoogste en tevens

meest onvruchtbare delen van het plateau

droegen tot in de negentiende eeuw een hei-

devegetatie. De nederzettingen op het pla-

teau kenmerken zich door een wezenlijk an-

dere plattegrond dan die uit het stroomdal

van de Eyserbeek. De eerstgenoemde zijn

brink-, de andere straatdorpen .**

Het naar verhouding zeer kleine plateau van

Rode is een klassiek voorbeeld van een mid-

deleeuwse ontginning, geïnitieerd door een

kloostergemeenschap, waarover veel histo-

rische details bekend zijn.*" Op het plateau

liggen verschillende rode-nederzettingen.

Rond 1800 lagen ook daar nog enige bossen

en heiderestanten.

De lage kom in het landschap ten noorden

van de lijn Voerendaal-Klimmen mag niet als

een plateau worden beschouwd. In dit laag-

gelegen gebied, waarin diverse beken stro-

men, ontbreken rode- en hout-namen.

Het ten opzichte van de rest van Zuld-LIm-

burg laaggelegen en langgerekte plateau tus-

sen de Geleen- en de Rode Beek wijkt sterk

af van de eerder besproken plateaus ™ Toch

liggen er diverse rode- en hout-toponiemen.

De nederzetting Raath zou op grond van de

simplexvorm en de centrale ligging op dit

plateau tot de oudste ontginningsnederzet-

tingen kunnen behoren. De boorden van de

Rode Beek waren tot diep in de negentiende

eeuw omzoomd met uitgestrekte moerassi-

ge en venige graslanden. Van hieruit lopen

heerdgangroutes naar de nederzettingen op

de hoge oever van het dal.

D . 3 Heerdgang heeft een rol van door-

slaggevende betekenis gespeeld in het tot-

standkomen van het huidige landschap van

het onderzoeksgebied. Uitgaande van een

schaarse bewoning in de beekdalen tijdens de

vroege middeleeuwen, degradeerden de

bossen op de plateaus en aan de randen daar-

van tot droge schraallanden, die op hun beurt

tot bouwland werden omgezet. Hier en daar.

met name op de randen van de plateaus, bleef

bos gespaard. Tegelijkertijd veranderen de

dorpskudden van soortensamenstelling en

omvang. De gemeenschappelijke heerdgang

maakte tussen 1850 en 1950 plaats voor be-

weiding in private standweiden. Desondanks

laat zich vaststellen dat het proces van ont-

ginning per plateau telkens een ander verloop

kent Heerdgang bepaalde eveneens het pa-

troon en de soortensamenstelling van de

concentrisch rond de nederzetting gelegen

vegetatieringen binnen de gemeente. Het

model van het Drentse esdorp geldt ook

voor Zuid-Limburg.

Tenslotte bepaalde de heerdgang het pa-

troon van de nederzetting, hetgeen blijkt uit

de resultaten van een studie naar de beteke-

nis van gelokaliseerde toponiemen binnen

hun geomorfologische en landschaps-oeco-

logische context.
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SCHRAALLANDEN, VOORMALIGE FUNCTIES
EN HUIDIGE BEDREIGINGEN

I De oorspronkelijke boerenterm

"schraalland", dat wil zeggen arm, in de zin

van weinig produktief en onbemest cultuur-

land, heeft in de oecologie' een toegevoeg-

de waarde gekregen en betekent een door

kruiden en grassen gedomineerd oecosys-

teem, waarin een "verschralend" beheer

plaats vindt. De mens oogst dus alleen, direct

of via zijn vee, de vegetatie of een deel daar-

van en brengt er geen voedingsstoffen terug.

Schraallanden waren overal in Europa onder

diverse namen karakteristiek voor de voor-

malige agro-pastorale bedrijfsvoeringen; hun

biologische rijkdom was zeer hoog en hun

achteruitgang, gemeten zowel aan areaal als

aan soortenaantal, alarmerend.*

Tot de bekendste Nederlandse voorbeelden

van schraallanden behoren riet- en veen moe-

rassen, hooilanden en een grote variatie aan

beweide graslandtypen, heiden en duingras-

landen. Omdat schraallanden extensief wer-

Legenda

nederzetting, gelegen op de oeverwal of op de rand van
het middenterras

hoogste stand van het rivierwater tijdens winterse
overstromingen

v\>' beekdalgrasland in 1800 volgens Tra.

veedrift

heerdgang-indicatieve toponiemen (territoria)

(o.a. broek, beemd, pas, eng, ooi)

f /GUUR 9.1.
De (voormalige) verspreiding van
natte schraallonden (= beekdol-
grosfanden) in het Maas-, Geul-
en yekerdal bty Maastricht rond
I (00 volgens de Tranchotkoort en
de belangrijkste heerdgongroutes
vanuit de nederzettingen en
weldegronden op basis van
toponiemen. Als gevolg van
winteroverstromingen waren de
laaggelegen gronden ongeschikt
als bouwland en uitsluitend in
gebruik als hooilanden en
weidegronden voor rundvee.
Tot in het begin van deze eeuw
vond beweiding in kuddeverband
vanuit de nederzettingen plaats.
De namen van de veedriften
vanu/t de nederzettingen en
weidepiaatsen voor de kudden in
de beekdalgraslonden kunnen dit
gegeven illustreren. De betekenis
van de letters is als volgt:
voor het /ekerdol:
K = Kanne
StP. = Sint-Pieter
voor het Moojdol.
M = rVloortand
0 = Oost
R = Ri/ckhort
G = Gronsveid
H = Heugem
He = Heer
S = Schorn
X = Amby
U = Ummel
M = Maastricht
L = Lanaken
Bo = Borgharen
1 = (neren
W z Weert
B = Bunde
G =G»u/le
voor het Geuldal:

£

V =
G = Geulhem
H sHouthem
StG. = S/nt-G«rtoch
S =Strabe«k
B =
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De .«raprWdJnf von droge

H)<im de iiegmUendi eeuw op D O M

• Zuid-Urne»!
nder onder»

droof jchraafand m IWOoflater

i i y n w n in de betekent» w i droof KhruMand

nedan«on|vanmartmbewcKfcn{vandroaf,Khr vl plaats vond

««rwipen nur de topontemen.
de leaen naar de nederzaainginaflMn.

FIGUUR 9.2.2. Het plateau van Marfraten
1. A =Amby
2. R = Rothvm
3.A4 = Aie«ns«n
4. 8 = Berj

4o.T = T«WI/t
5 G = G«ullwnt
4. V = Vlft
7. V = Volk.nbur,
«. S = SIM»
f. 1 = IJiertn

10. Si = Strucht

11. G = Gulfwn
12. In = Inf6«r
U « : ReIJnwntok
14. H = Hoofcruts
15. N = Noorfc^*
14. Sc = Schoppem
17. B = Bonholt
ld\ G = 't-Grov«flvo«r*n
19. M = Meich
20. B - Bmi/st

21. M >• Moorfontf
12. StG. = S/nt-G««nruld
21. £ <
24. M
25. H
24. C >
27. H •
21. SLA. :
2». R
30. B

' Ecfcdrotft
= Marjraten
B Honlhem
= CarfKr
> H««r
= S/nl-»ntonluifc<jn(c
= t Raolh
' B««ml«n

Geul

FIGUUR 9.2.5.

Het plateau van Sahneheide
1. B = Bochno/tz
2. N =

RGUUR 9.2.1.

K • Kenne
StP. - Snt-PMw
L • IJcntenberf

Oeul

FIGUUR 9 2 J.

Het plateau van Landirade

1. G • Gulpen

2. O • Overfeul

J. £ -Epen

4. S • Sfenafcen

5. 6 « Beutenaken

e. H - Haubender

7. C • Crapael

FIGUUR 9.2 4

Het plateau van Vl//en

/o. W = Wohlw/fler

Ib. N = Nl/fwWer

2. y = W/I«n

3. H = Horfcf

4. Ho= Holfet

5. R = Ror«n

ó. Co = Cottef H U
7. Co = Comerlj
8. B = Bommtrif

V. M̂ — n^ecnelen

10. R = Roth

I / . M = MelleKhet



PUBLICATIES NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP LIMBURG XL-I 1993

HGUUR 9.2.8.
Het plateau van Doenrode
1. M = Munstergefeen
2. P = Puth
3. A = Amttenrade
4. T = Thu/I
5. S = Sihfnnen
6. Sw = Swefkhuizen

fIGUUR 9.2.6.
Het plateau van l/bochiberg
1. H = Hul»b«rf
2. K = Klimmen
J. Ku = Kunrode
4. U » Ubachiberf
5. B • Bemenrade
é. I * Imitenrade
7. S • Slmpelveld
I. T • TrinCelen

». £ =
10. El =
11. F >
12. Wi

£yi

Elkenrode

Frombery

Wahlem

11 T » Termaar

14. R > Ramdaal

15. C « Colmont

Slrlllhigerbeek

\Caunwrbeeti

wnbeek

FIGUUR 9.2 7.
Het plateau van Rod»

I. R » Abdl/ van Rolduc
1. Lukerhe'de
J. SJeJJertiefde
4. Panneiheide
5. Ter Helde
4. Klinkhefde
7. Kaalhefde
I. Kriekelberf
•. ScMflferneMe

10. Spekholierheide
11. HeJdewef
12. Pexhi

FIGUUR 9 2 9.
Hetptoteaw
van S<hlmmert

1. £ « EMoo
2. C>Catx>f>
3. B
4. G
J. S = Schimmen
A. A s Arensfvnhout
7. R * Raar
I I : Berjnem fGenion)
t. H * Humkoven (of ScMetefcovenJ

l«.K>Ka>»n
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—• kalksteengroeven: blokken en gruis

kiezelgroeve: zand. kiezel, grote keien

RGUUR 9 i D»tftlofwli»>inf op 4* f»m««nt«n*l

ontgonnen in 4* vorm TOO f*MOfd* MoMwn.
D« ontpnmnf vond ptoots In d« ond»rgrond*<
gonf»mteis*li van de Stroop Wlnck*f> «n
Cluyibcri *n dat**rt uit d* lot» m M M t w m a
Loi #n urtfvnofct mergelgruri «wrd oh »«n vorm
* • • kunstmest benut O* ktoitlgroev* h>v*rd«,
•£*Iton von k**i»l voor w»gv»rnord*ng. tand «ft
fret» k*4*n op. In d* hr*mgro»v* oan d* noll*
Moltnw«g werd mot»rtool g*dorv*n voor onder

I hot boptaiMrvn von d» wanden van d»

FIGUUR 9 4 Nevwt^jncttot van d» gemeenten»!
van Bemelen In d* brede tngangipartl/ van de
Strooberg (f) konden arme bovrvn overtollig Itro
opslaan. In een ander d«*l van def elfde
fngangtpartf/ wat de ichtfetichljf van de lokale
schutterij opgehongen (2). Op de top van d»
Stroobtrg (2) Hond *«n galf opg«it*ld. Tof l iOI
h«bb«n (n d« groiv/onMg naait d» Cluyfbarg
Mutitnoart fvwoond f4a), *«n nab^/f*f«f«n
fnfong fung*«rd« alt g»ft*itof (4b) *n op h*t
okkvrt/* f4c) v»rbouv/d*n ijy graan. O« fcl*(n«
moeituJn (5) van d* lilufi h*«/l g»fung*«rd all aan
bcgraafplaali voor vr»«md*lfng»n *n ongedoopt*
ktndvrvn. O» ingangiparti/ van d* grocv* van «•
Wlnclidbvrg »n d« Cluvib«rg (4J htf/t all
dorpiichona d'«mtf«daon.

den beheerd en. in vergelijking met de rest

van het cultuurgebied waarvan zij deel uit-

maakten, een hogere graad van "natuurlijk-

heid" bezaten, worden schraallanden ook

wel tot "halfnatuurlijke"' landschappen gere-

kend. Niettemin worden ze door menselijk

handelen instandgehouden en kunnen ze des-

gewenst, door de voormalige beheertech-

nieken van toen weer toe te passen, ook

worden gereconstrueerd.

Het is gebruikelijk om schraallanden in te

delen in "droge" en "natte". Ook binnen het

gebied van onderzoek is deze indeling toe-

passelijk, omdat ook hier de mens vanouds

de zone tussen droog en nat bewoonde en

bewerkte, waardoor de beide schraalland-

typen ruimtelijk van elkaar werden geschei-

den.

Binnen het kader van dit hoofdstuk kunnen

de natte schraallanden slechts terzijde wor-

den besproken; hun ligging is beperkt tot de

stroomdalen van beken en rivieren. Ze staan

in de toponymie bekend onder de aanduidin-

gen "broek, beemd, ooi, weerd" enzovoort.'

Ze werden destijds gehooid en nabeweid of

alleen extensief beweid, meestal door rund-

vee. Figuur 9.1 geeft een beeld van de voor-

malige verspreiding van diverse natte schraal-

landen in het Maas- en Geuldal. Oecologische

gegevens ten aanzien van dit biotoop binnen

het gebied van onderzoek zijn schaars; de

meeste waren al verdwenen voordat uitge-

breid biologisch onderzoek kon plaatsvinden

en de schaarse restanten zijn door eutrofië-

ring van het oppervlaktewater dermate ver-

anderd, dat hun huidige vegetatie nauwelijks

meer representatief te noemen is voor de

oorspronkelijke vegetatie.' Van de droge

schraallanden binnen het gebied van onder-

zoek (zie figuur 9.2.1 tot en met 9.2.9) is daar-

entegen veel meer bekend; het nu volgend

deel van dit hoofdstuk heeft hierop betrek-

king.

A De oudste en tevens belangrijkste

functie van het droge schraalland, die al tij-

dens de prehistorie werd toegepast en on-

onderbroken tot en met het begin van de

twintigste eeuw heeft geduurd, bestond uit

de voedselproduktie voor het weidende vee,

met name voor schapen en rundvee. Vanaf de

introductie van het potstalsysteem, dat in

Zuid-Limburg tijdens de zestiende eeuw be-

kend raakte, werd aan de beweidingsfunctie

een mest leverende functie gekoppeld. De

mest van de kudde, opgespaard in de pots tal.

fungeerde vanaf die tijd als "de kurk waarop

de agrarische economie bleef drijven".'* De

droge schraallanden werden vervolgens

"woeste gronden" genoemd, toen diverse

substituten voor potstalmest op grote schaal

hun intrede deden. Het zal dan duidelijk zijn

dat het substituut kunstmest het definitieve

einde betekende van het droge schraalland.

Naast de voedsel en mest leverende functies

heeft het droge schraalland in de loop van de

tijd binnen het gebied van onderzoek een

aantal nevenfuncties gekend. Eén daarvan

bestond uit het verzamelen van plantaardig

materiaal, dat door het weidend vee werd

gemeden en dat voor gebruik door de mens

geschikt was, zoals bijvoorbeeld het verza-

melen van "ginster", takken van de dwerg-

heester brem (Cytisus scoparius), geschikt

voor de fabricage van bezems of benut als

stalstrooisel, "wachelder" of jeneverbes

(juniperus communis), waarvan diverse de-

len verschillende gebruikstoepassingen ken-

den' en de lange stengels van braam (Rubus

div. species), die als vlechtmateriaal (onder

andere voor bijenkorven) werden benut. Als

stalstrooisel werd ook dor gras en de zoden

van de dophei (Erica tetralix) gebruikt.

Belangrijker in economisch opzicht dan het

verzamelen van plantaardig materiaal, dat

door het weidend vee werd gemeden, was de

delfstofwinning" in het gemeente-schraal-

land. Karakteristiek voor Zuid-Limburg was

de exploitatie van "mergel" in de vorm van

kalkhoudend gruis, waarmee akkers werden

bemest, of in de vorm van rechthoekige blok-

ken, bestemd voor de bouw van boerderijen

of kerken. Daarnaast werd op de gemeente-
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Rothemerheide
Meerssener heide A situatie rond 1800

volgens Tranchot-kaart

Hei hoeve

Ambyerheide

km

Recreatiegebied (bos) Vilterheide

grindgroeve,
daarna openbaar
stort, nu bos

voorm. uitzichttoren

sportvelden

B situatie in 1990

volgens Top-kaart

militair oefenterrein,
nu bos

sportvelden

_'•. recreatiegebied

nieuwe woonwijk

kamp voor woonwagenbewoners

F/GUUR 9 5 O* Geulhemmar-, Berger- «n Vlfterhe/de aan het
t/nd» van d« achtt/ende (kaart A) «n de twfnffgite eeuw (kaart BJ.
Van de oonpronkeftyke vegetatfe van droog fchrooffond b/eef nleti over.

grindgroeve, daarna openbaar stort

hei zand en grind gewonnen, dat een rol

speelde als bouwmateriaal, materiaal voor

wegverharding en -opvulling enzovoort.

Grote stenen en keien werden benut als sul-

plaveisel of fungeerden in de vorm van

"sjampstein" voor de ingang der schuurpoor-

ten.'' Leem speelde een rol in de bouw van

vakwerkhuizen. Vrijwel elke gemeente bezat

destijds zijn eigen "mirgelskoel", "blokberg",

"kiezel- of zavelkoel" en "leimkoel" binnen

het gemeente-schraalland. De Bemelerhei,

momenteel natuurreservaat, herbergt bin-

nen haar grenzen deze vier typen groeven

(zie figuur 9.3). Dergelijke kleine, momenteel

niet meer geëxploiteerde groeven vormen

juist door hun kleinschaligheid een bijdrage

tot de variatie in het landschap. Alleen het

biotoop van de gangenstelsels van de talrijke

"blokbergcn" is oecologisch nader onder-

zocht. Zij dragen in hoge mate bij aan de bio-

logische diversiteit van de droge gemeente-

schraallanden.'"

Tevens vervulden de gemeenteheiden een

aantal "sociale" functies. In dit verband moe-

ten worden genoemd: schuilplaats in de gan-

genstelsels, begraafplaats voor diegenen die

op het kerkhof bij de kerk niet mochten

worden begraven, plaats van terechtstelling,

oefenterrein voor de lokale schutterij en ves-

tiging voor de dorpsheremiet. Voor de ge-

meentehei van Bemelen zijn deze functies

nog aantoonbaar (zie figuur 9.4). In meer re-

cente jaren vormde de gemeentehei een min

of meer getolereerde speelplaats voor de

dorpsjeugd. Dank zij deze herinneringen heb-

ben vele oudere dorpsbewoners nog een

grote affiniteit met hun gemeentehei.

J Uit diverse "Wijsdommen" en

"Cleernissen", gemeentelijke voorschriften

inzake het gebruik van bossen en schraallan-

den, die dateren uit de vijftiende tot en met

de zeventiende eeuw," is bekend dat deze

landschapselementen "gemeyn" waren, dat

wil zeggen tot het gemeenschappelijk bezit

der ingezetenen behoorden. Oorspronkelijk

was de aanduiding "heide" synoniem met het

gemeenschappelijk beweide droge schraal-

land. Vandaar de in toponiemen vastgelegde

benaming "gemene-, gemeyne- of gemeente-

hei". Vaak wordt het toponiem "hei" voor-

afgegaan door de naam van een nederzetting.

De aanduiding "hei" in toponiemen heeft dus

een geheel andere betekenis dan "hei" in het

huidige Nederlandse taalgebruik, waarmee

doorgaans een door struikheide (Calluna vul-

garis) gedomineerde vegetatie op mineraal-

arme zandgrond wordt bedoeld.'*

Dezelfde Wijsdommen en Cleernissen, die

meestal uit verbodsbepalingen bestaan, ge-

ven tevens duidelijk aan dat er een overex-

ploitatie plaats vond op de heide. De geschie-

denis heeft geleerd, dat het areaal van de ge-

meenteheiden afnam, onder andere ten gun-

ste van andere wijzen van gebruik dan de

collectieve beweiding. Dit kan worden geïl-

lustreerd met de gemeentehei van Berg, die

in de loop van de negentiende en twintigste

eeuw werd opgeofferd aan kleinschalige ont-

ginningen, die door de gemeente werden

verpacht en aan aanleg en uitbreiding van

gemeentelijke kiezel- en grindgroeven die in

een latere fase werden gebruikt als openba-

re vuilstortplaats en motorcrosscircuit. Een

ander deel werd voetbal- en sportterrein. Er

kwam een begraafplaats, een zigeunerkamp.

een nieuwe woonwijk van gemeentewonin-

gen en een recreatiegebied, dat werd bebost.

Van het oorspronkelijke beweide heidege-

bied met een omvang van rond 60 ha in 1803

bleef ruim een eeuw later niets over (zie fi-

guur 9.5).

Een tweede factor die een belangrijke rol

heeft gespeeld in de geschiedenis van de

Zuidlimburgse gemeenteheiden, is hun eco-

nomische marginaliteit die door verschillen-

de factoren werd bepaald. De eerste factor

betreft de relatief grote afstand tussen de

gemeenteheide en de dorpskern. De schraal-

landen vormden immers de meest perifere

ring rond de nederzetting en de grote afstand

tussen de nederzetting en het schraalland

bepaalde het extensieve gebruik' * (zie figuur

9.6). Ook al zijn er uitzonderingen, de mees-

te schraallandrestanten worden aangetrof-

fen op de grenzen van de (voormalige) ge-
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meenten.

Vervolgens was het de hoedanigheid van de

gvmentehei •'* potentiële landbouwgrond,

dteccn eventuele marginaliteit bepaalde. Al-

leen die delen bleven als droog schraalland in

gebruik, die ofwel te steil waren voor land-

bouw ofwel door hun onvruchtbare sub-

straat daarvoor ongeschikt. Dit is tevens de

verklaring voor het feit dat diverse droge

schraallanden. die hun bestaan nog hadden

weten te rekken tot in het begin van de twin-

tigste eeuw. spontaan of opzettelijk zijn "ver-

hout", dat wil zeggen in struweel of bos zi|n

veranderd.

Spontane verhouting is enerzijds het gevolg

van de beëindiging van de traditionele begra-

zing. anderzijds het gevolg van een spontaan

natuurlijk proces. Bewuste aanplant gebeur-

de vooral tijdens de crisisjaren. Figuur 9.7.

handelend over de verandering van schraal-

landen in bossen tussen Bemelen en Margra-

ten. kan dit illustreren.

Van de meer dan 60 gemeentehelden die er

binnen het onderzoeksgebied konden wor-

den aangetoond, bestaat er nog slechts een

drietal, waarvan de vegetatie in grote lijnen

overeenkomt met de oorspronkelijke, met

name de Bemelerberg, de Kunderberg en de

Brunssummerhei, die dank zij natuur be-

schermende instanties indertijd werden aan-

gekocht en tot natuurgebied zijn verklaard.

De overige droge schraallandrestanten zijn

dusdanig klein van omvang, dat zij de term

"gemeenteheide" niet meer verdienen of een

andere voorgeschiedenis dan gemeentehei-

de bezitten.

^ . I De droge schraallanden die op de

Tranchotkaarten uit de periode 1803-1806

nauwkeurig zijn weergegeven binnen het ge-

bied van onderzoek, kunnen globaal in twee

groepen worden verdeeld; enerzijds zijn er

enkele grote aaneengesloten complexen met

een minimale oppervlakte van 100 ha, die

door verscheidene nederzettingen werden

geëxploiteerd, anderzijds zijn er tientallen

kleine, meestal lmtvormige gemeenteheiden

op of aan de rand van de plateaus, waarvan

de oppervlakte maximaal enige ha bedraagt.

Dit zijn gemeenteheiden die door maar één

gemeente werden gexploiteerd.

Van de aaneengesloten schraallanden zijn de

Graethei en de heide van Echt momenteel

volledig ontgonnen en de "Villener Boesj'ge-

heel bebost. Alleen van de heide, waarop de

bewoners van Brunssum. Schinveld en enige

andere gemeenten exploitatierechten beza-

ten, is een deel gespaard gebleven: dit deel

1/ .1 * «; /T .-1 T A " .V

FIGUUR 9.6. O* parffbrt (%ftoff van Mf> oantof 4rt>f« ie hroaflondtn In d«
f r w n f Cwftor «n K**r. S/tuoti* rond f 000. O* p«rtftr* t'gf'nf woi m*4«

bezit de status van natuurreservaat' *

Geografisch gezien liggen de talrijke kleine

gemeenteheiden min of meer regelmatig ver-

spreid. Op de grotere plateaus is de ligging

gebonden aan de randen daarvan; alleen op

het kleine plateau van Ubachsberg en Bahne-

heide liggen (of lagen) de schraallanden cen-

traal en geïsoleerd.

Eerder onderzoek naar de geomorfologie en

geografie van de in de negentiende en de in

het eerste kwart van de twintigste eeuw nog

aanwezige droge schraallanden, wees uit dat

er drie typen te onderscheiden zijn: plateau-

heiden, plateaurandheiden en plateaukophei-

den'" (zie figuur 9.8). Van het type plateau-

heide resteert nog één voorbeeld: de Bruns-

summerheide; van het type plateaukopheide

eveneens nog één voorbeeld, en wel de

Vrouwenheide. Deze heide heeft zijn oor-

spronkelijk vegetatiedek echter verloren.

Van het derde type is er tot op de dag van

heden een tiental bewaard gebleven, waarvan

de Bemelerberg, de Wrakelberg, de Kunder-

berg en de Laamheide in het Gerendal het

oorspronkelijke schraallandkarakter het

best hebben bewaard. Alleen de Bemeler-

berg en de Kunderberg zijn voormalige ge-

meenteheiden.

De bodemsamenstelling van de hierboven

omschreven schraallandtypen is uiterst geva-

rieerd; ze omvatten vrijwel alle in Zuid-üm-

burg voorkomende bodems. Een opvallend

gegeven is echter dat Ion, het maast voor-

komende en zeer vruchtbare bodemtype in

Zuid-Limburg, weinig is vertegenwoordigd in

huidige schraallandreservaten, terwijl kalk-

houdende sedimenten juist frequent aan de

oppervlakte komen. Vandaar de aanduiding

"krijthellinggraslanden" als synoniem voor de

in het Mergelland gelegen droge schraallan-

den. Dat deze naam onvolledig is, kan wor-

den aangetoond door de aanwezigheid van

diverse andere niet-kalkhoudende gesteen-

ten binnen de grenzen van huidige schraal-

landreservaten. zoals vuursteeneluvium, ter-

tiaire en kwartaire zanden en grinden en col-

luviale bodems. In één opzicht komen al die

genoemde bodemtypen met elkaar overeen:

voor landbouw en veeteelt zijn ze van een

zeer marginale betekenis door hun perifere

ligging, hun onvruchtbaar substraat, hun hel-

lend oppervlak of een combinatie van deze

factoren.

Afgezien van hun variatie aan bodemtypen

vertonen de restanten droge schraallanden

die de status natuurreservaat bezitten nog

andere zeldzame eigenschappen van hun sub-

straat als gevolg van hun ouderdom als gras-

land. Hierdoor zijn in de loop van de tijd on-

der andere merkwaardige inspoelingshori-

zonten ontstaan. Alleen het schraalland van

de Bemelerberg is in dit opzicht nader onder-

zocht en bleek een "museum" voor bodem-

kundigen.' '• Waarschijnlijk geldt deze kwali-
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ficatie evenzeer voor andere droge schraal-

landreservaten; toch zijn enkele, met name

de Wrakelberg en de Wijlre-akkers, ont-

staan uit een "dries" en hebben zij in het ver-

leden als bouwland gefungeerd.

; T . ^ Vrijwel alle droge schraallandreser-

vaten liggen op steile hellingen; de benamin-

gen "krijthellinggraslanden", "plateaukop-"

en "plateaurandheiden" spreken voor zich.

Dit gegeven is het gevolg van een historisch

proces, waarbij de vlakke en minst steile de-

len van het schraalland in de loop van de tijd

een ander agrarisch gebruik dan weidegrond

hebben gekregen. Alleen dat deel van het

oorspronkelijk schraalland dat voor een an-

der gebruik volledig ongeschikt was, dat wil

zeggen het meest hellende deel, bleef als

schraalland in gebruik en kon vervolgens van-

af het midden van deze eeuw door natuur-

terrein beherende instanties worden ver-

worven.

De meeste reservaten bezitten een zuidelij-

ke expositie. Ook dit hangt samen met het

marginale karakter van het gemeente-

schraalland; op zuidelijk geexponeerde hel-

lingen, waar meestal humusloze bodemtypen

dagzomen. is de verdamping hoog door de

directe instraling van de zon. Het bodemmi-

lieu is ter plaatse zeer droog en de groeimo-

gelijkheden van het gewas dientengevolge

zeer beperkt. Kortom, de voor landbouw of

veeteelt meest waardeloze delen van het

schraalland verwierven in een latere fase de

status van natuurreservaat.

De consequenties ten aanzien van het huidi-

ge en toekomstige beheer van de zozeer ver-

spreid gelegen schraallandreservaten, hun

relatief kleine oppervlak, hun langwerpige,

spoel- of lintvormige omtrek en situering op

een helling zijn duidelijk; de randeffecten die

uitgaan van het omringende agrarische cul-

tuurlandschap, waar op een bio-industriële

wijze wordt geproduceerd, zijn immers des

te groter naarmate de oppervlakteverhou-

ding tussen (overbemest) cultuurland en

schraalland groter wordt (zie figuur 9.9).

Met name is het probleem van de inspoeling

van meststoffen vanaf het plateau in de rich-

ting van het lager gelegen schraalland zo

groot, dat de karakteristieke flora (en fauna)

van de hogere hellingdelen op korte termijn

drijgt te verdwijnen; een schrale graslandve-

getatie maakt plaats voor een weelderige

zoom van (drijf)mest-indicatoren, zoals on-

der andere brandnetels.'" Bovendien bestaat

in alle reservaten het probleem van de isola-

tie; vergelijkbaar met eilandjes (van diversi-

teit) in een oceaan (van monotoon cultuur-

land), doen zich zeker op korte termijn ge-

netische verarming en verregaande inteelt,

gevolgd door uitsterven voor bij die organis-

men, waarvoor het cultuurland een onover-

komelijke barrière vormt. Deze processen

zijn al enige decennia aan de gang en kunnen

aan de hand van goed gedocumenteerd fei-

tenmateriaal worden gestaafd. Een voor-

beeld is de jeneverbes (Juniperus communis),

die als uitgestorven moet worden be-

schouwd,'" het andere betreft struikheide

(Calluna vulgaris). die gevaar loopt te ver-

dwijnen. '** Beide soorten waren destijds al-

gemeen en zijn zeer karakteristiek voor dro-

ge schraallanden. Gealarmeerd door deze

processen van genetische verarming bestu-

deert het Rijksinstituut voor Natuurbeheer

de populaties van enige andere bedreigde

soorten in Zuidlimburgse schraallanden en

zoekt naar mogelijkheden om dit proces te

stoppen.

D Het bovengenoemde "museale"

karakter van de bodemtypen geldt in een nog

hogere mate voor de flora en fauna van de

droge schraallanden. Met name over de flora

en de vegetatie bestaat op dit moment vol-

doende kennis om deze terreinen te rekenen

tot de soortenrijkste en meest stabiele oe-
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cosystemen van West- en Centraal-Europa.

Deze uitspraak is gebaseerd op vele publica-

ties, zowel van wetenschappelijke als van po-

pulaire aard.'"' Voor een belangrijk deel is dit

te danken aan de aanwezigheid van een ui-

terst interessante en in brede lagen van de

bevolking bekende soortengroep, namelijk

die van de orchideeën.'''

De huidige kennis van het plantendek betreft

niet alleen de taxonomie der soorten, flo-

rastatistiek en syntaxonomie; vooral in de

laatste jaren is er door de Rijksuniversiteit

van Utrecht veel oecologisch en oeco-fysio-

logisch onderzoek gedaan. Ook andere we-

tenschappelijke instituten hebben een grote

belangstelling voor dit soortenrijke oecosys-

teem. De resultaten van dit onderzoek zijn

in tientallen doctoraalscripties en in een vijf-

tal dissertaties vastgelegd."

De Zuidlimburgse schraallandreservaten

trekken niet alleen de belangstelling van we-

tenschappelijke onderzoekers; jaarlijks be-

zoeken vele duizenden de voor het publiek

toegankelijke schraallandreservaten. Dat

geldt met name voor het orchideeënrijke

schraallandreservaat in het Gerendal."

Ofschoon er al relatief veel bekend was om-

trent de karakteristieke faunistische elemen-

ten in bepaalde schraallanden. heeft er on-

langs een grootschalig onderzoek plaatsge-

vonden naar de evertebratenfauna van dit

oecosysteem-' De resultaten van dit groot-

schalig onderzoek van de laatste jaren heb-

ben onder andere geleid tot een symposium,

dat met name aan het behoud en het beheer

van kalkgraslanden en de daarbij aansluiten-

de droge schraallanden was gewijd.*''' Sinds

dit symposium bestaat er dan ook een alge-

mene consensus ten aanzien van het beheer

van de droge schraallanden. dat via een ex-

tensief en periodiek begrazingsbeheer met

mergellandschapen moet plaatsvinden.

Het historisch onderzoek naar het voorma-

lig beheer van de schraallanden is vooral van-

uit de behoefte aan een adequaat beheer

ontstaan; de tot voor kort gebezigde beheer-

technieken (maaien, maaien en afvoeren van

de vegetatie, branden en nietsdoen) leverden

uiteindelijk een negatief resultaat op.

Het historisch onderzoek naar het voorma-

lig beheer van schraallanden begon met het

op schrift stellen van de ervaringen van de

laatste scheper van Zuid-Limburg en met het

veilig stellen van het lokaal voorkomende

schapenras.*'' In 1979 werden weer voor het

eerst na ongeveer een halve eeuw deze scha-

pen ingezet op een Zuidlimburgs droog

schraalland. Dat gebeurde zowel op de Be-

melerberg als in het Gerendal. De resultaten

van dit extensieve beheer met mergelland-

schapen waren dusdanig positief, dat in de

loop van 1983 tot 1989 dit beheer in vrijwel

alle in het gebied van onderzoek gelegen dro-

ge schraallandreservaten opnieuw werd

geïntroduceerd.

6.1 Algemeen gesproken kunnen de in-

vloeden die het voortbestaan van het oeco-

systeem van de droge schraallanden binnen

de huidige reservaten in gevaar brengen,

worden verdeeld in externe en interne be-

dreigingen. Het eerstgenoemde complex van

factoren betreft invloeden die uitgaan van ac-

tiviteiten, die buiten het reservaat plaatsvin-

den en waar de eigenaar dan wel de feitelijke

beheerder geen invloed op kan uitoefenen.

Tot dit complex behoren de Invloeden die

hun oorsprong vinden in de omringende blo-

industrie en het daarmee samenhangend fe-

nomeen van de zure regen. Tot de reeks van

interne bedreigingen kunnen worden gere-

kend: de door de beheerder gebezigde wl|ze

of wijzen van beheer en de door de beheer-

der al of niet toegestane recreatiedruk.

Kwalitatief en kwantitatief vormt de bio-in-

dustrie de grootste bedreiging van het

schraalland: beide systemen staan immers

lijnrecht tegenover elkaar. Het ene is geba-

seerd op een overmaat aan voedingsstoffen

en diverse grove en steeds wisselende ver-

storingen van het biotoop, waarmee slechts

één soort, het geteelde gewas, is gebaat. Het

andere systeem dankt zijn waarden aan

"schraalheid" van het substraat, wat betreft

nutriënten en aan slechts een verstorende,

maar constante factor, namelijk extensieve

beweiding.

Om bedreigingen die uitgaan van de bio-in-

dustrie te beperken, kunnen slechts twee

maatregelen worden genomen: areaalver-

groting en buffering van de huidige reserva-

ten. De richting van de areaalvergroting zal,

aangezien de meeste schraallanden op hellin-

gen zijn gelegen, een zijwaartse en een pla-

teauwaartse moeten zijn. Alleen reservaten

met een minimumareaal van enige tientallen

ha zullen in de toekomst een kans van over-

leven hebben. Buffering, dat wil zeggen het
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aanleggen van bufferstroken in de vorm van

stroken korte vegetaties, het cultuurland be-

grenzend met een houtwal of haag, moet op

het plateau totstandkomen. Hierbij moet

worden gedacht aan een minimale strook-

breedte van SO m.

Een tweede bedreiging, die tevens voor een

deel teweeg wordt gebracht door de bio-in-

dustrle. wordt gevormd door het complex

zure regen. Dit complexe verschijnsel, waar-

van de effecten op het droge schraalland uit-

voerig zijn bestudeerd, kan worden vergele-

ken met een extra bemesting van met name

stikstof.^' Proefondervindelijk is aange-

toond, dat de effecten daarvan tot nog toe te

bestrijden zijn door een wat hogere bewei-

dingsdruk toe te passen gedurende de perio-

de van de groei van die grassoort, die maxi-

maal profiteert van de ongewenste stikstof-

toevoeging door de neerslag. Zelfs kunnen

cultuurgraslanden, die in het nabije verleden

werden bemest en onder andere daardoor

hun diversiteit aan soorten grotendeels ver-

loren, door middel van een verschralingsbe-

heer met behulp van begrazing door mergel-

landschapen worden omgevormd tot soor-

Mnrijke graslanden.

O . A i Interne bedreigingen kunnen

voortvloeien uit het gevoerde interne be-

heer. Vanaf het moment dat schraallanden de

status van natuurreservaat verkregen, zijn er

door de beherende instanties tijdens de eer-

ste jaren van hun bestaan drie vormen van

beheer toegepast, te weten: nietsdoen, bran-

den en maaien. Deze drie vormen van beheer

zijn uitvoerig onderzocht;** hieronder

wordt volstaan met een summiere toelich-

ting.

Nietsdoen leidt in de meeste gevallen binnen

een periode van 10 tot 30 jaar tot een volle-

dige biotoopverandering; een soortenrijk en

stabiel schraalland verandert via een aantal

karakteristieke tussenstadia in een soorten-

arm en instabiel struweelbos. Om die reden

moet deze vorm van beheer worden afgewe-

zen.

Het branden van de droge biomassa in het

vroege voorjaar voorkomt weliswaar opslag-

en struweelvorming, maar bevordert het

ontstaan van een soortenarme grasmat. Ook

voor diverse fauna-elementen van schraal-

landen is deze vorm van beheer fataal. Alleen

tijdens de beginfase van de restauratie van

een zeer verwaarloosd schraalland of wan-

neer beweiding om de een of andere reden

(nog) niet kan worden toegepast, kan een

voorzichtig brandbeheer tijdens het vroege

voorjaar plaatsvinden; dit geldt met name

voor wegbermen.

Het maaien van droge schraallanden stelt een

historisch onjuiste beheervorm voor. maar

is het enige alternatief voor extensieve be-

weiding. Vooral in de beginfase van de restau-

ratie is maaien en afvoeren van de biomassa

in de top van het groeiseizoen een methode

om verschraling te versnellen. Maaien en af-

voeren kan wel worden ingesteld en blijvend

toegepast als onderdeel van het beheer van

drie sakkers.

Extensieve beweiding is de historisch juiste

beheervorm. Hierbij moet worden gedacht

aan beweiding in kuddeverband onder leiding

van een herder. In het verleden betrof de

kudde meestal schapen. Het is op grond van

waarnemingen in het buitenland en op grond

van aanwijzingen uit de toponiemen-voor-

raad waarschijnlijk, dat plaatselijk ook enige

geiten in de schaapskudde meeliepen. Topo-

nymisch nawijsbaar zijn eveneens diverse

"koebergen" en "koeheiden"; dit neemt niet

weg, dat de favoriete weidegronden voor het

rundvee op de dalbodems waren gelegen.

De extensiviteit van de begrazing van de dro-

ge, schrale graslanden blijkt verder uit de jaar-

cyclus van begrazing. Uit historisch onder-

zoek, geldend voor de tweede helft van de

vorige eeuw en het eerste kwart van deze

eeuw, bleek dat gedurende twee periodes

per jaar, te weten in het voorjaar en de nazo-

mer, de schrale graslanden niet werden be-

weid, omdat tijdens de eerstgenoemde pe-

riode de produktievere wegbermvegetaties

voor de kudde beschikbaar waren. Tijdens de

tweede periode, in de nazomer, werd stop-

pelbeweiding van het uitgestrekte akkerare-

aal toegepast. Beweiding van de droge

schraallanden vond dus plaats in de voorzo-

mer vanaf een moment dat hier de groei van

grassen en kruiden had ingezet tot het mo-

ment waarop de akkers werden geoogst,

verder gedurende de herfst tot en met de

winter, wanneer de stoppelakkers ingezaaid

en voor beweiding niet toegankelijk waren.^

Vermoedelijk bestond deze vorm van exten-

sieve beweiding van de schraallanden al veel

eerder dan 1850.

In verband met de hierboven aangehaalde

periodieke en aan bepaalde seizoenen gebon-

den beweiding, zal de beheerder moeten

streven naar een soortgelijke beweidings-

vorm, die in het verleden plaats vond, het-

geen betekent dat een jaarrondbeweiding

met een beweidingsdruk van 1.5 schaap per

ha. een vuistregel die door het Rijksinstituut

voor Natuurbeheer werd gehanteerd, moet

worden afgewezen. Onderzoek heeft uitge-

wezen dat een seizoensbeweiding met een

hoge beweidingsdruk in de voorzomer,

voorafgegaan en gevolgd door een periode

waarin geen beweiding wordt toegepast, en

een winterbeweiding met een lage bewei-

dingsdruk de beste resultaten oplevert. In

verband hiermee moet de beheerder om de

kudde voldoende voedsel te garanderen tij-

dens de periode dat het schraalland niet kan

worden beweid, zorgen voor zogenaamde

parkeergraslanden. Dit kunnen uiteraard
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gewone, dat wil zeggen cultuurgraslanden

zijn, maar ook percelen grasland die lijn be-

stemd tot omvorming naar schraailand. weg-

bermen of braakliggende akkers.

O . J Een andere vorm van inwendig be-

heer bestaat uit het reguleren van houtige

opslag. De groei van volwassen bomen wordt

door vraat van schapen niet belemmerd,

voor jonge exemplaren geldt dit wel. maar

specifieke basteigenschappen bepalen de

mate van de schade. Kiemplanten van bomen

overleven een normale beweidingsperiode

niet. De aanwezigheid van volwassen bomen

in schraailand is het gevolg van het voormalig

beheer Zij kregen een kans tijdens de perio-

de dat een "nietsdoen"-beheer werd toege-

past Door beschaduwing van hun omgeving

met de daarmee gepaard gaande buffering

van temperatuur, licht- en waterhoeveelhe-

den op de bodem ontstaat een microklimaat,

waarin de karakteristieke soorten van het

droge schraailand ontbreken. Het afgestor-

ven blad bedekt de bodem, verhinden onder

andere kieming van eenjarige soorten in het

voorjaar en veroorzaakt eveneens een mi-

lieu, waarin de karakteristieke schraalland-

soorten ontbreken. Wanneer dit milieu zou

moeten worden uitgedrukt in een oppervlak-

temaat, dan kan worden gesteld dat de hori-

zontale kroonprojectie, vermenigvuldigd

met een factor twee, een oppervlak poten-

tieel schraailand onttrekt aan het totale

schraallandreservaat. Aangezien de huidige

schraallandreservaten zeer klein van opper-

vlakte zijn, moeten volwassen bomen binnen

een schraallandreservaat als ongewenst wor-

den beschouwd. Door kappen, ringen of

knotten kan de beheerder hun negatieve in-

vloed reduceren.

Struwelen, voor zover ze al bestonden tij-

dens de periode van de traditionele bewei-

ding, kunnen zeer soortenrijk en biologisch

waardevol zijn. In de meeste gevallen zijn de

bestaande struwelen in de reservaten opge-

bouwd uit een soort die begrazingsresistent

is. Deze soortenarme struwelen dateren uit

de periode, dat een nietsdoen-beheer werd

toegepast en zijn relatief jong. Een lage be-

grazingsdruk voorkomt weliswaar een hori-

zontale uitbreiding van het struweel. maar is

niet in staat een verticale groei te belemme-

ren. Bovendien kunnen in het centrum van

het struweel bomen tot ontwikkeling komen,

die het karakter van het schraailand negatief

beïnvloeden. Dergelijke ontwikkelingen

doen zich echter zeer langzaam voor en kun-

nen desgewenst door de beheerder worden

gereguleerd. Het oppervlak aan struweel bin-

nen een schraallandreservaat mag niet hoger

worden dan vijf procent van het totale opper-

vlak*'

Diverse invloeden die van de recreatie uit-

gaan, kunnen negatief zijn; de beheerder

heeft de mogelijkheid het reservaat volledig

voor recreatie te sluiten dan wel gedeeltelijk

open te stellen. Een volledig verbod sluit ech-

ter ongewenst bezoek niet uit: per dag

wordt, bij wi|ze van voorbeeld, het voor het

publiek gesloten gedeelte van het natuurre-

servaat "De Bemelerberg" gemiddeld min-

stens één keer illegaal betreden, zelfs wan-

neer het gebied door een professionele be-

waker regelmatig wordt bezocht. De even-

tueel toegebrachte schade varieert aanzien-

lijk: van betreding tot vandalisme. In de voor

het publiek toegankelijke delen is de recrea-

tiedruk zeer hoog: op zon- en feestdagen

heeft het voor het publiek toegankelijke deel

van de Bemelerberg een recreatiedruk te

verwerken van dertig personen per ha. In de

toekomst zullen, gezien de grote publieke

belangstelling voor deze schraallandreserva-

ten, voorzieningen moeten worden getrof-

fen Dit is alleen mogelijk, wanneer d« rtttr-

vaten aanzienlijk worden uitgebreid.

/ Vanwege het extensief beheer, uit-

gevoerd op een constante wijze en geduren-

de een lange periode, zijn schraallanden over-

al in Europa te karakteriseren als "halfnatuur-

lijke" oecosystemen, die niet alleen rijk zijn

aan natuurhistorische, maar eveneens aan

cultuurhistorische waarden. Het areaal

schraailand is dramatisch afgenomen, even-

als de biologische kwaliteit van de overgeble-

ven restanten. Binnen het gebied van onder-

zoek zijn echter nog diverse schraallandres-

tanten overgebleven. Deze worden als na-

tuurreservaten en tevens als cultuurrelicten

instandgehouden. Ondanks de vele bedrei-

gingen, waarvan de zure regen en de bedrei-

gingen door de bio-industrie de belangrijkste

zijn, heeft onderzoek uitgewezen, dat een

restauratie van deze soorten rijke oecosyste-

men mogelijk is door middel van de herintro-

ductie van het traditionele beweidingsbeheer

door schapen. Zelfs soortenarme graslanden

kunnen op deze wijze aanzienlijk winnen aan

biologische kwaliteit. In de nabije toekomst

zal het evenwel noodzakelijk zijn de huidige

schraallandreservaten te vergroten en deze

onderling via schaapskudden te verbinden.
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HET THERO-AIRION IN LIMBURG

een z/an mtezepteterx

I Het Thero-Airion is de weten-

schappelijke naam van een tot Noordwest-

Europa beperkte groep van associaties, die

men "verbond" noemt. De term is deels af-

geleid van de genusnaam "Aira". waartoe

twee kleine, eenjarige grassoorten behoren,

die in hoge mate karakteristiek zijn voor de

bedoelde plantengemeenschap. Het andere

deel van de samenstelling "Thero-Airion"

houdt verband met het Griekse woord "the-

ros", dat "vluchtig" of "kort levend" bete-

kent. Diverse kensoorten bezitten een zeer

korte levenscyclus, die zich tot het voorjaar

beperkt. In het Nederlandse synoniem van

het Thero-Airion komt de naam voor van

één van de hierboven vermelde grassoorten:

zllverhaver. Vandaar de naam Zilverhaver-

verbond.

Het Thero-Airion wordt aangetroffen op

zeer droge, mineraal-, kalk- en humusarme

zanden en grinden.' Dit zijn bodemtypen die,

afgezien van de duinstreek in West-Neder-

land, in de zandgebieden van Oost- en Zuid-

Nederland te vinden zijn.

In het Mergelland, het deel van de provincie

Limburg ten zuiden van de lijn Meerssen-

Heerlen en tevens het kerngebied van deze

studie, zijn de hierboven omschreven bo-

dems en de daarop voorkomende vegetaties

zeldzaam en beperkt tot de kiezel- en zand-

houdendc randen van de plateaus. Vandaar

dat hier de standplaatsaanduiding "kiezelkop-

vegetatie" als een synoniem voor het Thero-

Airion zou kunnen worden gebruikt. Voor de

het Mergelland omringende gebieden is deze

aanduiding echter onjuist

Behalve op de hierboven omschreven kiezel-

koppen komen zeer lokaal verwante vegeta-

tietypen voor langs zandige schouwpaden

van spoorlijnen, emplacementen, kiezelgroe-

ven en dergelijke.

Ofschoon de floristische samenstelling van

het Thero-Airion binnen het gebied van on-

derzoek lokaal kan variëren, is het patroon

en de structuur van de vegetatie onder opti-

maal beheerde omstandigheden vrijwel iden-

tiek. Het bestaat voornamelijk uit een mo-

zaïekpatroon van verspreid voorkomende

graspolletjes met hier en daar rozetplanten

en dwergstruikjes met houtige stengels. Op

de daartussen gelegen open plekken groeien

gedurende het voorjaar minuscule bloem-

planten, mossen en korstmossen.

Deze plantengemeenschap is aan de aan-

dacht van de vegetatiekundigen ontsnapt,

mogelijk omdat het Thero-Airion binnen het

gebied van onderzoek slechts fragmentair,

dat wil zeggen onvolledig, zou zijn ontwik-

keld, te sporadisch zou voorkomen of op de

bovengenoemde standplaatsen een te gerin-

ge omvang zou bezitten. Waarschijnlijker is

dat de extreem vroege bloei en ontwikkeling

van deze plantengemeenschap in de maanden

maart en april de oorzaak vormde van het

gegeven, dat het Thero-Airion in het Mergel-

land niet werd opgemerkt; voor de meeste

vegetatiekundigen begint het veldwerk im-

mers pas in mei. De hier gepresenteerde stu-

Thero-Airion (kiezelkopvegetatie)

Violion (heischraal grasland)

Mesobromion (kalkgrasland

= krijthellinggrasland)

loss

• J kiezel/grind/zand

1 1 krijt

TT7| colluvium

FIGUUR '0.1 Geofoftsch profiel van een ZufdUmburfie pfateaurand met de
daorop voorkomende froifondtypen. Er kunnen vier piontenfemegntchoppen
worden onderscheiden dfo. offezien von hef vertcM4 In nun soortensomenstef-
Imj, eveneens mmcMMen in hun substraat

die geeft daarom voor het eerst een over-

zicht van deze om verschillende redenen bij-

zondere plantengemeenschap in en rond het

Mergelland.

De meeste groeiplaatsen van het Thero-Ai-

rion in het Mergelland zijn gelegen binnen

natuurreservaten, die als droge en schrale,

dat wil zeggen onbemeste, graslanden be-

kendstaan. Omdat dergelijke schraallanden

deels kalkrijke bodems bezitten en op hellin-

gen zijn gelegen, spreekt men van "kalkgras-

landen"'' of "krijthellinggraslanden", die van-

wege het vaak massaal voorkomen van on-

der andere soorten orchideeën en andere

spectaculair bloeiende planten uniek voor

Nederland zijn.

Een aantal krijthellinggraslanden was al in een

vroeg stadium van de geschiedenis van de flo-

ristiek en vegetatiekunde, dat wil zeggen

vóór 1960, onderwerp van uitgebreide stu-

dies. De onderzoekers gingen destijds ech-

ter voorbij aan plantengemeenschappen, die

een ander substraat dan "kalk" bewortelden.

Het heideschraalland in Zuid-Limburg dat op

kalkarme grinden en zanden voorkomt, werd

pas in de jaren zeventig uitvoerig onderzocht

en beschreven.'' De onderhavige studie van

het Thero-Airion, oftewel de vegetatie van

de kiezelkoppen op de plateaurand van het

droge schraalland, vormt het derde en tevens

het laatst onderzochte en beschreven vege-

tatietype van het droge schraalland in Zuid-

Limburg (zie figuur 10 1)

A . Diverse gebeurtenissen en omstan-

digheden vormden na 1978 evenzoveel aan-

leidingen om een overzicht te geven van het

Thero-Airion in de provincie Limburg. In de

eerste plaats is er in de periode 1978 tot 1983

een aantal kensoorten van het Thero-Airion

(her)ontdekt. Omdat het hier een zevental,

voor Zuid-Limburg uitgestorven gewaande,

soorten bloemplanten betrof waarvan opga-

ven uit de periode 1930 tot 1960 ontbreken,

heeft deze herontdekking een belangrijke rol

gespeeld in de diagnose van deze voor Lim-

burg niet of nauwelijks beschreven planten-

gemeenschap. De betreffende soortenli|st

werd al eerder gepubliceerd.*

In de tweede plaats heeft de herintroductie

van het traditioneel beheer van droge, schra-
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Ie graslanden, te weten extensieve beweiding

met mergellandschapen sinds 1980 in natuur-

reservaten waar coena (= elke abstracte ve-

getatie-eenheid, ongeacht het criterium vol-

gens hetwelk deze is onderscheiden) van het

Thero- Airion voorkwamen, ertoe geleid dat

deze vegetatietypen zich duidelijker gingen

manifesteren, dat wil zeggen hun areaal en

karakteristieke soortensamenstelling breid-

de zich uit en de structuur van de vegetatie

veranderde aanzienlijk naar aanleiding van

het gewi|zigde beheer. Ook deze veranderin-

gen werden al eerder in het kort beschreven

en gepubliceerd.'

Voorts bleek dat plantengemeenschappen

van het Thero-Airion slechts gedurende een

korte periode, die vroeg in het vegetatiesei-

zoen is gelegen, kunnen worden bestudeerd.

Tegen het einde van de meimaand zijn im-

mers al diverse kensoorten van de syntaxa

van het Thero-Airion uitgebloeid en boven-

gronds zelfs verdwenen. Dit heeft eerder

onderzoek bemoeilijkt, omdat andere typen

van schraallandvegetaties pas vanaf die tijd

gaan bloeien en dan eerst voor bestudering

optimaal zijn.

Vervolgens hebben de gegevens die worden

vermeld in "Plantengemeenschappen in Ne-

derland"'' inzake gemeenschappen die tot

het Thero-Airion worden gerekend, de dia-

gnostiek van deze plantengemeenschappen

in Zuid-Limburg bemoeilijkt, enerzijds door

onduidelijkheden in de beschrijving, ander-

zijds door het ontbreken van gegevens wat

betreft het voorkomen van bepaalde ge-

meenschappen van het Thero-Airion in het

Krijtdistrict. In de paragrafen 3.1 en 3.2

wordt dit nader toegelicht.

Tenslotte heeft een tweetal recente publica-

ties met betrekking tot nieuwe inzichten op

methodisch gebied" en het beschikbaar stel-

len van een oude vegetatie-opname uit Zuid-

Limburg" een verhelderende bijdrage gele-

verd bij het interpreteren van het door de

schrijver tijdens het begin van de jaren tach-

tig verzameld feitenmateriaal, dat in deze stu-

die bi|een is gebracht

J . I In de onderstaande alinea's worden

de resultaten en conclusies besproken van

een literatuurstudie inzake het Thero-Ai-

rion. zoals dat binnen Nederland voorkomt.

Korneck, de meest recente bewerker van

het Thero-Ai non,'' onderscheidt binnen d«

klasse der Sedo-Scleranthetea (een aantal

plantengemeenschappen van droge, schrale

en humusarme substraten) een drietal orden

Westhoff en Den Held onderscheiden bin-

nen Nederland eveneens een drietal orden,

maar hun benamingen verschillen ten dele.

Als één van de indelingscriteria ter onder-

scheiding van plantengemeenschappen han-

teren beide handboeken de gevoeligheid van

hun kensoorten voor het Ca-gehalte in hun

substraat; één soortengroep komt voor op

kalkrijke. een andere op kalkarme bodems en

de derde groep verkeert in een middenposi-

tie. Dit criterium wordt door Korneck ge-

bruikt bij de indeling op het niveau van de

orde, door Westhoff en Den Held bij de in-

deling op verbondsniveau (zie figuur 10.2).

Het verschillend Ca-gehalte van de bodem,

waarop de verschillende plantengemeen-

schappen zo duidelijk blijken te reageren,'"

kan in Nederland tevens fungeren om een

geografische scheiding tot stand te brengen

in de onderscheiden plantengemeenschap-

pen op verbondsniveau. Het zeeduingrasland

op kalkrijke bodems, wetenschappelijk be-

kend als het Galio-Koelerion, beperkt zich

binnen Nederland tot het meest westelijke

deel. Het rivierduingrasland komt voor op

matig kalkrijke substraten en het Sedo-

Cerastion in centraal en zuidelijk Nederland.

Het Thero-Airion. een type grasland van le-

mige zandgrond op neutrale tot kalkarme bo-

dems in het binnenland, wordt voornamelijk

aangetroffen in diluviaal Nederland, terwijl

het Corynephorion uitsluitend voorkomt in

volledig ontkalkte stuifzandgebieden in oos-

telijk en zuidelijk Nederland.

Op een fijne geografische schaal toegepast,

lijkt de factor van het Ca-gehalte. dat van

doorslaggevend belang blijkt te zijn voor het

al of niet voorkomen van bepaalde planten-

gemeenschappen in Nederland, een minder

belangrijke rol te spelen; binnen het in Zuid-

Limburg gelegen natuurreservaat "De Bcme-

lerberg" komen zowel zeer kalkrijke als kalk-

arme bodems naast en door elkaar voor.

Beide bodemtypen zijn vrijwel humusloos en

uitent droog. Diverse elementen uit de hier-

boven vermelde Galio-Koelerion-, Sedo-

Cerastlon-, Alysso-Sedion- en Thero-AI-

rionsyntaxa komen hier dan ook naast en

door elkaar voor. Deze voor Nederland uit-

zonderlijke situatie doet zich, behalve op de

Bemelerberg, ook nog voor op een aantal

andere plaatsen in het Mergelland.'' Dit ge-

geven heeft het onderzoek moeilijk gemaakt,

maar onderstreept tevens het belang van de

Zuidlimburgse natuurreservaten voor we-

tenschappelijk onderzoek en steunt de op-

vatting van Van Leeuwen, dat kleinschalige

gradiënten oecologisch zeer belangri|k zijn

J . Z Westhoff en Den Held onderschel-

den binnen het Thero-Airion vier associa-

ties. ' -' Daarvan is er één karakteristiek voor

de duinen. De drie andere associaties zl|n

beperkt tot het pleistocene deel van Neder-

land. De betreffende vier associaties worden

hieronder kort gekarakteriseerd. De duinas-

sociatie, het Airo-Caricetum arenariae, be-

schreven door Westhoff, Van Leeuwen en

Adriani in 1962, kenmerkt zich onder ande-

re door een geslotenheid van het vegetatie-

dek, een zekere soortenarmoede en het uit-

sluitend voorkomen van Ai ra praecox op een

ontkalkt, zandig substraat. Westhoff en Den

Held achten het waarschijnlijk dat het Alre-

tum praecocis Krausch 1967 de binnenland-

se vicariant (= nauw verwante vegetatie-een-

heid die de ander geografisch uitsluit) is van

het Airo-Caricetum arenariae. dat wil zeggen

de beide gezelschappen zijn nauw verwant,

maar sluiten elkaar geografisch uit.

Oberdorfer geeft een uitvoerig overzicht van

het Airetum praecocis binnen Centraal- en

Zuid-Duitsland.'* In zijn tabellen komen en-

kele opnamen voor uit de Eifel, een aan Lim-

burg grenzend gebied. Op grond van deze ge-

gevens is het voorkomen van het Airetum

praecocis in Limburg zeer waarschijnlijk.

Vooruitlopend op de resultaten van het veld-

werk - vergelijk paragraaf 4 -, kan worden
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vermeld dat zulks inderdaad het geval is.

Omtrent de eerste gemeenschap in het pleis-

tocene deel van Nederland, het Ornithopo-

do-Corynephoretum, heerst wat onzeker-

heid volgens Westhoff en Den Held. De be-

treffende associatie werd beschreven door

Passarge in 1960 op basis van gegevens uit

Noord-Duitsland van enigszins anthropo-

geen beïnvloede, open, kalkarme en zandige

graslanden. Er zijn weinig Nederlandse gege-

vens van bekend. De associatie zou een vica-

riant kunnen zijn van het Violo-Coryne-

phoretum, beschreven door Westhoff in

1943 en 1947, een type duingrasland dat bin-

nen het Waddendlstrict van Nederland

voorkomt en waarvan wel voldoende opna-

memateriaal voorhanden is. De laatstge-

noemde associatie ressorteert echter niet

onder het Thero-Airion, maar onder het

Gallo-Koelerion. Dit verbond dat al eerder

ter sprake kwam, is beperkt tot graslanden

in duinlandschappen langs de kust. Op basis

van deze gegevens is de positie van het Or-

nithopodo-Corynephoretum binnen het

Thero-Airion onzeker.

Ook uit een andere opmerking van West-

hoff en Den Held blijkt dat de syntaxonomi-

sche positie van het Ornithopodo-Coryne-

phoretum ter discussie staat. Op pagina 149

vermelden de schrijvers: "het Spergulo-Co-

rynephoretum wordt niet opgevolgd door

soortenrijkere Corynephorus-gemeensc hap-

pen als het Omithopodo-Corynephoretum

zoals men wel eens ten onrechte veronder-

stelt...". Kennelijk zijn er auteurs die de be-

treffende associatie in een ander verbond dan

het Thero-Airion willen onderbrengen, met

FIGUUR /OJ.

Grasland b// Melick
aan de rand van de
Mefnweg.
Foto van J. Hermoni,
april 1982.
De foto brengt de
overgang tuften het
Corynephorion en het
Thero-Airlon /n beeld.

FIGUUR 10.4.
Gras/and op de
Bemelerberg; het
Thero-Airlon op de
kiezelkop van de
Strooberg.
Foto van j . Hermans,
mei I9«3. Opvallend is
het "tteppe"-learolcter
van dit plontengezel-
schap dat vooral te
danken Is aan het
verspreid voorkomen
van de pollen van
schapegras.

name het Spergulo-Corynephorion.

Vooruitlopend op de resultaten van het veld-

werk - vergelijk tabel 9.1 tot en met 9.5 -, kan

worden gesteld dat er binnen het gebied van

onderzoek lokaties zijn waar vloeiende over-

gangsstadia zijn te onderkennen tussen coe-

na van het Thero-Airion en het Spergulo-Co-

rynephorion (zie figuur 10.3).

Een derde associatie van het Thero-

Airion binnen de Nederlandse rijksgrenzen,

die door Westhoff en Den Held wordt ver-

meld, is het Agrostietum tenuis Hueck 1931

em. Arndt I9S6. Deze plantengemeenschap

is in 1979 door Hennekens en Schaminée''

beschreven van de plateaurand op de Beme-

lerberg; ze komt evenwel ook elders op Zuid-

limburgse plateauranden voor. De naam-

gevende soort, Agrostis tenuis. sinds kort

veranderd in A. capillaris, heeft hier in alle op-

namen een opvallend hoge bedekkingsgraad

en gedraagt zich vergelijkbaar met Brachypo-

dium pinnatum, een grassoort waaraan on-

langs zeer uitvoerige studies zijn gewijd.' •* De

huidige dominantie van beide soorten in dro-

ge schraallanden van Limburg, waarop geen

actief beheer van toepassing was. laat zich

verklaren door te stellen dat beide grassoor-

ten beschikken over morfologische en fysio-

logische adaptaties om, door ondergrondse

uitlopers, zich sterk horizontaal uit te brei-

den en daardoor andere plantesoorten te

verdringen. De dominantie van de beide

soorten gramineeën is verder in de hand ge-

werkt door een langdurig beheer van "niets-

doen" in combinatie met het verschijnsel

zure regen. Volgens de hierboven genoem-

de studies geldt dit in elk geval voor Brachy-

podium pinnatum. De genoemde factoren

verklaren de soortenarmoede van het Agro-

stietum tenuis; de opmerking van Westhoff

en Den Held, dat deze plantengemeenschap

een vervangingsgemeenschap is van een an-

dere associatie van het Thero-Airion en op

licht nitraathoudende gronden voorkomt,

sluit hier goed bij aan. De begrazingsexperi-

menten, onder andere op de Bemelerberg,

hebben inderdaad kunnen aantonen dat het

Agrostietum tenuis met zijn "vervilte" struc-

tuur en relatieve soortenarmoede na enige

jaren verandert in een open, mozaïekrijke en

soortenrijkere vegetatie, die te boek staat als

het Festuco-Thymetum serpylli R. Tx. (1928)

1937.

Omtrent deze vierde en laatste associatie van

het Thero-Airion binnen Nederland bestaat

eveneens verwarring en onduidelijkheid.

Westhoff en Den Held' * geven voor het Fes-

tuco-Thymetum serpylli vier synoniemen,

die elkaar deels overlappen en niet volgens

de regels van de syntaxonomie zijn beschre-

ven. De naamgevende kensoort, Thymus

serpyllum, wordt in één van de synoniemen

vervangen door Thymus pulegioides, die el-

kaar in bepaalde delen van Nederland (onder

andere in Zuid-Limburg) uitsluiten. Voorts

beweren Westhoff en Den Held dat het Fes-

tuco-Thymetum serpylli in Nederland alge-

meen zou voorkomen. Het Krijtdistrict.

waarbinnen het Mergelland valt. komt niet

voor in de lijst van districten, waarin het Fes-

tuco-Thymethum serpylli vrij algemeen

voorkomt. Toch is er een opname van de

westhelling van de Sint-Pietersberg bij Maas-
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tncht van Westhoff uit 1950 bekend, die op

grond van zijn soortensamenstelling tot het

Festuco-Thymetum serpylli moet worden

gerekend (vergelijk tabel 9.1. opname 12)

Opvallend ts voorts dat het Festuco-Thyme-

tum serpyili en diens subassociaties. die door

Westhoff uitvoerig zijn beschreven tussen

1939 en 1946,'" zijn gebaseerd op relatief

oude data en dat meer recent, dat wil zeggen

na 1980. beschreven vegetaties van droge

schraallanden in Limburg wel tot het Thero-

Ainon konden worden gerekend, maar niet

tot een associatieniveau herleid. Dergeli|ke

ftohstisch verarmde en in een andere struc-

tuur overgegane vegetatietypen worden

momenteel als "rompgezelschap" betiteld.'*

Dit zou er op kunnen wijzen dat het Festu-

co-Thymetum serpylli in zijn klassieke vorm.

dat wil zeggen daterend uit de periode vóór

1946. uit Nederland (en zeker uit Zuid-LJm-

burg) is verdwenen. De oorzaken daarvan lig-

gen vermoedelijk in een gewijzigd beheer

sindsdien, zoals andere vormen van bewei-

ding, introductie van kunstmest of herbiciden

en gewijzigde atmosferische deposities (zure

regen).

Vooruitlopend op de conclusies van het veld-

werk in Limburg - vergeh|k paragraaf 4 -, kan

inderdaad worden vastgesteld dat de huidi-

ge kiezelkopvegetaties van de plateauranden

langs het Maas- en Jekerdal afwijken van het

klassieke Festuco-Thymetum serpylli (zie fi-

guur 10.4).

J . i Hieronder worden de literatuurge-

gevens uit het aan Zuid-Limburg grenzende

buitenland kort samengevat.

Van het Ardense Maasgebied, rond Han sur

Lesse, wordt door Thill'"' een vegetatie be-

schreven, die hij aanduidt als "la pelouse xe-

rophile a Potentilla argentea et Trifolium

striatum". Deze plantengemeenschap wordt

niet alleen bepaald door dezelfde edafische

en microklimatologische factoren, maar ook

door een groot aantal gemeenschappelijke

soorten en eenzelfde structuur, als die wel-

ke gelden voor de kiezelkopvegetaties van

het Nederlandse deel van het Maasdal ten

zuiden van Maastricht.

Lebrun c.s. plaatsen de "pelouse xerophile a

Potentilla argentea et Trifolium striatum"

(Potentilleto-Trifolietum stnati Lebrun) ech-

ter binnen het Mesobromion. Alleen nader

onderzoek zou deze kwestie kunnen oplos-

sen.

Van het Duitse grensgebied met Zuid-Lim-

burg wordt het Thero-Airion uitvoerig door

Korneck*" besproken. Hij onderscheidt een

viertal associaties waarvan er een, het soor-

tenrijke Airo caryophyllea-Festucetum ovi-

nae Tx. 19SS. identiek is aan de kiezelkopve-

getatie van de plateauranden van het Maas-

en jekerdal ten zuiden van Maastricht. Een in-

teressante bijzonderheid in zijn tabellen van

deze plantengemeenschap is de presentie van

Moenchia erecta, een soort die in 1942 voor

het laatst in Zuid-Limburg werd waargeno-

men.* ' Hoewel Moenchia erecta in Neder-

land wordt beschouwd als een begeleidende

soort voor het Mesobrometum, het kalk-

grasland, is het echter waarschijnlijker dat zi|

hier haar oecologisch optimum bezat in het

Thero-Ai non Deze opvatting sluit aan bij die

van Tüxen.'"

Eveneens van Duitsland, maar specifiek van

de Sötemcher Kalkmulde in de Eifel, een ge-

bied dat op ongeveer 80 km vanaf de grens

met Zuid-Limburg is gelegen, stamt een be-

schrijving van het Thero-Airion door Schu-

macher.'''' Evenals Korneck onderscheidt hij

een viertal associaties, waarvan het Airo ca-

ryophyllea-Festucetum ovinae zeldzaam

voorkomt. Schumacher geeft een opname,

afkomstig van de rand van een steengroeve

te Vussem. Bi| een bezoek aan deze steen-

groeve bleek nog een kensoort van de hier-

boven vermelde associatie present te zijn, die

in de opname van Schumacher ontbrak, na-

melijk Aira praecox. Met deze vermelding

worden de overeenkomsten tussen de Zuid-

limburgse en Eifelse standplaatsen van het

Airo caryophyllea-Festucetum ovinae nog

eens extra onderstreept.*' Van het Franse

kustgebied ten noorden van

Normandië heeft Wattez" uit-

voerig enige vegetatietypen be-

schreven, die tot het Thero-

Airion zouden behoren. In dit ge-

bied werden twee pioniervege-

taties van voormalige zand- en

grindgroeven onderzochten be-

schreven, waarvan de eerste dui-

delijke overeenkomsten ver-

toont met de door Aira praecox

gedomineerde vegetaties van de

Nederlandse duingebieden, ter-

wijl de andere pioniervegetatie

overeen komt met door soorten

uit het genus Vulpia gedomineer-

de typen. In Zuid-Limburg wordt

dit laatste type vooral aangetrof-

fen op en langs schouwpaden van

spoorlijnen (vergelijk tabel 9.2).

Gezien het feit dat Vulpia-soor-

ten zich in de loop van de laatste

decennia hebben gevestigd of

sterk uitgebreid, met name langs spoordijken

en spoorwegemplacementen, maar ook in

schrale graslanden, lijkt het zeer waarschijn-

lijk dat er binnen het Thero-Airion een voor

Nederland nieuwe plantengemeenschap kan

worden beschreven.

^ . I Hieronder volgen de resultaten en

conclusies van het veldwerk in Limburg wit

betreft verspreiding, abiotisch milieu, struc-

tuur, soortensamenstelling en beheer van

enige coena van het Thero-Airion.

De resultaten zi|n vastgelegd In de tabellen

9.1 tot en met 9.5 vin de bijlagen. Ten aan-

zien van de interpretatie van de hierin ver-

melde gegevens past enig voorbehoud. Het

aantal opnamen per lokaliteit varieert slechts

van één tot drie, hetgeen voor een uitvoeri-

ge statistische analyse onvoldoende Is. De

opnamen zijn vaak beperkt van omving,

meestal 2 x 2 m, zodat de kans bestaat dat een

opname niet voldoet aan de eisen vin het ml-

nlmumireial. Afgezien vin de klelnschallg-

heid van coena van het Thero-Alrlon, zijn

deze binnen het onderzoeksgebied betrek-

kelijk zeldzaam. Desondanks geeft het hier-

onder vermelde overzicht van 31 vegetatie-

opnamen een overzichtelijk beeld van een

voor Limburg en omgeving karakteristiek en

om verschillende redenen bijzonder vegeta-

tietype.

Ten aanzien van de geografische verspreiding

van de coena van het Thero-Airion kan wor-

den vastgesteld, dat zij diffuus over het gehe-

le onderzoeksgebied voorkomen (zie figuur

f (GUUR 10.5.
De feof roflache
venprefdlnf van de
opnomefokatfes,
O* cl/fer> verwl/zen
naar de opnom»-
nummeo, vermeld
In tabel 9.

I . *
1.10
1..12

MaastrichthtV

1.3-e
1.4
1.5
4.4
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FIGUUR f 0.4.

De "genetische"
somenhonf tussen Wer
Thero-Airion coena.
Oe soortenriykste
Thero-AJrion coeno
worden aangetroffen
op iokoties. die
gedurende een fange
periode extensief
worden beweid.
Wanneer beweiding
wordt gestookt, foon
lodevormende
grassoorten domine-
ren, de grasmat raakt
vervilt en andere
soorten worden
weggeconcurreerd.

10.5). Niettemin zijn er minstens vier con-

centratiegebieden aan te wijzen, met name in

graslanden op de plateauranden van het

Maas- en Jekerdal in Zuid-Limburg. zowel op

Nederlands als op Belgisch grondgebied,

langs spoorwegen in het gehele gebied van

onderzoek, op een enkel rivierduingrasland

in Midden-Limburg en op een aantal zandge-

bieden in (voormalige) heldelandschappen.

Tot de laatstgenoemde groep behoren on-

der andere plaatsen op de Brunssummerhei-

de, de Melickerheide en de Beegderheide. De

opnamelokaliteiten Meerssen (zie tabel 9.5.

nr 3) en Cottessen (zie tabel 9.5, nr 2) vallen

buiten dit kader.

Vooral in Zuid-Limburg is het huidig voorko-

men van coena van het Thero-Ainon een

zeldzaamheid. Bovendien is het totaal opper-

vlak per groeiplaats meestal zeer beperkt van

omvang, variërend van 10 tot hoogstens 500

vierkante meters.

Sommige factoren van het abiotisch milieu

van de standplaats kunnen sterk wisselen,

andere zijn constant. Voor het bewortelde

substraat geldt, dat de korrelgrootte varieert

van stuifzand tot kiezel. De geologische her-

komst van de bodem is zeer verschillend.*"

Het humusgehalte. het water vasthoudend

vermogen, de trofiegraad en het kalkgehalte

zijn vermoedelijk laag. In een groot aantal

lokaliteiten lijkt een zekere mate van bodem-

verdichting duidelijk een rol te spelen.

De expositie van opnamen op een hellende

ondergrond is meestal zuidwaarts. Naar het

noorden geëxponeerde standplaatsen zijn

niet aangetroffen.

De structuur van de opgenomen

gezelschappen varieert aanzienlijk: er zijn vier

typen te onderscheiden, waartussen over-

gangen bestaan (zie figuur 10.6). Het eerste

type wordt gekenmerkt door een laag bedek-

kingspercentage, minder dan 65%. Het aan-

deel van de een|arige soorten, de zogenaam-

de annuellen (groep C van tabel 9.1) in het

vegetatiedek is hoog. dat van de polvormen-

de en zodevormende overjarige grassen

(groep A en B van abel 9.1) laag, terwijl de

dwergstruiken (groep G van tabel 9.1) ont-

breken. Het tweede type vertoont een mo-

zaïekpatroon, dat wil zeggen heeft een hori-

zontale afwisseling van diverse levensvor-

men, maar het vegetatiedek is open, dat wil

zeggen hier en daar zijn onbegroeide plekken

in het vegetatiedek zichtbaar. Het derde type

bezit de hoogste mozaïkdiversiteit en is te-

vens het meest soortenrijk. Het vegetatiedek

is vrijwel gesloten. Het vierde vertoont nau-

welijks een mozaïekpatroon; annuellen ont-

breken nagenoeg. De groep van de zodevor-

mende gramineeën is dominant; het vegeta-

tiedek is volledig gesloten en plaatselijk zo

dicht dat van een "viltige" grasmat sprake is

(zie figuur 10.6).

De "genetische" samenhang van de vier on-

derscheiden structuurtypen, dat wil zeggen

de wijze waarop zij uit elkaar ontstaan, wordt

in grote lijnen bepaald door de factoren tijd

en begrazing: structuurtype I vertoont alle

kenmerken van een pioniersstadium. Bij type

2 is de kolonisatieperiode afgesloten. Zonder

begrazing ontwikkelt zich een gesloten vege-

tatiedek. Type 3 vertegenwoordigt de be-

graasde vorm, die zich in de tijd min of meer

stabiliseert als gevolg van het feit dat alle

soorten binnen elk patroontype op de een of

andere wijze begrazingsresistente eigen-

schappen bezitten (zie figuur 10.6). Struc-

tuurtype 4 wordt beschouwd als de afbraak-

fase. Door onder andere het uitblijven van

beweiding gaan de zodevormende graminee-

ën domineren en verdringen op deze wijze

eerst alle annuellen en mossen, vervolgens de

meerjarige rozetten en tenslotte alle dwerg-

heesters.

In floristisch opzicht vallen vooral de kiezel-

kopvegetaties van de plateauranden in het

Maas- en Jekerdal op door hun hoge soortdi-

versiteit en een groot aantal zeldzame soor-

ten. Het laatste geldt met name voor de

groep van de annuellen. zoals de beide Aira's.

Desmazeria rigida, Filago minima. Vicia lathy-

roides, Vulpia bromoides. Holosteum urn-

bellatum en Myosotis stricta. De perenne

soorten Trifolium scabrum en Potentilla ar-

gentea zijn uitsluitend van coena van het

Thero-Airion bekend (zie figuur 10.7).

Inmiddels zijn uit de kiezelkopvegetaties

waarschijnlijk verdwenen: Ornithopus per-

pusillus. Moenchia erecta en Spergulaha se-

getalis (zie figuur 10.8).

4.3 De vegetaties der kiezelkoppen be-

horen tot het Airo-Festucetum ovinae Tx.

1955. Deze conclusie is gebaseerd op grond

van de volgende argumenten: de hoge pre-

sentie en abundantiecijfers van de ken soort

Festuca ovina. de hoge trouwgraad van de

beide Aira-soorten en andere annuellen en

de presentie van andere levensvormen (zode-

vormende gramineeën, moskussens, (half)-

parasieten. rozetplanten en dwergheesters).
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7Vi/b/ium sfr/a/um.

FIGUUR 10 7 Tw«* narontoWr» kwraoortvn ran n*t Thvro-AMon naar MEUKUS
I t l I. CwünpH kJev*r (Trtfoiium itnatum) wi rtafonnWk (Ponnttfla
orgvnteo) riyn herontoVfet, woor »jrt*nsi«v« bcfroiJnf door icnopvn wttr

waarvan het soortenbesund weliswaar wis-

sere maar waarvan het mozaiekpatroon tel-

kens het aspect bepaalt.

Ook de opnamen van spoorwegen en spoor -

emplacementen, verzameld in tabel 9.2. zijn

tot de bovengenoemde associatie te reke-

nen. Ze zijn echter minder soortenrijk, ze

vertonen een minder duidelijk mozaïekpa-

troon en bepaalde levensvormen ontbreken.

Ze verschillen van de kiezelkopvegetaties

door de presentie van beide Vulpia's. Deze

gezelschappen zijn jong en als pioniervegeta-

ties te karakteriseren.

De opnamen, verzameld in tabel 9.3, laten

overgangen zien met het Spergulo-Coryne-

phorton. Ze onderscheiden zich duidelijk van

het Airo-Festucetum ovinae en wel door de

presentie en abundantiecijfers van de ken-

soort Corynephoros canescens en door de

presentie van de differentiërende soorten

Teesdalia nudicaulis en Ornithopus perpusll-

lus. Bovendien verschilt het substraat (vast-

gelegde stuifzanden) aanzienlijk van dat van

de kiezelkopvegetaties. Dit vegetatietype

komt ook voor op de Brunssummerheide,

maar werd daar niet nader onderzocht

De opnamen, verzameld in tabel 9.4, laten

eveneens overgangen zien, onder andere

naar het Sedo-Cerastion. In deze rivierduing-

raslanden (opname I en 2) en open krijthel-

linggraslanden. op plaatsen waar tevens ter-

tiaire zanden dagzomen (opname 3 tot en

met 5), komen diverse Ca-indicatoren voor,

zoals Sedum sexangulare, Sedum album,

Saxifraga tridactylites en Erodium cicuta-

rtum Dit zijn. met uitzondering van Erodium

cKutanum. kensoorten van het Sedo-Ceras-

tion.

De restopnamen van tabel 9.5 laten soorten-

arme begroeiingen zien. De soortenarmoe-

de Is te verklaren, doordat zij pioniersstadia

vertegenwoordigen (opname 1, 3 en 5) of-

wel door de hoge bedekking van de zodevor-

mende grassoort Agrostis capillaris (opna-

me 4), die door een grote concurrentie-

kracht in staat is andere soorten te doen ver-

dwijnen. In elk geval is er in alle overige op-

namen sprake van een zekere ruderalisatie,

veroorzaakt door tred (opname 4), tred en

recreatie (opname I en 5) en het gebruik van

kunstmest (opname 2). Vermoedelijk be-

werken deze activiteiten een verhoging van

het stlkstofgehaltc van het substraat.

T . ^ Hoewel het onderzoek naar de fy-

siologische kenmerken van de klezelkop-

vegatatiei alt geheel of van bepaalde soorten

daarvan in het bijzonder, buiten het kader van

deze studie valt, is het evident dat dit vegeta-

tietype moet beschikken over voor Neder-

landse maatstaven extreme aanpassingen ten

aanzien van zijn waterhuishouding.

De droogteresistentie kan niet alleen wor-

den afgeleid uit de met het blote oog zichtba-

re morfologische eigenschappen van de indi-

viduele soorten, maar tevens uit het oecolo-

gisch gedrag van de kiezelkopvegetatle gedu-

ercc/a. Spcr^u/ar/a
r HEUK£15 f911. Kruhnwur (Moanchla erocta),

t fOmitfioplfl pcrpuWMus).
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rende het jaar; de periodiciteit van groei en

bloei vindt, in tegenstelling tot de meeste

plantengezelschappen in Nederland, plaats

gedurende een tweetal fasen. De eerste vindt

plaats in het vroege voorjaar, de tweede in

het najaar. Gedurende de zomer- en winter-

maanden verkeert de kiezelkopvegeutie in

een zekere rust. De voorjaarsbloei van de

annuellen valt het meest op; de najaarsbloei

wordt gekenmerkt door het geel van diver-

se bi-annuelle soorten.

De als droogteresistentie op te vatten mor-

fologische adaptaties zijn zeer gevarieerd per

groep van levensvormen (zie figuur 10.9). De

soortengroep der polvormendegramineeën.

groep A van tabel 9.1, bezit opgerolde blade-

ren. De met stilstaande lucht gevulde holte

beperkt een overmatige verdamping. De zo-

devormende gramineeën, groep B van tabel

9.1, vertonen minder duidelijke aanpassingen

die verlies van water voorkomen. Mogelijk

heeft de bladbeharing van Luzula campestris

een dergelijke functie, evenals de reductie

van het totale bladopperviak bij het opvallend

smalbladige gras Agrostis capillaris. Groep C

van tabel 9.1, de annuellen. overleven de zo-

merse droogte als zaad. terwijl enkele vet-

planten uit deze groep een zekere reserve

aan vocht in hun weefsels opslaan. De mos-

sen van groep D van tabel 9.1 vertonen een

duidelijke periodiciteit gedurende hun jaar-

cyclus. Alleen in het voor- en najaar zijn ze

de gehele dag actief. Gedurende extreem

droge zomerdagen is hun fysiologische acti-

viteit beperkt. Dank zij het bezit van speciale

hygroscopiscne cellen kunnen ze atmosfe-
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risch water opnemen. De in untal beperkte

soortengroep van de parasieten en hemipa-

rasieten vertoont eveneens een duidelijke

periodiciteit- Van de hemiparasieten rondt

de ene soort (Rhinanthus minor) haar cyclus

afin het voorjaar, de andere (Euphrasia stric-

a ) m de nazomer. In dat seizoen heeft ook de

parasiet Cuscuta epithymum zijn optimum.

De bt-annuelle en p»erenne soorten van groep

F en G zi|n dank zi| hun uitgebreid wortelstel-

Mi in staat langer te profiteren van een regen-

bui. Daarnaast vertonen ook de bovengrond-

se delen veel morfologische aanpassingen die

vochtveriies beperken. Beharing van het blad

verstrooit het zonlicht en vermindert de ver-

damping. De onderzijde van het blad van

Hieracium pilosella draait zich gedurende

een droogteperiode om haar lengte-as, be-

zit een licht reflecterende opperhuid en kan

op deze wi|ze lange droogteperiodes over-

bruggen Ook de reductie van het totale

bladoppervlak, hetzij door het aantal blade-

ren te reduceren (en de stengel deels de blad-

functies te laten overnemen), hetzij door re-

ductie van het oppervlak per blad. voorkomt

overmatig vochtveriies. Het eerste komt

onder andere voor bi| de bezembrem (Cy-

tisus scoparius). het tweede bij struikheide

(Calluna vulgaris). Hetzelfde geldt voor een

zichtbaar en voelbaar wasachtig laagje op alle

bovengrondse delen, omgekrulde of ineen-

gerolde bladeren. De overige aanpassingen

zijn alleen microscopisch waarneembaar of

fysiologisch aantoonbaar; maar ook zonder

verdere hulpmiddelen dan alleen het blote

oog kan men bij talrijke soorten uit deze ge-

meenschap een grote variatie aan mechanis-

men waarnemen, die ten dienste staan van

het voorkomen van vochtveriies.

i . J Het beheer van kiezelkopvegeta-

ties en andere plantengemeenschappen die

onder het Thero-Airion ressorteren, dient

te bestaan uit een extensieve beweiding met

schapen of begrazing door wilde konijnen,

omdat de verschillende effecten van hun be-

grazing minder grove verstoringen in het

milieu van het Thero-Airion veroorzaken

dan de veel grotere herbivoren, zoals paar-

den of rundvee. Een lichte graad van betre-

ding door mensen en de eventueel daarmee

gepaard gaande eutrofiëring door recreatie

lijkt vooralsnog niet schadelijk. Kiezelkopve-

getaties in omheinde reservaten, waarin pe-

riodiek een hoge begrazingsdruk door scha-

pen voorkomt, lopen het gevaar te eutroof

te worden, omdat de schapen deze droge

milieus als rustplekken verkiezen en relatief

grote hoeveelheden mest achterlaten. Het

beheer van plantengezelschappen van het

Thero-Ainon op spoordijken en -emplace-

menten of in verlaten gnndgroeven is proble-

matischer; een hoge begrazingsdruk door

wikte konijnen toelaten, lijkt vooralsnog de

enige manier om het voortbestaan van deze

vegetatietypen voorlopig te garanderen.

Het mechanisme van het begrazingsbeheer

met mergellandschapen berust op selectie

van de grazer.*" De karakteristieke soorten

van het droge schraalland • en dus ook van

het Thero-Airion - zi|n tot op zekere hoogte

begrazingsresistent. De polvormende gras-

sen zijn hard, taai en bevatten waarschijnlijk

grote hoeveelheden cellulose; de zodevor-

mende grassen worden positief geselec-

teerd; de zode bli|ft daardoor onder andere

open voor de annuelle dwergen. Dergelijke

"nanistische"'" levensvormen zijn overigens

typerend voor schapenweiden Open plek-

ken worden eveneens bezet door rozetsoor-

ten, waarvan de op de vlakke bodem gedruk-

te bladeren voor de plukkende schapelippen

onbereikbaar zijn. Van de houtige dwerg-

struiken worden alleen de zachte toppen

geconsumeerd; deze soorten ontwikkelen

zich tot bultige structuren.

0 Plantengemeenschappen die tot

het Zilverhaver-verbond behoren, komen in

Zuid-Limburg sporadisch en kleinschalig

voor op uiteenlopende, maar extreem dro-

ge en kalkarme standplaatsen. Vooral de zo-

genaamde kiezelkopvegetaties die op de pla-

teauranden van het Maas- en Jekerdal vrijwel

alleen in natuurreservaten zijn aan te treffen,

kenmerken zich door een grote soortenrijk-

dom en een opvallend mozaïekpatroon.

Sommige soorten die tot het verbond van

Zilverhaver behoren, zijn in het Mergelland

uiterst zeldzaam en komen slechts in dit ve-

getatietype voor. Patroon, structuur en

soortensamenstelling vertonen een duidelij-

ke samenhang met zowel het abiotisch milieu

als met de wijze van beheer. De aanpassin-

gen die de individuele soorten bezitten zowel

ten aanzien van de vochthuishouding als be-

grazing. zijn bijzonder opvallend en verdienen

nader te worden bestudeerd.

Het onderzoek naar het Thero-Airion in

Limburg, waarvan het zwaartepunt zich con-

centreerde op begraasde vegetaties van de

kiezelhoudende randen van de plateaus in het

Mergelland, vormt de afsluiting van een reeks

van vegetatietypen die eerder werden be-

schreven, met name het kalkgrasland (Meso-

bromion) en het heischrale grasland (Vio-

lion). Dit drietal plantengemeenschappen

vormt samen de hoofdstructuur van alle dro-

ge schraallanden in het Mergelland. waarvan

de restanten, onder andere vanwege hun

overweldigende soortenrijkdom, tot natuur-

gebied xijn verklaard

De restauratie en het verdere onderhoud

van dit om diverse redenen bijzondere en

interessante vegetatictype. dient te geschie-

den door extensieve beweidn\g door mergel-

landschapen.
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ALGEMENE OECOLOGIE VAN HET DRIESLAND

au £

In hoofdstuk 4 werd aangetoond,

dat de fundamentele betekenis van de oude

boerenterm "dries" synoniem is voor

"braak". Gronden of percelen waarop de

term dries van toepassing was, lagen ofwel

permanent braak en werden benut als wei-

deplaatsen of veeverzamelplaatsen, zoals

dorpsbrinken, percelen aan de buitenzijde

van de stadsomwalling en stenige gronden die

ongeschikt waren voor de ploeg. Driesland

kon ook tijdelijk braakliggen. Daarna werd de

braakperiode afgewisseld met een periode,

waarin de verbouw van een landbouwgewas,

meestal rogge, plaats vond. In het nu volgend

hoofdstuk wordt de dries volgens de laatste

betekenis gedefinieerd als een periodiek

braakliggend perceel, waarop na de braakpe-

riode één of meer jaren graan werd ver-

bouwd. Afgezien van de rotatie braak-graan-

braak enzovoort was beweiding door vee in

kuddcvcrband essentieel, zowel in het braak-

jaar als na de oogst van het graan In de vorm

van stoppelbeweiding. Minder essentieel was

de duur van de braakperiode of het aantal

graanjaren; dit hing af van de vruchtbaar-

heidsgraad van het perceel, waarop de rota-

tie werd toegepast en verschilde van perceel

tot perceel.

De term "braak" verdient enige toelichting.

De huidige betekenis daarvan, dat wil zeggen

"niet produktief', geldt niet voor het verle-

den. Op de eerste plaats was de braak im-

mers een noodzakelijk weidegebied voor de

dorpskudde. Voorts fungeerde de vegetatie

van het driesland als bemesting voor de daar-

opvolgende graanoogst ofwel in de vorm van

groenbemesting, die door de ploeg met keer-

bord tot stand werd gebracht, dan wel de

door het vee omgezette vorm daarvan, die

ter plaatse werd achtergelaten. Tenslotte

fungeerde de beweiding van braak en stop-

pel tevens als een wijze van onkruidbestrij-

ding; vraat voorkomt of beperkt de bloei,

zaadzetting en uitbreiding van de braakvege-

tatie.

Het driesland, gekenmerkt door een karak-

teristiek en hierboven omschreven agro-pas-

toraal gebruik, kan tevens in een algemene en

meer op het landschap betrokken zin wor-

den omschreven als een deel van de "cultuur-

steppe" rond de nederzetting. De term "cul-

tuursteppe" doelt enerzijds op uitgestrekte

graanculturen, weidend vee en menselijke

bedrijvigheid bij het ploegen, zaaien en oog-

sten, anderzijds op een open, vlak of zwak

golvend en weids landschap, waarin natuur-

lijk aandoende elementen als onkruidrijke

graanvelden elkaar afwisselen met braaklan-

den en stoppelvelden, waarop grote herbivo-

ren in groepsverband worden gehoed (zie fi-

guur 11.1).

In elk geval is dit oecosysteem, dat binnen het

onderzoeksgebied al sinds het neolithicum

op kleine schaal bestond en dat zich vooral

sinds de hoge middeleeuwen sterk heeft uit-

gebreid wat betreft areaal en soortensamen-

i

stelling, vanaf de introductie van de intensie-

ve veeteelt tijdens de tweede helft van de

twintigste eeuw vrijwel geheel verdwenen.

De al eerder genoemde Tranchotkaarten uit

het begin van de negentiende eeuw geven een

duidelijk beeld van de cultuursteppe die, met

name op de plateaus, het landschap van Zuid-

Limburg domineerde.

Het is niet eenvoudig om het verschil te

schetsen tussen de drieslanden en de rest van

de cultuursteppe, omdat tussen beide ter-

men slechts graduele verschillen bestaan.

Wat betreft de ligging binnen de gemeente

ligt het driesland aan de periferie, dat wil zeg-

gen tussen de permanente schraallanden of

bossen en de permanente bouwlanden dicht-

bij de nederzetting. Deze ligging is identiek

met die uit Drenthe, waar het driesland tus-

sen de heide en de es was gelegen. Driesland

werd niet voorzien van stalmest: groenbe-

mesting na de braakperiode en de achterge-

bleven mest van het weidende vee volston-

den voor een volgende oogst van rogge of

een ander weinig eisen stellend graangewas.

De omvang van het areaal driesland omvat-

te, voordat het gebruik van stalmest werd

geïntroduceerd, het gehele areaal landbouw-

grond voor zover dat met granen was inge-

nomen. Nadien daalt het areaal driesland; al-

leen de meest perifere, onvruchtbare en niet

met stalmest voorziene delen van het areaal

aan bouwgrond blijven tijdens de negentien-

de eeuw als dhesland in gebruik. Na de intro-

flGUUR l l . l Een beeld
ran d> cultuursteppe
in Zufd-Umburf pond
1(50. Hetgofrendc
ploteoulandschop is in
kleine percelen
opfedeeld; een teelt
ran franen domineert.
Op een brede, deels
ho/fe reldwef, bepfont
met fcnotwilfen, loopt
de koeheerl met zi/n
kudde teruf naar de
nedenettinf. Een
schaapskudde onder
leidinf run de scheper
bcwetdt de stoppervel
den. De froonschoven
zi/n roortoptf opfetatt
in ronde korenmaten.
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ducoe van kunstmest rond het begin van de

twintigste eeuw verdwijnt het driesland de-

finitief.

In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk

worden de belangrijkste antropogene facto-

ren besproken, die het driesland in de loop

van haar evolutie hebben beïnvloed en daar-

door medebepalend zijn geweest voor de

soortensamenstelling van zijn vegetatiedek;

alleen die soorten organismen met een be-

paalde levensstrategie kunnen in een derge-

lijk door de mens gestoord milieu overleven.

Dit is het thema van de derde paragraaf. Te-

vens wordt ingegaan op de vegetatiekundige

aspecten van het cultuursteppegewas par

excellence: het wintergraan en de daaraan

gebonden onkruidflora.

Vervolgens worden enige gecultiveerde

braakgewassen besproken die, ofschoon zij

de biologische diversiteit van de dries als

oecosysteem aanzienlijk hebben vergroot,

uiteindelijk bijdroegen aan het einde van de

wilde braak.

Tenslotte wordt in de laatste paragraaf van

dit hoofdstuk gepleit voor een plaatselijk be-

houd, respectievelijk herstel van de dries op

grond van cultuurhistorische, biologische en

educatief-recreatieve argumenten.

Z . I Elk oecosysteem wordt gekarakte-
riseerd, afgezien van de floristische samen-
stelling van haar vegetatiedek en de daarvan

afhankelijke diersoorten, door een specifiek

abiotisch milieu. Niet alleen bepalen de van

nature aanwezige abiotische factoren, zoals

bodem-, water-, licht- en luchtkwaliteiten,

het vegetatiedek en de daarvan afhankelijke

fauna. Ook zijn de invloeden van belang, die

uitgaan van menselijke activiteiten. Grondbe-

werking, bemesting, betreding, begrazing en

de wijzen en technieken van exploitatie van

het gecultiveerde gewas bepalen in hoge

mate het milieu van de cultuursteppe.

In de onderstaande paragrafen wordt een

overzicht gegeven van de belangrijkste antro-

pogeen bepaalde invloeden op het milieu van

de cultuursteppe. gezien vanuit het perspec-

tiefvan de tijd. Achtereenvolgens komen aan

de orde: areaal, oppervlak en vorm, assorti-

ment aan gewassen, "shifting cultivation",

grondbewerking, het gebruik van vuur en

andere wijzen van bemesting, weidegang en

nevenprodukten van en op driesland, waar-

op braak- en graanjaren elkaar regelmatig af-

wisselden.

Vanaf de prehistorie tot nu neemt het gemid-

delde oppervlak van zowel een graanakker

als van het met graan beteelde areaal van een

nederzetting toe met een factor van ten min-

ste 50. terwijl de vorm van de graanpercelen

zich wijzigde van klein en ovaal naar groot,

rechthoekig en langwerpig.

De prehistorische graanakkertjes van de

Bandkeramiekers en de raatakkers van het

Celtic field-type bezitten ilechu can opptr-

vlak van minder dan één ha;' de huidige ak-

kers beslaan vaak meerdere hectaren. Deze

sterke toename van de gemiddelde percetl-

grootte is onder andere mogelijk gemaakt

door technische innovaties van het land-

bouwgereedschap, met name dat van de

ploeg en de tractie daarvan. De toename

kreeg een exponentieel verloop na 1950,

toen de bio-industrie het gemengde bedrijf

ging vervangen.

Tot in de vroege middeleeuwen bezaten

graanakkers een min of meer afgeronde

vorm als gevolg van het gebruik van het eer-

getouw, een primitief ploegtype waarmee

niet alleen overlangs, maar ook dwars en dia-

gonaalsgewijs moest worden geploegd.''

Vanaf de vroege middeleeuwen ontstaan

smalle akkers, die vele malen langer zijn dan

breed; dit als gevolg van een nieuw ploegtype,

dat werd voorzien van een vast keerbord dat

de geploegde zode omkeert,' hetgeen bij een

eergetouw niet mogelijk was. Vanaf het mo-

ment van de introductie van het keerbord

kan de omgekeerde zode als groen bemesting

fungeren.

Tot voor kort overheerste in het gebied van

onderzoek de lange en smalle vorm der per-

celen. Andere factoren dan de ploeg met

keerbord, die deze vorm hebben beïnvloed,

zijn hun wijze van ontstaan uit boshoeve-ont-

ginningen.' de wijze van erfdeling en, met
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f/GUUR f IJ. Rototiecycll met
enige broofcgewassen. Oe lengte
van de broofcperioae is vooraf
ofhonfce/tyfc von de natuurlijke
vruchtbaarheid van het perceel.
Diverse brookperioden en brook-
f ewaiien konden worden benut
om een daaropvolgende rogge-
oogst te joronderen. Op
"rotlond" duurde de cyclus het
langst; de bouwperiode werd
ofgewissefd met een hokhoutpe-
rlode van 12 tot 20 yoor. Op
"schlffellond" duurd* de cyclus
korter. Oe ai van de in brand
gettofcen zoden fungeerde all
meft. "Heiland" werd geploegd.
Oe ondergeploegde zode
fungeerde afs mest. "Orieilond"
lag één of enkele /oren braak
voordat het met zaadgoed werd
besteld, terwijl "esiand" (deze term
komt in Zuid-Umburg niet voor),
dank zij een regelmatige bemesting met
stafmest, elk /aar ais bouwland werd
gebruikt. Diverse braokgewassen konden in
deze cycli worden Ingepast om de natuurlijke
vruchtbaarheid van de bodem te verhogen. Het
braakgewas diende als veevoer.

name op hellingen, de wijze van ploegen pa-

rallel met de hoogtelijn. Men mag aannemen

dat de voor Zuid-Limburg zo karakteristie-

ke ̂ ererrasseerde akkers met tussenliggen-

de graften op deze manier tot stand zijn ge-

komen.''

De huidige blo-industrie ondervindt nogal

wat hinder van de vaak smalle en kleine par-

cellering. Vooral veel graften zijn in de loop

van de laatste decennia genivelleerd in het

kader van ruilverkavelingen en private her-

inrichtingen met de bedoeling perceelver-

groting tot stand te brengen. Deze activiteit

veroorzaakte een serie van negatieve neven-

effecten (zie figuur 11.2).

Het assortiment aan landbouwgewassen

blijkt al tijdens de prehistorie verrassend

groot te zijn, blijft min of meer constant ge-

durende de middeleeuwen, stijgt vanaf het

begin van de nieuwe tijd opnieuw door de

introductie van een aantal braakgewassen en

daalt vervolgens zeer sterk; de huidige akker-

bouw kent hoogstens nog een vijftal cultuur-

gewassen. Tevens daalt in de laatste fase. al-

gemeen gesproken, de variatie aan plante-

soorten op een akker. Hierbij moet niet al-

leen worden gedacht aan onkruiden; ook

graanakkers waren vaak "polyculturen", dat

wil zeggen uit meer dan een soort graan be-

staande culturen.

Tijdens de prehistorie werden niet alleen

graansoorten, verwant aan de huidig beken-

de vier granen, tarwe, gerst, haver en rogge,

verbouwd, ook momenteel in onbruik ge-

raakte graansoorten, zoals eenkoorn. em-

mer, spelt en gierst (respectievelijk Triticum

monococcum, T. dicoccum, T. spelta en Pa-

nicum miliaceum), "onkruidgranen", zoals

dreps (Bromus secalinus), oliehoudende ge-

wassen (onder andere Papaver spec.) en de

zaden van Chenopodium-soorten speelden

een rol als broodvrucht."

Ook in de periode van de Romeinse over-

heersing werden vooral broodgranen ver-

bouwd, een tendens die zich in de middeleeu-

wen voortzet. Vele soorten graanonkruiden

dateren uit de beginperiode van de geschre-

ven geschiedenis."

2.2 Vanaf de nieuwe tijd wordt in toe-

nemende mate onder invloed van de succes-

sen van onder andere de Vlaamse landbouw

en de propaganda van het Frans bestuur na

de Revolutie, de traditionele wilde braak ge-

leidelijk vervangen door de cultuur van een

groot aantal braakgewassen.'' Deze braakge-

wassen waren meestal inheemse soorten, die

op deze wijze werden gecultiveerd. Door de

introductie van braakgewassen nam de diver-

siteit aan landbouwgewassen sterk toe. Te-

vens werden toen diverse handelsgewassen

geïntroduceerd, zodat de achttiende en ne-

gentiende eeuw zijn gekenmerkt door de

grootste diversiteit aan landbouwgewassen

in de geschiedenis van het onderzoeksge-

bied; het gaat om ongeveer 40 verschillende

soorten. Dit aantal neemt tijdens de eerste

helft van de twintigste eeuw snel af: de huidi-

ge intensieve landbouw kent in hoofzaak

slechts een drietal oorspronkelijke braakge-

wassen: maïs, bieten en aardappels. De term

braakgewas is op deze soorten niet meer van

toepassing.

Zowel uit archeologische als ethnografische

bronnen is bekend dat akkercomplexen, toe-

behorend aan een bepaalde nederzetting,

zich in de tijd en in de ruimte konden ver-

plaatsen. Soms hield deze "shifting cultiva-

tion" een verplaatsing in van de nederzetting.

Tussen deze vorm van zwervende landbouw

en de sedentaire landbouw, waar zowel de

nederzetting als het daarbijbehorend akker-

complex op één locatie zijn gefixeerd, lag een

roterend systeem van een ofwel zich ver-

plaatsende woonkern rond een blijvend ak-

kercomplex ofwel een vaste woonkern en

een zich verplaatsend akkercomplex. Der-

gelijke systemen zijn bekend van gebieden

buiten het gebied van onderzoek.'"

Rotatiesystemen waarin één of meerdere

braakjaren zijn opgesloten, kunnen als vorm

van zwervende landbouw worden be-

schouwd, zeker wanneer het oppervlak van

het rustende, "dries"-liggende land een veel-

voud is van het "winnende" land (zie figuur

11.3). In het drieslagstelsel is de rotatie terug-

gebracht tot drie jaar en vindt plaats op drie

delen van het akkercomplex. Het verdwijnen

van de wilde braak door de introductie van

braakgewassen betekent dan het einde van

de zwervende landbouw.

Een geschikt zaaibed voor graanzaden vereist

een aantal bodembewerkingen, die in de loop

van de geschiedenis in toenemende mate tot-

standkomen door technisch gecompliceer-

der wordende hulpmiddelen en werkwijzen.

Graafstok, hak en vuur vormen het belang-

rijkste instrumentarium van de prehistori-

sche boer uit de steentijd." Pas in de ijzer-

tijd verschijnt de met runderen bespannen

ploeg met een metalen punt maar zonder

keerbord. Tijdens de vroege middeleeuwen

verschijnt een verbeterd ploegtype. bespan-

nen door een paard en voorzien van een

keerbord dat de zode omkeert.'^ Op deze

wijze kan groenbemesting totstandkomen,

die zo karakteristiek is voor alle vormen van

dhesligstelsels.

Aanschaf en onderhoud van paard, ploeg en

andere werktuigen die in dienst staan van de

grondbewerking of transport en die door

tractie worden voortbewogen, veronder-

stellen een zekere welstand van de boer. De

in de "Wijsdommen"'-'' genoemde "ploe-

gers" bezitten, in tegenstelling tot de daar-

mee in samenhang genoemde "keuters" zon-

der dit kapitaalintensieve instrumentarium,

meer rechten binnen de dorpsgemeenschap.



XL-I 1993 PUBLICATIES NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP LIMBURG

A y> HHMM 1 !

V V V \ M U \ l \ |

• " f t * - * **/"&•»•>.g^<*"jt-"** .

RCULW (14 ¥uo*Un«li voer «on kudd* Khop«n urt d> Zu*r»-voMol in Portufol. O* conrtructte baitoot urt f»ieto»n noklian «t frof
f*kantr*cht* palen df« door mMd«f van ftwt-cn-fat-rvrfctodlnfvn tl/n v*rbond*n. H»t opitttvn («tourt m«l behulp van f*foflF»*d«
•toUwn. ZcitiMi van d u * ItaMian OMIIIWI «an vMrkam. waarin d* kudd* 'i reachu wordt («laM. T*fc*nMf ran d* KMfnr , /uH I M / .

Dit zou onder andere de verklaring kunnen

zijn voor het gegeven, dat de braak bij keu-

terbedrijven en in onvruchtbare streken lan-

ger bleef bestaan."

. Z . J Ontginnen met behulp van vuur is

een oude, wijd verbreide, maar primitieve

landbouwtechniek. waarbij de asbestandde-

len als meststof fungeren.'"' Deze methode

is bekend van de eerste boeren in het gebied

van onderzoek en is ongetwijfeld nog toege-

past tijdens de ontginningsperioden van de

middeleeuwen. Een speciale vermelding ver-

dienen twee brandtechnieken, die bekend

zijn van gebieden die grenzen aan het onder-

zoeksgebied en die ook in Zuid-Limburg zou-

den kunnen zijn toegepast, namelijk de

"veenbrand"' •• en het "schiffelen".'" Het eer-

ste vond plaats in vochtige heiden ten gunste

van de boekweitteelt. het tweede, bekend uit

de Eifel, in droge heiden of ruige graslanden.

Beide technieken berusten op het losmaken

van de zode, die te drogen wordt gezet en

daarna in brand wordt gestoken. Mogelijk

speelde alleen het schiffelen een rol in dries-

ligstelsels.

Alleen schepers hebben tot in de twintigste

eeuw nog gebruik gemaakt van vuur ter ver-

betering van de weidegronden; opslag van

houtige gewassen en verruiging van de hun

permanent ter beschikking staande weide-

gronden werd daardoor voorkomen."

Vergane delen van planten, bedekt en ver-

mengd met aarde, leveren een geschikt kiem-

en groeisubstraat voor granen. De ontbin-

dende en vochthoudende humusbestandde-

len voorzien de zich ontwikkelende graan-

plant van zowel mineralen als water en de

kruimelige bodemstructuur draagt zorg voor

een gunstige doorluchting. Uiteraard moet

worden voorkomen, dat er kieming optreedt

van zaden die afkomstig zijn uit de zaadbank

van de braakvegetatie; dergelijke kiemplan-

ten beconcurreren de jonge graanplanten.

Evenzeer moet worden voorkomen, dat de

vegetatieve delen van meerjarige plantesoor-

ten uit de braakvegetatie opnieuw uitlopen.

Door een regelmatige beweiding van de

braak, door tijdig, voldoende diep en zoda-

nig te ploegen dat de zode wordt omgekeerd,

kan de heropslag van braakvegetatie worden

onderdrukt, waardoor een volgende graan-

oogst mogelijk wordt.

Zowel het driesligstelsel als het drieslagstel-

sel profiteren optimaal van de hierboven ge-

schetste vorm van groenbemesting. Ze zijn

toegepast tijdens die periode in de agrarische

ontwikkelingsgang, toen beweiding door vee

in kuddeverband op de wilde braak en op de

stoppel regel was en toen de ploeg met een

keerbord werd gebruikt.

Al in de prehistorie werd verband gelegd tus-

sen de aanwezigheid van mest van het vee en

het opbrengst verhogend effect daarvan op

• •n volgende graanoogst. Echter, *«n lind-

bouwsysteem, geheel gebaseerd op de pot-

stal dateert van een veel latere periode. Dit

systeem veronderstelt immers niet alleen

een potstal waar urine en feces van opgestal-

de dieren worden vermengd en vastgehou-

den door stro of ander blndmateriaal, maar

tevens sulvoer, de daarmee verband hou-

dende verbouw van braakgewassen en trans-

portmogelijkheden van het geoogste braak-

gewas naar de stal en van de bewerkte mest

in omgekeerde richting. Dit vervolmaakte

potstals/steem zou een Vlaamse uitvinding

zijn geweest, welke zich vanaf de zestiende

eeuw in snel tempo over Noordwest-Euro-

pa verspreidde.''' Het werd vooral bekend

door laat-negentiende-eeuwse beschrijvin-

gen van landbouwsystemen, voorkomende

op de arme zandgronden in dit gebied, waar

met name de potstallen van de schaapskud-

den de noodzakelijke mest opleverden voor

de cultuur van rogge op de essen, de zoge-

naamde eeuwigdurende roggeteelt.*" De

maximale uitbreiding van de Calluna- en Eri-

caheiden op deze gronden tijdens de acht-

tiende en negentiende eeuw zijn het directe

gevolg geweest van het potstalsysteem.

X . ^ Het transport van stalmest, een

buitengewoon zware en moeilijk hanteerba-

re substantie, veronderstelt onder andere

een technisch geavanceerd transportmiddel.
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Demestkarof"sjlaag"-kar, zogenoemd naar

het ingewikkelde neerklapmechanisme van

de bak, was in de late middeleeuwen onbe-

kend en verschijnt pas tijdens de zeventien-

de eeuw.'"

Stalmest komt eerst dan ter beschikking,

wanneer voldoende stalvoer in de vorm van

braakgewassen kan worden aangeboden. Uit

bovenstaande gegevens zou kunnen worden

afgeleid, dat de "bloeiperiode" van de dries-

ligstelsels begint met het tijdstip, waarop de

ploeg met keerbord wordt geïntroduceerd

en eindigt op het moment, waarop de cultuur

van braakgewassen de wilde braak geheel

heeft vervangen. Grofweg komt deze perio-

de overeen met die van de hoge en late mid-

deleeuwen.

Sinds de late middeleeuwen werd, vooral in

dichtbevolkte gebieden en rond de steden, in

toenemende mate gebruik gemaakt van afval-

produkten van min of meer industriële her-

komst. Aanvankelijk komen deze ten goede

aan hoveniersbedrijven aan de stadsperiferie,

later worden ze op grote schaal gebruikt in

agrarische bedrijven op het platteland. De

negentiende eeuw brengt de guano en het

thomasslakkenmeel, het begin van de twin-

tigste eeuw de kunstmest en vanaf 1960 de

drljfmest, een produkt van bio-industriele

herkomst.

In toenemende mate veroorzaken indus-

triële meststoffen ontregelingen en storingen

in de min of meer gesloten kringloop van het

gemengde bedrijf, hetgeen zich onder ande-

re manifesteert in een versnelde afname van

de mest leverende en tot de dorpsgemeente

behorende schraallanden. De voorheen uit-

gestrekte helden, beemden en andere schra-

le graslanden kunnen vanaf dan op grote

schaal worden ontgonnen en geprivatiseerd.

Pas in deze eeuw ontstaan door het gebruik

van deze bio-industriële produkten, waaron-

der ook biociden ressorteren, verontreini-

gingen van het grondwater.

Binnen het onderzoeksgebied werd een

meststof al in een zeer vroeg stadium benut

die. evenals industriële produkten, van bui-

ten het gesloten systeem werd betrokken.

Dit was "mergel", een kalkhoudend en be-

trekkelijk licht materiaal, dat als gruis of poe-

der op de akkers werd uitgestrooid. Het ge-

bruik ervan werd al vermeld door Romeinse

geschiedschrijvers en bleef in zwang tot in het

begin van de twintigste eeuw."'-

Vanaf de prehistorie tot nauwelijks een hal-

ve eeuw geleden was heerdgang op akkers

een vertrouwd, alledaags en noodzakelijk

verschijnsel. De kudden troffen hier na de

/ / 5 Schema van de Joorcyc/us van «en wfnteryroan frogfej met de

o*aar6J/ behorend* categorieën van eenjarige fraanakJteronttruJden. Dit

schema fee/ t een beeld van de levenscyclus van de froonpfont (binnenste

ctrfcef) en de daarmee synchroon vertonende cyc/us van een wJnteronnue/

fmJdde/ste cirkel) en een kortere cyc/us van een lomerannuet (burtenst* kwart

oogst volop voedsel aan. waarvan, volgens de

Wijsdommen,*' eerst de varkens, dan de

koeien en tenslotte de schapen konden pro-

fiteren. Tevens werd door beweiding een

groot gedeelte van het onkruid vernietigd,

dat immers een bedreiging vormde voor een

volgende graanoogst. Het onkruid werd op

deze wijze omgezet in mest, die ter plaatse

achterbleef. Zelfs op de pas ingezaaide win-

tergraanakkers werd tot in het begin van

deze eeuw de schaapskudde even getole-

reerd; de afgebeten halm stoelde later met

meerdere scheuten uit, waardoor een dich-

ter gewas ontstond met een hogere op-

brengst.*'

Sinds het begin van de nieuwe tijd verdwe-

nen om diverse redenen de kudden meer en

meer van de akkers; het beroep van varkens-

hoeder stierf uit in de loop van de zeventien-

de eeuw,-*-* dat van de koeherder of heert in

de vorige eeuw en dat van de scheper in de

eerste helft van deze eeuw.** In het drieslig-

stelsel vervulde de heerdgang een essentiële

rol; drieslanden fungeerden als extra weide-

grond en het grazende vee onderdrukte de

groei van het onkruid in de komende graan-

akker. Tevens werd het onkruid omgezet in

mest, die een volgend graanjaar ten goede

kwam. Van dit laatste gegeven hebben onze

voorouders zeker weet gehad; het recht van

"vaalte"*" of "nuits de fumature"** hield in,

dat het overdag op de akkers na de oogst wei-

dende vee 's nachts werd ingeperkt op een

bepaald perceel. De nachtelijk geproduceer-

de mest kwam ten goede aan een volgend

cultuurgewas. Het is vrijwel zeker dat dit sys-

teem, dat onder andere uit Frankrijk en

Drenthe werd vermeld en logischerwijs

voorafgaat aan het transport van mest per

kar. ook binnen het onderzoeksgebied voor-

kwam (zie figuur 11.4).

In het verleden leverden graanakkers meer-

dere produkten dan brood en bier. De pro-

duktie van stro was destijds belangrijk. Wijs-

dommen en vroege pachtcontracten-** ma-

ken ons attent op de economische waarde

van stro, dat als dakbedekking, constructie-

materiaal in de vakwerkbouw, bind-, opvul-,

afdicht- en poetsmiddel werd gebruikt.

Vooral in de vorm van mestbinder speelde
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RCUUK I IA. Ct«gort««» ran fraonakkaronkru*-

A: freanpfant (roffaji S. naffcoresJat d*a ria 4t
wwtati >ro«d*nft«oflf»n onttrtkt aan <*• gattnaar,
•wam oon trMtarannu*) d*« toad-mimicry badH/ft

; iom«rcin-

(HhwibttM «Wi/aJ. F: 6o/f^>fyt fM/voor6««W
rof»lm*JI() *n G: wort»litofc^»ofyt (h4/voor6««W

trearvon tf* omiWryrandt* d«f«n
h«t ^o«ffl<v*ou h(f«n). Vonuf h«(

onttioan van froonokk«n Jn rf* f»r»hlitor<« h*66«n
dfv*n« fn»*fwn van w<W« f»Jant*to«rt*n ifch afi

" w«t*n aan t« paiwn «n t« handhaven fn
d*t door d» nt«nt ontitan* miJtou. danfc f 1/ *«n
aantal moffttoftocna M I fyKatoftocn* v»r»n<nrtw

stro een onmisbare rol in de gesloten agrari-

sche bedrijfsvoering. Stro mocht het bedrijf

niet verlaten. Stroresten en de daarin nog

aanwezige restanten van onkruiden, even-

tueel versneden met hoogwaardiger voedsel,

vormden een belangrijk wintervoedsel voor

het op stal staande vee. De braak en de ak-

ker na de oogst fungeerden als weidegrond.

Bepaalde, veel voorkomende graanonkrui-

den, zoals bijvoorbeeld korenbloemen (Cen-

taurea cyanus), werden gewaardeerd als ho-

ningleveranciers, andere onkruiden waren

als "veldsla" (onder andere Valerianella spp.)

geschikt voor menselijke consumptie of

speelden een rol bij folkloristische gebruiken

of religieuze feesten.'" Bij het verdwijnen van

de braak en de teelt van granen zijn deze ne-

venfuncties komen te vervallen.

J . I Het milieu van drieslanden laat zich

kort typeren als een steppemilieu, waar, als

gevolg van een ijle en lage vegetatie, licht,

wind en neerslag tot op het niveau van het

substraat hun invloed uitoefenen. Periodiek

verstoren zeis of sikkel, ploeg, eg, tred en

vraat van weidend vee de structuur en soor-

tensamenstelling van de vegetatie alsook de

bodemtoplaag. Aan al deze storende facto-

ren zullen soorten organismen zich moeten

aanpassen, willen zij zich kunnen handhaven

in dit milieu. Zij dienen een bepaalde overle-

vingsstrategie te volgen.

Van de drie door Grime" onderscheiden

vormen van levensstrategieen die voor plan-

ten gelden, komt er een tweetal in aanmer-

king, namelijk de "ruderale" en "stress-tole-

rante" strategie.

Tot de eerste categorie, afgekort als R-stra-

tegie, behoren kortlevende, eenjarige krui-

den en grassen, waarvan de levenscyclus ge-

lijk is aan of korter van duur is dan het gecul-

tiveerde wintergraan. Zij kiemen dus op het-

zelfde moment als, of zelfs iets later dan het

cultuurgewas. Dergelijke kortlevende soor-

ten, zogenaamde therofyten, kiemen ofwel

vóór de winter, bloeien vroeg en zijn vóór de

aanstaande zomer al geheel afgestorven, of-

wel kiemen vlak na de winter en hebben al

zaad geproduceerd bij de oogst van het cul-

tuurgewas. Ze worden respectievelijk win-

ter- en zomerannuellen genoemd (zie figuur

11.5).

Tevens kan men een groep van soorten on-

derscheiden, die haar levenscyclus synchro-

niseert met die van de granen en waarvan

bovendien het zaad in grootte, vorm en ge-

wicht op dat van de granen lijkt. Ook de Woei-

wijze van deze "zaad-mimicry" bedrijvende

akkeronkruiden bevindt zich op hetzelfde

niveau als dat van de granen, waardoor de

kans dat hun zaden in het graanzaaigoed te-

rechtkomen aanmerkelijk wordt vergroot.

Tot deze categorie graanonkruiden behoren

onder andere bolderik (Agrostemma githa-

go). dreps (Bromus secalinus) en mogelijk

akkerdravik (Bromus arvensis), de vroeger

alg«m««n voorkomend* klaprooiioorun

(Papaver div. sp«c.) «n korenbloem (Ctntau-

rea cyanus). Hun vruchthalmen werden te-

gelijkertijd met die van de granen geoogst en

hun zaden bleven aanwezig in het zaaigoed en

in het voor consumptie bestemde graan.

Een derde groep van therofyten, met name

die van de halfparasieten,'™ Is In staat haar le-

venscyclus aanmerkelijk te verkorten door

deels voedingsstoffen te onttrekken aan de

wortels van de graanplanten. Binnen het on-

derzoeksgebied kwamen minstens vijf soor-

ten halfparasieten voor in graanakkers, alle

afkomstig uit de familie van de Scrophularla-

ceae. Van één soort werd zaad-mimicry ver-

ondersteld.

In tegenstelling tot de graanakkerruderalen

zijn de stress-tolerante graanakkeronkrui-

den gekenmerkt door meerjarigheid, een

lage zaadproduktie, een ondergrondse op-

slag van reservevoedsel en tevens door het

bezit van vegetatieve delen, die na een even-

tuele beschadiging door ploeg of eg levens-

vatbaar blijven en op deze wijze verspreid

raken of die door het bezit van toxische stof-

fen door het op de akkers weidende vee niet

worden gegeten.

Tot de stress-tolerante categorie behoort

vooral een aantal bolgewassen, meestal Lilia-

ceae, die als de bijbelse "leliën des velds" uit

het mediterrane gebied bekend zijn. Binnen

het gebied van onderzoek zijn de fraai ogen-

de, maar voor het vee toxische vuurlelie.
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FIGUUR 1/7 Voorbeelden van rteunmethonlimen bty enlfe taarten graanakkeronkruiden. Dlvene steunmechanismen, ontitoon uit
venchlllende morfologische delen van de plant, verlenen veel groanokkeronkruiden de mogelijkheid om maximaal van het zonlicht te
profiteren. A: naakte lathyrui met rank, die bestaat uit de hoofdnerf van een blad, 8. ringelwlkke met ronken, die bestaan urt de
verlengde hoofdnerf van het blad, C: kleefkruld met haak/es aan alle bovengrondse delen van de plant. O: akkerwfnde met windende
stengels en E: korenbloem met sterk vertakte stengels die tegen de graanhalmen steun vinden.

vogelmelk, kuifhyacint, wilde tulp en akker-

geelster (respectievelijk Lilium bulbiferum.

Ornithogalum umbellatum, Muscari como-

sum, Tulipa sylvestris en Gagea villosa) vrij-

wel uitgestorven.•'•' Sommige wortelstok-

geofyten blijken echter haast onuitroeibaar,

ondanks het gebruik van herbiciden. Een

voorbeeld daarvan is een grassoort, die

wordt gekenmerkt door een uitgebreid wor-

telstokkenstelsel en bekend staat onder de

naam kweek (Elymus repens), in diverse

Zuidlimburgse dialecten "peume" genoemd.

De droge wortelstokken werden als winter-

voer voor schapen benut'" (zie figuur 11.6).

Veel graanakkeronkruiden worden

morfologisch gekenmerkt door hun weinig

scleromorfe bouw; hun lange, slappe stengels

vinden steun aan de hen omringende graan-

halmen. Andere soorten vertonen nog ver-

dergaande aanpassingen, zoals het bezit van

windende stengels, rankende bladspitsen, in

ranken veranderde steunbladeren of zijn ge-

heel bezet met teruggekromde stekeltjes, die

het omlaag vallen verhinderen (zie figuur

11.7).

Ook uit de morfologie van hun zaden of

vruchten blijken adaptaties aan het ijle en lage

vegetatiedek van de graanakker. De wind

speelt ook in de cultuursteppe een belangrij-

ke rol als vector voor het transport van za-

den. Tevens komt bij een aantal soorten exo-

zoöchoor of endozoöchoor transport voor;

eeuwenlang werden immers de stoppelak-

kers door onder andere schaapskudden be-

weid'"' (zie figuur 11.8).

Karakteristiek voor graanonkruiden is

voorts het groot aantal zaden, dat door een

* * '.WAV

FIGUUR 11.8. Wtyze van verspreiding van froononkrulden door middel von
vormvorfotie von de zoodhuid. Meer don de helft von de soorten graanakker-
onkruiden In de curtuursteppe laten hun zoden of vruchten door de wind of
door hec op de akker weidend vee verspreiden. Op de tekening drie voo/fceel-
den van zaden die zich vlo de wol van schapen laten vervoeren: A: doomiaad,
B: wilde peen en C. kleefkruid.

individu kan worden geproduceerd en de

langdurige kiemkracht per zaad. Onderzoek

in Zuid-Limburg heeft uitgewezen dat op een

graanakker, die minstens 30 jaar als grasland

was gebruikt, een complete onkruidgemeen-

schap van graanakkers op kalkrijke gronden

ontstond.

In zekere zin weerspiegelt de indeling van de

flora in relatie tot het abiotisch milieu en de

bewerking daarvan volgens vegetatiekundige

criteria eveneens een bepaalde vorm van le-

vensstrategie. Bepaalde plantesoorten ko-

men immers in vaste combinaties voor, die

karakteristiek blijken te zijn voor een bepaald

milieu, op te vatten als een samenspel van

factoren van abiotische aard, bijvoorbeeld

het kalkgehalte van de bodem, en van bioti-

sche aard, onder andere de wijze van bodem-

bewerking door de mens. Zo onderscheidt

men onkruidgemeenschappen van winter- en

zomergranen op kalkrijke en kalkarme bo-

dems en gemeenschappen van hakvruchten

en braakgewassen.'"' Het zal duidelijk zijn dat

de vele aanpassingen wat betreft levensstra-

tegie en de daarmee samenhangende morfo-

logische en fysiologische eigenschappen van

de talrijke wilde levensvormen, die karakte-

ristiek waren voor de cultuursteppe. niet in

enkele tientallen jaren zijn ontstaan. Integen-

deel, met dit proces zijn eeuwen gemoeid.

Het is echter tnest te moeten constateren,

dat deze levensgemeenschappen op het punt

staan te verdwijnen: daarmee verdwijnt te-

vens een belangrijke hoeveelheid oecolo-

gisch studiemateriaal.
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RGUUK 119 Bro«d(rw>t)oiotoop von «ntf* morton
lOOfoWtn »n vof*ts ran d* cuftuuntvpp*. Do
horiiontat* fotoofdhoM ran h«< milwu w*rd
optimaal iwnuV In huidif» fraanakkan komon d*
m«tn« ran d* nior ran?t«M« i©ort»n nf«t moor
voor.
Loaf A wordt benut door dn/ono frote toorton
vofth, onder ondere de torenvalk en de houtduif
in open nesten,- hoienbroeden, laaf B, loafs d«
rinfmui, de tteenuii en de holendulf, broeden in
feknotte bomen, terwijl net struikfewai, foof C,
neitfelefenhetd biedt aan divene fcf*in« soorten
rafels, onder ondere de feeieors. O* netten van
d« bosrietionfer en de dwerfmuis ityn opfenanfOn
oon de fraanhafm«n. Op d« frond, iaof E, in ««n
op«n n*it bro*d«n d* i«*u«v«rik *n d« patri/^
t*rwiyi v*ldmuii«n *«n »«nvoudi| n«if In d* frond,
loaf F, fravtn. D« hamtttr bouwt *«n i»»r
focompltcwrd* «n dl*p f«h>f«n burcht mat
voorroadkanwn In loaf G.

Niet alleen de "wilde" flora, maar

ook de "wilde" fauna van de driesgronden

moet beschikken over diverse adaptaties aan

het milieu van de cultuursteppe (zie figuur

11.9). Voor herbivore zoogdieren liggen

deze vooral in het uithoudingsvermogen,

snelheid van voortbeweging, een goede

schutkleur of in het vermogen tot graven,

waardoor ondergrondse schuilmogelijkhe-

den kunnen worden geschapen.

Vanaf de prehistorie tot en met de vroege

middeleeuwen zullen de toen nog algemeen

voorkomende grote herbivoren (herten en

wilde zwijnen) de kleinschalige graanakkers

als fourageerbiotoop hebben benut. De uit

geschreven bronnen bekende wildgraven,

met doornig struikgewas beplante wallen al

of niet in combinatie met greppels rond de

akkercomplexen,'' waren destijds noodzaak

en het "heerlijk" jachtrecht niet alleen een

recht, maar zelfs een verplichting voor de

heer.

Voor kleinere herbivore zoogdieren biedt de

cultuursteppe nog steeds, of tot voor kort,

voldoende voedsel en dekking om hier tijde-

lijk dan wel permanent te verblijven. Typi-

sche, oorspronkelijk uit het mediterrane of

uit het pontische gebied afkomstige, graan

belagende kleine herbivoren zijn de binnen

het onderzoeksgebied steeds zeldzamer

wordende haas, de eveneens zeldzame en

momenteel wettelijk beschermde hamster,

het nog algemeen voorkomende konijn en

enkele muizensoorten (respectievelijk Lepus

europaeus, Cricetus cricetus, Oryctolagus

cuniculus en onder andere Microtus arvalis

en Micromys minutus). Van hun schadelijke

activiteiten in graanakkers is in het verleden

meermaals melding gemaakt,**

Een veel grotere belaging door predatie van

zoogdieren ging, zeker in het verleden, uit van

vogels. Dit zijn dieren die door hun grote

actieradius, snelheid, wendbaarheid en nei-

ging tot zwermvorming in staat zijn om effi-

cient het zich plotseling aandienende voed-

selaanbod van de dries te benutten.

Bepaalde soorten waren en zijn deels nog

regelmatige en dagelijkse verschijningen op

de cultuursteppe. Specifieke vogelnamen

komen voor in dries-toponiemen.'" Een uit

1777 daterende aantekening stelt een be-

paalde dries binnen het onderzoeksgebied

spottend synoniem met een "vogelweyde";

oogstschade door vogels op driesland moet

destijds aanzienlijk zijn geweest.

Min of meer permanent in de cultuursteppe

verblijvende soorten kunnen worden om-

schreven als "loopvogels". Dit zijn verschij-

ningen op stevige, lange poten, een matig lan-

ge hals. een korte, harde snavel en een snelle

vlucht. Zij bezitten de mogelijkheid om van-

uit een verticale positie te starten. Typische

loopvogels bezitten een schutkleur en balt-

sen met visuele signalen, die buiten de paar-

tijd onder de schutkleur verborgen blijven.

Het zijn primair zaadeters, die tijdens gunsti-

ge seizoenen dierlijke kost, meestal onge-

wervelden, tot zich nemen.

Karakteristieke loopvogels van het onder-

zoeksgebied zijn de zeldzaam wordende pa-

trijs, fazant, de momenteel haast uitgestor-

ven kwartel en het inmiddels uitgestorven

korhoen (respectievelijk Perdix perdix, Pha-

sianus colchicus, Coturnix coturnix en Ly-

rurus tetrix). Vroeger of vlak buiten het on-

derzoeksgebied komen of kwamen in de cul-

tuursteppe voor: griel, kwartelkoning en de

grote en kleine trap (respectievelijk Burhinus

oedicnemus, Crex crex. Otis tarda en Otis

tetrax). Een aantal van de hierboven genoem-

de soorten zijn trekvogels.

Wegtrekkend is ook een aantal kleinere

soorten zangvogels, zoals leeuweriken, gor-

zen en piepers die op de bodem broeden en

in hoofdzaak een dierlijk dieet hebben. Een

aparte plaats wordt binnen dit milieu Ingeno-

men door de bosrletzanger (Acrocephalus

palustris) die bovengronds, dat wil zeggen in

samengebonden roggehalmen nestelt, zich

uitsluitend met insecten voedt en er alleen

gedurende het broedselzoen voorkomt.

Deze soort was vroeger algemeen In rogge-

akkers, maar komt momenteel niet meer

voor.

Uitgestorven zijn ook de bodem bewonen-

de roofvogels, waarvan de grauwe kiekendlef

(Circus pygargus) als dagroofvogcl en de

velduil (Asio flammeus) als nachtelijke jager

plaatselijk in graanvelden of op braakliggen-

de akkers als brocdvogels binnen het gebied

van onderzoek voorkwamen.

«J , T Diverse andere vogelsoorten ken-

nen de cultuursteppe slechts als voedsclbio-

toop en broeden elders. In de oogsttijd doen

zij zich te goed aan het rijpe graan en onkruid-

zaden. Typische zaadeters zijn duif- en gors-

achtigen, vertegenwoordigd met respectie-

velijk vijf en vier soorten. Historisch interes-

sant in dit verband is een vermelding van het

"ius columbari" voor de kasteelhoeve Li-

beek.'" Dit heerlijk recht bepaalde dat de

betreffende hoeve aan minstens 200 duiven

onderdak diende te verschaffen. Dit gebruik

was zeker niet alleen tot de hoeve Libeek

beperkt; tot ongeveer 1950 behoorde de

"doevesjlaag", een broedhok van een simpe-

le constructie, tot het standaard hoevemeu-

bilair.

Tijdens of vlak na iedere grondbewerking

ontstaan opnieuw gunstige fourageermoge-

lijkheden voor vogels, niet alleen voor zaad-

eters, maar ook voor carnivore en omnivo-
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FIGUUR I I I O D i benutting ah voedsef-
blotoop door vogelsoorten van de
v*r<chlllend« door de cu/tuur bepaalde
vormen van het dries/and. Het dries/and
biedt voor weinig vogelsoorten voediel
voor het gehele /aar; voor de meeste
soorten geldt dat zl/ hier a/leen
gedurende een bepaalde tiyd van het /aar
voedsel hunnen vinden. Deze periode Is
ofhanfcell/lt van de door de mens
bepaa/de uiterlijke vormen von het
drlesland (bovenste horizontale kolom)
die per maand kunnen verschillen (In
letters aangegeven). De patrl/s Is een
standvogel, terwtyl de kwartel een
trekvogel Is. De bosrletzanger Is een
Insekteneter, die vroeger In graanvelden
broedde. De rfngmus en de houtduif zl/n
zaadeters, die vlak na de oogst veel
voorkomen, terwiyi de roek en de «vitte
kwlkscaart met name f>jy en vlak na het
ploegen veel voedsel oontreffen.

re soorten. Een voorbeeld van een insectivo-

re soort is het "akkermenneke" of witte

kwikstaart (Motacilla alba), die de ploeger

constant begeleidt (zie figuur 11.10).

De omnivore kraaiachtigen, waartoe de

roek, de zwarte kraai, de torenkraai en de

inmiddels uitgestorven raaf (respectievelijk

Corvus frugilegus, C. corone, C. monedula

en C. corax) behoren, zijn in hoge mate ka-

rakteristiek voor de cultuursteppe. Hun al-

gemene of specifieke benamingen "kra(o),

era, kraw. daol (specifiek voor torenkraai) en

raaf' komen regelmatig voor in toponiemen.

De eveneens omnivore kieviet (Vanellus van-

ellus) en meeuwesoorten (Larus. div. spec.)

missen een dialectnaam; hun voorkomen op

de vers geploegde akkers is van een recente

datum.

De winterperiode vormt een tijd van rust

voor de cultuursteppe. Alleen dan vertoon-

den zich incidenteel twee, door hun grootte

opvallende vogelsoorten op de verlaten ik-

kers: de grote trap (Otis tarda), een winter-

gast uit Midden-Europa en de kraanvogels

(Grus grus) op hun trek van of naar hun

broedgebieden in het noorden. Nog in het

begin van de vorige eeuw kwamen wolven,

in toponiemen genoemd,'' regelmatig voor.

De laatste Nederlandse wolf werd in 1845 in

het Zuidlimburgse Schinveld geschoten."

Verreweg de meest geziene en zeker voor de

mens belangrijkste diersoorten van de dries-

gronden waren gedomesticeerd. De fre-

quentie van de in toponiemen genoemde

soorten vee weerspiegelt de beweidingsdruk

van het veld: de verhouding rundvee, scha-

pen, paarden, varkens en ganzen, in toponie-

men met "dries" voorkomend, is als

6:6:1:1:1." Het destijds algemeen voorko-

mende beeld van de schaapskudde, weidend

op de stoppelakkers, is een belangrijk thema

geweest van de schilderkunst van de roman-

tiek en heeft de uitvinding van de fotografie

ruimschoots overleefd.

4.1 Betreffende de onkruidvegetatie

van de wilde braak, die een onderdeel vorm-

de van een cyclisch systeem waarin graanver-

bouw werd afgewisseld met een braakperio-

de, is weinig bekend." De belangrijkste oor-

zaak van dit kennisgebrek is, dat de vegeta-

tiekunde als wetenschap pas in de twintigste

eeuw tot ontwikkeling kwam. toen de wilde

braak in Noordwest-Europa al nagenoeg was

verdwenen.

Hoogstens kan uit een enkele historische

aantekening worden geconcludeerd, dat op

driesgronden plaatselijk meerjarige en be-

grazingsresistente soorten konden domine-

ren. Zo spreekt een landbouwverslag met

betrekking tot de wilde braak, daterend uit

het einde van de achttiende eeuw.** over "...

les chardons et autres plantes voraces qui les

couvrent ordinairement". Ook andere oeco-

logische groepen dan meerjarige distelsoor-

ten, zoals bijvoorbeeld die van de hemipara-

sieten en bolgeofyten moeten destijds alge-

mener verspreid zijn geweest op driesgron-

den dan in onkruidrijke graanakkers uit het

begin van de twintigste eeuw."'

Ondanks het gebrek aan informatie inzake de

flora en vegetatie van de voormalige dries-

gronden kunnen, op grond van recent suc-

cessie-onderzoek op verlaten akkers binnen

het onderzoeksgebied,'" enige wetmatighe-

den worden opgesteld ten aanzien van zowel

de floristische samenstelling als van het ver-

loop van de vegetatiesuccessie op driesgron-

den:

1. Tijdens het eerste jaar na de braak domi-

neren therofytische, concurrentie gevoelige

soorten die successievelijk worden vervan-

gen door meerjarigen om uiteindelijk te wor-

den verdrongen door houtige soorten.

2. Aanvankelijk heeft de vegetatie van de

braak (indien gelegen op kalkrijke grond en

indien de laatste grondbewerking heeft

plaatsgevonden tijdens de zomer) een Cau-

calidion-inslag, die na enige jaren verschuift

in de richting van een Mesobromion (kalk-

grasland) met duidelijke invloeden van het

Trifolion en het Arrhenaterion. Al vroeg in

de successie verschijnen houtige soorten;

een gesloten vegetatiedek verhindert echter

een massale opslag van struiken, maar uitein-

delijk is na enkele decennia de braak veran-

derd in een mozaïek van ruig grasland en stru-

weel.

3. De floristische diversiteit bereikt zijn

hoogtepunt pas na enige jaren: opmer-

kelijk zijn in dit stadium de aanwezigheid

van diverse orchideeënsoorten, die in late-
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re stadia van de successie weer verdwijnen.

4. Om verschillende redenen verdient het

aanbeveling de successie in het orchideeën-

njke stadium te fixeren door het toepassen

van een beheer dat uit bepaalde vormen van

maaien, kappen of beweiden bestaat Tot nog

toe heeft een extensieve beweiding met mer-

gellandschapen tot de beste resultaten geleid

T . . Z Zowel vanuit agrarisch-technisch

als vanuit oecologisch standpunt gezien, wor-

den de vanouds in Noordwest-Europa gecul-

tiveerde granen verdeeld in zomer- en win-

tergranen. De eerste worden in het voorjaar

gezaaid en nog datzelfde |aar geoogst, de

tweede behoeven een fysiologisch bepaalde

koudeprikkel om tot kieming te komen en

moeten vóór de winter worden gezaaid. Ze

zi|n dus pas een kalenderjaar later oogstbaar.

Door de tijdsverschillen, gelegen tussen het

moment van de laatste grondbewerkmg voor

de inzaai en het moment van de oogst, is er

bij een zomergraan sprake van een korte

periode van ongestoorde groei, bi| een win-

tergraan is deze periode aanzienlek langer.

Deze verschillende ti|dsfactor heeft een dus-

danige invloed op de samenstelling van de

onkruidflora van de beide graanculturen. dat

in de vegetatiekunde'* wordt gesproken

over Secalietea, dat wil zeggen onkruidge-

meenschappen van wintergranen en van

Chenopodietea. waartoe onder andere on-

kruidgemeenschappen van zomergranen be-

horen. Afgezien van de tijdsfactor is er nog

de factor kalk. in het substraat differentië-

rend voor een tweetal gemeenschappen bin-

nen de Secalietea; kalkrijke wintergraanak-

kers herbergen een Caucalidion-, kalkarme

een Aphanion-onkruidgemeenschap Voor-

al Caucalidion-gemeenschappen zijn (respec-

tievelijk waren) in hoge mate karakteristiek

voor dat deel van het onderzoeksgebied, dat

momenteel Mergelland wordt genoemd,

maar Aphanion-gemeenschappen kwamen

hier ook plaatselijk voor.•••

Bovendien is van het Mergelland, dat groten-

deels overeenkomt met het door plantenge-

ografen onderscheiden krijtdistrict, en het

daaraan grenzende lössdistrict nog een plan-

tengemeenschap beschreven, die kenmer-

kend was voor vochtige ploegvoren op win-

tergraanakkers. Deze gemeenschap was op-

gebouwd uit uiterst kleine, minder dan 10 cm

hoge bloemplanten en mossen.

J . I Al eerder werd gewezen op de

teelt van de zogenaamde braakgewassen. die

een belangrijke rol hebben gespeeld in de

areaalafname van de drtesgronden of het rus-

tende land, ü|dens de middeleeuwen de helft

tot een derde deel van het cultuuriand of het

winnende land omvattend In tegenstelling

tot de plantesoorten van de wilde braak die

onder de term "onkruiden" vallen, zijn braak-

gewassen gecultiveerde soorten. Aangezien

het tijdstip van het begin van cultuur voor de

meeste soorten braakgewassen slechts eni-

ge eeuwen geleden viel, is hun genotype door

onder andere gerichte zaadselectie weinig

veranderd; spontane verwildering komt vaak

voor Bovendien zijn diverse braakgewassen.

onder andere klaversoorten, oorspronkelijk

inheems. De verbouw van braakgewassen

heeft in wezen minstens drie functies: vee-

voer, het onderdrukken van ongewenst»

soorten en groenbemesting.

Aanvankelijk waren veel soorten braakge-

wassen, waaronder bladgroenten, leguml-

nosen, wortels en knollen ressorteren, in

cultuur rond de nederzetting in moestuinen

en koolhoven. Primair werden ze daar ge-

teeld voor menselijke consumptie. Hun teelt

op akkers buiten de nederzetting en primair

als veevoer schijnt echter een Vlaamse aan-

gelegenheid te zi|n. Vlaamse "driesbedrij-

ven" ' " bezaaiden sinds het begin van de ze-

ventiende eeuw uitgeputte cultuurgronden

met rapen, brem, maar vooral met klaver. De

klaverakkers bleven daarna drie tot twaalf

jaar als weidegrond in gebruik om vervolgens

weer te worden omgezet in graanakkers.

Vlak na de Franse Revolutie hebben met

name Franse agronomische deskundigen zich

ingezet om dit systeem, dat de wilde braak

produktiever moest maken, op grotere

schaal te introduceren. Vanaf dan zijn voor

het gebied van onderzoek uitvoerige gege-

vens beschikbaar betreffende de omvang en

soortensamenstelling van de braakgewassen.

Elke soort daarvan kent zijn eigen geschiede-

nis van opkomst, bloeiperiode en verval."''

Op de historische aspecten van de verschil-

lende braakgewassen wordt niet nader inge-

gaan. Wel komen in het hieronder staande

enige, oecologisch verwante groepen braak-

gewassen aan de orde en moet worden ge-

constateerd, dat van het totale assortiment

van meer dan 40 soorten braakgewassen

rond 1850 er in 1985 nog slechts drie reste-

ren, namelijk aardappel, biet en maïs. De

term braakgewas voor deze op industriële

wijze verwerkte produkten is momenteel

misplaatst.

D . .£ De meest karakteristieke en tevens

oudste groep van braakgewassen behoort

tot de familie van de Papilionaceae. ook vlin-

derbloemigen of leguminosen genoemd.

Soorten uit deze plantenfamilie zijn in staat

atmosferische stikstof te binden en in onder-

grondse organen op te slaan, waardoor zij

een positieve invloed hebben op de bodem-

vruchtbaarheid. De bovengrondse delen le-

veren een uitstekend veevoer, onder ande-

re door een hoog eiwitgehalte. Van sommi-

ge soorten zijn de zaden ook voor menselij-

ke consumptie geschikt. Peulvruchten uit de

genera Pisum. Phaseolus en Lens (respectie-

velijk erwten, bonen en linzen) zijn al uit de

prehistorie van het onderzoeksgebied be-

kend. Historisch nawijsbaar zl|n die uit de ge-

slachten Cytisus (brem, dialectisch "gtn-

K«r") , Lupinus (lupine), Medlcago (twat

soorten: luzerne, dialectisch "stelnklee" of

"iewige klee" en hopklaver), Melilotus (ho-

nlngklaver), Onobrychls (esparcette), Ornlt-

hopus (serradella), Trifolium (minstens vier

soorten klaver), Ulex (gaspeldoorn) en Vlcla

(minstens twee soorten wikke). Bovenge-

noemde gewassen konden zowel vers als In

de vorm van hooi worden gevoerd. Klavar

gold all krachtvoer voor paarden. Koelen

werden ook wel "aan de tuier", dat wil zeg-

gen aangepaald "op de klaver" gezet. De

omgeploegde stoppel vormde een uitsteken-

de groenbemesting. Houtige soorten, onder

andere brem, werden tevens als brandhout

benut. Bremakkers zijn toponymisch nawijs-

baar."

Ook soorten uit andere plantenfamllles wer-

den als braakgewassen gecultiveerd; belang-

rijk waren soorten uit de genera Beu (biet),

Brassica (onder andere koolzaad, knolraap,

bladkool, stengelkool), Fagopyrum (boek-

weit) en Solanum (aardappel). Minder belang-

rijk waren Bunium (aardnoot), Helianthus

(aardpeer), Daucus (peen), Pastinaca (win-

terwortel), Phacelia en Spergula (spurrie).

De meeste van de bovengenoemde soorten

vormen knollen, die als wintervoedsel voor

het op sul staande vee fungeerden. Aanvan-

kelijk gold dat zelfs voor de aardappel. Boek-

weit werd echter uitsluitend voor menselij-

ke consumptie geteeld.

Elk braakgewas stelt specifieke eisen, niet al-

leen ten aanzien van hun agro-techniek, maar

vooral ten aanzien van het bodemmilieu. Spe-

ciale aandacht verdienen vooral die soorten,

die op de meest marginale gronden nog kon-

den groeien, uiteraard zonder toevoeging

van organische bemesting (zie figuur 11.11).

Tot de braakgewassen kunnen eventueel ook

de zogenaamde handelsgewassen worden

gerekend; ze leveren produkten die min of
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WGUIMI / f. f / O* benutt/nf van m i aantal broakfewoiien /n re/at>e tot en/fe borfemtypen en hun
•JfWischappen. O* m i m i braokf etvassen beiltten symbiotische wortelbocterién, die stikstof in de
bodem afgeven en alleen al daardoor de bodemvruchtbaarheid verhofen. Daarnaast beilt elk soort
brookgetvas een voorkeur voor bepaalde bodemtypen. Door de (rote variatie aon geteelde
braokgewauen op kleine schaal «varen drieslanden destijds leer soortenrtyk.

meer grootschalig bulten het agrarisch be-

drijf werden verwerkt. Slechts een deel van

deze gewassen kwam in aanmerking als vee-

voer. Hiertoe behoren oliehoudende gewas-

sen, zoals Brassica napus (koolzaad), Came-

lina sativa (huttentut), Sinapis alba (witte

mosterd) en deels Linum sativum (vlas). Ver-

volgens waren er verfstof leverende gewas-

sen, zoals Isatis tinctoria (wede). Reseda lu-

teola (wouw), Rubia tinctoria (meekrap) en

vezels leverende gewassen, zoals Linum sati-

vum (vlas) en Cannabis sativa (hennep).

Bepaalde nevenprodukten van deze handels-

gewassen, onder andere bladloof of het resi-

du van de uitgeperste zaden werden aan het

opgestalde vee als wintervoedsel aangebo-

den. Deze functie ontbreekt bij de teelt van

Cichorium intybus (cichorei), Dipsacusfullo-

num (weverskaarde), Humulus lupulus (hop)

en Nicotian» alata (tabak).

« ) . J De onkruidflora van de braakge-

wassen, die na de mechanisatie van de land-

bouw tijdens de eerste helft van deze eeuw

in rijen gezaaid en door middel van "hakken"

geschoond werden van onkruid, wordt sa-

mengevat onder de term "hakvruchtenflo-

ra". De daaronder ressorterende plantenge-

meenschappen behoren tot de Polygono-

Chenopodietalia R. Tx et Lohm. 1950 em. J.

Tx 1961. Een overzicht van deze onkruidge-

meenschappen in Nederland werd eerder

gepubliceerd;"'-' de onderstaande opmerkin-

gen betreffen enige oecologische aanvullin-

gen. Van de braakgewassen die niet in rijen

werden gezaaid en waar een hakvruchtflora

ontbreekt, is zo goed als niets bekend, wel is

men op de hoogte van het bestaan van enke-

le soortspecifieke parasieten uit de familie

der Orobanchaceae: Orobanche minor (kla-

vervreter) kwam tot ongeveer 1960 regel-

matig voor in klaver- en luzerne-akkers en O.

ramosa in tabak- en hennepculturen.''' Oro-

banche rapum-genistae was zeer waarschijn-

lijk vertegenwoordigd in bremdriesen, maar

hieromtrent zijn geen gegevens bekend. Cus-

cuta epilinum (vlaswarkruid) woekerde op

vlas, maar is inmiddels uitgestorven.-"

Uit eigen waarnemingen en ongepubliceerde

berichten." daterend uit de periode 192S tot

1960, is bekend dat in klaver-velden, meestal

uitTrifolium pratense (rode klaver) bestaan-

de, meerdere klaversoorten voorkwamen,

zoals Medicago sativa ssp. sativa (luzerne),

Medicago lupilina (hopklaver), Trifolium hy-

bridum (basterdklaver), T. incarnatum (Fran-

se klaver) en T. repens (witte klaver). Ande-

re min of meer karakteristieke onkruiden in

klaverakkers waren destijds Daucus carota

(wilde peen), Galim mollugo (glad walstro).

Silene vulgaris (blaassilene) en Picris echioi-

des (dubbelkelk).

Diverse braakgewassen, met name de veel

gecultiveerde rode klaver en koolzaad, pro-

duceren veel honing; hiervan profiteerden

niet alleen de gedomesticeerde Apis mellifi-

ca (honingbij), maar ook vele soorten vlin-

ders. Minstens vier soorten dagvlinders, mo-

menteel uiterst zeldzaam geworden, waren

geheel afhankelijk van bepaalde braakgewas-

sen."'"

Het verdwijnen van driesgronden, gedefini-

eerd als marginale landbouwgronden die zijn

onderworpen aan een wisselbouw van gra-

nen en braakgewassen en waarop periodiek

weidegang wordt toegepast, is op de eerste

plaats te beschouwen als een cultuurhisto-

risch verlies. Niet alleen zijn veel oude land-

bouwgewassen verdwenen, die op de een of

andere wijze de huidige mens van nu met

name in ontwikkelingslanden van nut hadden

kunnen zijn. Tevens zijn ook de oude, al vele

eeuwen door de mens toegepaste agrarische

technieken en methoden verdwenen, zoals

onder andere wisselbouw en weidegang op

akkers. Het verdwijnen van de driesgronden

is daarnaast ook een landschappelijk verlies:

de grootschaligheid, het beperkte assorti-

ment aan gewassen en het gegeven dat gedu-

rende de winterperiode de landbouwgron-

den niet zijn begroeid, verleent het huidige

door de intensieve landbouw gedomineerde

landschap een grote mate van monotonie en

uniformiteit, die in schril contrast staat met

het vroegere boerenland. Het zal duidelijk

zijn dat de verliezen aan biologische diversi-

teit zeer groot zijn. Dat geldt niet alleen voor

de cultuurgewassen op de driesgronden. zo-

als de verschillende soorten granen, een on-

bekend aantal rassen van granen en meer dan

40 soorten braakgewassen. Nog meer geldt

dat voor tientallen soorten akkeronkruiden

en de ook daarvan afhankelijke fauna-ele-

menten, waarvan er een aantal nota bene

wettelijke bescherming geniet.

Zowel de in hun voortbestaan bedreigde

en wettelijk beschermde das, de hamster

alsook veel soorten vogels en vlinders
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vinden m drt biotoop voedsel en beschutting.

Tenslotte njn er economische verliezen te

koHMten aan het huidige intensieve gebruik

van de dnesgronden. zeker wanneer men op

tange termiin rekent. In tegenstelling tot de

ichrielwrt van de voormalige dnesgronden.

worden deze momenteel zwaar bemest. De

term "mest dumpen" is geheel terecht een

groot gedeelte van de hienn aanwezige nitra-

ten verdwi|nt via het grondwater, wordt el-

ders opgepompt en als drinkwater benut.

Volgens het principe van "de vervuiler be-

taalt" moeten de zuivenngskosten van het

drinkwater worden verhaald op de bio-in-

dustne. Een tweede, eveneens nadelig effect

betreft de zijdelingse afspoeling van de dnjf-

mest naar op hellingen gelegen natuurgebie-

den, die op deze wijze in ernstige mate eu-

trofièren. Dit geldt met name voor de kiezel-

kopvegetaties op de plateauranden.'*"

Een derde economische verliespost heeft

betrekking op het afspoelen van de bodem-

toplaag door regenwater. Doordat bij het

bio-industriele gebruik de bouwgronden op

hellingen gedurende de winterperiode geen

vegetatiedek dragen, spoelt bij elke regenbui

een deel van de bodemtoplaag met het af-

stromende water mee. Deze vorm van bo-

demerosie veroorzaakt een keten van aan-

zienlijke schadeposten.**

O In het dichtbevolkte Zuid-Limburg

wordt het verschijnsel van de "sociale braak"

vanaf ongeveer 1970 manifester; de periferie

van de stedelijke agglomeraties wordt vanaf

die tijd in toenemende mate onttrokken aan

agrarische en industriële functies en krijgt

meer en meer betekenis als "groenzone",

waarvan de belangrijkste functie wordt ge-

vormd door dagrecreatie. Daarnaast kunnen

sociaal braakliggende terreinen, met name in

Zuid-Limburg, toeristische functies vervul-

len. De natuur- en cultuurhistorische waar-

den zijn vaak dermate hoog, dat ook educa-

tieve functies een rol kunnen spelen.

Naast gebieden met een agrarisch verleden

liggen aan de stadsperiferie tevens terreinen

die een industrieel verleden gekend hebben

en in aanmerking komen voor natuurontwik-

keling of natuurbouw. Hieronder ressorte-

ren uitgebate of anderszins verlaten mergel-,

zand- of kiezelgroeven. grindgaten, kleiput-

ten. steenstorten en voormalige verdedi-

gingswerken die door middel van bepaalde

vormen van extensief beheer (onder andere

extensieve beweiding) tot waardevolle na-

tuurgebieden kunnen worden ontwikkeld.

Gezien vanuit de hierboven uiteengezette

problematiek is het absoluut noodzakelijk de

dnesgronden van de pbteauranden te ont-

trekken aan hun huidig agrarisch gebruik en

aan te wi|zen als bufferzones van natuurge-

bieden. In het beheer van deze gronden kan

begrazmg door grote herbivoren (onder an-

dere schaapskudden) een belangrijke rol spe-

len.

Binnen het onderzoeksterrein zijn er min-

stens vijf stadsagglomeraties aan te wijzen,

waarvan perifere delen zich in de bovenge-

noemde richting ontwikkelen.

Voor Maastricht zijn dit de Sint-Pieters-

berg,** waarvan de natuur- en cultuurhisto-

rische waarden al in het begin van de vorige

eeuw zijn onderkend, de voormalige vesting-

werken en het natuurgebied bij Bemeten.'*'

Voor de agglomeratie van Hecrlen-Kerkra-

de is het natuurgebied van de Brunssummer-

heide'*'' van belang, terwijl het complex van

de Kunderberg en Putberg binnen het kader

van de landschappelijke herinrichting aan-

zienlek zal worden uitgebreid.

Het Memweggebied*' zal de belangrijkste

groenzone worden voor het stadsgewest van

Roermond; kleinere natuurgebieden zijn ge-

situeerd ten zuiden en ten westen van da

stad.

Rond Aken liggen reeds belangrijke natuur-

gebieden met een verleden dat sterk door

menselijk handelen is bepaald, zoals de Wil-

kensberg, de Brenigerberg en het Aachener

Wald en rond de stad Luik zouden naast de

al bestaande natuurgebieden in het dal van de

Ourthe ook voormalige steenstorten en

-groeven tot natuurgebieden moeten wor-

den ingericht.

Binnen het kader van de hierboven geschets-

te ontwikkeling past de herintroductie van de

dries om economische, recreatieve, natuur-

en cultuurhistorische redenen. Het driesbio-

toop is rijk aan levensvormen en vormt,

evenals de heide, kalkgrasland en hakhoutbos

een cultuurrelict. dat als zodanig waardering,

behoud en herstel behoeft. Om die redenen

wordt dan ook gepleit voor een herstel en

een verdere uitbreiding van het areaal dries-

biotoop in het onderzoeksgebied.
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FLORA EN VEGETATIE VAN DE DRIESGRONDEN
OP DE SINT-PIETERSBERG BIJ MAASTRICHT

'Ve/ë /ezer ^u/ituren z^on/én üe^e/ëü/'tfWr eengroot

aA^eran^ruia'en, zfaarzsan 5ömw^e, wanneer ze in zw/Zén

zi/n; een 5c/ïi/a£ra<:/it^ aanzien aan net />0uzf/ana^ez>en en

indéra'aaa'ne^/ien aW ao^^unjtenaary ẑ an naam

et â eAc.zf eer^ez^en;

^ e e / ^ e# z/an

ẑ e/én ẑ e/Tic/if aan â e z^er£e/ï/£/^ia'tw^//e/en en /ret

De Sint-Pietersberg dankt zijn

naam aan het dorp Sint-Pieter bij Maastricht.

Het is een "tafelberg", waarvan zowel het

plateau als de hellingen onvruchtbare bo-

dems bezitten. Op het plateau liggen slechts

enkele grote hoeven, die in het verleden een

extensieve graanteelt bedreven. De met dro-

ge en schrale graslanden bedekte hellingen en

sommige delen van het plateau waren onge-

schikt voor landbouw en werden evenals

stoppelakkers en braakliggende gronden (=

driesgronden) eeuwenlang door schaaps-

kudden beweid. Hun mest maakte, aangevuld

met stadsbeer, graanteelt op het plateau mo-

gelijk.

Dank zij onder andere de grote variatie aan

bodemtvpen en het eeuwenlange extensie-

ve beweidingsbeheer ontwikkelde zich hier

een voor Nederlandse begrippen buitenge-

wone flora en fauna. Hiervan is niet alleen

vroeg in de geschiedenis van de floristiek en

faunistiek. maar ook regelmatig in latere tijd,

verslag gedaan (zie figuur 12.1).

Op grond van deze floristische gegevens is

het mogelijk de onkruidrijkdom van de graan-

velden uit het verleden te analyseren en ver-

anderingen in de soortensamenstelling in de

laatste twee eeuwen te volgen. Deze veran-

deringen gingen gepaard met een groot ver-

lies aan diversiteit van de flora, veroorzaakt

door wijzigingen in de agrarische bedrijfsvoe-

ring. Tevens verdween een deel van de berg

door afgraving ten behoeve van de cement-

industrie.

Sinds kort bestaat er een volledig nieuw be-

leid ten aanzien van het beheer van de Sint-

Pietersberg, die in 1977 tot natuurmonu-

ment is verklaard. In dit nieuwe beleid is be-

wust gekozen voor de herintroductie van de

extensieve beweiding door middel van een

trekkende schaapskudde, gekoppeld aan een

extensieve verbouw van granen, omdat deze

RGUL/R /?. / .
De SJnt-Pfetenberj.
Schematische doorenede
en frondfebrvffc rond
1850. Het gestippelde

o/fefrovcn ten behoeve

van de cementindustrie.

Jn ferte is de Sint-

Weteriberj geen berg

moor een f»/ateou. De

ft ei f e ronden zi/n voor

landbouw ongeschikt, ze

«rerden o/s droge

schroaManden benut.

Ook de pJateouronden

werden o/s zodanig benut

vanwege rtun gertnve

nvchtbaarfieid. Periodiek

werd dit Wofc feiejen

drtesiand afs bouvrtond

benut. A/leen op het

centra»* deel kif een dun

/ósfoek. dat ors

permanent bot/wfond

dtcntbij de noeve in

(•brut* was.
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tradróoneie vorm van beheer mede de basis

vormde van de vroegere diversiteit en stabi-

liteit van schrale graslanden en dnesgronden.

Op kleme schaal is sinds 1989 met d«e wij-

ie van beheer op de Sint-Pïetersberg geëx-

perimenteerd; de resultaten daarvan zijn

zeer hoopgevend.

2 De Sint-Pietersberg. deels op Ne-

derlands, deels op Belgisch gebied gelegen, is

geomorfologisch gezien geen berg, maar een

smal plateau dat ingeklemd ligt tussen het dal

van de Maas en dat van de Jeker. Het Albert -

kanaal vormt de geomorfologische zuid-

grens. Het vlakke deel van de "tafelberg", met

een oppervlak van ongeveer 350 ha. bestaat

uit tertiaire zanden en grinden die hier met

name op de randen van het plateau aan de op-

pervlakte komen. De steile hellingen naar de

Maas en enige delen van de Jekerdalhelling

bestaan uit dagzomende krijtgesteenten.

Deze zijn niet alleen vanwege hun hellings-

hoek voor landbouw ongeschikt, maar ook

omdat hun kalkhoudende bodems sterk wa-

terdoorlatend en dus erg droog zijn. Opper-

vlaktewater in de vorm van bronnen of be-

ken ontbreekt op zowel het plateau als op de

hellingen. Alleen op de lagere hellingdelen

dicht bij de Maas of de Jeker, waar vochtiger

en mineraalrijker bodems en oppervlakte-

water binnen handbereik voorkomen, zijn de

voorwaarden voor landbouw en bewoning

gunstiger. Op het plateau ontbreekt sinds de

afgraving van het centrale gedeelte, de voor

de rest van Zuid-Limburg zo kenmerkende

en vruchtbare loss.

Door zijn ligging in de uiterste zuidoosthoek

van Nederland, waar de invloed van de

Noordzee kleiner is en waar een meer con-

tinentaal klimaat heerst, is het lokale klimaat

van de Sint-Pietersberg droger en zonniger

dan in de rest van Nederland en het verschil

tussen de gemiddelde zomer- en wintertem-

peraturen groter.

De geografische positie van de Sint-Pieters-

berg heeft een uitgesproken grenskarakter.

Hij kan worden beschouwd als de meest

noordelijke uitloper van de continentale mid-

delgebergten, die uitsteekt in het vlakke At-

lantische laagland. Via die natuurlijke toe-

gangspoort van het Maasdal is de verbinding

totstandgekomen tussen de Lage Landen aan

de Zee en het Bourgondisch hart van West-

Europa. Aan die positie dankt de stad Maas-

tricht aan de voet van de Sint-Pietersberg

haar epitheton "Yseren Stad"* en de berg

ernaast de naam 'plantengeografisch basti-

on".*

RGUUR 1
o>a»«

/ KM.

/ 7M . D* |«*cto*v«n
Mfcnm of tot plateau

••• •••

"Lavandagn Couv. t *

SJavan» en kJoottw
van d* ftocoMrtNn. " t
• 4 l Ucnttnbcrf",

4* Lichtenberg, "cho.

fcoiteetfweve
"cha

Cotter", Set

Cacster, "cha »t
cafcartt (.« Sart", d*
<nm«d«lt m J w i w i
he*»* «n urttfianninf
Sart.

ÏT Tijdens de prehistorie is deze door

de natuur gevormde doorgangsroute van

Noord naar Zuid vaak door zwervende ja-

gers bezocht; niet ver van hier bevinden zich

de oudste bewijzen van menselijke bewoning

op Nederlands grondgebied.' Gedurende la-

tere fasen van de prehistorie, toen sedentai-

re landbouwers en veetelers de plaats inna-

men van nomadische jagers en verzamelaars,

werd het gebied min of meer permanent be-

woond. Vanaf toen moet de natuurlijke cli-

max-vegetatie van het gebied, dat wil zeggen

bos. aJ zijn beïnvloed. In die richting wijzen de

opgegraven restanten van bandkeramische

nederzettingen, de eerste boerencultuur

binnen Europa, waarvan de ouderdom wordt

geschat tussen 4000 en 2500 jaar vóór het be-

gin van onze jaartelling.'' De opgegraven me-

taalsmeltovens uit de ijzertijd aan de voet van

de Sint-Pietersberg veronderstellen een toe-

nemend gebruik van hout als brandstof.'*

Omdat deze sedentaire bevolkingsgroepen

tevens veeteelt bedreven, mag men veron-

derstellen dat de vegetatie van de Sint-Pie-

tersberg gedurende de laatste fasen van de

prehistorie al deels open. dat wil zeggen

boomloos was.

De veronderstelling dat het gebied deels
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FIGUUR (2J.
Schaapskudde met
herder op het plateau
van de S/nt-Plelen-
berg. Foto u/t 1920.
Deze/fde herder en
kudde beweidde
eveneens de
voorma/Jfe veitingwer-
ken rond Maastricht.
De foto geeft een
duldeltyk beeld van het
oorspronkeft/ke droge
•chraoffond op de rond
van het plateau.

boomloos was tijdens de beginfase van de his-

torische periode, wordt versterkt door eni-

ge nederzetting*- en veldnamen uit die perio-

de. Op het plateau ligt dan een Romeins le-

gerkamp, waarvan de naam "castra" recht-

streeks verband schijnt te houden met het uit

de middeleeuwen daterende kasteel Caes-

ter." Aan de voet van de berg ligt de in de

Romeinse tijd al ommuurde vesting Maas-

tricht. De nederzetting Kanne in het dal van

de Jeker bestaat dan eveneens. Voorts liggen

er twee "Tombe"-toponiemen op de weste-

lijke plateaurand van de Sint-Pietersberg,"

waarvan er één met zekerheid te identifice-

ren is met een "tumulus", een grafheuvel van

Gallo-Romeinse oorsprong. Dergelijke op

de plateaurand opgeworpen grafheuvels zijn

"skyline"-monumenten en in een beboste

omgeving ondenkbaar. Ook wordt een Ro-

meinse oorsprong verondersteld van de to-

ren van de Lichtenberg. Dergelijke wachtto-

rens.* waarop met behulp van vuur lichtsig-

nalen werden doorgegeven, zijn bekend uit

Zuid-Limburg, maar er bestaat geen archeo-

logisch bewijsmateriaal voor de stelling dat

de Lichtenberg uit die tijd dateert.

J . A . Uit de vroege middeleeuwen zijn

geen directe gegevens bekend ten aanzien

van de vegetatie op de Sint-Pietersberg. Maar

omdat de stad vanaf de Romeinse tijd nage-

noeg continu wordt bewoond en in omvang

toeneemt, is de aanwezigheid van primair

bos in de onmiddellijke omgeving van Maas-

tricht zeer onwaarschijnlijk. De aanwezig-

heid van secundair bos en heide op de Sint-

Pietersberg, gedegradeerd door selectieve

kap en beweiding, ligt meer voor de hand.

Vlak na het jaar 1000 begon de tweede ont-

ginningsgolfin Zuid-Limburg, waarin de even-

tueel nog beboste plateaus definitief in cul-

tuurgronden werden omgezet. De toename

van de vraag naar ander bouwmateriaal dan

hout heeft vanaf de dertiende eeuw de kiem

gelegd voor de exploitatie van mergel als

bouwsteen voor stadsmuren en kerken. Van

toen af waren de strategische belangen van

de punt van het plateau en de economische

belangen van de ondergrondse steengroeven

vele malen belangrijker dan de agrarische.

Met een aan zekerheid grenzende waar-

schijnlijkheid kan worden gesteld, dat vanaf

de hoge middeleeuwen de Sint-Pietersberg

een vrijwel boomloos cultuurlandschap

droeg.

Een cultuurlandschap, bestaande uit schraal-

land, dat wil zeggen heide, graanvelden en de

daarmee in verband staande braakliggende

gronden, kan pas worden verwacht vanaf het

moment dat aldaar hoeven zijn gesticht. Hun

aantal, in relatie tot het oppervlak cultuurland

van ruim 300 ha. is in de loop van de tijd op-

vallend beperkt gebleven.'" Hoewel er op

het plateau in totaal vier. mogelijk vijf hoeven

bekend zijn, hebben slechts twee hoeven

vanouds het plateau geëxploiteerd. Dat zijn

de kasteelhoeven Lichtenberg en Caester,

waarvan de naam al in de elfde eeuw wordt

genoemd. Het kasteel Caester is verdwenen,

de hoeve bestaat nog. evenals de ruïne van

de middeleeuwse burchttoren Lichtenberg

en de daarbijbehorende hoeve. Een derde

zeer oude hoeve is hoeve "Sart", waarvan

het gebouw in de jaren vijftig verdween. De

naam is Waals voor "rode" en lijkt gegeven

aan een ontginningshoeve uit de hoge middel-

eeuwen, vergelijkbaar met de overige "rode"-

nederzettingen op de plateaus in Zuid-Lim-

burg en de "sart"-nederzettingen in het daar-

aan grenzende Land van Herve, die dateren

uit de ontginningsgolf in de elfde en twaalfde

eeuw. Het grondgebied van hoeve Sart lag

buiten het gebied van het plateau. Hoeve

Zonneberg, gelegen op de oostflank van de

berg, is de kleinste en waarschijnlijk jongste

hoeve. Het huidige gebouw dateert uit de

negentiende eeuw. Mogelijk was een gebouw

op het noordelijke deel van het plateau, ge-

naamd "Neerenbergh", eveneens een hoeve

(zie figuur 12.2).

Een karakteristiek element van elke hoeve is

de grote veepoet. Geen van de hierboven ge-

noemde hoeven heeft zich in de loop van de

tijd tot een nederzetting verdicht. Elders op

de plateaus gebeurde dat wel. Uit deze gege-

vens laat zich voorzichtig vaststellen, dat
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BGUUR 12 +
Sctmptfcurf* op <to
Ucht*nb*ff. Foto urt
lt»J. Vamif I t t l i< w

••n tr*kk»n4* kudrf*
•cftofxn oonw*i«f op
4* ho*n Lkhtvnbwj.

slechts twee hoeven het plateau van de Sint-

Pietersberg hebben geëxploiteerd, hetgeen

op een indirecte wijze aangeeft wat bodem-

kaarten direct weergeven, namelijk de gerin-

ge vruchtbaarheid van de plateaugronden.

Een extensieve graanteelt met lange braak-

perioden door een gebrek aan stalmest is dan

ook de meest waarschijnlijke vorm van ex-

ploitatie geweest.

J . J De eerste topografische kaarten,

voldoende gedetailleerd en met vermelding

van diverse begroeiingseenheden die een

duidelijk beeld geven van de vegetatie, zijn die

van Ferraris uit de periode 1771 -1778'' en

van Tranchot uit 1803-1820. '̂

Vrijwel alle hellingen en plateauranden zijn

dan bedekt met schraalland; op het plateau

liggen zowel landbouwgronden als schraal-

landen. die op de Tranchotkaart bovendien

als "piturages" zijn aangegeven. Het areaal

bos is beperkt tot een zeer smalle strook op

de meest steile delen van de Maasdalhelling

tussen de Lichtenberg en Caester. Gezien de

aanduiding op de kaart bestond het meer uit

verspreid liggend struikgewas dan uit bos.

Ten zuiden van kasteel Caester ligt, eveneens

op de Maasdalhelling, het "Bois de Caester".

dat als een parkbos van het gelijknamige kas-

teel kan worden beschouwd. Bij het gehucht

Henisse was er nog een hakhoutbosje.

Uit dezelfde periode dateert een beschrijving

van de plateaurand door Bory de St. Vincent,

die de ongeveer 20 km lange Maasdalhelling

tussen Hallembaye en het fort Sint-Pieter

schildert als een heide, waar schaapskudden

grazen en waar schepers met hun kudden

beschutting zoeken in de ingangspartijen van

verlaten gangenstelsels. Afbeeldingen uit de

negentiende eeuw bevestigen dit beeld.

De legenda van de beide kaarten geeft geen

verschil aan tussen permanente landbouw-
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F/GUUR (2.5. Restomen van het droge ichroo/lond
met de status natuurreservaat In /9M op Belgisch
en Neder/ondi grondgebied van de Sint-
Pietersberg.
De betekenis van de ci/fers is als volgt:
1. Westhelling
2. Kannerhei
3. Poppeimondeda/
4. Grai/and bi; de grenspaten
5. Grasland bi/ de (nmiyd/ng van het Albert-fconaaf
e. Thier d la Tombe
7. Thier des Vignes
fa. Thier de Lanave
»b. Thier de N/»e//e
9. Hevou/e
(0. Poch/ouw
((-(2. Thl.r de Loen
13. Cdteau du Tunnel

Maastricht

N

gronden en de frequent braakliggende land-

bouwgronden, de "driesen". Die zijn topo-

nymlsch wel aanwijsbaar.''' Gezien de rela-

tief slechte bodemkwaliteit, de ongunstige

verhouding schraalland-bouwland.'' de

daaruit voortvloeiende tekorten aan mest en

de lage hoevedichtheid op het plateau, moet

de aldaar bedreven graanteclt extensief zijn

geweest. Zeer waarschijnlijk bleven vele per-

celen bouwland één of meerdere jaren

braakliggen al naar gelang hun vruchtbaar-

heidsgraad. Gecultiveerde braakgewassen,

meestal klaversoorten en stoppelknollen,

hebben in de loop van de achttiende en ne-

gentiende eeuw de wilde braak vrijwel geheel

verdrongen. De teelt van granen bleef hoofd-

zaak tot halverwege de twintigste eeuw.

Een reeks van topografische kaarten uit de

periode 1860-19S0 laat zien, dat het plateau

werd beheerst door akkerbouw. Op de stei-

le hellingen en aanvankelijk zelfs op het pla-

teau lag schraalland, terwijl de minder steile

en vruchtbare hellingen bij de nederzettingen

in de dalen werden ingenomen door boom-

gaarden en kleinschalige akkers. De dalbo-

dems en hellingen werden geëxploiteerd

vanuit de daar gelegen kleine landbouwbe-

drijven. Bij elke nederzetting in het dal be-

hoorde een gemeenteheide, deels op de hel-

lingen, deels op de plateaus gelegen, die door

schaapskudden werd beweid (zie figuur

12.3). Op het plateau werd een extensieve

graanteelt bedreven door een tweetal grote

kasteelhoeven, waarvan er zeker één scha-

penteelt in kuddeverband bedreef (zie figuur

12.4). Afgezien van schraallanden zullen de

schaapskudden van de hoeven op het plateau,

maar ook vanuit de dorpen in de dalen, te-

vens de uitgestrekte stoppelvelden en braak-

liggende akkers als weidegronden hebben

benut. Hun mest, opgespaard in de potstal en

vermengd met stro van de graanakkers,

vormde de basis van het landbouwsysteem.

Vanaf het begin van de negentiende eeuw

werd op de hoeve Lichtenberg het gebruik

van stalmest aangevuld met stadsbeer, af-

komstig uit Maastricht.

Vanaf 1920 verandert het hierboven ge-

schetste bovengrondse beeld van de Sint-Pie-

tersberg, dat eeuwenlang werd bepaald door

agro-pastorale bedrijvigheden. Twee facto-

ren zijn hiervoor verantwoordelijk: die van

de industrie, met name de cementindustrie

die het plateau vanuit het Maasdal ging afgra-

ven, en de introductie van de kunstmest in

het agrarisch bedrijf. Dit produkt verander-

de de aard van het gemengd bedrijf, waar-

door zowel de schaapskudden verdwenen als

de schraallanden en de braak overbodig wer-

den. Via natuurlijke processen werden de

schraallanden ruiger, voor zover ze niet al

verdwenen waren door bewuste inplant van

bos'* of werden vermalen tot cement.

De afname van het areaal driesland tussen

1800 en heden is met duidelijke cijfers voor-

alsnog niet aan te geven, omdat de Tranchot-

kaart het verschil tussen periodiek of perma-

nent bouwland buiten beschouwing laat.

Maar op vergelijkbare bodems elders in Zuid-

Limburg bedraagt het percentage driesland

rond 1800 ongeveer 30% van het oppervlak

bouwland. Beter zijn wij geïnformeerd over

de floristische samenstelling van de graanak-

kers en het driesland van de Sint-Pietersberg

tijdens het begin van de negentiende eeuw.

Met behulp van deze gegevens kan worden

vastgesteld, dat in de loop van de negentien-

de eeuw de wilde braak geheel verdween ten

gunste van de teelt van braakgewassen. "* Aan

de hand van opgaven van bepaalde plante-

soorten, waarvan de oecologie momenteel

goed bekend is en die tijdens de eerste helft

van de negentiende eeuw in graanakkers op

de Sint-Pietersberg voorkwamen, kan het

vermoeden worden geuit dat de wilde braak

toen nog voorkwam.

Ten aanzien van de afname van het areaal

schraalland vanaf het einde van de achttien-

de eeuw zijn wij nauwkeuriger geïnformeerd,

omdat de kaarten van Ferraris en van Tran-
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FIGUUR f 2.0- Stoofdiofrommon mot 6o-
mkJüiif toe o» oentorurtgonf van aa flora
van ao fraonokkm op o* Slnt-Plotor»-
borg. Sortfa A: op kofkormo booomv torto
& op kaMtr^k* booams. O* dJagrammon
i^n par forio cnrortoJoglsch gorangichlkt,
voor aovar i^ ifyn voonlon van aan yaortoJ
wi i^n »«f<•»)<< tn vcrtlkate itoof-
• •nntdoi^ oomjmmoro' I tof »n mat 5.
Hat ityn o» volfonaa oocologrich* froo-
pan.' I. wmtoronnuolJon. 2. lomoronnuaf-
Ian» J. moonjorlgon, 4. homlporailoton an
5. foofytort.

Hat aanta diagram van
afta farta (voor aa

_ rtlppalll/n) ftfft »an
baaM van hal totaal aan

k*nm»rk*nda loorttn graonofck»ronkrur-
aon. opgatplrnt In o* hlaroovan opgaiom-
aa eacologlicha groapen voor graanak-
h»n op kalkrl/k* »n kalkarm» bod»mi, hat
ityn k*nioort»n »n dlff*r*ntir»nrf* loortvn
voor hal Apnanion »n Coucolldlon volfvni
Wil l HO»» IN DlN Hl UI f 97! H*( (dnrtol
ona«r h«t b«tr*ff>ndV fclokdlofrom komt
ovarvan nw( h«t oantaf loortvn fraanak-
karonkrufaan, rff* In h»l tx(r»flr»nd» /aar
voorkwanwn op d» Slnt-Platanbarf,
raipacti«v»ll/k »olj»ni BoRr 1)1 Si. V|M-

CINt ( I J / , OUMOUIIN
P\ ^ ~ KM, Dl vVlv.1. If II,
' I TlUin In floro «n fauna

1944 an noar onaarioak
van aa iirirl/nr In Iff4.

chot het verschil tussen bouwland en schraal-

land duidelijk weergeven. Afgezien van het

verschil in kleur tussen de beide gronden,

geeft de Tranchotkaart nog eens extra infor-

matie door bij diverse schraallanden het ge-

bruik te vermelden. Met behulp van de let-

tercombinatie "pat.", een afkorting van

"pSturage", wordt beweiding in kuddever-

band aangegeven.

Van de steile hellingen is in die periode rond

90% in gebruik als schraalland. Ook op het

plateau komt nog schraalland voor, rond

1760 nog 20 tot 25%, rond 1803 nog 5 tot

10%. In 1921 besloeg het schraalland nauwe-

lijks 5% van het totale plateau. Dit gedeelte,

gelegen ten zuiden van het fort, wordt mo-

menteel gebruikt als een terrein waar hon-

den worden uitgelaten. Sinds 1987 zijn de

resterende delen van het schraalland op de

hellingen afgerasterd en worden zij opnieuw

door schapen beweid (zie figuur 12.5).

4.1 Het studie-object van de floristiek.

een tak van de botanie, is de flora, dat wil

zeggen het totaal aan plantesoorten van een

bepaald gebied. Floristen kunnen herbaria

aanleggen, waarin per soort, standplaats en

vindplaats gegevens zijn vermeld, maar zij

registreren ook op andere wijzen en vermel-

den andere gegevens betreffende de flora van

een bepaald gebied. Hun soortenlijsten be-

vatten aantekeningen over de verspreiding,

de zeldzaamheid of standplaatsgegevens.

Uit de geschiedenis van de floristiek is bekend

dat de Sint-Pietersberg een haast magische

aantrekkingskracht heeft uitgeoefend op flo-

risten; de oudste vermeldingen van plante-

soorten door Lejeune'" en zelfs complete

soortenlijsten van het gebied, zoals die van

Bory de St. Vincent,'* dateren al uit het be-

gin van de vorige eeuw. Deze oude lijsten

werden door latere floristen aangevuld of van

commentaar voorzien, onder andere door

Franquinet en Dumoulin,''' rond het midden

van de vorige eeuw. Tijdens het begin van de

twintigste eeuw verrichtte De Wever uit-

voerig onderzoek, waarvan de resultaten zijn

vermeld in onder andere een monografie

met de natuur en het milieu van de Sint-Pie-

tersberg tot onderwerp, die door Van Schaik

in 1938 werd geredigeerd.*' In 1964 werd de

flora van de Sint-Pietersberg geïnventari-

seerd door Traets.*' Tenslotte werd in 1983

de monografie van Van SchaiV herdrukt en

opnieuw van commentaar voorzien." Er zijn

maar weinig gebieden in Nederland en

Noordwest-Europa waarvan een dergelijk

omvangrijk flohstisch feitenmateriaal is op-

gebouwd.

Met behulp van deze gegevens, die een pe-

riode van bijna twee eeuwen beslaan en bo-

vendien betrekking hebben op momenten

die zich met een zekere regelmaat in de tijd

voordoen, wordt in de onderstaande para-

grafen een historisch overzicht gegeven van

de driesflora op de Sint-Pietersberg. Dit

overzicht heeft op de eerste plaats betrek-

king op het aantal soorten en oecologische

groepen van graanakker- en braaklandon-

kruiden, die op de Sint-Pietersberg voorkwa-

men en die t/perend waren voor dezelfde ve-

getatietypen elders in Nederland. Daarnaast

is de zich wijzigende soortensamenstelling

van dit biotoop op de Sint-Pietersberg in de

loop van bijna twee eeuwen weergegeven.

Het resultaat van dit zowel vergelijkend als

historisch overzicht is weergegeven in de

vorm van een aantal staafdiagrammen (zie fi-

guur 12.6).

De eerste twee staafdiagrammen van elke

serie hebben betrekking op de vergelijking

tussen de flora van de graanakkers op de Sint-

Pietersberg en op die, welke als Nederland-

se standaard fungeert. Beide flora's zijn na-

genoeg gelijk, dat wil zeggen de flora van de

graanakkers van de Sint-Pietersberg in het

begin van de vorige eeuw beantwoordt aan

het ideale en meest complete beeld van de

flora van een Nederlandse graanakker. Dit

complete beeld geldt zowel voor graanak-
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HGUl/R 12.7.

Hob/tui van
akfcerzenegroen noor
HEUK£U I9M. Een
karofcteriftieke soort
van froonokJten op
Jtafkrtyfce bodem, voor
het eent in IOS en
het laatst in /930 op
de Sint-Pfeteraberg
aangetroffen.

c/zamaep/tys.

kers op kalkarme als voor die op kalkrijke

gronden.

Het historisch aspect komt tot uiting in de

staafdiagrammen die zijn voorzien van jaar-

tallen. Niet alleen is er sprake van een spec-

taculaire achteruitgang van het aantal soor-

ten, met name tussen 1938 en 1964, die on-

getwijfeld te wijten is aan grote veranderin-

gen in het boerenbedrijf na 1950. Ook is er

sprake van een duidelijke afname van een aan-

tal categorieën, met name de bolgeofyten en

halfparasicten, ruim een eeuw eerder. Dit

zou kunnen samenhangen met het definitie-

ve verdwijnen van de wilde dries.

T . . Z De onderstaande paragrafen ver-

melden enige oecologische gegevens van een

drietal plantesoorten, die binnen Nederland

vrijwel beperkt waren tot driesgronden op

de Sint-Pietersberg.*' Akkerzenegroen, ko-

renschijnspurrie en kruismuur (respectieve-

lijk Ajuga chamaepitys, Spergula segetalis en

Moenchia erecta) waren eenjarige onkruiden

van graanakkers of schrale graslanden die tij-

dens de eerste helft van de twintigste eeuw

op de Sint-Pietersberg en daarmee ook uit

Nederland zijn verdwenen. Dit onderstreept

het unieke karakter van de Sint-Pietersberg

als "plantengeografisch bastion" voor Ne-

derland; niet alleen geldt dit voor de flora van

de schrale graslanden of de hellingbossen van

dit gebied, ook de driesgronden van de Sint-

Pietersberg vormden een voor Nederland

uniek biotoop, waarvan de aanstaande res-

tauratie hoopvolle verwachtingen wekt.

Akkerzenegroen is een klein, dicht behaard

en geel bloeiend plantje met liggende stengels

die nauwelijks een vinger lang worden. De

korte bloeiwijze met enkele zwavelgele lip-

bloemen verheft zich slechts enkele centime-

ters boven de grond (zie figuur 12.7). De

soort heeft een mediterraan-continentale

verspreiding in Europa en komt in zuidelijke

delen van haar verspreidingsgebied niet al-

leen in graanvelden op kalkhoudende gron-

den voor. maar ook langs wegen en op steni-

ge plaatsen met een spaarzame vegetatie.

Zowel in de Benelux als in West-Duitsland

en de noordelijke helft van Frankrijk*' staat

akkerzenegroen bekend als een kensoort van

het Caucalidion lappulae, een plantenge-

meenschap van onkruiden in wintergraanak-

kers. In de hierboven genoemde delen van

Noordwest-Europa is akkerzenegroen sterk

in aantal afgenomen of plaatselijk geheel ver-

dwenen.

Op de Sint-Pietersberg werd akkerzene-

groen voor het eerst door Franquinet her-

kend in 1838 en voor het laatst in 1930 aan-

getroffen. De vindplaats is bekend: in de on-

middellijke omgeving daarvan liggen nog

steeds graanakkers op kalkrijke bodems.-'

Tijdens die periode van bijna een eeuw leek

akkerzenegroen soms wel verdwenen: Du-

moulin vermeldt in 1868 dat de soort al eni-

ge jaren niet meer is teruggevonden: De

Wever beweert in 1938 dat akkerzenegroen

"al meer dan 50 jaar niet meer is teruggevon-

den" . " Dit was voor De Wever overigens

aanleiding om te veronderstellen, dat akker-

zenegroen een uit cultuur ontsnapte en ver-

wilderde soort zou zijn, die zich uiteindelijk

in graanakkers niet kon handhaven. De ver-

onderstelling, dat akkerzenegroen een gecul-

tiveerde soort zou zijn die vanuit tuinen zou

kunnen ontsnappen, is onwaarschijnlijk; in-

middels is uit buitenlandse gegevens bekend

dat dit typische graanakkeronkruid binnen

zijn gehele verspreidingsgebied sterk af-

neemt. Overigens is het gegeven, dat een

bepaalde plantesoort na jaren van afwezig-

heid weer plotseling wordt gevonden, nog

geen reden om te veronderstellen dat deze

soort uit een cultuur zou zijn ontsnapt; uit de

praktijk van het floristisch onderzoek blijkt

telkens dat juist akkeronkruiden na jaren van

afwezigheid plotseling weer worden aange-

troffen op dezelfde vindplaats. Ongetwijfeld

is dit een gevolg van de langdurige kiemkracht

van hun zaden die, zoals onderzoek heeft uit-

gewezen, vaak decennia lang hun kiemkracht

behouden. Voor akkeronkruiden is dit een

gunstige eigenschap, die hen in staat stelt

onder andere langdurige vruchtwisselingen-

cycli op akkers te overbruggen.*"

Korenschijnspurrie (zie figuur 10.8)

is eveneens een kleine plantesoort en valt

door haar tengere bouw, die bestaat uit een

bundeltje van draaddunne stengeltjes van

amper 5 cm hoog, nauwelijks op. Het plantje

is voorzien van enige smalle blaadjes en klei-

ne witte bloemetjes met een diameter van 2

mm. In tegenstelling tot akkerzenegroen be-

zit korenschijnspurrie een mediterraan-sub-

atlantische verspreiding, maar ze komt ook

in de meer centraal gelegen delen van haar

verspreidingsgebied zeldzaam voor, onder

andere in graanvelden en op braakliggende,

ijl begroeide gronden. In West-Duitsland is

korenschijnspurrie momenteel haast uitge-

storven. In Nederland is dat zeker'* en in

België is dat waarschijnlijk het geval.

Behalve op de Sint-Pietersberg kwam koren-

schijnspurrie. voor het eerst in Nederland

door Dumoulin vermeld van de Sint-Pieters-

berg. nog op andere plaatsen in Zuid-Umburg

voor. De Wever vermeldt nog de gemeen-

ten Heerlen en Sittard en Wijck. het ten oos-

ten van de Maas gelegen stadsdeel van Maas-

tricht. Voor het laatst werd Korenschijn-

spurrie in 1939 bij Heerlen gesignaleerd.

Omdat een aantal van deze gemeenten niet

in het Krijtdistrict ligt. moet worden aange-
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nomen dat korenschi|nsporne niet aan kaJk-

riike graanakkers was gebonden. Uit nader

onderzoek bleek, dat de soort zeer kieskeu-

ng was en uitsluitend in vochtige ptoegvoren

op lossakkers voorkwam.'* Die kieskeung-

hetd. m combinatie met het gegeten dat hui-

dige akkers nauwelijks meer een braakpeno-

de kennen of in zulke gevallen met onkruid-

besth|dingsmiddelen worden behandeld, is

de meest waarschi|nh|ke oorzaak van haar

verdwijnen in Nederland.

De recent door Weeda™ voorgestelde

naam "kruismuur" voor Moenchia erecta

doet al vermoeden dat het hier om een klei-

ne en weinig opvallende plantesoort gaat; de

vele "muur"-soorten in Nederland zijn im-

mers eenjarige, lage kruiden met kleine wit-

te bloemet|es en een onopvallend uiterlijk,

die bovendien veel op elkaar lijken (zie figuur

10.8). De geringe grootte en sterke geli|ke-

nis van kruismuur met verwante dwergsoor-

ten is dermate groot, dat zelfs een eminente

botanicus als De Wever zich vergiste en eni-

ge exemplaren van kruismuur samen met eni-

ge exemplaren van vetmuur (Sagina apetala)

op een herbanumvel plakte onder uitsluiten-

de vermelding van de naam van de laatste

soort.»

Op de Sint-Pietersberg groeide kruismuur

onder andere op een droge, stenige weide

vóór het fort.'*' Bij die omschrijving past het

begrip "dries" uitstekend. Op andere lokali-

teiten in Zuid-Limburg is de groeiplaatsaan-

duiding "kalkgrasland" van toepassing. De

Zuidlimburgse vegetatie-opnamen, waarin

Moenchia wordt vermeld en die dateren uit

de periode 1944 tot 1950, laten er geen twij-

fel over bestaan dat kruismuur in het milieu

van krijthellinggraslanden voorkwam.™

Voor Nederland wordt kruismuur dan ook

als een kensoort van het Mesobromion be-

schouwd. Uit buitenlands opnamemateriaal

blijkt echter dat kruismuur ook in een ander

schraal graslandtype, maar dan zonder kalk

in de bodem, kon worden aangetroffen.*'

Aangezien kruismuur op de Sint-Pietersberg

en elders in Zuid-Limburg is verdwenen - de

laatste vondst dateert uit 1950 -, kan dit syn-

taxonomische probleem niet meer worden

opgelost

Aan de hand van deze "case"-studies laat zich

vaststellen dat, afgezien van de schrale gras-

landen op de Sint-Pietersberg, ook het milieu

van de aldaar gelegen drieslanden een voor

Nederland zeer bijzondere flora herbergde,

hetgeen de botanische waarde van de Sint-

Pietersberg nogmaals onderstreept- Omdat

het hier akkeronkruiden betreft met een

voor deze groep kenmerkende langdurige

zaadreserve in de bodem, waarvan een groot

gedeelte van het akkerareaal niet is afgegra-

ven en het gebied waar zi| voorkwamen mo-

menteel de status van natuurreservaat heeft

gekregen, mag t»| het continueren van het

vroegere beheer worden verwacht dat deze

soorten in de nabije toekomst opnieuw zul-

len verschijnen. In elk geval zal. wanneer het

nieuwe beheer een hervatting zal zi|n van het

traditionele, de interessante en vaak kleur-

n|ke soortengroep van de graanakkeronkrui-

den nieuwe kansen krijgen,

J Nu de Sint-Pietersberg tot natuur-

monument is verklaard en de algemene be-

heervisie ten aanzien van het bovengrondse

deel is verschenen.*' zal een nieuw stadium

aanbreken in de geschiedenis van het dries-

biotoop op de Sint-Pietersberg De belang-

rijkste consequentie van het nieuw te voeren

beheer zal bestaan uit het herstel van de

voormalige agro-pastorale bedrijfsvoering,

waarbi| één van de twee resterende bedrijfs-

gebouwen op het plateau zal gaan fungeren

als exploitatiecentrum. Een grote kudde

mergellandschapen met herder moet hierin

worden gehuisvest. De huidige landbouw die

op een bio-industriële wijze wordt bedreven,

zal plaats moeten maken voor een extensie-

ve landbouw, in hoofdzaak bestaande uit een

teelt van voornamelijk wintergraan (rogge).

Eventueel kunnen zomergranen en braakge-

wassen de teelt van wintergraan afwisselen.

Het laten "dries"-liggen moet eveneens wor-

den opgenomen in de vruchtwisselingscy-

clus. Uiteraard mogen deze percelen niet

meer worden bemest.

Onderzoek in Zuid-Limburg heeft uitgewe-

zen dat landbouwgronden, onttrokken aan

intensief agrarisch gebruik, spontaan be-

groeid raken met een zeer gevarieerde vege-

tatie, waarvan een groot aandeel van de soor-

ten uit akkeronkruiden bestaat."' De belang-

rijkste oorzaak van dit verschijnsel is, dat ak-

keronkruiden beschikken over een persis-

tente zaadbank van meerdere decennia. De

restauratie van driesgronden op de Sint-Pie-

tersberg heeft dan ook een grote kans van

slagen, wanneer voormalige graanakkers

weer extensief worden beheerd. Een braak-

periode kan daar eventueel aan voorafgaan.

Wanneer bovendien een schaapskudde

wordt ingezet die het gehele graan- en

braakareaal in combinatie met wegbermen,

schrale graslanden en bosranden verbindt,

dan kan op grond van een bepaalde versprei-

dingsstrategie van zeer veel plantesoorten

worden verwacht dat het vroegere beeld

van de kleinschalige en buitengewoon kleur-

rijke drieslanden op de Sint-Pietersberg bin-

nen enkele jaren een realiteit wordt.

N O T E N

1 Date opmerking t» vin A dt Wever en dMMrt uil
I9J8 Zie Vin SCHA* IMJ.p 253

2 MOftRtAUl974.
.1 HIIMANS m VAN SCHA» I903. pp. 2S9-273.

I KOfMOCKSlMCpp 7)«l
5 BAMIS IM7.A|uur}.p 17

ft MorataHnf mtdedeltngl FeWer.
T D a n veronderstelling wordt il door Bory d« St

Vincent geopperd tn door Vin Schalk herhaald. Zl«

VANotft MAlitN IV78, p «I en V A N SCHAM et i l .

I983.p IJ»

H Het topontein "Thiei ft la Tombe" wordl w m t M

door M A M Ift I987, h»t andere (ombetoponlem lt|t

op Nederlands grondgebied en wordl op dt

Stroomkanten vermeld

<> R I N I S I 9 M en VAN Sc HAW I M l . p 140

II I VAN H m I97». pp 1)8145

I I Ferrarltkaart

12 1 ranchotkaart

1.1 Schraalland indicerende toponlemen op hel plateau

van de Stnt-Pteteisberg Ganiendrles (Tra). Grote

en Kleine Pruyt( pmttux' itenlg. Tra. V H), D t

Hei van Smt-Pieter (Fei) en Kannernel (Str)

I I Op de Drentie tandgronden was de verhouding

hetde (ichraalland) ten oplicht» van bouwland tlt

7.5 I (ileCM SMiot I N I p }4). dal wil taffen om

I ha landbouwgrond vruchtbaar la houden, wal da

men van 5 tot 10 ha ichraalland noodukell|k Op

de Slnt-Pletersberg wat da varhouding schraalland-

bouwland nauwell|ki 1:1.

l."> Op den wi|ie ontstond het Enclbos op de weithel-

llng,

1 (> Zie hoofdituk 11 en VANDIR MAFIFN 1978. pp 78-

80 en FISCHER EN HtRBORN 1987, pp 126-139.

17 LIJIUNE I 8 I I - I 8 I J

III Bonrof Si VINCINI 1821

I<> FRANQUINE T 1838 en D U M O U I I N 1868.

20 VAN SCHAIK 1983

2 I TRACTS In Flora en fauna 1964

22 V A N SCHAIK 1983

2.1 De Nederland» veripreldlngigegevens worden

vermeld In Atlas van de Nederlandse flora 1985-

1989. deel l.pp. 47. 95 en 148.

2 I De verspreidingsgegevens voor het buitenland wor-

den vermeld door VAN ROMPAEY fN DEIVOSALLE

1979 (verspreiding In Belgit en Luxemburg), FOUR-

NIER 1961 (verspreiding in Frankrijk) en HAEUPLER

EN SCHONFELDER 1989 (verspreidingin West-Duits-

land)

2.% D U M O U U N 1868. pp. 12-13.

26 Dt WEVER in V A N SCHAIK 1983. p 255.

27 FfNNfR 1985. p 37 en volgende

28 Suddeutsche Pflanzengetallschaften 1985-1989,

deel l.p 95.

2<> SfSSINGH 19S0 en WESTHOff EN D€N HELD 1975. p

76

.10 WEEOA et al 1985-1991. deel 2. p i 93.

31 Mondelinge mededeling E Weeda

.12 DUHOUUN 1868, p 132.

.1.1 DicriONT EN VAN DC VEN 1953. tabel I en p. 15.

34 Süddcuoch* Plbnunftsdlschaften 1987. p 30

.15 BeCHSHMO NATUURMONUMENT SlNT-PlETERSMRG

1992

3 6 Onder andere HtNNtKENi at al. 1983.



104 PUBLICATIES NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP UMBURG XL-I 1993

VEEDRIFTEN EN HUN VEGETATIES,
REALITEIT EN RECONSTRUCTIE

w

Veedriften verschillen van "wis-

sels", dat wil zeggen herkenbare paden van

wilde dieren, omdat zij zijn ontstaan door ge-

domesticeerde dieren, die door hun bezit-

ters vanuit een beschermde ruimte naar of

van hun weidegronden worden "gedreven".

Toch zijn de verschillen tussen wissels, loop-

paden van vee, dreven en migratiebanen van

kudden herbivoren eerder gradueel dan

principieel van aard en is de herkenbaarheid

daarvan afhankelijk van omvang en frequen-

tie van het passerend vee en tevens van de

tijdsduur waarbinnen zich dit proces afspeelt

(zie figuur 13.1).

Vanaf het moment in het evolutieproces, dat

in kudden levende herbivore zoogdieren

grote delen van hun biotoop vrij hielden van

boomgroei en er open vlakten ontstonden,

hebben grassen en andere kruidachtige plan-

tesoorten in een coëvolutionair proces met

die herbivoren de ontstane open vlakten

kunnen koloniseren.* Op diverse wijzen heb-

ben zowel de soorten planten als de verschil-

lende herbivoren zich weten aan te passen.

Hierdoor ontstond, ook onder invloed van

het klimaat, via radiatie en nieuwe soortvor-

ming de veelvormigheid van organismen in

boomloze, met kruiden en grassen begroei-

de milieus, die wij nu kennen onder de namen

steppe, savanne, poesta. prairie, llano enzo-

voort.' Binnen deze oecosystemen ontston-

den verschillen, die door grote herbivoren

werden veroorzaakt: bij drink- of schuilplaat-

sen, langs migratiebanen en druk bezochte

wissels, waar zij zich langer ophielden dan

elders, concentreerde zich meer mest en

werd de bodem vaster aangedrukt. Hier in dit

milieu ligt de oorsprong van de plantesoor-

ten, die op een later tijdstip in de evolutie deel

gingen uitmaken van de vegetatie langs

veedriften.

Veedriften in de zin van migratiebanen, waar-

langs nomadische stammen en hun vee zich

regelmatig verplaatsten, zijn zeer oud. Uit de

Europese prehistorie is bekend, dat al tussen

7000 en 3000 jaar vóór het begin van onze

jaartelling migraties van vee plaatsvonden, die

ofwel vanuit de Pannonische laagvlakten de

grote rivierdalen volgend ofwel vanuit het

Middellandse Zeegebied via het Rhöne-

Maasdal Noordwest-Europa bereikten.*

Elke nieuwe cultuurgolf gedurende de prehis-

torie en tijdens het begin van de geschreven

geschiedenis ging gepaard met grootschalige

verplaatsingen van vee. Dat is bekend vanaf

de tijd van de bandkeramiekers/ de mensen

van de bekerculturen'' tot en met de komst

van de Romeinen" en de daaropvolgende

periode van de grote volksverhuizingen.

Er is veel minder bekend van de ouderdom

of de omvang van de jaarlijkse seizoenmigra-

tie, die plaats vond tussen de winterweiden

in het laagland en de zomerweiden in het

hooggebergte. Dit moet een algemeen ver-

schijnsel in Europa zijn geweest. Slechts in

enkele gebieden rond de Midden- en Zuid-

FICUUR /J /

Door schoopsiiudden

befroosde berfhe/ftnf
met pood/es in de
Pyreneeën.
Foto ron B. Grootsma,
zomer J9C9. De
fooppoad/es von het
vee op de helling
zogenoemde
veetroppen, z#n ah

parotfef met de
hooftefi/nen

duidelijk herttenboar.
In de dolen verenigen
deie paden zich tot
bredere «reedriften.
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eurooese gebergten, waar het verschijnsel

van de "transhumance" nog steeds plaats

vindt, zijn er nog functionele veedriften in het

landschap aanwezig." Alleen hier kan de ve-

getatie langs deze eeuwenoude seizoenge-

bonden migratiebanen nog worden bestu-

deerd.

Meer in detail zijn de migratiewegen

bekend van middeleeuwse veeverplaatsingen

vanuit fokgebieden naar delen met een hoge

bevolkingsdichtheid." In Nederland hebben

deze "ossewegen" hun sporen in het land-

schap achtergelaten.'" In Limburg zijn derge-

lijke periodieke en omvangrijke verplaatsin-

gen van vee naar een grote markt nog tot diep

in de vorige eeuw blijven bestaan."

Vee kan een belangri|ke rol spelen in het

transport van zaden en vruchten van wilde

planten via hun vacht of hun spijsverterings-

kanaal. Het is duidelijk dat met het vee tien-

tallen plantesoorten kns-kras door Europa

werden verspreid; op kleinere schaal gebeur-

de dat zeker tijdens frequente en aan vaste

wegen gekoppelde veeverplaatsingen in elke

Noordwesteuropese gemeente met heerd-

gang. Het vaste patroon van de heerdgang

binnen de gemeente en de constant verlo-

pende processen op heerdgangwegen ver-

schaften de basis voor een stabiel milieu,

waarin zich een aantal plantesoorten kon

handhaven en zich een vegetatie vormde met

een min of meer constante soortensamen-

stelling.

Vegetatiekundig gesproken, ressorteren

vegetaties van veedriften onder het Onopor-

dion. het Wegdistel-verbond. genoemd naar

een opvallend zilverkleurige en grote distel-

soort, de wegdistel (Onopordum acan-

thium), die uitsluitend in dergelijke milieus

voorkomt en als naamgevende kensoort fun-

geert. Dit verbond is vooral in Centraal-Eu-

ropa bestudeerd, toen veel veedriften nog

functioneel waren, maar in Nederland, waar

al tijdens de vorige eeuw het aantal functio-

nele veedriften langzaam maar zeker afnam

en vóór 1950 geheel verdween, kwam het ve-

getatiekundig onderzoek te laat. Sommige

kensoorten, zoals stinkende ballote (Ballota

nigra) en bilzekruid (Hyoscyamus niger),'*

kunnen zich weliswaar nog handhaven in ver-

gelijkbare milieus, een andere kensoort. zo-

als brave hendrik (Chenopodium bonus-hen-

ricus). is bijna uit ons land verdwenen.' •' Voor

de overige kensoorten van het Onopordion

geldt dat. als zij zich binnen Nederland kun-

nen handhaven, zij straks tot een andere plan-

tengemeenschap zullen moeten worden ge-

rekend.

In de onderstaande paragrafen wordt, na een

algemene beschouwing over de fysionomie

van de veedrift, een drietal concrete veedrif-

ten met elkaar vergeleken; een voormalige

veedrift in het gebied van onderzoek, een nog

functionele veedrift in Frankrijk en een gere-

construeerde veedrift in een Duits open-

luchtmuseum.

4 . Zoals de term "veedrift" al aan-

geeft, wordt hiermee de route bedoeld,

waarlangs de kudde 's morgens vanuit de stal-

len in de nederzetting naar de weidegronden

werd gedreven en er 's avonds terugkeerde.

Destijds gebeurde dit dagelijks. Heerd (koe-

herder), scheper (schaapherder), sween

(varkenshoeder) en het ganzenhoedstertje

dreven de dorpskudden of die van grote hoe-

ven naar de gemeenschappelijke gronden, die

binnen de "gemeynte" en meestal aan de pe-

riferie daarvan waren gelegen. Het aantal

veedriften per nederzetting varieerde al

naargelang het aantal en de ligging der wei-

degronden Veedriften bezitten meestal een

radiair patroon; dit is binnen h«t gebied vin

onderzoek het geval bij nederzettingen op da

plateaus. Nederzettingen op de dalhelllngen

worden gekenmerkt door een veedrift voor

het rundvee dalwaarts en één voor schapen

die naar de plateaurand verloopt.

Wat betreft vorm, begrenzing, breedte en

dergelijke zijn de volgende elementen karak-

teristiek: hun profiel Is bi| voorkeur "hol", dat

wil zeggen de drlftranden zijn voorzien van

veekeringen In de vorm van levende of dode

hagen, houtwallen, stapelmuurtjei, grappeli

of bermen. In Zuid-Limburg hebben de holle

wegen mede hun ontstaan te danken aan de

eroderende werking van veehoeven in sa-

menwerking met afstromend regenwater.

De veedrift begint op een pleintje met een

variabele vorm, waar een drenk is gelegen'*

(zie figuur 13.2). Eén of meerdere afsluitingen

FIGUUR (3.2.
Dorpipleint/e met
veedrenk te St Pri«rt
(Auvergne, FronkrtykJ.
De veedrfften fnr / en
2) zi/n door muren of
rotswanden begrensd.
De drenk (3 en 8) ligt
op een open plemt/e.
De stollen liggen langt
een brede straat (4),
«foor ook een
"noodsto/" f S) Is
opgesteld. Deie
diende voor het
bes/oan van de hoeven
van de trekossen
( D * figuur U.4).
De vegetatie-opname
(*>e tobW 9.6./J betreft
een strook van deze
weg tussen T en 7".
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FIGUUR /3J De veedri/ten van
Meerssen en het buurtschap Rothem
volgens de Tranchotkoort uit 1803-
1820. Via de Gomboon en de Veeweg
werd het rundvee vanuit een centraaf
gelegen plein, de AAarfet, naar de
weidegronden in het Geufdai gedreven.
De uitgestrekte weidegronden van het
Gemeentebroek en de AVIeerssenerhei-
de, oangegeven met een stippelfi/'n,
waren rond / 800 nog gemeenschoppe-
fî 'fc bezit. De toponiemen Benedenste
en Bovenste Breuien (nr f en 2) en de
O (3), die beweide graslanden
indiceren, waren ti/dens die periode o/
in /andbouwgronden (T) omgezet. Het
Gemeentebos, aangegeven met
bossymboien, was woarschijnli/fc van
beweiding uitgesloten. Ook het
buurtschap Rothem, dat tot de
gemeente Meerssen behoorde, bezat
heerdgongrechten op deze gronden.
De Geitenstraot (V) en de Heideweg
herinneren hieraan. De toponiemen
Schepersberg (4) en Rotriemmerheide
(5>, Heihof (6), Ambyerheide f 7) en
Bergerheide (8) indiceren eveneens
voorma/ige beweiding, deels vanuit
andere nederzettingen. Let op de
brinkochtige verbredingen van de
veedriften.

in de vorm van klap- of valhekken, die onder

diverse namen bekend zijn,'"' moesten er-

voor zorgen dat het vee die route nam of dat

perceel beweidde, dat door de herder werd

gekozen. De breedte van de veedrift was aan-

zienlijk; ze behoorden tot de categorie van

de breedste dorpswegen."' Wanneer be-

grenzingen van een brede veedrift ontbre-

ken, is een laanbeplanting regel, bij voorkeur

met knotwilgen; deze snclgroeiende boom

leverde bovendien teen- en geriefhout.'"

De drift mondt uit in beweide territoria. Van-

uit dit punt waaieren diverse wegen uit, een

patroon dat op de oudste topografische kaar-

ten vaak goed te herkennen valt. De bewei-

de territoria moeten destijds zeer omvang-

rijk zijn geweest en waren gemeenschappe-

lijk bezit. Voor zover deze op de plateauran-

den of op de hellingen zijn gelegen, staan ze

veelal bekend onder de naam "gemeentehei-

de". '" In de toponiemen zijn er veel bewaard

gebleven. Voor zover ze in de beek- of rivier-

dalen zijn gelegen, worden ze in toponiemen

aangeduid onder de namen "broeken" of

"beemden", voorzien van een prefix dat uit

een nederzettingsnaam bestaat.

Nederzettingen in stroomdalen bezitten in

principe twee veedriften: de eerste daalt af

en werd vooral door het rundvee benut, de

tweede stijgt naar het plateau en werd voor-

al door de schaapskudden gebruikt. De om-

hooglopende veedrift heeft gedurende de

kolonisatiefase in de vroege middeleeuwen

mogelijk als een "ontginningsas" gefunctio-

neerd.'"

Tenslotte wordt de veedrift gekenmerkt

door een aantal daarlangs gelegen poelen:

drenken, die door de gemeente werden on-

derhouden. De aanwezigheid van mest op de

drift, vooral van runderen, is karakteristiek.

Deze factor, gecombineerd met een zekere

mate van bodemverdichting door de tred van

het vee, heeft hier een karakteristiek vegeta-

tiedek doen ontstaan, dat aan ten minste drie

milieufactoren was aangepast: een grote

mate van mineraalrijkdom van het bewortel-

de substraat als gevolg van mest op en aan de

rand van het wegdek, een zekere tredbesten-

digheid met name voor die delen van de drift-

vegetatie, die de weg begrenzen en tenslotte

een zekere bescherming tegen vraat door het

vee, dat dagelijks de drift passeert.-" De ge-

noemde milieufactoren veroorzaken boven-

dien een gradiënt die. gerekend vanaf het

centrum van de weg. geleidelijk naar de ran-

den afneemt.

>}• I De koeherder van Meerssen heet-

te Dolmans.*' Maar niemand noemde hem

zo: men zei "de schweitzer",*"' omdat hij als

soldaat van het Zwitserse regiment bij de

paus had gediend. Hij was gewond geraakt

door een geweerkogel in zijn been en hinkte

sindsdien. Na zijn eervol ontslag in Rome.

kwam hij naar huis en kreeg van de gemeen-

te een baantje als koeherder. Elke morgen

kwam de schweitzer naar de markt en blies

op een grote hoorn van een stier. Die droeg

hij altijd bij zich." Dat was het signaal voor

de boeren, die rond de Markt, langs de Vol-

derstraat en de Kruisstraat woonden, om de

staldeuren open te zetten. De beesten liepen

"vanzelf' naar de markt. De schweitzer ken-

de ze allemaal. Langzaam liepen alle koeien en

hun kalveren langs de Gansbaan en de

Veeweg naar het Gemeentebroek. Soms ging

een koe aan de Geul bij de brug even drin-

ken.-' maar als dat te lang duurde, zei de

schweitzer "allèh" tegen zijn grote herders-

hond, die dan al blaffend de koe in de poten

probeerde te bijten. De koe draaide zich dan

om en liep weer met de andere mee. De hele

dag bleef de schweitzer bij de kudde op het

Broek aan de rand van de Meerssenerhei. in

de O en op de Breuien tot aan de Houthem-

merbeemden.'" Rond het middaguur, wan-

neer de koeien gingen liggen in de schaduw

van een boom of een bosje of zomaar in het

water van de Geul gingen staan om af te koe-

len als het warm was, at de schweitzer zijn

boterhammen op, die in krantenpapier wa-

ren gewikkeld. Koffie nam hij mee in een

blauw geëmailleerd kruikje. Dat bewaarde hij

in een schoudertas." Daar zat ook wolgaren

in voor sokken, die de schweitzer zelf kon

breien. Verder deed hij de hele dag niets dan

alleen zijn pijp roken en zijn stok vasthouden,

maar de mensen in het dorp zeiden dat hij

ook wel stroopte...
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In de late namiddag zei hi) weer "allèh" tegen

zi|n hond en die zorgde ervoor dat de kudde

terug liep naar de markt. De schweitzer had

geen horloge en toch was hij elke dag precies

vóór het avondeten thuis.

J . Z Het bovenstaande historische ver-

slag, dat betrekking heeft op de heerdgang

van Meerssen in Zuid-Limburg tussen 1910

en 1920. kan als model dienen voor elke

heerdgang binnen het gebied van onderzoek.

De reconstructie van deze veedrift zou zon-

der het bovenstaande verhaal eveneens mo-

gelijk zijn geweest. De huidige topografie, de

namen van wegen en weideplaatsen. hun hui-

dige lengte, breedte, begrenzingen en het

voorkomen van een bepaalde flora kunnen

de voormalige veedrift doen vermoeden; een

historisch verslag is een duidelijker bewijs.

Bij nader onderzoek verraadt de actuele toe-

stand in Meerssen de voormalige veedrift: de

Markt is een ovaal plein, waarop destijds een

poel lag en waarlangs aan de noord- en oost-

zijde de aaneengesloten bebouwing nog

steeds het karakter draagt van een serie

boerderijen. Dat geldt ook voor de aaneen-

gesloten bebouwing van delen van de Kruis-

straat, de Volderstraat en de Kuilenein-

destraat. Gansbaan en Veeweg verlopen in

eikaars verlengde en vormen de verbinding

tussen de verzamelplaats voor het vee op de

Markt en de weidegronden in het dal van de

Geul. De veedrift daalt af. heeft deels een hol

profiel (bovenste deel van de Gansbaan). een

relatief breed wegdek en heeft een lengte van

minder dan een kilometer. De begrenzing

van de Veeweg bestaat uit een deel met stei-

le bermen, aaneengesloten bebouwing en

geschoren meidoornhagen. Zelfs de flora

langs de Veeweg kenmerkte zich door een

aantal opvallende soorten: tussen 1955 en

1985 werden langs de Veeweg. afgezien van

diverse elementen uit tredplantgemeen-

schappen. ook enige, vrij zeldzaam voorko-

mende soorten uit het Wegdistel-verbond

aangetroffen.

Historische bronnen vullen het ooggetuige-

verslag aan en tevens completeren ze de re-

cente gegevens die de voormalige heerdgang

verraden. De toponiemen Gansbaan en

Veeweg, waarvan de betekenis voor zich

spreekt, zijn eeuwenoud, terwijl de toponie-

men "In de O, Onderste en Bovenste Breu-

len. Op het Broek en Houthemmerbeem-

den" enige verklaring eisen: het zijn typische

namen voor weidegronden langs rivieren.

Voorts geeft de Tranchotkaart van rond

1800 veel informatie over de uitgestrektheid

van de Meerssense weidegronden in het

Geuldal (zie figuur 13.3).

Het bevolkingsregister van Meerssen ver-

schaft de volgende informatie inzake de iden-

titeit van de heerd: Willem Hubert Dolmans

werd geboren op 21 december 1840 te Üm-

mel, gemeente Meerssen en werd op 27 ok-

tober 1924 in het bevolkingsregister van die

gemeente uitf«schreven. Vermoedelijk

overleed hij kort daarna in Maastricht. Hij

was in dienst bij de gemeente Meerssen.

Gedurende de zomermaanden was hij aan-

gesteld als heerd, tijdens de winterperiode

fungeerde hij als lantaarnopsteker. Boven-

dien was hij doodgraver en kantonnier. Een

gemeentelijk document "Instructies voor

den Koeherder te Meerssen", gedagtekend

16 mei 1879, heeft op Willem Hubertus Dol-

mans betrekking*" (zie figuur 13.7).

^ . 1 Op 13 en 14 juli 1989 werd door de

auteur een functionele veedrift bestudeerd

in het Franse dorp St. Privat (département

Haute Loire). Zowel de route van de drift als

de vegetatie erlangs werden aan een nader

onderzoek onderworpen en aan de koedrij-

ver werd om informatie gevraagd.

St. Privat, gelegen op een hoogte van 850 m,

telt ongeveer 150 bewoners en 60 bewoon-

de huizen. Hoewel het dorp en zijn bewoners

vroeger vrijwel geheel was aangewezen op

landbouw en veeteelt, waren er in 1989 nog

slechts vier bedrijven met rundvee. Zij zijn op

een korte afstand van elkaar aan een straat

gelegen (zie figuur 13.4). Het totaal stuks

rundvee van de hoeven in dit straatje be-

draagt 20. Elke dag vertrekt deze gemeen-

schappelijke kudde rond tien uur 's morgens

naar de weidegronden en keert rond zes uur

terug onder begeleiding van een hond en een

drijver. De persoon van de drijver wisselt bij
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fIGL/UR f3.5. Schematisch pro/lel van een veedrift /n Sf. Privat (weg / op figuur I3.2J.
De met geknotte etsen beplante stopelmuren voorkomen dat de kudde van de
heerdgongroute afwijkt en («veren teven» boerengerlefhout

FIGUUR (3 6. Zl/aanilcht von de vegetatie
langt de veedri/t te St. Prlvot. Oe venchl/fen-
de foorten uit het Wegdlitel-verbond if/n hier
ichematlich weergegeven. Van links naar
rechtt In beeld: klein kaas/eskruld, krulpen/e,
brave hendrlk, abslnt-alsem, wegdlste/ en
toorts. Olt il/n tevens kensoorten voor
plantengeieltchoppen, die karakteristiek il/n
voor onder andere de bermen von veodrtften.

toerbeurt. Meestal zijn het de echtgenotes

van de eigenaren die deze taak op zich ne-

men. Als de kudde in één van de omheinde

weidegronden is aangekomen, gaat de drijver

terug naar huis.

Als veedriften fungeren twee wegen die op

een pleintje beginnen (zie figuur 13.2 en 13.4).

Dit zijn de routes I en 2. De brede weg 3 en

het plein 4 fungeren respectievelijk als ver-

zamelplaats (hier liggen ook de ingangen van

de stallingen) en als drenk. De drinkplaats

bestaat uit een serie gecementeerde bakken,

continu gevuld met water dat afkomstig is uit

een loden pijp boven één van de bakken.

Overigens ligt daarnaast een openbare was-

plaats, die niet meer wordt gebruikt. De drift-

wegen I en 2 zijn, ook zonder de aanwezig-

heid van de kudde, als veedrift herkenbaar

aan de vele mestplakken, die zowel in opge-

droogde als in verse toestand op het wegdek

zijn gelegen. Daarnaast is hun vorm karakte-

ristiek: weg I bestaat aan de zuidzijde uit een

steilrand, aan de noordzijde uit een rots-

wand; weg 2 is omzoomd met stapelmuren

van ongeveer I m hoog, plaatselijk bekroond

door braamstruiken en knotessen, waarvan

de wortels de stapelmuren in een stevige

greep houden. Uit dergelijke gootvormige

wegen is ontsnapping van vee onmogelijk.

Het pleintje bij de drenk is deels ommuurd

en de verzamelplaats 3 wordt ingesloten

door rotswanden en muren. Daar staat ook

een noodstal opgesteld, die wordt gebruikt

wanneer hoeven moeten worden bekapt.

Vroeger werden hier ook de trekossen

voorzien van speciale hoefijzers. De andere

drenk (8) wordt door het vee niet meer ge-

bruikt, evenmin als het oostelijk verlengstuk

van de verzamelplaats 4, dat een drukke ver-

keersweg kruist.

Tabel 9.6.1 vermeldt diverse gege-

vens van de vegetatie van het wegdek aan de

noordzijde van de verzamelplaats. De over-

wegend grijsgroene en stoffige vegetatie

wordt opgevrolijkt door enkele heldergeel

bloeiende toortsen (Verbascum phlomoi-

des) op de achtergond. Meer naar het weg-

dek toe bestaat de vegetatie voornamelijk uit

grazige stroken, afgewisseld met lage, onop-

vallend bloeiende kruiden en tredplanten. De

floristische samenstelling geeft een compleet

beeld van onderling samenhangende associa-

ties uit het Wegdistel-verbond (Onopor-

dion) en daarmee verwante plantengemeen-

schappen, zoals die vroeger mogelijk in Ne-

derland voorkwamen. Op de achtergrond

verheft zich tegen de rotswand of de uit na-
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tuursienen bestaande stapelmuren de Ge-

meenschap van de wegdistel (Onopordetum

acanthi! Br.-BI. 1936). waann de kensoorten

wegdistel en absint-alsem domineren. Meer

naar het wegdek toe bestaat de minder hoge

kruidtaag uit de Gemeenschap van Witte do-

venetel en Stinkende ballote (Lamio-Ballote-

tum foetidae Lohm. 1970). Dit gezelschap

wisselt zich plaatselijk af met de Gemeen-

schap van Brave hendrik (Chenopodietum

bonus-hennci Tj. Muil. 1972). Tenslotte be-

staat de randstrook van het wegdek uit een

dichte strook vegetatie, die grotendeels uit

de grassoort kruiperqe (Hordeum munnum)

is opgebouwd en naar die kensoort Hordee-

tum murini (Libb. 1932) is genoemd. Deze

linrvormige gemeenschap wisselt zich plaat-

selijk af met stukjes open vegetatie, waarin

lage en plat op de bodem liggende soorten

voorkomen: het Urtico-Malvacetum neglec-

tae Lohm 1950 (zie figuur 13.5 en 13.6).

Met uitzondering van Verbascum floccosum,

die in Nederland alleen in gecultiveerde toe-

stand voorkomt, zijn de in de opname voor-

komende soorten ook in Nederland en in het

overige deel van Noordwest-Europa in-

heems. Echter, in Nederland zijn enkele

soorten sinds enkele decennia zeldzaam of

zeer zeldzaam geworden. Die algemene af-

name van het voorkomen van kensoorten uit

het Onopordion in Nederland, gaat tevens

gepaard met een afname van de onderlinge

samenhang van de plantengezelschappen, die

daartoe kunnen worden gerekend; de hier-

boven genoemde plantengezelschappen ko-

men weliswaar hier en daar sporadisch in

Zuid-Limburg nog wel voor, maar zijn dan

incompleet en als rompgemeenschap te be-

schouwen. Bovendien komen die verschillen-

de gemeenschappen nergens in Zuid-Lim-

burg op één lokaliteit voor. Zowel de gelei-

delijke afname van het aantal vindplaatsen van

soorten die karakteristiek zijn voor het Weg-

distel-verbond als het verdwijnen van de on-

derlinge samenhang van plantengemeen-

schappen die tot het Onopordion worden

gerekend, is ongetwijfeld het gevolg van het

verdwijnen van de heerdgang.

De betekenis van de vegetatie van de

"koestraat" van St. Privat is. dat zij een con-

creet beeld geeft van een vegetatietype dat

in Nederland, sinds het verdwijnen van de

heerdgang, al vele decennia niet meer aanwe-

zig is.

Voor zover nu bekend, komt dit beeld over-

een met de historische wegstoffering van een

willekeurige agrarische nederzetting in oos-

telijk en zuidelijk Nederland tijdens de perio-

de vóór 1900. Dit vegetatietype vormde,

evenals de heerdgang en andere agro-pasto-

rale praktijken en de daarmee samenhangen-

de vegetatietypen. een wezenlijk onderdeel

van de leefwereld in en rond Nederlandse

agrarische nederzettingen uit het verleden.

Wanneer in openluchtmusea historisch ver-

antwoorde reconstructies van gebouwen en

nederzettingen worden beoogd, dan passen

binnen deze context evenzeer de agro-pas-

torale bedrijfsvormen van desti|ds als de ver-

schillende vegetatietypen die daaraan waren

gekoppeld. In dit verband is de reconstructie

van de vegetatie van een veedrift in het open-

luchtmuseum te Kommern in de Eifel histo-

risch verantwoord.

d « I Openluchtmusea die agrarische

cultuurrelicten tentoonspreiden, hebben

zich niet alleen als doel gesteld om woon- en

bedrijfsgebouwen en de zich daarin bevin-

dende materiele goederen en huisdieren te

bewaren voor het nageslacht maar ook de

omgeving daarvan zodanig te conserveren

dat het gehele cultuurcomplex van een agra-

rische nederzetting tot uitdrukking komt.

Tot het cultuurcomplex van die nederzetting

behoren onder andere moestuinen met be-

paalde groenten, boomgaarden met fruitras-

sen uit die periode, akkers met de daarbijbe-

horende oude landbouwgewassen en on-

kruidgemeenschappen. In dit streven naar

een reconstructie die historisch zo betrouw-

baar mogelijk is, zijn de in Duitsland gelegen

openluchtmusea toonaangevend voor Euro-

pa. In het openluchtmuseum te Kommern in

de Eifel, dat geografisch aansluit bij Zuid-Lim-

burg, heeft men een poging gedaan ook de

spontaan totstandgekomen vegetatie van

nederzettingen te introduceren.'"' Hiertoe

behoort de vegetatie langs de dorpswegen,

die destijds sterk door de heerdgang werden

beïnvloed en als veedriftvegetaties konden

worden getypeerd.

De herintroductie van niet-gecultiveerde

soorten planten, die kenmerkend waren

voor agrarische nederzettingen uit de Eifel

tijdens de vorige eeuw (of daarvoor), heeft

een tweeledig doel: enerzijds de "stoffering"

van de nederzetting zo authentiek mogelijk

te maken, maar daarnaast ook het genetisch

materiaal van de betreffende soorten voor

het nageslacht te bewaren. Dit laatste hangt

samen met het gegeven, dat diverse soorten

van ruderale milieus in agrarische nederzet-

tingen dreigen uit te sterven.*'' Dit geldt met

name voor soorten uit het Wegdistel-ver-

bond, dat onder andere karakteristiek is voor

veedriften in of aan de rand van nederzettin-

gen. In het openluchtmuseum heeft men

pleksgewijs binnen de nederzetting zaden of

vegetatieve delen van soorten, die tot een

bepaald vegetatietype behoren, bijeenge-

bracht. Tevoren was het substraat dusdanig

bewerkt, dat de mogelijkheden voor vesti-

ging en uitbreiding voor dat gewenste vege-

tatietype optimaal waren. Het project werd

gestart in 1980 op 30 proefvlakken. In totaal

werden zeven ruderale vegetatietypen aan-

geplant, waarbij ongeveer 90 soorten waren

betrokken. Zaad of plantmaterlaal was af-

komstig van exemplaren uit de Eifel.*"

D . Z Tabel 9.7 geeft enige informatie ten

.UM.'M-M van het onderhoud van vijf van de

zeven hierboven genoemde ruderale vegeta-

tietypen Het zal duidelijk zijn, dat daar waar

een functionele veedrift ontbreekt, bij de rei-

tauratie van veedrift begeleidende vegetaties

een aantal maatregelen moet worden geno-

men, die bl| een functionele veedrift spontaan

verlopen. De belangrijkste maatregel vormt

het regelmatig toedienen van mest De do-

sering daarvan bll|kt per vagatatletype In

Kommern te verschillen In tabel 9 7 zijn d«

vijf vegetatietypen gerangschikt naar hun stal-

mestbehoefte. Behalve toevoeging van een

(geringe) hoeveelheid stalmest behoeven de

twee laatste vegetatietypen in tabel 9.7 nog

andere maatregelen om hun voortbestaan in

het openluchtmuseum te garanderen, name-

lijk wieden en het los- en openmaken van de

bodem.

Het is zeker geen toeval dat de vijf vegetatie-

typen die op bovengenoemde wijze dienen te

worden verzorgd langs een functionele

veedrift te St. Privat spontaan dezelfde rang-

schikking hebben aangenomen als die in ta-

bel 9.7. Minstens vier verschillende milieu-

gradiënten zijn hierbij betrokken. De door

het over de weg lopende vee veroorzaakte

mestgradiënt neemt af volgens een lijn die

haaks staat op de wegas. De factor "tred",

gepaard gaande met een zekere bodemver-

dichting, heeft hetzelfde verloop; de kruimel-

structuur van het substraat onder en vlak

naast de veekering garandeert een optimale

aëratie, die naar de weg toe afneemt. De

vochtgradiënt heeft een ingewikkeld verloop:

vlak na een regenbui is de toplaag van de bo-

dem langs de min of meergootvormige weg-

rand snel verzadigd. Het substraat onder de

veekering is zeker droger.

O In Noordwest-Europa zijn veedrif-

ten historische fenomenen in het landschap.
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waarvan op dit moment alleen nog sporen in

de vorm van holle wegen, in toponiemen of

archieven bewaard zijn gebleven. Hier en

daar kan men ook nog een aantal plantesoor-

ten aantreffen, die destijds uitsluitend aan

veedrtften gebonden waren, maar deze soor-

ten zullen onherroepelijk verdwenen, zoals

het geval is bij de veedrift in Meerssen.

In Centraal- en Zuid-Europa bestaan nog

steeds intacte en functionele heerdgangen.

maar ook hier zal de veedrift binnenkort ge-

heel verdwijnen. Daarmee zal ook een inte-

ressante serie vegetatietypen verdwijnen,

waarvan de soortensamenstelling niet alleen

was aangepast aan het abiotische milieu van

de randzone van de veedrift inzake minerale

behoeften, bodemverdichting door tred en

vochthuishouding, maar ook aangepast moet

zijn geweest aan vraat door vee.

Voor een aantal soorten uit het Wegdistel-

verbond (Onopordion) en het verbond van

de Grote klis (Arction) lijken deze mechanis-

men werkzaam. In elk geval moeten deze

laatste functionele veedriften, zoals die van

Sc Privat, op korte termijn worden bestu-

deerd.

Het is nu te laat om syntaxonomisch onder-

zoek te doen naar veedriftvegetaties in

Noordwest-Europa. Alleen daar waar herin-

troductie van extensieve beweiding weer

wordt ingevoerd, bestaat de kans dat zich

soorten planten uit ruderale milieus gaan

hergroeperen tot min of meer stabiele vege-

taties.

Het experiment, uitgevoerd in het open-

luchtmuseum van Kommern. leert dat zon-

der een functionele heerdgang veedriftvege-

taties slechts dank zij kunstmatige ingrepen

door de mens in stand kunnen worden ge-

houden.

NOTEN

1 D u * bondig* tekjt van StMgn (ne Hm Landschap

vtn Zuld-Umburg 1987. p 17) (««ft aan dat de

h«ardf»m towel invtoed had op het onmaan van

holl* wtfwi alaook op het patroon van nederiettln-

ftn k» ZuM4Jmburg.

I B*frtiln| In d* natuur 1987

3 Btrailntlnd» natuur 1987.

4 OASONl977,pp 83enlO7

5 Dt GftOOTH f N VI»wt*s 1984. pp. 40-42.

ft ClASON I977.p I I I

7 Ond*fand*r»)ANSlN l9*0,p, 104,

8 BftruaAXRl 1978. onder andere pp.97-109.

*) BIK i MAN 1987

10 SAivfm I98S

II Diwx I N VHUINOIN 1981

12 HmtCaM 1991a.

1.1 PlNt.KAtlU 1983
14 Zl* hoofdstuk 4
15 Zl.hooW.tuk 2

lo Hum» et al 1981.p. 23.

17 HuilCIKV manuscript

IH Zie hoofdstuk 9

l<* STitOM in H*t L«nd«chap vtn Zuld-Umburg 1987, p.

30
211 HiuiCt»sl990

21 De ooggetuige, j Hillegen.lidevadervandemteur,

h*t verhaal van d* "tchw*Kz*r" vormd* één van il|n

' lucctll norm'

22 D* i«rm "ichw*lti*>" w*rd In Zuld-Llmbur| op

m**r pluCMn |**>ru*[ om **n ko*h*rd*r of d* kot-

kn*cnt op **n |TOM ho*vt t* b*fio*fft*n.

2.1 De il|naalhoorn It een kankterlitlek attribuut van

de koeherder In Noordwtn-Europt.

24 De Tranchotkaart beeldt op deie plaati een brlnk-

achtlf • verbreding van de Veewe| af. Zie figuur 13 3.

25 Deie toponiemen komen ook voor op de toponle-

menkaart van Meenten Zie DAS et al. 1977.

26 De tchoudertai It eveneens een karakterlttlek on-

derdeel van de herdertultmontterlng.

27 Het origineel bevindt lich In h*t archief van J.G*I|-

ten te Meersten.

2H Dörfllche V*g*utlon lm FrelllchtmuiBum 1981. pp.

11-20.

29 Dörfllche Vegetation lm Frclllchtmuteum 1981. pp

61-46.

.10 Dörfllche Vegetation lm Frelllchtmuteum 1981. pp.

11-20
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HARTGESPAN, EEN KARAKTERISTIEKE
PLANTESOORT VOOR VEGETATIES
LANGS VEEDRIFTEN?
Vit crui/t w <&$ forten."'

Hartgespan, Leonurus cardiaca L,

is een bloemplant die tot de familie van de lip-

bloemen behoort en wordt gekenmerkt

door een aantal morfologische eigenschap-

pen, die doen vermoeden dat de soort zich

door middel van dieren van het formaat van

een schaap laat verspreiden; de droge vruch-

ten bezitten haakvormig omgebogen tanden,

die als enterhaken kunnen fungeren. De

bloeistengel blijft na de bloei tot diep in de

winter stijf rechtop staan. De bioeiwijze ver-

heft zich minimaal tot op schaaphoogte van

de grond, zodat passerende dieren vanaf de

nazomer tot en met het volgend voorjaar in

staat zijn zowel de vruchten als delen van de

uitgedroogde bloeiwijzen aan hun vachten

mee te nemen (zie figuur M. /, H.2 en /4.J).

FÏCUUR M. / Hortf*tpan, hobJtus tefcentof voJffrfts
OOOOENS (40*. BJo«r«nde exemp.onrn bereiken
een hoogte ran f 00 tot f50 cm. De Moei,
bestaande uit Metoe rote-witte Npbioemen, is
weini( opva/fend.

Ook de typische standplaats van hartgespan

in geheel Noordwest- en Centraal-Europa

langs wegen in de omgeving van nederzettin-

gen op het platteland, doet vermoeden dat

een verspreiding via de vacht van loslopend

vee of de kleding van hun drijvers mogelijk is.

Of hartgespan ook momenteel in Zuid-Lim-

burg een karakteristieke veedrift begeleiden-

de plantesoort is, wordt in dit hoofdstuk na-

der onderzocht.

Hartgespan, de naam doet zulks al vermoe-

den, is een oude medicinale plant, waarvan

een "aftreksel" van de bladeren als huismid-

del tegen onder andere hartaandoeningen

werd gebruikt. Destijds werd zij om die re-

den in tuinen gecultiveerd. In elk geval kwam

tijdens de vorige eeuw in geheel Noordwest-

en Centraal-Europa (en zeker in Zuid-Lim-

burg) deze weinig opvallende plantesoort

regelmatig voor langs wegen en hagen,

meestal in de omgeving van menselijke ne-

derzettingen op plekken waar we nu de gro-

te brandnetel tegenkomen.

Vanaf het midden van deze eeuw werd hart-

gespan overal in West-Europa zeldzamer.

Thans is het in Nederland uiterst zeldzaam.

In dit hoofdstuk wordt die achteruitgang be-

schreven en onderzocht in hoeverre de ach-

teruitgang kan worden gekoppeld aan het

verdwijnen van de heerdgang danwei aan het

verdwijnen van de cultuur in boerentuinen

om medicinale redenen.

I . X "Toen ik aan de zeekant van Valke-

veen in een zoom langs het hakhout drie ge-

heimzinnige Labiaten vond, volgens de flora

z.z. Hartgespan... Het heeft dertig jaar ge-

duurd voor ik het weervond in Voornes Duin

bij het Breede Water, precies in zo'n zoom

langs een struweel..." Aldus Westhoff- in

1966 over twee persoonlijke ontmoetingen

met hartgespan.

Het is frappant dat dergelijke ontmoetingen

zich in de tijd en de ruimte herhalen: destijds

- dat was in 1956 - zag schrijver dezes hartge-

span voor het eerst in de zoom van een ie-

penstruweel in gezelschap van absint-alsem

(Artemisia absinthium), grote brandnetel

(Urtica dioica), bijvoet (Artemisia vulgaris) en

enkele klissen (Arctium spec). Die groei-

plaats bij het laatste huisje aan de dorpsrand

van Meerssen, inmiddels veranderd in een

keurige woonwijk, kon worden omschreven

als een "overhoek": een brede wegberm,

overgaande in een ruigte en struweel, waar

puin, rommel, tuin- en slachtafval werd ge-

stort of begraven, waar zo af en toe een vuur-

tje brandde en landbouwgereedschap tijde-

lijk werd achtergelaten (zie tabel 9.6.2, nr 10).

Bijna dertig jaar later zag de auteur hartge-

span weer terug in Bemelen in precies zo'n

zelfde "overhoek": een brede wegberm,

overgaand in ruigte en iepenstruweel in de

directe omgeving van een oud tuindersbe-

drijfje (vergelijk tabel 9.6.2, nr I). Op die plek

bleek hartgespan al in 1940 te zijn vermeld.

Het heeft daar waarschijnlijk jaarlijks, in elk

geval tot en met 1986 gebloeid. Vanaf 1987 is

f (GUUR M 2 Bfoeiv/>;ie, btoem, iaod en vrucht van
hartgespon volgens CLAAMAN et al. 1963. De
vrucht is voorzien van puntige, sti/ve en haakvor-
mfg gebogen tanden, die als 'enterhaken*
fingeren in de pefe van passerende dieren.
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Leonurus er niet meer teruggevonden en het
ijkt erop dat de soort ter phatse is verdwenen.

.Z De medicinale waarde van hartge-

span heeft vooral betrekking op hartklach-

ten, hetgeen al zou kunnen worden afgeleid

uit zowel een deel van de wetenschappelijke

naam als uit de Nederlandse. Italiaanse en

Zweedse volksnamen.

Diverse kruidenboeken.' uitgegeven vanaf

de zeventiende tot en met de twintigste

eeuw. en flora's uit deze eeuw' vermelden de

medicinale eigenschappen: een aftreksel van

de bladeren zou een krachtige medicijn be-

vatten voor het hart. Ook wordt beweerd

dat dit middel goed is voor "de zenuwen", het

zou "stimulerend" werken en bovendien ge-

schikt zijn om "wormen af te dri|ven". De

huidige homeopathie' vermeldt als werkza-

me bestanddelen: bitterstoffen. etherische

oliën, looistoffen, harsen, choline, flavonoi-

den. gtycosiden en kleine hoeveelheden alka-

loïden, zoals stachidnne, betonicine en turi-

cine.

Om bovenvermelde redenen moet hartge-

span in het verleden in particuliere tuinen als

medicinaal gewas zi|n gekweekt. De uitge-

breide floristische literatuur van Centraal- en

West-Europa laat hierover weinig twijfel

bestaan, maar over het moment van intro-

ductie in deze delen van Europa worden geen

gedetailleerde gegevens verstrekt. Slechts

één kruidboek geeft op, overigens zonder

bronvermelding, "omstreeks de Vlle eeuw is

hartgespan uit Azië geïmporteerd, tijdens de

XVe eeuw in kloostertuinen gekweekt, nog

in de XVIIIe eeuw gewaardeerd en geprezen

en vanaf het begin van de XlXe eeuw in on-

bruik geraakt".'"

Toch is het merkwaardig dat geen van de ne-

gentiende-eeuwse kruidenkenners, die in

Zuid-Limburg als florist actief zijn geweest en

die - deels althans - het beroep van arts of

apotheker uitoefenden, het kweken van hart-

gespan in particuliere tuinen hebben ver-

meld." Wel vermelden deze floristen de be-

treffende soort als "spontaan" in Zuid-

Limburg voorkomend en aan te treffen langs

wegen en hagen in de buurt van nederzettin-

gen. Daarom moet worden aangenomen, dat

het kweken van hartgespan voor medicinaal

gebruik in Zuidlimburgse tuinen op het plat-

teland al tijdens het begin van de vorige eeuw

was gestaakt. Hartgespan kwam vanaf die

periode in Zuid-Limburg alleen voor als een

spontaan gewas, groeiend langs hagen en

niet-bebouwde plaatsen in of aan de rand van

nederzettingen.

De teek in tuinen is overigens zeer eenvou-

dig. Dit was minstens drie eeuwen geleden al

bekend. Dodoens vermeldt' "Dit cruydt wast

geeme op puynachtige plaetsen / oft steen-

achtigen gront: het wort oock somwijlen ge-

vonden omtrent de oude vervallen muren. In

de hoven pleegtet al te lichtelijken ende te ge-

willichlijken te batten ende te aerden. Hert-

gespan en begeert gansch geen oeffeninghe /

ende wast liever op onbebouwde plaetsen /

dan op vetten ende bebouwden gront".*

De soort is meerjarig en kan met wortelstok-

fragmenten gemakkeli|k vegetatief worden

vermenigvuldigd. De afgestorven bloeisten-

gels ontwikkelen aan hun bases knoppen, die

al heel vroeg in het voorjaar uitlopen, een

afgescheurde stengelbasisstek loopt makke-

lijk uit. Het opvallend lang groen bli|vende

wortelrozet van een een|ang exemplaar is

winterhard en staat garant voor een groot

aantal bloeistengels in het daaropvolgende

jaar Verwildering door middel van zaden

treedt eveneens gemakkelijk op; diverse

mensen die hartgespan momenteel om cu-

nositeitsredenen in hun tuinen kweken, kun-

nen bevestigen dat deze soort in het milieu

van de tuin als "onkruid" uit zaad opslaat

3 Diverse morfologische eigenschap-

pen, zoals de haakvormig omgebogen kelk-

tanden (zie figuur 14.2), de breekbare vrucht-

steel, zaden die na rijpheid gedurende een

langere periode in de vrucht blijven, de lang-

gerekte bloeiwijze met de dicht tegen de

stengel aangedrukte vruchten, die als even-

zoveel "enterhaken" fungeren en de zich ver-

stijvende bloeistengel na de bloei die daar-

door gemakkelijk transporteerbaar is, wijzen

op een exo-zoöchoor transport: ruigharige

dieren van het formaat van een schaap en de

broekspijpen van de bezige tuinier of wande-

laar, moeten ideale transporteurs zijn van

vruchten of delen van de uitgenjpte bloeiwij-

ze.

Een dergelijke verspreldingsstrategle komt

meer voor. met name bij plantesoorten die

langs wegen en op ruige, kruidcnrijke gras-

landen voorkomen, die onder andere door

schaapskudden worden beweid."

Naasi onopzettelijk transport van zaad via de

vacht van huisvee, heeft, zeker In het verle-

den en in verband met de medicinale waar-

de, opzettelijk verspreiding van zaad of van

vegetatieve delen door de mens plaatsgevon-

den Niet-opzettelijke verspreiding zou ver-

volgens kunnen geschieden vanuit tuinen. Op

gunstige plaatsen, zoals open wegbermen,

puinstortjes, overhoeken en andere rudera-

le plekken binnen de nederzetting maar bul-

ten het milieu van de tuin, kan de soort zich

handhaven, eventueel uitbreiden en zich na

verloop van tijd gaan gedragen all een volle-

dig "wilde" soort. Hartgespan stamt oor-

spronkelijk uit Zuidoost-Europa (en Azië) en

zou zich met behulp van de mens of diens vee

hebben verspreid over geheel Europa, behal-

ve het uiterste westen (Portugal en Ierland)

en noorden (IJsland en de noordelijke delen

FIGUUR M.3 Hortgespon oli zoomp/ont Onder natuurfi/ke
omstandigheden gedraagt hartfeipon zich als een loomp/ont, dat
«rif zeggen standplaatsen bevinden zich steeds tussen een wat
/ogere en een wat hogere vegetatie. De karakteristieke
standplaats is aan een wegrand, die overgoot in een
struweei of een hoog, zoals op de tekening.
Een vaste begeleider is de grote brandnetel, op de
tekening tussen de meMoomhaog en hartgmpan.



114 PUBLICATIES NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP LIMBURG XL-I 1993

Leoaunis cardlaca L

voor 19S0: 147 uurhoklien (UFK 5)
»lndl 1990: 54 uurhokken (UPK 4|

van Scandinavië). Inmiddels is hartgespan de

Atlantische Oceaan overgestoken en is het

in de Verenigde Staten gesignaleerd.'" Alleen

afgaande op de verspreidingskaartjes en de

opgaven in regionale flora's, zou men kunnen

veronderstellen dat er aan de "expansiedrift"

van deze "ruderale" en "nltroflele" trawant

FIGUUR M.«-.
Verspreidlngskoort van
hartgespan in
NedeWand naar de
At/as van de
Nederlandse flora
f 985-19*9. Het
verspreidingspatroon is
nogal diffuuj met
concentraties in het
duindistrict, die
mogefi/k samenhangen
met de aanwezigheid
van zaden van
hartgespan in
fazantevoer. De
concentratie rond
havensteden zou
verband kunnen
houden met groan-
overslog. Opvallend Is
de sterke achteruit-
gong sinds 1950 in
Neder/and (aangege-
ven met vierkante
blok/es vóór 1950 en
een asterisk na 1950).
Momenteel, dat wil
zeggen In 1991, is
hartgespan in Zuid-
Limburg nog maar in
drie uurhokken aan te

van de grote brandnetel voorlopig geen ein-

de komt. Maar niets is minder waar dan dat.

Overal in West-Europa verdwijnt hartge-

span in een snel tempo.

T De achteruitgang in Zuid-Limburg

tussen 1800 en 1989 is evident; de al eerder

Leonurus
cardiaca

FIGUUR M.5. Venpretdlngskaort van hartfespan in Befgte en Luxemburg noor
VAN «OWMtr EN DEIVOSAUE 1979. Net ars in Nederland is net versprvidingt-
patroon diffuus. Ook in België Is hartgespan leldioom getrordvn.

geciteerde Zuidlimburgse floristen uit de

vorige eeuw'' geven weinig informatie om-

trent de mate van verspreiding, maar indirect

kunnen we uit hun notities opmaken, dat de

soort redelijk algemeen moet zijn geweest.

In elk geval was Leonurus cardiaca in milieus

buiten dat van boerentuinen toentertijd noch

zeldzaam, noch zeer algemeen. Tijdens het

begin van de twintigste eeuw was dat nog zo;

de bekende Zuidlimburgse florist De Wever

geeft daarover uitvoerig informatie.'* Hij

noemt de standplaatsen van 25 populaties,

verspreid over geheel Zuid-Limburg en voegt

aan die lijst de in dit verband betekenisvolle

afkorting "enz." toe.

Vanaf 1950 verandert dit beeld: volgens het

Nederlandse verspreidingskaartje (zie figuur

14.4) is het aantal uurhokken in Zuid-Lim-

burg dan teruggelopen van 20 naar 8. Voor

zover bekend, is dat aantal momenteel drie,

dat wil zeggen dat er in 1991, afgezien van de

in tuinen gecultiveerde planten, in Zuid-Lim-

burg nog maar in drie verschillende 5x5 kilo-

meterhokken levensvatbare hartgespanpo-

pulaties aanwezig zijn (vergelijk tabel 9.6.2, nr

5, 6 en 7).

De achteruitgang van de populaties rond Be-

melen is nog gedetailleerder bekend (verge-

lijk tabel 9.6.2). Tijdens de periode 1940-

1970 kwamen rond dit dorp minstens vijf po-

pulaties voor, met name onder de Metteberg,

aan de Zwarte Weg, aan de voet van de

Strooberg, aan de weg bij de hotels en aan de

voet van de Keerderberg. In 1980 waren er

nog drie, te weten: Metteberg, Zwarte Weg

en - waarschijnlijk - de Strooberg (de popu-

latie werd pas in 1982 herontdekt). In 1991

resteert er van de vijf populaties rond Beme-

len nog maar één populatie, bestaande uit vijf

exemplaren.

De achteruitgang van hartgespan in Neder-

land als geheel vertoont eenzelfde beeld: het

betreffende kaartje (zie figuur 14.4) geeft een

beeld van de verspreiding in twee perioden:

één voor 1950. aangegeven door blokjes en

één van de periode 1950 tot 1982, aangege-

ven door sterretjes. Allereerst valt de ster-

ke afname op van het aantal vindplaatsen tus-

sen periode I en 2, uitgedrukt in uurhokken

(5x5 km), van 147 naar 54. Daardoor is de

frequentieklasse, een maat voor de zeld-

zaamheid, afgenomen van 4 naar 3. Na 1982

heeft zich deze tendens verder voortgezet en

volgens de laatste gegevens behoort hartge-

span tot categorie 2, die van de zeer zeldza-

me soorten. Statistisch gezien, moet hartge-

span vóór het jaar 2000 in Nederland zijn uit-

gestorven."
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Naast de algemene achteruitgang geeft het

kaartje nog meer informatie: de spreiding van

het aantal uurhokken is niet gebonden aan

een bepaald planten-geografisch district,

evenmin aan een bepaalde grondsoort. Dit

zou kunnen wi|zen op een correlatie met het

verspreidingspatroon van nederzettingen.

De concentraties aan de binnenduinrand bij

Haarlem en Wassenaar en de vindplaatsen na

1950 bij havens zouden als adventief kunnen

worden betiteld. In het eerste geval als "ver-

ontreiniging" in fazantevoer, dat door |agers

in de duinen wordt uitgestrooid.'' in het an-

dere geval met een scheepslading (bijvoor-

beeld wol) meegekomen en als "pothoofd-

plant" in de havenbuurt opgeslagen. '*

De afname in België, Luxemburg en elders in

West-Europa is mogelijk minder dramatisch;

het Belgisch-Luxemburgse verspreidings-

kaartje (zie figuur 14.5) geeft, in tegenstelling

tot het Nederlandse, geen verschil tussen het

verspreidingspatroon en de frequentie van

het voorkomen vóór en na 1950. Globaal ge-

sproken is het verspreidingspatroon in Bel-

gië en Luxemburg net zo "los" en "i|l" als in

Nederland Het tekstdeel van de atlas, waar-

uit het kaartje afkomstig is. vermeldt slechts

de opmerking "zelden standhoudend". Of-

schoon geen recente gegevens van de afna-

me van hartgespan in België zijn bekend, geldt

de opmerking "zelden standhoudend" in elk

geval voor de twee standplaatsen op het Bel-

gische deel van de Sint-Pietersberg (vergelijk

tabel 9.6, nr 8 en 9). Als de soort hier op dit

"floristisch bolwerk" inderdaad is verdwe-

nen, voorspelt dat weinig goeds voor het

voortbestaan van hartgespan elders in België.

In Engeland is Leonurus "introduced, rare on

waste places and hedge-banks" en "scattered

over the British Isles"."'

In bepaalde delen van Frankrijk schijnt Leo-

nurus nog algemeen te zijn, maar het ont-

breekt in het mediterrane en alpiene ge-

bied.'"

In Oostenrijk komt hartgespan alleen in het

Pannonische gebied regelmatig voor.'* Per-

soonlijke observaties in de dorpen rond het

meer van Neusiedl bevestigen het door

Oberdorfer geschetste beeld van Leonurus

als een trouwe kensoort van het Klissen-ver-

bond. een dorpsrand bewonende plantenge-

meenschap. ''' In Duitsland ontbreekt hartge-

span lokaal, is zeldzaam of verdwijnt in een

snel tempo (zie figuur 14.6).

In Zweden vormde "Hjarstillans" het onder-

werp van een uitvoerige studie: oorspronke-

lijk tijdens de middeleeuwen geïntroduceerd

ah medicinale soon, komt het nog steeds

BGUUR M.6.
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voor in de directe omgeving van menselijke

nederzettingen, maar is daar de laatste jaren

uiterst zeldzaam geworden. Buiten dat milieu

komt hartgespan ook hier en daar langs de

zeekust voor. Maar zonder menselijke hulp

zal het in Zweden binnenkort uitsterven.'"'

D . I Uit algemene groeiplaatsgegevens

van hartgespan, vermeld in diverse flora's van

de Zuid-Limburg omringende gebieden of

waarvan Zuid-Limburg deel uitmaakt.'" flo-

ralijsten en manuscripten, op herbariumeti-

ketten," via mondelijke mededelingen van

floristen en persoonlijke observaties in Ne-

derland en in het buitenland valt af te leiden

dat ongeveer 80% van de groeiplaatsen vol-

doet aan de volgende karakteristieken

1. Een ligging aan de periferie van een neder-

zetting, meestal op een afstand van minder

dan 100 meter van het dichtstbijzijnde ge-

bouw.

2. Een ligging in een wegberm die als een

o verhoek kan worden gekarakteriseerd, dat

wil zeggen een plek waar diverse menselijke

activiteiten plaatsvinden die. algemeen ge-

sproken, een eutrofiërend effect hebben op

de vegetatie, waarbij ter plaatse tevens open

plekken ontstaan.

3. De groeiplaats vertoont een zonering in de

aanwezige vegetatie vanaf een open en onbe-

groeide situatie (meestal een onverharde

weg) naar een dichte, hoge en houtige vege-

tatie (een haag of een spontaan ontstaan stru-

weel).

4. Een groeiplaats waar de grote brandnetel

(Urtica dioica) domineert. Dit geldt voor de

meeste groeiplaatsen in Zuid-Limburg (ver-

gelijk tabel 9.6.2)

In tegenstelling tot de floristische samenstel-

ling die weinig homogeen blijkt te zijn, is de

structuur van de vegetaties waarin hartge-

span voorkomt wel karakteristiek en homo-

geen van opbouw. Hartgespan maakt deel uit

van een zoomvormige vegetatie waarin Ur-

üca dioica domineert. Die zoom omvat een

lage (20-40 cm) kruidenrijke en een hogere

(160-200 cm) vegetatie en is gelegen tussen

een weg en een haag of een struikrand.

In de lage vegetatie is het percentage annuel-

len gering, overblijvende grove grassen (on-

der andere Dactylis glomerata) en kruiden

(onder andere Lamium album) domineren. In
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FIGUUR M.7 Verspreidingskoort van
hortgespon in Europa, die rekening
houdt met de indigenitert en de wi/ze
van verspreiding, samengesteld met
behulp van flora's van diverse
Europese Zonden, /n zone A komt
hartgespon niet voor, in zone 8 komt
hortgespon alleen voor als een
gecultiveerde soort en zeer zeldzaam
als wilde (?J, waorschijnli/k verwilderde
soorL In zone C komt hartgespon voor
als gecultiveerde soort, maar ook
verwilderd en mogeli/k oorspronkelijk
wild. In zone O komt hortgespon vri/
algemeen voor als wilde soort, terwtyl
het gebied rond E als het oorsprongs-
gebied wordt beschouwd.

de hogere kruidlaag domineert de grote

brandnetel. Leonurus valt daartussen nauwe-

lijks op buiten de bloeitijd; haar bladeren lij-

ken wel wat op die van de grote brandnetel.

Hier en daar staan andere ruigtekruiden:

hoge opvallende distels, toortsen of scherm-

bloemen. De struikrand op de achtergrond

bestaat uit jong struweel of een meidoorn-

haag, meestal doorgroeid met klimmende,

windende of sliertige soorten (zie figuur

14.3).

D . Z i Oberdorfer heeft in lijn recente

standaardwerk "Süddeutsche Pflanzengesell-

schaften"" de syntaxonomische positie van

hartgespan gekarakteriseerd als een "ver-

moedelijke" verbondskensoort van het Arc-

tion lappae (het Verbond van de Grote klit

en andere Klitsoorten), dat wil zeggen een

plantengemeenschap, voorkomend op weg-

bermen en andere plaatsen bij nederzettin-

gen, waar onder andere de grote klit vrijwel

steeds een dominerende rol speelt in de ve-

getatie. De term "vermoedelijk" behoeft wat

nadere uitleg: Oberdorfer constateert aan de

hand van de in zijn boek opgenomen tabel-

len, dat in het oostelijk deel van zijn onder-

zoeksgebied hartgespan een trouwe begelei-

der is van de grote klit; in het westelijk deel

ontbreekt hartgespan en wordt hier vervan-

gen door de witte dovenetel (Lamium al-

bum), die in het oosten zo goed als afwezig

is. Op grond van deze feiten overweegt

Oberdorfer het Verbond van de Grote klit

op te splitsen in twee onderverbonden, na-

melijk het Lamio-Arctenion minoris (het On-

derverbond van Witte dovenetel en Kleine

klit) en het Leonuro-Arctietum tomentosi

(het Onderverbond van Hartgespan en Wol-

lige klit).

Het eerstgenoemde onderverbond heeft

een meer westelijke, het tweede een meer

oostelijke verspreiding in Centraal-Europa.

De voorgestelde opsplitsing behoeft, volgens

Oberdorfer, nader onderzoek. Maar Ober-

dorfer zegt tevens dat dit eigenlijk niet meer

mogelijk is. omdat vegetaties met klitten (en

hartgespan) in een snel tempo dreigen te ver-

dwijnen in en rond de dorpen binnen zijn on-

derzoeksgebied.

Naast de status van "vermoedelijke" ver-

bondskensoort geeft dezelfde auteur aan

hartgespan nog de status van een associatie-

kensoort. namelijk van het Leonuro-Ballote-

tum nigrae. Dit Gezelschap van Hartgespan

en Stinkende ballote, dat door Slavner in

1951 in Tsjecho-Slowakije werd beschreven,

komt dus ook in Zuid-Duitsland voor, maar,

analoog aan het verbondsniveau, is er volgens

Oberdorfer weer sprake van een tweetal

mogelijke opsplitsingen van deze plantenge-

meenschap in een westelijk "ras", waarin La-

mium album voorkomt, en een oostelijk

"ras" met Leonurus. In elk geval heeft het Ge-

zelschap van Hartgespan en Stinkende ballo-

te een verspreidingsgebied, dat in het ooste-

lijk deel van Centraal-Europa ligt.

Runge en Ellenberg, twee andere vegetatie-

kundigen uit Duitsland, vermelden in hun

recent verschenen publicaties*' het Leonu-

ro-Arctietum tomentosi en het Leonuro-

Ballotetum nigrae als gezelschappen, waar-

van Leonurus cardiaca één van de kensoor-

ten is. Beide gemeenschappen komen in oos-

telijk en zuidoostelijk Midden-Europa voor.

. J De vegetatiekundige karakteristiek

van hartgespan in Frankrijk wordt door Gui-

nochet en Vilmorin" summier aangeduid als

typerend voor het Eu-Arction, zoals in Zuid-

oost-Duitsland, het daarmee verwante Ono-

pordion acanthii (Wegdistel-verbond) en het

Chenopodion muralis (het Verbond van

Muurganzevoet). De bovengenoemde schrij-

vers vermelden nog twee andere plantenge-

zelschappen, waarin hartgespan in Frankrijk

zou voorkomen: het Berberidion. een plan-

tengemeenschap van struwelen. en het Cau-

calion lappulae. een onkruidgemeenschap

van graanakkers op kalkrijke bodems. Of-

schoon de beide gemeenschappen ook in

Nederland voorkomen en voor Zuid-Lim-

burg zelfs typerend zijn, is het voorkomen

van hartgespan in deze gemeenschappen in

ons land nooit geconstateerd.

Voor Nederland geven Westhoff en Den

Held"'" Leonurus cardiaca op als kensoort

van het Balloto-Chenopodietum, het Gezel-

schap van Stinkende ballote en Brave hen-

drik. Ten aanzien van dit standpunt past een

aantal opmerkingen. Op de eerste plaats da-

teren de gegevens, waarop deze opinie is

gebaseerd, van minstens dertig jaar geleden.

Sindsdien is Leonurus cardiaca uiterst zeld-

zaam geworden in Nederland en brave hen-

drik bijna uitgestorven. Ook stinkende bal-

lote, de derde kensoort van Balloto-Cheno-

podietum. gaat sterk achteruit, met name in
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Zuid-Limburg. Hierdoor is een nieuwe situa-

tie ontstaan, die het bestaansrecht van het

Balloto-Chenopodietum in Nederland on-

dergraaft. Overigens ondersteunen de gege-

vens die in tabel 9.6.2 en 9.6.3 zijn gepresen-

teerd, het eventuele bestaan van deze plan-

tengemeenschap in Zuid-Limburg op dit

moment nauwelijks; Ballota nigra heeft daar-

voor een te lage presentie (slechts in twee

van de zeven lokaliteiten; zie opname 10 en

11 van tabel 9.6.3).

Op grond van de summiere gegevens uit ta-

bel 9.6.2 en 9.6.3. die bovendien slechts be-

trekking hebben op standplaatsen in Zuid-

Limburg. kunnen ten aanzien van de syntax o-

nomische positie van Leonurus cardiaca in

Nederland geen duidelijke uitspraken wor-

den gedaan. Wel kan worden opgemerkt, dat

de hoge presentie- en abundantiecijfers van

Urtica dioica (grote brandnetel), waarvan het

concurrentievermogen bekend mag worden

verondersteld, een ernstige bedreiging vor-

men voor het voortbestaan van de laatste

populaties van hartgespan in het onderzoeks-

gebied.

Voor Zuid-Limburg en het daarom-

heen gelegen deel van Noordwest-Europa

geldt hartgespan als een archeofyt, die zich

uiteindelijk niet heeft kunnen aanpassen aan

de turbulente veranderingen, die plaatsvon-

den in de agro-pastorale bedrijfsvoering van

de twintigste eeuw: mogelijk werd deze

soort tijdens de middeleeuwen als medicina-

le plant hiergeïntroduceerd vanuit Centraal-

Europa en mogelijk was hartgespan al tijdens

die periode inheems. In elk geval werd hart-

gespan om medicinale redenen in klooster-

tuinen en later in particuliere tuinen op het

platteland gecultiveerd en heeft deze soort

kans gezien zich vanuit die situatie te verwil-

deren en in te burgeren langs dorpswegen,

onder andere dank zij een verspreidingsme-

chanisme via de vacht van de dorpskudden.

Het is zeker dat hartgespan zich tijdens de ne-

gentiende en de eerste decennia van de twin-

tigste eeuw in Zuid-Ümburgop ruime schaal

heeft kunnen verspreiden op overhoeken,

langs wegen en onder hagen in de directe

omgeving van menselijke nederzettingen. In

het begin van de negentiende eeuw raakte

hier echter het medicinale gebruik in verge-

telheid; de soort werd sindsdien niet of nau-

welijks meer gecultiveerd. Een zaadaanvoer

vanuit tuinen naar overhoeken vond niet

meer plaats. In hatfnatuurlijke situaties (op

overhoeken en wegbermen) kon de soort

zich echter vele decennia handhaven. Vanaf

het tweede kwart van deze eeuw verander-

de de agrahsch-economische bedrijfs voering

in Zuid-Limburg. De dorpskudden verdwe-

nen, overhoeken werden opgeruimd of op

een andere wijze gebruikt dan voorheen.

Periodiek open plekken in de vegetatie, die

hartgespan nodig heeft om opnieuw uit een

aanwezige zaadbank op te slaan, ontstonden

niet meer. De soort werd verdrongen door

de concurrentiekrachtiger grote brandnetel,

die, zoals bekend, zich in de loop van de laat-

ste decennia enorm heeft uitgebreid en mo-

menteel de nog resterende overhoeken en

wegbermen bi| nederzettingen volledig en

permanent domineert.

In Zuid-Limburg zal hartgespan op korte ter-

mi|n uitsterven, tenzi| door de mens bewust

wordt ingegrepen. Op Europese schaal is het

lot van hartgespan regionaal bepaald (zie fi-

guur 14.7). In het uiterste noorden en wes-

ten werd Leonurus nooit gecultiveerd en

kwam het evenmin in halfnatuuriijke milieus

voor. In het uiterste zuidoosten van Europa

komt het van nature voor of heeft zich dus-

danig weten aan te passen aan het milieu van

de veedrift, dat zij zich in niets onderscheidt

van andere "wilde" soorten die dit milieu

kenmerken. Tussen de beide uiterste gebie-

den van Europa ligt een tweetal zones met elk

een aparte status voor de indigeniteit en het

toekomstig verspreidingspatroon: in Noord-

west-Europa zal hartgespan verdwijnen als

gevolg van het in onbruik raken van een teelt

om medicinale redenen, als gevolg van het

verdwijnen van de dorpskudden en verande-

ringen in het milieu van dorpswegbermen.

Deze stelling geldt in ieder geval voor Zwe-

den, Nederland en Engeland. Voor delen van

Europa die wat meer centraal liggen (delen

van Frankrijk. België en West-Duitsland),

geldt dat (nog?) niet. In Centraal-Europa, met

uitzondering van de Alpen, met name in het

Pannonische gebied, heeft hartgespan zich

een vaste plaats weten te veroveren in antro-

pogene milieus en komt daar zo algemeen

voor, dat van een ernstige achteruitgang op

dit moment nog geen sprake is.
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DE ROL VAN HET MERGELLANDSCHAAP IN
HET NATUURBEHEER

(De herdersschop behoort bij de kudde);

uitspraak van de laatste traditionele Zuidlimburgse herder Sjang Brouwers,

gedaan te Honthem in 1974 bij het overhandigen van zijn herdersschopje

aan de schrijver.

I • De titel van dit boek "Heerdgang in

Zuidelijk Limburg" draagt als ondertitel "Een

vorm van extensieve beweiding in verleden,

heden en toekomst". In het eerste deel, be-

staande uit de hoofdstukken I tot en met 8,

is het verleden van de extensieve beweiding

toegelicht aan de hand van toponiemen die,

wat hun oorspronkelijke en functionele be-

tekenis betreft, aantonen dat in het verleden

de beweiding door vee in kuddeverband een

grote rol heeft gespeeld in de historische ont-

wikkeling van het Zuidlimburgse cultuurland-

schap.

Het tweede deel van dit boek, de hoofdstuk-

ken 9 tot en met 14, heeft als thema "de wor-

ding van het heden" van het Zuidlimburgse

landschap. Het zijn oecologlsche visies op

delen van het huidige landschap of levende

onderdelen daarvan. De factor "extensieve

beweiding" vormt de rode draad binnen deze

hoofdstukken.

Het derde deel van dit boek, dat volgens de

ondertitel de "toekomst" tot onderwerp

heeft, bestaat slechts uit één hoofdstuk.

Daarin wordt vanuit de oecologie een toe-

komstperspectief geschetst van de rol, die de

extensieve veehouderij in het steeds dichter

bevolkt rakende Noordwest-Europa, en dus

ook in Zuid-Limburg, zal gaan spelen. In de

aanstaande verschuiving van intensief naar

extensief beheer van graslanden past de re-

cente ontwikkeling van een lokaal voorko-

mend heideschapenras, dat vanaf 1978 in toe-

nemende mate door natuurterrein beheren-

de instanties werd en wordt ingezet om hun

terreinen op een extensieve wijze te behe-

ren. Dit heideras, waarover in dit hoofdstuk

nadere informatie wordt verstrekt, staat

momenteel bekend onder de naam mergel-

landschaap. Vervolgens wordt summier aan-

geduid, waaraan het succes van de extensie-

ve wijze van beheer door middel van mergel-

landschapen te danken is. Tenslotte wordt de

hoop en de stellige verwachting uitgespro-

ken, dat extensieve beweiding door mergel-

landschapen in kuddeverband een positieve

bijdrage levert aan het herstel van natuur-

waarden in Zuid-Limburg.

A In de meeste delen van het geïndus-

trialiseerde en dichtbevolkte Noordwest-

Europa heeft de economische groei van de

bio-industrie en de daarvan deel uitmakende

intensieve veehouderij haar grenzen be-

reikt.' Met name in Nederland wordt door

de overheid in toenemende mate getracht de

groei van de "boterberg" en de "melkplas" af

te remmen. Tegelijkertijd worden door deze

maatregelen de indirecte gevolgen van de

overproduktie verminderd, die voornamelijk

betrekking hebben op de achteruitgang van

de kwaliteit van het milieu. Tot die serie

maatregelen behoren het vaststellen van de

zogenaamde melk- en mestquota, het verbod

tot mestimport, braakligpremies, bergboer-

regelingen, ooipremies, subsidies voor het

handhaven van onder andere hagen en poe-

len en vele andere.

De omvorming van marginale landbouw-

gronden tot natuurgebieden, het uitbreiden

van bestaande natuurreservaten in het kader

van herinrichtingen van het landschap of het

niet meer in agrarisch gebruik nemen van

gronden met een voormalig industrieel ka-

rakter, zoals bijvoorbeeld uitgebate mergel-

groeven, of grindgaten bestemmen tot na-

tuurgebied, behoort eveneens tot hetzelfde

pakket van bovengenoemde maatregelen.

Om de versnelde toename van het aanwezi-

ge ofte ontwikkelen natuurgebied toch goed

te kunnen beheren, hebben de diverse na-

tuurterrein beherende instanties, deels op

grond van wetenschappelijk onderzoek,

deels ook gedwongen door personeelsge-

brek of ontoereikende financiële middelen,

een methode "van stal gehaald" om hun ter-

reinen adequaat te beheren. Deze "nieuwe"

vorm van beheer staat bekend als extensie-

ve begrazing door grote herbivoren.*

Ook binnen het gebied van onderzoek heeft

zich de hierboven geschetste ontwikkeling

voorgedaan; in nauwelijks 30 jaar verander-

de hier een agrarische bedrijfsvoering, be-

staande uit veel, vaak kleine of middelgrote

bedrijven met een gemengd karakter en de

nadruk op de verbouw van granen, in een

grootschalige bio-industrie met de nadruk op

intensieve veehouderij door een beperkt

aantal kapitaalintensieve bedrijven.* De ne-

gatieve gevolgen van deze veranderingen ten

aanzien van het milieu bleven niet uit. Bodem-

erosie, ' schaalvergroting, stankoverlast, ver-

ontreiniging van het oppervlaktewater,

daling van de grondwaterspiegel' en grond-

waterverontreiniging met zorgwekkende

gevolgen voor het drinkwater,** alarmeren-

de afname van het aantal soorten van de wil-

de flora" en fauna zijn verschijnselen gewor-

den, waar ook de doorsnee burger mee te

maken heeft. Zelfs in bestaande natuurreser-

vaten doet zich de invloed van de omringen-

de bio-industrie gelden in de vorm van mest-

inspoeling," zure regen' en onttrekking van

grondwater, waardoor de diversiteit van de

flora en fauna zelfs in bestaande reservaten

in ernstige mate achteruit is gegaan.

Sinds het einde van de jaren zeventig deden

zich echter ook enige positieve effecten ten

aanzien van het milieu in het onderzoeksge-

bied voor. Bestaande natuurreservaten wer-

den uitgebreid met bufferzones, uitloopge-

bieden of andere delen van het cultuurland-

schap, die op deze wijze werden onttrokken

aan bio-industrieel gebruik. Tevens werden

diverse nieuwe natuurgebieden aangewezen.

Geplande ruilverkavelingen werden, met

name in het relatief kleinschalige Zuidlim-

burgse cultuurlandschap, uitgesteld of zoda-

nig van opzet veranderd dat de term "ruilver-
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flCUUR / 5. / Kaart van het onderzoeksgebied met daarop aangegeven de
Wffinf van natuurgebieden, dte door middel van een extensieve beweiding met
merfeftondschopen worden beheerd.
De betekenis van de ciyfen is als volgt: I. Vosgrubbe, 2. Hoeftyzer, 3. Bemeler-
berg, 4. Zure Dries, 5. Dikkensweide, 6. /ulionogroeve, 7. Kooberg, deel a, (.
Kunderberg, deel van de Stichting Het Limburg» Landschap, 9. Lava, 10.
Grrtndal, 11. Kooberg, deel b, 12. Berghofwelde. 13. Rieseberg, M. Kunder-
berg, deel van het Staatsbosbeheer, 15. Tiendeberg, Ie. Westhelling van de
Sint-Pietersberg, 17. Konmrfiïide. 16. Poppelmondedal, 17. Akkers bi/ Poppel-
mondedal, 20. Klingeleberg, 21. Thier de Lonoye.

kaveling" werd gewijzigd in "herinrichting".'"

Eén van de belangrijkste positieve factoren in

het natuurbeheer tijdens die periode be-

stond uit de herintroductie van extensieve

beweiding, voornamelijk met behulp van

mergellandschapen. in 1978.

J . I Extensieve beweiding in natuurre-

servaten heeft zich vooral in de zones rond

urbane gebieden sterk ontwikkeld sinds 1980

(zie figuur 15.1). Rond Maastricht bestaat er

al vanaf 1979 een kudde bij Bemelen. die de

natuurreservaten "De Bemelerberg" en het

"Hoefijzer" beweidt. Een kleinere groep

schapen begraast delen van de "Schiepers-

berg", gelegen tussen Bemelen en Cadier en

Keer. Ten zuidwesten van de stad Maastricht

zal in de nabije toekomst een grote kudde de

hellingen en het plateau van de Sint-Pieters-

berg gaan beheren. Ook op het Belgisch deel

van de Sint-Pietersberg worden sinds 1987

mergellandschapen ingezet bij het beheer van

natuurreservaten. In het dal van de Maas ten

zuiden van de stad Maastricht wordt exten-

sieve beweiding sinds 1990 toegepast, maar

in dit geval wordt rundvee ingeschakeld.

Rond de stad Heerlen liggen de natuurgebie-

den de "Brunssummerheide" en de "Kunder-

berg": beide droge schraallanden worden

extensief door schapen beweid. Ten oosten

van Roermond ligt het grote natuurgebied de

"Meinweg", een grensoverschrijdend land-

schapspark "in oprichting", waarvan het be-

heer voornamelijk uit een extensieve begra-

zing zal gaan bestaan. Ten zuiden van Roer-

mond, aan de Maas, begrazen paarden en

runderen op extensieve wijze het in 1990

opgerichte natuurreservaat "Koningssteen".

Verspreid binnen het zuidelijk gedeelte van

de Nederlandse provincie Limburg ligt

voorts nog een aantal reservaten, waar ex-

tensieve beweiding wordt toegepast: het na-

tuurgebied "Gerendal" te Strucht. de "Klin-

geleberg" bi| Simpelveld, de "Rieseberg" en

de "Zure Dries" bij Gronsveld, de "Berghof-

weide" en de ""Wijlre-akkers" te Stokkom en

de "Vosgrubbe" bij Reijmerstok. Dit zijn dro-

ge schraallandreservaten die door mergel-

landschapen worden begraasd, terwijl dt

natte graslandreservaten in het beekdal langs

de Geul bij Epen en Mechelen en langs de

Noor bij Noorbeek extensief door rundvee

worden beweid.

Tenslotte moet ten aanzien van dt

groei van de extensieve bcwoldlng als metho-

de van beheer In natuurrtserviten binnen

het gebied van onderzoek nog worden op-

gemerkt, dat een groot gebied, gel«g«n tui-

ten Geul en Gulp, op de nominatie t u i t om

op deze wijze te worden beheerd. Een grote

kudde mergellandschapen, waarvan de hull-

vesting ergens op het plateau van Landtrade

is gesitueerd, zal voor het beheer van dit ge-

bied zorgdragen. " I n alle hierboven genoem-

de gebieden wordt extensieve beweiding

toegepast op grazig kruidige vegetaties bin-

nen rasters. Maar ook nlet-ingerasterde gras-

landen en andere grazig kruidige vegetatie-

typen zouden in de toekomst extensief kun-

nen worden beweid. Dat geldt voor bossen,

struwelen, ruige wegbermen en de begroei-

ingen van braakliggende akkers en voormali-

ge vestingwerken die ook in het verleden

door schaapskudden werden bezocht. Ten

aanzien van deze vegetaties wordt om diver-

se redenen een extensieve begrazing over-

wogen en is reeds op kleine schaal geëxperi-

menteerd, onder andere in het Oombos bij

Strucht,' * de vestingwerken "Hoge Fronten"

bij Maastricht''' en op voormalige graanak-

kers en veldwegen van de Sint-Pietersberg.

Het zal duidelijk zijn dat in deze gevallen waar

een raster ontbreekt, een herder onontbeer-

lijk zal zijn.

De snelheid en omvang waarmee extensieve

beweiding als methode van beheer in natuur-

reservaten is toegenomen sinds 1980, komt

in figuur 15.2 duidelijk naar voren.

Figuur 15.3 laat de groeicurve zien van het

aantal geregistreerde mergellandschapen

sinds de oprichting van het stamboek in 1979.

Hoewel niet alle dieren van dit ras zijn of

worden ingezet om schrale graslanden te
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FIGUUR 15.2. O* toename van extensieve beweiding door merge/londtehopen
/n het natuurbeheer /n Zu/d-Umburg ifndi 19 74. Begonnen in de winter van
f 970-f 979 mi( een gebied van 3 ha ii het oppervlak door mergeifandschopen
beweid gebied (n 1990 uitgegroeid tot ruim 70 ha. Oe betekenli van de d/fen
I t/m 2< komt overeen met de In /Iguur 15. / genoemde natuurreiervoten.

beheren, wordt toch op grote schaal door

natuurterrein beherende instanties gebruik-

gemaakt van dit sobere heideschaperas.

Van zeer recente datum stammen experi-

menten met andere grote grazers dan scha-

pen. Zowel het aantal reservaten dat door

rundvee of paarden op een extensieve wijze

wordt begraasd als hun omvang is nog be-

perkt, maar dit zal in de toekomst zeker

worden uitgebreid.

T . I Indezeparagraafzaldelezeropeen

beknopte wijze kennismaken met het ras, dat

gedurende vele eeuwen in Zuid-Limburg in-

geschakeld is geweest in het landschapsbe-

heer en waarvan de diensten als zodanig sinds

kort na een onderbreking van enige decen-

nia, opnieuw erkenning hebben gevonden.

Achtereenvolgens worden gegevens ver-

strekt omtrent de naam van het ras en de

plaats ervan binnen de huidige Nederlandse

schaperassen, de chronologie van de fokke-

rij, de functies van de kudde in de agro-pas-

torale bedrijfsvoering rond het begin van

deze eeuw en de huidige functies in het land-

schapsbeheer.

Twee dialectsynoniemen voor het huidige

mergellandschaap. vanaf 1975 onder die

naam bekend, te weten "heisjiöp" (letterlijk:

heideschapen) of "kötsjaöp" (letterlijk: kud-

deschapen), geven meer informatie over de

taxonomische en functionele betekenis van

het ras dan de term mergellandschaap, die

uitsluitend betrekking heeft op de geografi-

sche verspreiding. Overigens is de laatste

aanduiding in zoverre onjuist, dat het ras

vroeger een ruimere verspreiding kende dan

het gebied waar "mergel", dat wil zeggen

kalksteen, aan de oppervlakte komt."

De term "heisjaöp" sluit aan bij de in Neder-

land gebruikelijke indeling in "heiderassen"

en "weiderassen". Er bestaan binnen ons land

vijf heideschaperassen: Drentse, Veluwse,

Kempische heideschapen en voorts schone-

bekers en mergellanders.'' In hun exterieur

vertonen ze veel morfologische, fysiologi-

sche, ethologische en andere overeenkom-

sten.'" Mergellandschapen zijn middelgrote,

taaie dieren met een goed ontwikkeld loop-

werk, in staat vele kilometers per dag af te

leggen en zich op moeilijk begaanbaar terrein

goed te bewegen. Ze werden in kudden ge-

houden. Vandaar de naam "kötsjaöp" in

Zuid-Limburg.

^ . ^ De typebeschrijving van het ras

werd gebaseerd op de informatie van Sjang

Brouwers (zie figuur 15 4). de laatste tradi-

tionele schaapherder in Zuid-Limburg, wiens

ervaringen met en herinneringen aan zijn

Tl 1t»0 »•« ' • • •

F/GUL/R 15.3. De toename van het aantal

mergellandschapen sinds 1974 naar gegevens van

de Vereniging "Oos /Wergellandsjoop". De snelle

toename is vooral te danken aan hun kwaliteiten

als "restaurateurs" van droge schraailonden. In de

toekomst zou dit ros eveneens kunnen worden

gebruikt in het beheer van wegbermen, groenstro-

ken, golfbanen en braakliggende bouwgronden.

kudde op schrift zijn gesteld.'" Daarnaast

werd de typebeschrijving getoetst aan de

hand van enige tientallen oude foto's van

schaapskudden die tijdens het onderzoek

werden verzameld'* (vergelijk tabel 10).

Hoewel mergellandschapen in veel opzichten

duidelijk zijn verwant aan de overige in Ne-

derland voorkomende heiderassen en daar-

mee veel exterieur eigenschappen delen, zijn

er toch duidelijke verschillen aan te wijzen,

waardoor ook leken in staat zijn dit ras te on-

derscheiden van andere schaperassen in

Nederland.'"' Ook wat betreft hun "interi-

eur" zijn er verschillen; een onderzoek naar

bloedgroepen die binnen de Nederlandse

schaperassen voorkomen, toonde zowel

verschillen als overeenkomsten aan. Op

grond van dit onderzoek werd een verwant-

schapsdendrogram opgesteld, dat een indruk

geeft van de mate van verwantschap tussen

de in Nederland voorkomende schaperas-

sen*" (zie figuur 15.5).

Gezien het beperkt aantal mergellandscha-

pen binnen Nederland, geldt het ras als een

"Zeldzaam Huisdier" (zie figuur 15.6) en

wordt het door de gelijknamige stichting als

zodanig erkend.*'

Rond 1970 was het aantal mergellandscha-

pen zeer beperkt een kleine groep van on-

geveer 20 dieren verbleef in het natuurreser-
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vut Gerendal: enkele tientallen exemplaren,

veetal met Texels Moed ingekruist. kwamen

als "huisschapen" bij boeren in westelijk

Zuid-Ümburg voor. en verder werden door

de fokkers van het Kemptsche heideschaap

in Heeze-Leende dieren afgestoten, die als

niet typisch Kempisch werden beschouwd.

Uit deze heterogene groepen zocht de oud-

scheper Sjang Brouwers exemplaren uit die

het meest beantwoordden aan de door hem

opgestelde typebeschrijving. Deze fokgroep.

aangevuld in 1976 met het restant van de

kudde in het Gerendal. vormde het basisma-

teriaal van het ras. In 1979 werd de vereni-

ging "Oos Mergellandsjaop" opgericht, die

zich blijkens haar statuten onder andere tot

doel stelde het ras voor de toekomst te be-

houden en te streven naar één of meer kud-

den in het Mergelland. In dat jaar telde de

vereniging 30 leden; tien jaar later was dit

aantal meer dan verdubbeld. Het bestuur van

de vereniging draagt de zorg van de fok over

aan een fok-technische commissie, die het

stamboek bijhoudt en de gegevens digitaal

verwerkt. Jaarlijks wordt onder andere een

rammendag georganiseerd, waarop de aan-

geboden rammen worden gekeurd en be-

oordeeld. De keurcommissie van de vereni-

ging beslist welke rammen in aanmerking

komen als fokdieren.

In de agro-pastorale bedrijfsvoering van de

Zuidlimburgse nederzettingen tijdens de vo-

rige eeuw werden de schaapskudden primair

gehouden omwille van de mest, die ver-

mengd met stro in de potstal werd opge-

spaard en twee keer per jaar werd geleegd.**

De opbrengst aan vlees, huiden of wol was

minder belangrijk dan de mestproduktie. De

door de kudde benutte weidegronden lagen

verspreid in vrijwel alle delen van het land-

schap binnen een gemeente. De scheper be-

taalde voor de "heuj" (letterlijk: hoede) een

geringe pacht aan de gemeente voor die de-

len, die het eigendom waren van de gemeen-

te, zoals wegbermen, bossen en heiden. Voor

particuliere gronden, onder andere stoppel-

beweiding op graanakkers, overhoeken en

boomgaarden gedurende de winter, was al-

leen de toestemming nodig van de eigenaar.

Formeel kon de eigenaar weigeren om de

kudde op zijn perceel toe te laten, hetgeen

gebeurde door het plaatsen van de "vrie-

wösj", maar uit eigenbelang werd de toegang

van de kudde tot het betreffende perceel

zelden geweigerd"' (zie figuur 15.4)

De jaarcyclus van beweiding werd voorna-

melijk bepaald door de seizoengebonden

kwaliteit en kwantiteit van het voedsel in de

i (»•»!-
RQAJR '5.4
S^nf Brouw
/ f 7»JL de *o«rt«
uyéHJmiih scheper

4*1* oude tch*p«r

ke rai gespeeld Mf de
terugfok van
fnergevfondsenopen.
H*er piant hi/ een
"vrtewös/". een oeroud
teken dat de herder de
toegang toe het
betreflfiende p«rc««f
verbood.

verschillende delen van het nederzettingster-

ritorium. Bij strenge vorst of veel sneeuw

bleef de kudde opgestald. Ze werd bijge-

voerd met roggestro of ander voedsel van

inferieure kwaliteit. Tijdens het vroege voor-

jaar werden vooral holle wegen en wegber-

men begraasd. omdat hier de vegetatie al

vroeg in het jaar uitloopt. Pas in mei werden

kalkgraslanden en andere droge schraalland-

typen. die in eigendom waren van de gemeen-

te, bezocht. Vlak na de oogst van het winter-

graan in de maand juli verscheen de kudde op

de uitgestrekte stoppclvelden en kon de ve-

getatie op de gemeenteheide voor de twee-

de keer in bloei komen. Laat in de herfst en

gedurende de hele winter, wanneer het ak-

kerareaal weer in gebruik was genomen, ver-

scheen de kudde weer op de gemeentehei-

de, in de bossen en op andere plaatsen waar

nog voedsel voor de kudde te vinden was (zie

figuur 15.7).

Hoewel er binnen het agro-pastorale bedrlff

van toen geen sprake was van doelbewust

natuurbeheer, heeft deze wijze van beheer

SB -

DH-

V H -

KH-

ML-

ZB

FM -

f/GUtW l U O t m o t i
von verwontschop tutt«n
de m Nederfono'
inheemse schoperofsen
noor Burs J 902. De
fcfevens hebben slechts
betrekionj op de
re/otieve verwontschop
tussen zeven zefdzonre
NedeHonds* schoperos-
ten. Beide in Drenthe
voorfcomende rosten, hef
Drents heideschoop
fDHJ en de Schoonebe-
ker (SB), vertonen onderifnf wefn/f genetische verschalen fdfft wi/ z*{jen hun verwantschap is hoof).
Dotzerfde fefeven ge/dt voor de in *M<dd*n-rVederyond voortVomende Vefuwse fVH) en Kempische (KH)
hetdeschopen. Ondanks het fert dot merfe/'ondschopen fAiL) een duide/i)ke b/o«dverwontschop vertonen
n>et de overige heiderossen, nemen 2i/ een oporte pfoots in tuisen de in Nederfond voortVomende
heiderossen die in kuddeverbond worden gehouden. Het ZwortbJesschoop (ZB) en het Friese me/kschoop

i nauw verwant en werden niet in kudden gehouden.

0.10 0,15 Afstand 0,20
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ZB

DR

ME

ML

KE

VE

SCH

I ! ( D l leldzoomftddlfrood van enffe Nederland» huisdieren naar
(990. Het mergelfondschaap (Ml.) (t het meert bedrelfde

Nadcriondic schoperos. Oc overlfe lettercombinaties betekenen: ZB:
Zwartbles, ME: melkschaop. OH: Dreno heldeschaap. KH: Kempfsch
heideschoop, VH: Veluws heldeschoap en SCH: Schoonebefcer. Oe gestippelde
///n feeft de bovengrens aan ran de gevorenione, dot wil leggen b/y een oonto/
dieren boren de H/n II hel f evaar van inleeft te verwaarlozen.

een zeer positieve invloed gehad op het ont-

staan en continueren van soortenri)ke en sta-

biele biotopen.

De nieuwe beweidingsvormen, die

zich vanaf de jaren tachtig binnen Zuid-Lim-

burg voordoen, hebben echter wel tot doel

het beheer van droge schraallanden dusda-

nig te optimaliseren, dat dezelfde soortenrij-

ke en stabiele biotopen van toen worden

hersteld. Het is dan ook duidelijk dat dit op

dezelfde wijze als destijds moet plaatsvinden;

het huidige natuurbeheer in deze biotopen

moet zo veel mogelijk op het traditionele

beheer aansluiten.-'

In principe kan een tweetal wijzen van exten-

sief beweidingsbeheer worden uitgevoerd:

een wijze die geheel gelijk is aan de traditio-

nele, dat wil zeggen met vaste scheper en een

vaste kudde, die op dezelfde tijden en plaat-

sen binnen een gemeente zijn kudde laat

weiden. De tweede wijze bestaat uit een be-

weiding binnen een raster, dus zonder her-

der, die echter plaats vindt onder dezelfde

omstandigheden als destijds, dat wil zeggen

met een begrazing van het schraalland tijdens

de voorzomer en de late herfst. Gedurende

de rest van het jaar moet de kudde naar an-

dere weidegronden worden verplaatst. Dit

gebeurt in zogenaamde parkeergraslanden.

Dit systeem wordt op dit moment in vrijwel

alle Zuidlimburgse droge schraallanden, voor

zover zij de status van natuurreservaat heb-

ben, toegepast.

De meest ideale vorm van extensieve bewei-

ding, zeker vanuit de visie van de natuurbe-

heerder, is echter die met een kudde onder

leiding van een herder, die elke dag vanuit een

schaapskooi vertrekt. Een trekkende kudde

met een potstal effectueert niet alleen een

optimale verschraling van het te beweiden

gebied, maar ook een verschralingsgradiënt,

die ontstaat tussen de weidegebieden en de

potstal in de nederzetting. Tevens zijn de

kansen die een zich frequent verplaatsende

schaapskudde oplevert voor de verspreiding

van talrijke plantesoorten vele malen groter

dan bij een ingerasterde kudde.-'' Daarbij

komt dat de bermen van wegen, braakliggen-

de akkers, bossen en overhoeken en andere

grazig kruidige begroeiingen kunnen worden

meegenomen in een beweidingsschema.

Dergelijke biotopen zouden anders niet be-

heerd danwei slecht worden beheerd. Het is

duidelijk dat bij deze wijze van beheer de iso-

latie van de schraallandreservaten wordt

doorbroken.

Er zijn nog meer voordelen verbonden aan

een scheper met kudde; de toeristische at-

tractie van een schaapskudde met scheper en

honden is bekend, maar ook is de veterinai-

re zorg en de algemene veiligheid van de kud-

de beter gegarandeerd met een herder dan

bij een groep schapen binnen een omheining.

Anno 1990 zijn er drie kudden met herders

in het gebied van onderzoek en wel op de

Brunssummerheide, langs het Julianakanaal

en op de Sint-Pietersberg. De grote kudde

zonder een vaste herder en in eigendom van

het Staatsbosbeheer in het Gerendal, die

voor de beweiding van schrale graslanden in

het Gerendal en op de daarvan op ongeveer

20 kilometer gelegen Kunderberg zorg

draagt, zou beter in twee afzonderlijke kud-

den kunnen worden opgesplitst. In het

droogdal Bemelen-Margraten, waar momen-

teel twee kleine groepen schapen binnen ras-

ters voorkomen, zou een samenvoeging

daarvan tot een trekkende kudde het beheer

optimaliseren.

Op de nominatie voor een scheper met kud-

de staat het plateau van Landsrade; hier lig-

gen uitgestrekte schrale graslanden, die in het

kader van de herinrichting "Mergelland

Oost" tot natuurreservaat zijn verklaard en

het eigendom zijn van natuurterrein behe-

rende instanties.

ï O . I In deze paragraaf wordt een over-

zicht gegeven van effecten, die door exten-

sieve beweiding met mergellandschapen

worden veroorzaakt op verschirtende kwan-

tificeerbare aspecten van de vegetatie van

een aantal biotopen. Het overzicht geeft de

belangrijkste resultaten weer van eerder on-

derzoek naar de veranderingen in de struc-

tuur, soortensamenstelling en andere eigen-

schappen van de vegetaties in graslanden,

bossen en graanakkers onder de invloed van

extensieve beweiding. Tevens worden enige

diergroepen besproken, die door deze vorm

van beheer voordelen ondervinden.

Zelfs in de ogen van een leek vallen de veran-

deringen in de structuur van een graslandve-

getatie het meest op; een homogene, de bo-

dem geheel bedekkende grasmat verandert

na de beweiding in een mozaïekpatroon van

kort begraasde delen, die elkaar afwisselen

met ruigere plekken en via paadjes met elkaar

worden verbonden. De structuurvariatie

neemt toe zowel op het horizontale vlak als

in verticale richting."

Structuuronderzoek op beweide en niet-be-

weide graslanden heeft verder uitgewezen,

dat in de natuurlijke, ongestoorde successie

een aantal stadia te onderscheiden is, waar-

van de richting van verandering door bewei-

ding wordt omgekeerd.-' Op deze wijze kan

door middel van beweiding een bepaald sta-

dium van de successie worden gefixeerd (zie

figuur 15.8).

Een belangrijke maatstaf voor de kwaliteit
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van een natuurgebied is de flonstische diver-

siteit: bt| herhaling zijn zowel op diverse plaat-

sen in Nederland als daarbuiten experimen-

ten gedaan om na te gaan. welke methode van

beheer de soortdiversiteit het meest gunstig

beïnvloedt. Wanneer het droge, grazig krui-

dige vegetaties betreft, geeft extensieve be-

weiding de garantie voor de hoogste soort-

diversiteit boven andere beheertechnieken,

zoals maaien, branden en nietsdoen.'"

Voor de binnen het onderzoeksgebied voor-

komende droge schraallanden geldt het his-

torisch argument, dat hter uitsluitend exten-

sieve beweiding plaats vond des te meer;

branden of maaien zijn als traditionele wijzen

van beheer binnen Zuid-Limburg in het ver-

leden niet of nauwelijks toegepast. Dit in te-

genstelling tot de heidevelden op de zand-

gronden buiten het gebied van onderzoek.

Van wezenlijk belang is tevens het

onderzoek naar de hoedanigheid van de zich

veranderende vegetatie onder invloed van

een extensieve beweiding. Pas wanneer

soorten die kenmerkend zijn voor droge

schraallanden in aantal en areaal toenemen

of zelfs opnieuw verschijnen en eventueel

soorten die niet karakteristiek zijn afnemen

en verdwijnen, kan men spreken van een ge-

slaagde restauratie van het biotoop.*'' Een

voorwaarde om zulks vast te stellen, is wel

dat de oorspronkelijke samenstelling van de

vegetatie bekend moet zijn.

Dank zij het vele en gedetailleerde onder-

zoek met een voornamelijk beschrijvend ka-

rakter, dat zich over een periode van bijna

twee eeuwen uitstrekt'" en dat in de laatste

jaren werd aangevuld met experimenteel

onderzoek,'" zijn ook de mechanismen ont-

dekt van het herstel van droge schraallanden.

Sleutelbegrippen in dit verband zijn: begra-

zingsresistentie, selectieve vraat, zoöchoor

transport en milieudifferentiatie op kleine

schaal, veroorzaakt door het grazende dier.

Ten aanzien van de geslaagde faunistische

restauratie van de droge schraallanden

heerst minder zekerheid." De achtergrond

van dit gebrek aan kennis is onder andere

hierin gelegen, dat de betreffende gebieden

in het verleden niet of nauwelijks zijn onder-

zocht; een faunistisch overzicht per gebied

ontbreekt of is zeer onvolledig. Daarnaast

geldt dat veel diersoorten, met name vogels,

zoogdieren en tot op zekere hoogte ook vlin-

ders, een groter biotoop benutten dan het

schraallandreservaat hen biedt.

Het. overigens in omvang beperkte, onder-

zoek naar het voorkomen van soorten die-

FIGUUR 15 7 ) « n | f i l u trsn de "heu/", d<rt wM teffen gronden die door de
trodrtlonele scheper mochten worden beweid Hel II binnen het kader ran het
natuurbeheer belangrijk te weten dat de vegetatie van droge achraalfanden
niet permanent werd beweid. In de vooriomer en naiomer betocht de kudde
reipectievell/k de wegbermen en de ttoppelokken. In de winterperiode werd
de kudde b'J l/echt weer op Haf gevoerd en werden botten en wlntergraanak-
ken bezocht Op het droge schraollond *i er dui tprake van een voonomer- en
een nazomerrust voor de vegetatie, die In deie periode tot bloei en laadiet-
ting kan komen.

ren uit diverse systematische groepen op de

Bemelerberg,™ heeft echter geleerd dat het

schraalland ook in faunistisch opzicht zeer

soorten rijk is en dat de extensieve beweiding

met mergellandschapen voor veel soorten-

groepen, onder andere voor mieren, sprink-

hanen en hun verwanten, mestkevers, ther-

mofiele loopkevers, bepaalde soorten vlin-

ders en slakken waarschijnlijk gunstige le-

vensmogelijkheden biedt of althans niet scha-

delijk is.

Tevens staat vast, dat de voor de schapen

aangelegde drinkpoelen de diversiteit aan

dierenleven binnen het reservaat aanzienlijk

hebben vergroot. Dit geldt met name voor

amfibieën en libellen.

De veranderingen in andere vegetatietypen

dan droge schraallanden, zoals bossen, weg-

bermen en braakliggende akkers ten gevolge

van extensieve beweiding, zijn minder uit-

voerig bestudeerd. Een experiment van bos-

begrazing in het Gerendal was dusdanig po-

sitief, dat bosbegrazinggedurende de winter-

periode wordt voorgesteld als een aanvullen-

de methode om de zogenaamde hakhoutflo-

ra uit te breiden.' • In elk geval behoorde bos-

begrazing door schapen in de winterperiode

tot het traditionele beheer van bossen.

Een grote toekomst voor wegbermbegrazing

ligt nog open. Het huidige beheer daarvan laat

te wensen over, maar begrazing van wegber-

men zoals vroeger, kan ook nu uitsluitend via

een kudde onder leiding van een herder

plaatsvinden. Bovendien is zulks slechts mo-

gelijk in gebieden met een lage verkeersinten-

siteit. Voorlopig kan aan wegbermbegrazing

geen onderzoek worden besteed, maar dit

staat wel op het programma voor de Sint-Ple-

tersberg en het plateau van Landsrade.

Vegetatieveranderingen op braakliggende

akkers, die op een zeer extensieve wijze door

mergellandschapen worden beweid, leveren

spectaculaire resultaten op. De Wijlre-ak-

kers, voormalige graanakkers op een kalkrij-

ke bodem, nu het eigendom van Staatsbos-

beheer, ontwikkelden zich in korte tijd tot

zeer soortenrijke graslanden, met name rijk

aan orchideeën.'*' Op een voormalige akker

op de Kruisberg bij Wahlwiller verscheen na

een jaar al een complete vegetatie, die karak-
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NOTEN

f/GUUR (5 8. Mffieudifferentiatie, ontstaan door de activiteiten van schapen
op een fcaifcg rostand. Tekening van /. Hermoni. Voor de herintroductie van
begrazing wai de vegetatie van de meeite kafkfrai/anden "vervHt", dot wff
leggen bepooide groiioorten domineerden dusdanig, dat het vegetotiedefc
vofiedig was gesioten en vee/ soorten kruiden werden verdronser\Np^enicf

/aren von beweiding ontstaat een ioortenrt/k vegetotiedek door piootsefi/ke
tred, vraat en venchraffnf.

teristiek was voor wintergraanakkers op

kalk. een vegetatietype dat momenteel vrij-

wel is uitgestorven. Ook op de Sint-Pieters-

bcrg verscheen tijdens de braakperiode van

een akker op kalkrijke grond een spectacu-

lair ogende graan-onkruidfiora. Ook hier

werd een aantal soorten planten waargeno-

men, die in het gebied als uitgestorven wer-

den gewaand.

culturele erfgoed van het Mergelland in ere

hersteld. Het ligt in de lijn van de verwach-

tingen, dat bij een verdere uitbreiding van het

areaal natuurgebied en bij het totstandko-

men van verbindingen tussen geïsoleerd ge-

legen natuurreservaten, dit ras van sobere,

taaie en mooie dieren onder leiding van een

herder zijn diensten zal uitbreiden.
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VINK 1980. pp. 73-74.

HILLEGERS 1990.

JANSEN EN RUTTEN 1992.

BEMELMANS in Bodemerosie 1988.

V A N G O O I EN DE MARS 1989

R A N G 1986.

CORTENRAAD EN MULDER 1989.

HILLEGERS 1984a.

BOBSINK 1989.

RUILVERKAVELING MERGELLAND 1991.

HILLEGERS I99lb.

HILLEGERS 1989b.

BONNEMAYER EN DlETVORST 1979.

HILLEGERS 1985b.

BOTTEMA EN CLASON 1979.

CLASON 1980.

HILLEGERS 1984a.

Zie lijst van foto's betreffende mergellandschapen in

tabel 10.

HILLEGERS EN REUTEN I 978, pp 130-131.

BUYS 1982.

CLASON 1980.

HILLEGERS EN REUTEN 1978. p. 13S.

HILLEGERS EN REUTÏN 1978. p. 134.

WILLEMS 1987.

HILLEGERS 1985C

HILLEGERS 1983b. p. 26 en volgende.

HILLEGERS 1982b.

Een overzicht van de belangrijkste literatuur betref-

fende beweiding van droge schraallanden wordt ge-

geven door WILLEMS 1987. pp. 39-42.

HILLEGERS 1983a

De literatuurlijst betreffende de natuurwetenschap-

pelijke aspecten van de Sint-Pietersberg. bijgehou-

den tot 198Y. omvat 980 titels. Zie V A N SCHAIK

1983. pp 553-563 en GRAATSMA 1985.

Het experimenteel onderzoek wordt verricht door

de vakgroep plantenoecologie van de Rijksuniversi-

teit Utrecht, waarvan de resultaten onder andere

werden gepubliceerd in laarverslagen (zie Jaarver-

slag onderzoek kalkgraslandpro|ect 1984) en in een

vijftal dissertaties (zie BOBBINK 1989, SCHENKEVELD

EN VERKAAR 1984. VAN TOOREN 1989. DE KROON

1990 en WILLEMS 1980).

AUKEMA 1983

HILLEGERS 1984a Diverse hoofdstukken van deze

publicatie zijn gewijd aan de relaóe tussen de flora

en de fauna van begraasde kalkgraslanden.

HILLEGERS 1989b.

HENNEKENS et al. 1983.

i O Gesteund en aangemoedigd door

wetenschappelijk onderzoek heeft de me-

thode van de extensieve beweiding overal in

Noordwesteuropese natuurgebieden sinds

kort furore gemaakt. In het dichtbevolkte,

door de bio-industrie ernstig bedreigde,

maar desondanks nog met "natuur" rijk be-

deelde Zuid-Limburg, wordt de noodzaak

om delen van dit gebied opnieuw in te rich-

ten als natuurgebied steeds groter. Om de

bestaande natuurgebieden op een verant-

woorde en overigens goedkope wijze te be-

heren, hebben de natuurterrein beherende

instanties sinds 1980 op een succesvolle wij-

ze gebruikgemaakt van het mergelland-

schaap. Hiermee is tevens een deel van het
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SAMENVATTING
Het substantief "heerd", het centrale begrip

van dit boek, is een in de Centraal- en Noord-

westeuropese talen haast vergeten of nog

voorkomend synoniem voor "kudde" of

voor de leider daarvan. De term "heerdgang"

betekent dan letterlijk de gang van de heerd,

dat wil zeggen de dagelijkse gang van de kud-

de onder leiding van de herder vanuit de

nachtstalling in de nederzetting naar de wei-

degronden in de gemeente en terug.

Het gebied waarin heerdgang en zijn effecten

werden bestudeerd, omvat als kern het Mer-

gelland, dat deel van Duitsland, België en

Nederland waar mergel aan de oppervlakte

komt. Tevens werden, vergelijkenderwijs,

delen van het daaromheen gelegen gebied

betrokken in deze studie en wel zodanig, dat

het geheel min of meer overeen komt met

het gebied, gelegen binnen de stedenvier-

hoek Luik, Aken, Roermond en Hasselt.

Deze streek wordt sinds kort aangeduid met

de term Euregio.

De studie houdt zich bezig met twee aspec-

ten van de heerdgang; het eerste aspect be-

treft het patroon dat heerdgang heeft achter-

gelaten per nederzetting en het daaromheen

gelegen landschap. Dit onderzoek, vastge-

legd in deel I, is historisch-geografisch gericht.

Bij die speurtocht naar veedriften, verzamel-

plaatsen, veedrenken en weideplaatsen per

nederzetting in het verleden, hebben vooral

toponiemen, dit zijn veld- en straatnamen,

een belangrijke rol gespeeld. Dergelijke na-

men hebben gefungeerd als taalkundige

"gidsfossielen", die de onderzoeker in staat

stellen het patroon van heerdgang per neder-

zetting te reconstrueren. In een beperkt aan-

tal nederzettingen, met name daar waar on-

miskenbare heerdgangnamen, zoals "Vee-

straat" of "Veedrift" en "Koeweide" of

"Schaapsberg" bewaard zijn gebleven, is een

reconstructie van die heerdgang geen pro-

bleem. In diverse andere nederzettingen be-

staan echter namen voor wegen en percelen,

waarvan de heerdgang-indicatieve betekenis

minder voor de hand ligt: "bies(t)"-toponie-

men hebben zeer waarschijnlijk betrekking

op "beest" in de zin van "koebeest", het ele-

ment "groen" in veel veld- en wegnamen bin-

nen het onderzoeksgebied betekent ver-

moedelijk "groenland" in de zin van een wei-

deplaats en het taalkundig element "mes" of

"mis" in toponiemen heeft vermoedelijk

meer uit te staan met de uitwerpselen van het

vee dan met een kerkdienst.

Ook voor weideplaatsen bestaan of beston-

den diverse begrippen in toponiemen of in

dialectvormen, die in het huidig taalgebruik

zo goed als verdwenen zijn, maar in toponie-

men zijn "gefossiliseerd", bijvoorbeeld het

oude woord "dries", waarvan de oorspron-

kelijke betekenis "(semipermanente) braak"

in het huidig taalgebruik verloren is gegaan.

Juist in verband met deze uitgestorven boe-

renterm wordt uitvoerig ingegaan op de be-

gripsverwarring rond de term "drieslagstel-

sel". Het laatste hoofdstuk van deel I sluit af

met een overzicht van het ontstaan van het

nederzettingspatroon, waarin de heerdgang

een zeer belangrijke rol speelde.

Deel II van deze studie, samenvallend met het

woord "heden" uit de ondertitel, behandelt

aspecten van de processen die met heerd-

gang samenhangen. Deze processen zijn be-

studeerd vanuit de oecologie, een studieter-

rein van de bioloog, dat echter veel aankno-

pingspunten heeft met de factoren ruimte en

tijd. Een oecologische benadering van de ont-

ginningsgeschiedenis kan het inzicht in het

ontstaan en functioneren van nederzettingen

binnen de hun toegemeten ruimte wezenlijk

verrijken.

Het belangrijkste proces dat door heerdgang

in ruimte en tijd werd uitgeoefend, komt

voort uit "het grazen". Uit onderzoek naar

de effecten van begrazing door een kudde

mergellandschapen, verricht in de afgelopen

12 jaar in diverse weideplaatsen met de sta-

tus natuurreservaat, is gebleken dat de soor-

tensamenstelling van de vegetatie in hoge

mate afhankelijk is van de soort grazer, de

begrazingsdruk en de periode, waarin begra-

zing plaats vindt. Daarnaast zijn abiotische ei-

genschappen van de weidegronden determi-

nerend voor de floristische samenstelling van

de vegetatie. Het onderzoek heeft ondubbel-

zinnig kunnen aantonen, dat bepaalde gras-

landen door middel van het herstel van de

heerdgang kunnen worden gerestaureerd,

dat wil zeggen hun floristische en de daarvan

afhankelijke faunistische rijkdom binnen een

tijdsbestek van een decennium kunnen terug-

krijgen. Dit is een uitermate positief gegeven

in deze tijd van overwegend oecologisch ver-

val.

Behalve over permanente weidegronden

kon de dorpskudde periodiek over andere

graasplaatsen beschikken; gedurende vele

eeuwen waren de na de oogst braakliggende

akkers welkome en aanvullende weidegron-

den. Niet alleen door het verdwijnen van de

kudde op de "stoppel", maar ook door een

reeks van andere landbouwkundige maatre-

gelen is de botanische rijkdom en de daarvan

afhankelijke wilde fauna van het akkerareaal

sindsdien sterk veranderd. Met name is de

biologische diversiteit sindsdien dusdanig

sterk afgenomen, dat op diverse plaatsen in

Noordwest-Europa akkers worden beheerd

door natuur beherende instanties.

Naast permanente en periodieke weide-

gronden begraasde de kudde tevens de ber-

men van haar eigen veedriften, die door een

eigen specifieke vegetatie werden geken-

merkt. In West-Europa is het te laat om dit

vegetatietype te bestuderen, in Zuid-Europa

bestaan nog wel functionele veedriften en is

de specifieke vegetatie langs dorpswegen nog

volledig intact. Nu op diverse plaatsen in Eu-

ropa "openluchtmusea", dat wil zeggen re-

constructies van nederzettingen met de

daarbijbehorende agro-pastorale bedrijfs-

voeringen, worden gesticht, is het zinvol

eveneens aandacht te schenken aan de voor

dergelijke nederzettingen karakteristieke

wegbermflora. Het laatste hoofdstuk van

deel II is gewijd aan een plantesoort, die in een

dergelijk milieu placht voor te komen en zon-

der herstel van heerdgang zeker in Neder-

land zal uitsterven.

In het laatste deel van deze studie, dat op de

toekomst van de heerdgang binnen het ge-

bied van onderzoek betrekking heeft, komt

duidelijk naar voren dat met behulp van een

historisch verantwoorde, toerist-vriendelij-

ke en economisch haalbare beheertechniek

minstens drie biotopen kunnen worden ge-

reconstrueerd, die voorheen binnen het ge-

bied van onderzoek niet of slecht werden

beheerd.

De mogelijkheden tot restauratie van de bui-

tengewoon soorten rijke en oogstrelende ve-

getaties van droge schraallanden, graanak-

kers en wegbermen, tezamen met hun ken-

merkende fauna, waartoe ook het mergel-

landschaap zou kunnen worden gerekend,

zijn daarmee tot politieke keuzen geworden.
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ZUSAMMENFASSUNG
Dis Substanav "heerd" (deutsch: "Herde")

ist ein in den nordwesteuropaischen Spra-

chen fast vergessenes oder kaum noch vor-

kommendes Synonym fur das niederlandi-

sche "kudde", also die Herde. oder auch für

den Hirten. Der Begnff "heerdgang" bedeu-

tet dann wörtlich den Gang der Herde unter

Führung des Hirten von der Nachtstallung im

O n zu den Weidegründen der Gemeinde

und zuruck.

Das Gebiet, in dem dieser Weidegang und

seine Auswirkungen untersucht wurden,

umfaBt als Kern des Mergelland, das sich uber

Teile Deutschlands. Belgiens und der Nieder-

lande erstreckt. AuBerdem wurden zum Ver-

gleich angrenzende Gebtete in die Studie ein-

bezogen, und zwar so. daB das Ganze sich mit

dem Bereich innerhalb des Stadtevierecks

Lüttich, Aachen, Roermond und Hasselt

deckt • der seit kurzem so bezeichneten "Eu-

regio" also. Die Studie befafk sich mit zwei

Aspekten des Weidegangs; der erste Aspekt

betnfft die Spuren. die der Weidegang in der

betreffenden Ansiedlung und der umliegen-

den Landschaft hinterlassen hat. Diese Un-

tersuchung. durchgeführt in Teil I, ist histo-

risch-geographisch ausgerichtet. Beim Auf-

spüren von Viehtriften, Sammelstellen, Vieh-

tranken und Weideplïtzen der Vergangen-

heit je Ansiedlung haben vor allem Topony-

me, daB heiBt Feld- und Wegenamen eine

wichtige Rollegespielt. Solche Namen haben

als sprachliche "Leitfossilien" fungiert, die es

dem Autor dieser Untersuchung ermögli-

chen, das Schema des Weidegangs je Ansied-

lung zu rekonstruieren. In einer beschra'nk-

ten Zahl von Ansiedlungen, namentlich dort,

wo unverkennbare Weidegangnamen wie

"Veestraat" (Viehweg) oder "Veedrift"

(Viehtrift) und "Koeweide" (Kuhweide) oder

"Schaapsberg" (Schafberg) erhalten geblie-

ben sind. ist eine Rekonstruktion dieses

Weidegangs kein Problem. In verschiedenen

anderen Ortslagen kommen jedoch Namen

von Wegen und Parzellen vor. deren auf ei-

nen Weidegang verweisende Bedeutung

weniger auf der Hand liegt; "bies(t)"-Topo-

nyme beziehen sich wahrscheinlich auf

"beest" im Sinn von "koebeest" (Kuh), das

Wortelement "groen" (Griin) in zahlreichen

Feld- und Wegenamen innerhalb des Unter-

suchungsgebiets bedeutet vermutlich

"groenland" (Grünland) im Sinn von Weide-

plaa und das Sprachelement "mes" oder

"mis" in Toponymen hat vermutlich mehr zu

tun met den Ausscheidungen des Viehs als mit

etnem Gottesdienst (deutsch also "Mist" und

nicht "Messe"). Auch fur Weideplatze gibt es

oder gab es verschiedene Begriffe in Topo-

nymen oder in Dialektformen, die im heuti-

gen Sprachgebrauch so gut wie verschwun-

den, in einigen Fallen |edoch als "Fossilien"

erhalten sind. zum Beispiel das alte Wort

"dries", dessen ursprüngliche Bedeutung

"Langzeit- oder Dauer-Brache" im heutigen

Sprachgebrauch verloren gegangen ist. Ge-

rade im Zusammenhang mit diesem ausge-

storbenen Bauernwort wird ausführlich auf

die Begnffsverwirrung rund um den Termi-

nus "drieslagstelsel" (deutsch meist mit

"Dreifelderwirtschaft" wiedergegeben) ein-

gegangen. Das letzte Kapitel von Teil I

schlieBt ab mit einer Ubersicht Uber die Ent-

stehung des Siedlungsmusters. in dem der

Weidegang eine sehr wichtige Rolle spielte.

Teil II dieser Studie, zusammenfallend mit

dem Wort "heden" aus dem Untertitel. be-

handelt Aspekte der Prozesse. die mit dem

Weidegang zusammenhangen. Diese Prozes-

se werden untersucht vom Standpunkt der

ökologie aus, einem Studiengebiet des Bio-

logen also, das aber viele Anknüpfungspunk-

te mit den Faktoren Raum und Zeit aufweist.

Ein ökologischer Ansatz bei der Behandlung

der Rodungsgeschichte kann die Einsicht in

die Entstehung und das Funktionieren von

Ansiedlungen innerhalb des ihnen zugeord-

neten Raumes wesentlich bereichern.

Der wichtigste ProzeB. der in Raum und Zeit

durch den Weidegang ausgelöst wurde, er-

gibt sich "aus dem Grasen". Aus einer Unter-

suchung nach dem Auswirkungen der Bewei-

dung durch eine Herde Mergellandschafe. die

wahrend der vergangenen 12 Jahre auf ver-

schiedenen Weideplatzen mit Naturreser-

vat-Status durchgeführt wurde, ist deutlich

geworden, daB die Artenzusammenstellung

der Vegetation in hohem MaB abhïngig ist

vom grasenden Viehtyp, vom Weidedruck

und vom Zeitraum der Beweidung. Daneben

sind abiotische Eigenschaften der Weide-

gründe mitbestimmend für die floristische

Zusammenstellung der Vegetation. Die Un-

tersuchung hat zweifelsfrei aufzeigen kön-

nen. daB bestimmte Graslandereien durch

die erneute Aufnahme des Weidegangs wie-

derhergestellt werden. daB heiBt ihren floris-

tischen und den davon abhangigen faunisti-

schen Reichtum innerhalb eines Jahrzehnts

zuruckgewinnen können. Dies ist eine auBer-

ordentlich positive Tatsache in einer Zeit

überwiegenden ökologtschen Verfalls.

AuBer über standige Weidegründe konnte

die Dorfherde periodisch auch über andere

Graslandereten verfügen; wahrend vieler Jahr-

hunderte waren die nach der Emte brachlie-

genden Acker willkommene Erganzungs-

flachen. Nicht nur wegen des Verschwindens

der Herde vom "Stoppelfeld". sondern auch

infolge einer Reihe anderer landwirtschaftli-

cher MaBregeln hat sich der botanische

Reichtum und die davon abhingige Wlldfau-

na «ark verandert. Seit Aufgabe der alten

Nutzungsform hat die biologische Vielfalt

derart stark abgenommen. daB an verjchie-

denen Orten in Nordwesteuropa Acktr

mittlerweile unter der Obhut von Natur-

schutz-lnstanzen stehen.

Neben permanenten und periodlichen Wel-

degründen begraste die Herd* glelchzeltlg

die Randjtreifen Ihrer eigenen Vlthtrlften,

die durch eine eigene spezifltche Vegetation

gekennzeichnet sind. In Westeuropa 1st es zu

spat, um diesen Vegetationstyp zu studieren,

in Südeuropa aber gibt es noch benutzte

Viehtriften und ist dementsprechend die spe-

zifische Vegetation entlang der Dorfwege

voll intakt. Da gegenwartig an verschiedenen

Orten in Europa "Freilichtmuseen", daB

heiBt Rekonstruktionen von Ansiedlungen

mit den zugehörigen agro-pastoralen Be-

triebsformen gegründet werden, ist es sinn-

voll, auch der für solche Siedlungen charak-

teristischen "Wegrandflora" Beachtung zu

schenken. Das letzte Kapitel von Teil II ist

einer Pflanzenart gewidmet, die früher in el-

nem derartigen ökotop regel ma Big vorkam

und die ohne Wiederaufnahme des Weide-

gangs in den Niederlanden sicher zum Aus-

sterben verurteilt wSre.

lm letzten Teil der vorliegendcn Studie, der

sich auf die Zukunft des Weidegangs im Un-

tersuchungsgebiet bezieht, wird deutlich

hervorgehoben, daB mit Hilfe einer histo-

risch begründeten, tourismusfreundlichen

und wirtschaftlich vertretbaren Vorgehens-

weise mindestens drei Biotope wiederherge-

stellt werden können, die bis dato innerhalb

des Untersuchungsgebiets nicht oder kaum

gepflegt wurden.

Die Möglichkeiten zur Wiederherstellung

der auBerordentlich artenreichen und das
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Auge verwöhnenden Vegetation von mage-

ren Trockenrasen, Getreideackern und

Wegrandern auch in der Mergellandschaft

sind damit zu einer politischen Option ge-

worden.

SUMMARY
The noun "heerd", the equivalent for the Old

English "heord", which in turn is derived from

the original Teutonic "herds", is the central

concept of this book. In the languages of cen-

tral and northwestern Europe it is an almost

forgotten or rare synonym for the Dutch noun

"kudde" (cf. the pre-Teutonic "kerdhS"),

meaning "herd" or flock, or for the keeper of

the herd. Consequently, the term "heerd-

gang" literally means the "herd's walk", i.e.

the daily routine of a herd or flock being wal-

ked by the herdsman or shepherd from its

night shelter in the settlement to the com-

mon pasturelands and back. The term may

thus lend itself to a translation into the Old

English "herdwick", meaning the tract of land

under the charge of a herdsman.

The area in which the phenomenon of the

herdwick and its effects, have been studied

comprises at its centre the "Mergelland", or

marllands, which covers that part of Germa-

ny, Belgium, and the Netherlands in which

marlstone comes to the surface. By way of

comparison, sections of the surrounding area

have also been included in this study in such a

way that the total area under survey corre-

sponds more or less to the region confined

within a quadrangle of the four towns of Has-

selt and Liege in Belgium, Aachen in Germa-

ny, and Roermond in the Netherlands. This

area, the main body of which is comprised by

Dutch territory, has recently been distin-

guished by the term "Euregio".

The study is concerned with two aspects of

the herdwick; the first aspect bears upon the

pattern left behind in each settlement and its

surrounding environment by the herd's rou-

tinely being walked to and from a settle-

ment's common pasturelands. This inquiry,

recorded in part I, takes its direction from

historical geography. In this search for cattle-

droves, cattledrifts, watering places, and pas-

ture grounds for each early settlement, an

important part has been played by (Dutch)

toponyms. i.e. by local names for fields, roads,

and places. Such names have acted as linguis-

tic "guiding fossils", relics from the past ena-

bling the researcher to reconstruct the herd-

wick's pattern for each settlement. In a limit-

ed number of settlements, notably those in

which names have been preserved that un-

disputably indicate a herdwick, such as

"Veestraat" (meaning "cattlestreet") or

"Veedrift" ("cattledrift"), and "Koeweide"

("cow's meadow") or "Schaapsberg"

("sheep's hill"), a reconstruction of the herd-

wick in question presents no problem. In var-

ious other settlements however, there are

names for roads and plots of land, whose

meanings are less obviously an indication of

a herdwick; local toponyms ending in the suf-

fix "bies(t)" may very well be related to the

Dutch noun "(koe)beest", or "beast" in the

Middle English sense of the word, in which it

refers to farm stock or cattle; the element

"groen" (meaning "green") in many field and

road names within the area under survey

probably means "green land" or "green", in

the sense in which Tennyson speaks of "a

simple village green" (/n Memoriam, Ixiv), in

which it denotes a piece of grassy land situa-

ted in or near a village; and the linguistic ele-

ment "mes" or "mis" in toponyms is proba-

bly more closely related to the Dutch noun

"mest" (meaning "manure") than with the

religious service called "mis" ("mass" in Eng-

lish). Similarly, pasture grounds were or still

are being referred to by various concepts in

toponyms or local dialects which have virtu-

ally disappeared in contemporary usage but

have "fossilized", as it were, in toponyms. e.g.

the archaic word "dries", whose original

meaning of "(semipermanent) wasteland"

has been lost in contemporary usage. Pre-

cisely in connection with this relict peasant

term, the conceptual confusion concerning

the notion of the "three-field system"

("drieslagstelsel" in Dutch) has been pursued

in detail. The last chapter of part I concludes

with an outline of the development of the

settlement pattern in which the herdwick

played a major part.

In part II of this study, certain aspects of pro-

cesses are discussed which are presently re-

lated to the effects of a herdwick. These

processes have been studied from the per-

spective of ecology, a biologist's field of study

touching in many ways however, on the fac-

tors of space and time. An ecological ap-

proach of the history of cultivation may sub-

stantially improve our understanding of the

origin and function of settlements within the

limits of their allotted space.

The most important process generated by a

herdwick in space and time, is a result of "pas-

turage". Investigation of the effects of pastur-

ing a flock of marlland sheep, carried out in

the past 12 years on various pasture grounds

having received resource conservation stat-

us, has shown that the structure of plant spe-

cies variety on these grounds is highly de-

pendent on the type of ruminant being pas-

tured, the size of the flock, and the period in

which pasturing takes place. In addition there

are abiotic features of pasture grounds that

determine the variety of their herbaceous

vegetation. The investigation has made it

possible to establish unequivocally that by

reinstituting the herdwick, certain grasslands

may be restored, i.e. that the wealth of their

plant and its dependent animal life may be

recovered within the space of a decennium.

This is an extremely positive outcome in a

time predominated by ecological degrada-

tion.

In addition to the (permanent) common pas-

ture, other feeding grounds were periodical-

ly available to sustain the village livestock; for

centuries, fields lying fallow after harvest pro-

vided a welcome supplement in pasture

grounds. The disappearance of the flock on

the "stubble", together with a succession of

other agricultural measures, has since then

effected a profound change in the botanical

wealth and its dependent wildlife on arable

acreage. Biological diversity in particular has

since then decreased to such an extent that

arable fields in various locations in north-

western Europe are now being administered

by natural resource conservation agencies.
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As well as on the common pasture and on

periodically available feeding grounds, a flock

or herd would also graze on the banks of its

own cardedrifts, which as a consequence dis-

played its own distinctive vegetation charac-

teristics In western Europe it is too late to

be able to study this specific variety of vege-

troon, but in southern Europe some cattle-

drifts are still being used and distinctive vil-

lage roadside vegetation may still be entirely

intact. Now that on various locations in Eu-

rope "folk museums" are being established,

i.e. settlement reconstructions including

their pastoral forms of farm management, it

may be worthwhile also to pay attention to

roadside plant varieties distinctive of such

settlements. The last chapter of part II is de-

voted to one variety that once used to flour-

ish in this particular kind of environment and

that without a reinstitutton of the herdwick

will certainly become extinct in the Nether-

lands.

The last part of this study, which concerns

itself with the future of the herdwick within

the area under survey, clearly shows that by

means of a historically sound, tourist-friend-

ly, and economically practical management

technique, at least three types of habitat may

be reconstructed which within the area un-

der survey have formerly been nianaged bad-

ly or not at all.

The possibilities to restore the striking diver-

sity of delightful plant varieties peculiar to

arid soils, cornfields, and roadsides, togeth-

er with their distinctive wildlife which may

also include the marlland sheep, have now

become a political choice.

RESUMÉ
Le terme "heerd". mot dé dans cette étude.

est une expression typique des langues ger-

maniques. II s'applique non seulement au

troupeau de moutons. au bétail en general,

maïs aussi au chef du troupeau. Ce mot

"heerd" était aussi utilise dans le dialecte wal-

lon parlé Ie long de la frontière linguistique.

L'"hierdal vdie" designait Ie parcours du bé-

tail tandis que le "heert" ("hierdi" en wallon

liégeois actuel) signifiait "vacher" et "berger".

Le vocable "heerdgang" (pacage itinerant)

était plus ou moins utilise dans la region con-

cernée par cette étude, region transfronta-

lière beige, allemande et néerlandaise, limi-

tée par les villes de Liège, Aix-la-Chapelle et

Ruremonde.

Le pacage itinerant (heerdgang) était une ac-

tivité habituelle de la vie agro-pastorale

d'antan. II a été utilise pendant des siècles.

Aujourd'hui, il a presque disparu d'Europe.

Cette coutume traditionnelle a laissé des

traces non seulement dans I'environnement,

mais aussi dans la toponymie des lieux. Ainsi

le terme "Hé", par exemple "Sur hé" a

Wonck, désigne une propriété communale

oü les troupeaux locaux pouvaient païtre.

Les deux premiers chapitres de l'ouvrage

sont consacrés au thème toponymique décu-

lant du terme "heerdgang".

Le troisième chapitre développe l'utilisation

du terme toponymique "bies(t)" utilise d'une

place dans le village ou dans une composition,

d'une route, d'un terrain herbacé ou d'un

petit plan d'eau. Le troupeau communal est

toujours associé a ces cas géographiques: il

paralt probant que l'élément "bies(t)" signi-

fie "tête de bétail".

De même. le quatrième chapitre s'intéresse

au terme "mare" et de ses synonymes ger-

mamques désignant des points d'eau stag-

nant* destines a désaltérer le betail avant le

retour a l'étable.

Le cinquième chapitre s'attache au mot

"dries" ("triche" ou "trihe" en wallon liégeois

actuel). qui désigne une terre de culture res-

tée en |achére reguliere ou le bétail de la lo-

calité avait le droit de pSturer

Les elements toponymiques "groen" (vert)

et "mes(t)" (bouse), associés a des noms de

routes, paturages et mares, sont en correla-

tion avec les troupeaux. La couleur verte de

la vegetation permanente aussi que la pre-

sence de bouse caractérisent les paturages

utilises.

Le chapitre huit développe le röle joué par

les troupeaux de cochons, de bovins et

d'ovins dans la composition du paysage et

même du village dans la region délimitée.

La deuxième partie de l'ouvrage est axée sur

la vegetation actuelle des anciens paturages.

Nombre de ces terrains ont disparu depuis

le siècle dernier, lis ont été boisés, engrais-

sés, privatises ou bétonnés. entratnant ainsi

la disparition de la vegetation originelle adap-

tée au pacage périodique. Notre société in-

dustrielle n'a laissé que des lambeaux de ces

anciens paturages.

Cependant, la richesse exceptionnelle de la

flore et de la faune de ces reliquats. a suscité

depuis 1950 un centre d'intérét développe

dans le chapitre neuf. qui met en exergue les

nombreuses espèces d'orchidées indigenes

des pelouses calcaires.

Le chapitre dix met l'accent sur le Thero-Ai-

rion. vegetation caractéristique des dessus

de pente decalcifies.

Jadis. les troupeaux étaient aussi menés sur

des paturages temporaires constitués de

champs ml» en jachèrt. C«» "trlxhas" ou

"dricsan" recelilent une rlcheis* naturelle

étonnante

L'abondon des jacheres et Industrialisation

de l'agriculture ont provoqué la regression,

voire la disparition de cette flor* particuliere.

Les chapitres onze et douz* conselllent d«

gérer les cultures céréales comma |ldlt pour

sauver les espèces messlcoles. lis Insistent

aussi sur la réintroduction du pacage ovin.

La "draille", terme toponymique des Céven-

nes, ou "dreef en néerlandais, désigne les

chemins de passage des troupeaux. Les bords

étaient broutes et la vegetation était adaptée

au paturage, au piétinement et a l'engrals-

sement qui ont favorisé de grands plantes

commes les chardons. Cette vegetation est

dénommée "Onopordion" après un chardon

caractéristique. Cet Onopordion est en vole

de disparition sauf la oü le heerdgang est en-

core pratique, comme ca et la dans l'Au-

vergne. Dans un musée de plein air a Kom-

mern pres d'Aix-la-Chapclle on a essayé

d'introduire cette vegetation caractéristique

des vieux villages.

La troisième partie comporte un chapitre qui

est un plaidoyer passionné pour la réintro-

duction partielle du heerdgang dans la region

d'étude. Une race de moutons a survécu, le

"mergellandschaap". La race s'est adaptée

admirablement aux conditions moins favora-

bles. Elle peut se nourrir d'une vegetation

maigre adaptée a son tour au broutement

regulier. Un biosystème de pSturages. de

"trixhes" et de drailles comportant une ri-

chesse biologique étonnante et témoin de la

vie agro-pastorale d'antan, en harmonie de-

puis des siècles, ne peut pas exister sans

heerdgang.
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LIJST VAN KAARTEN
De onderstaande lijst van kaarten, die toponiemen vermelden, is

chronologisch gerangschikt. Elke kaart of serie van kaarten is voor-

zien van een tussen haakjes geplaatste afkorting, die in de meeste

gevallen uit dhe letters bestaat Deze letterafkortingen komen tevens

voor achter de toponiemen die in de bijlagen worden vermeld.

(Fer) FERRARISKAART

Carte de cabinet des Pavs-Bas autrichiens. levèe 1 l'initiative du com-

te de Ferraris (1771 -1778). deel 1-12. schaal 1:11 520, uitgegeven op

schaal I 25 000 door de Koninklijke Bibliotheek van België en het

Gemeentekrediet van België. Brussel 1965.

(Tra) TRANCHOTKAART

Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot (1803-1813) und

Von Muffling (1816-1820) mit Erganzungsblattern 1826-1828. schaal

1:20 000, uitgegeven op schaal I 2.500 door het Landesvermessung-

samt Nordrhein-Westfalen, Bonn 1968.

(Hal) GROTE HISTORISCHE ATLAS VAN NEDERLAND

Deel 4. Zuid-NedeHand 1838-1858. schaal I 50 000. Groningen 1990.

(Kuy) Kl/YPERKAARTEN

Gemeente-atlas van Nederland, deel 11. Limburg, opgenomen door

J. Kuyper in de periode 1860-1865, zonder schaalvermelding,

Leeuwarden, herdruk Maasbree [ 1981 ].

(TOP) TOPOGRAFISCHE ATLASSEN

Chromotopografische Kaart des Rijks. opgenomen in de periode

1890-1924, deel I I, Limburg, schaal 1:25.000, heruitgave, Den lip

1989.

Grote topografische Atlas van Nederland, deel 4, Zuid Nederland,

schaal 1:25.OO0, met register, Groningen 1987.

(Str) STROOMKAARTEN

Verzameling kadastrale kaarten van Zuid-Limburg en omgeving uit de

periode 1910-1920, aangevuld met aantekeningen door de landme-

ter Stroom, aanwezig in het archief van het Sociaal Historisch Cen-

trum te Maastricht.

(Top.2) TOPOGRAFISCHE KAART

Blad 60 D. Hoensbroek, schaal I 25,000. uitgegeven door de Topo-

grafische Dienst. Delft 1968

(Top) TOPOGRAFISCHE KAART

Topografische kaart van Zuid-Limburg, uitgegeven door de TopofrV

fische Dienst, schaal 1:50.000. Delft 1980.

(AA) AUTO ATLAS

Auto atlas van Limburg, Roermond 1983. (Omvat alle plattegronden

van Zuidlimburgse nederzettingen met straatnamen),

(SAB) STRATENATLAS VAN BELGIE

Deel I, Limburg, Antwerpen-Utrecht 1984.

(SAN) STRATENATLAS VAN NEDERLAND

Deel 5. Limburg. Antwerpen-Utrecht 1986

(Geo) GEOLOGISCHE KAART

Zuid-Limburg en omgeving, uitgegeven door de Ri|ksgeologltche

Dienst, afd. Kartering, schaal 1:50.000, Haarlem s.a.

(Kad) KADASTRALE KAARTEN

(KaN) KADASTRALE KAART VAN DE GEMEENTE N U T H

Archief Gemeente Nuth.

(KaW) KADASTRALE KAART VAN DE GEMEENTE WITTEM

Archief Staatsbosbeheer Maastricht
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TOELICHTING

Dit deel omvat het basismateriaal van deze studie. Voor deel I, de hoofdstuk-
ken I tot en met 7, bestaat dit uit toponiemen, die eerst in tabellen zijn
gerangschikt. Het eerste cijfer van elke tabel komt overeen met het betref-
fende hoofdstuknummer. De overige cijfers in de tabellen zijn volgnummers.
Achter elk toponiem staat de naam van de gemeente of de nederzetting waar
het toponiem voorkomt en een letterafkorting van drie letters. Dit zijn de
eerste drie letters van de auteur van het werk, waarin het betreffende topo-
niem wordt vermeld.

"Den Dreef / Borgharen / Str" betekent dus, dat het toponiem "Den Dreef'
voorkomt in de (voormalige) gemeente Borgharen en dat het werd vermeld
door Stroom Een alfabetisch gerangschikte lijst van auteur-afkortingen wordt
hieronder vermeld. Wanneer een auteur ontbreekt, wordt de titel van het
boek, waarin het betreffende toponiem wordt aangetroffen, afgekort met de
drie eerste letters van de titel. In deze gevallen zijn de letters in kapitaal weer-
gegeven.

LIJST VAN AFKORTINGEN
Lijst van afkortingen van de bronvermeldingen in de tabellen van de hoofd-
stukken I tot en met 7.
De trefwoorden achter het = teken hebben ofwel betrekking op de auteur
van het werk, waarin het betreffende toponiem wordt vermeld en het jaar,
waarin deze publicatie is verschenen ofwel wordt een andere bron (meestal
een kaart) genoemd, waarin het toponiem voor komt. De literatuurlijst of de
lijst van kaarten vermelden de bron in detail. Achter de komma wordt de naam
vermeld van een gemeente of een topografisch groter gebied, waarin het to-
poniem werd aangetroffen.

A A = AUTO ATLAS 1983

Aug = AUGUSTUS 1973, Wi|nstraat
Bea = BEAUJEAN 1949, Hoensbroek
Blo = BLONDEN 1933, Maastricht
Boi = BOILEAU 1945 en 1971, Noordoost-Belgiü
Bos = BOSCH 1974. Schinveld
Bro = BROUWERS 1986, Klimmen
Bul = BUIKS 1988a en b, Brabant
Bun - BUNTINX EN GIJSSELING 1965, Oudenbiesen

Cla - CLACSSENS et al. 1981, Berg en Terblijt
Cuy = CUYPERS 1976. Eys

Das = DAS et al. 1977, Meerssen
Deb = DE BONT 1969. Kempenland
Dit = DITTMAIER 1963. Rheinland
Dui = DUIIZINGS 1983, Ransdaal
Dui 2 = DUIJZINGS 1987, Valkenburg
End = ENDEPOLS 1955, Maastricht
Fer = FERRARISKAART 1771 -1778, Limburg
Fra = FRANSSEN 1970, Simpelveld
Gcr = GERAEDS EN CUSTERS 1983, Swalmen

Goo = GOOSSENS 1981. Ubach over Worms
Gij = GYSSELING 1960. Benelux
Hac = HACKENG 1982, Vlijtingen
Hal = GROTE HISTORISCHE ATLAS VAN NEDERLAND, de«l 4.

Zuid-Nederland 1838-1858
Ham = HAMERS 1973. Ubachsberg
Har = HARTMANN 1986, Mergelland
Hei = HEIDENDAL 1983. Margraten (zie Bijdrage tot de historie van

Margraten 1983)
Hek = HEKKEA et al. 1981. Limburg
Her = HERRWITHA 1971, Sint-Odiliènberg
Hil = HILLEGERS 1984b, Bemeten
Hom = HOMMERICH. VAN EN WELTWS 1949, Voerendaal

Hou = H O U K N 1978. Buchten
Ja. = JASPAR 1968. Maastricht

jas = JASPARS 1979. Gronsveld
Jon =JONKERGOUW 1976, Sittard
Kad = KADASTRALE KAARTEN LIMBURG 1930-1950

Kern = KEMPKENS 1975, Posterholt
Ken = KENGEN 1926. Geulle
Kuy = KUYPER 1981, Limburg
Leb = LEBENS et al. 1978, Born
Lem = LEMMERUNG 1984, Schin op Geul
Lin = LINDEMANS 1946, Vlaanderen
Lux = Lux 1982, Rosmeer
Mer = MERKEN 1986, Bemelen
Meu = MEULEMANS 1954, Oirsbeek
Nis = NISSEN 1977, Linne
Phi = PHIUPPENS 1983. Houthem
Qui =Quix 1978. Eupen
Rae = RAEVEN 1984a. Hulsberg
Ren = RENES 1993, Mergelland-Oost
Ren 2 = RENES 1985, West-Brabant
SAB = STRATENATLAS VAN BELGIE 1984, Limburg

Sal = SAUMANS 1972, Hoensbroek
SAN = STRATENATLAS VAN NEDERLAND 1986, Limburg

San = SANGERS et al. 1980, Roosteren
Sand = SANDERS 1961 /1962, Venray
Sche =SCHELBERG 1979, Sittard
Schr = SCHRIJNEMAKERS 1965, Munstergeleen
Schr 2 = SCHRIJNEMAKERS 1984b, Rode
Sim = SIMONIS 1975. Sittard
Sme = SMEETS 1971. Limbricht
Spi = SPIERTS 1961, Nieuwenhagen
Sta = STALLAERT 1890-1977, Nederland
Str = STROOMKAARTEN 1910-1920. Zuid-Limburg
TOP = TOPOGRAFISCHE ATLAS VAN LIMBURG EN ZUID-NEDERLAND

Top = TOPOGRAFISCHE KAART VAN ZUID-LIMBURG 1980

Tra = TRANCHOTKAART 1803-1813
V.B = VAN BOMMEL 1976, Maastricht
V.E = VAN ERMEN et al. 1985, Limburg
V.H = VAN HASSELT EN SANGERS 1957, Wessem

v.H = VAN HEUKELOM 1939. Kanne
Vro = VROMEN 1972, Hillensberg
V.V = VAN DE VENNE 1957. Heer
V.V 2 = VAN DE VENNE 1931. Eygelshoven
Wel = WELTERS 1923. parochie Echt
Wel 2 = WELTERS 1926. Echt
Wel 3 = WELTERS 1968, Valkenburg
Wij = VAN DER WIJST 1985. Hoensbroek
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TABELLEN

I tot en met

Heide-toponiemen

TABEL I
HEIDE-TOPONIEMEN

Deze abel geeft een lipt van 67 hetde-topomemen. gfltgen m Zutd-Lfmburj
en buiten net gebied van de Graetheide en de Brunssummerheide. waarvan
de begrenzing op de Tranchotkaan wordt weergegeven De betreffende het-
de-topon temen worden m detail gelokaliseerd op de ftjuren 9.2.
9.19.

Ptateaurandheiden van het plateau van Sint-Pieter
1. Sint-Pieten- / F«r / Sint-Pteter
2. Kanner- / Str / Kanne

Plateaurandheiden van het plateau van Margraun
3. Reurfcens- / Str / Eijsden
4. Mescher- / Str / Mesch
5. Maerlanter-/Tra/Maartend
6. Breuster- / Tra / Breust
7. Tak- /Tn/Mheer
8 Banhotter/Top/Banhoh
9. Grote- / Str / Sint-Geertruid
10. De- (=Bemeler-)/Hil/ Bemeten
11. Plat- / Hil / Bemeten
12. t Hetje/ Hil /Bemeten
13. Roother- / Str / "t Rooth
14. Pape-/ Hil / Margraten
15. Kleine-/ TOP /Terblijt
16. Grote-/ Cla / Berg
17. Ambyer- / Tra / Amby
18. Rothemmer- / Str / Rothem
19. Meerssener- / Tra / Meerssen
20. Geulhemmer- / Str / Geulhem
21. Berger- / Cla / Berg
22. Grote-/Cla/Berg
23. Vilter- / Tra / Vilt

24. De grote-/Str/Sibbe
25. Koervers-/Str/Sibbe
26. Laam- / Str / Gerendal
27. De lieg- / Lem / Strucht
28. De hoeg- / Lem / Strucht
29. Ingber- / Str / Ingber
30. Reijmerstokker- / Str / Reijmerstok
31. Koe-/ Str / Hoogcruts
32 Banholter- / Str / Binholt

Heiden van het plateau van Landirade
33. Hoebender- / Tra / bij (het verdwenen gehucht) Houbender(strut)
34 Cnpoete-/Str/Crapoel
35 Hei|ennt*i/TOP/bi|Slenaken
36. Eper-/TOP/Epen
37. Looker- / Kad / Landirade

Heiden van het plateau van Vijlen
38. Conesser- / Str / Coctenen
39. Achter de-/ Ren / W o M w *
40. Folberc/Ren/Mamell»

Heiden van het plateau van Bahnehetde
41 Bochotaer- / TOP / Bochholu
42. Bane-/TOP/Bahneheide
43. Linkeni- / Fra / Stmpelveld

Heiden van het plateau van Ubachtberg
44. Eyser-/TOP/Eyi
45. Ribbel-/Str. SAN/Ubachiberg
46. Rljvel- / Str / Ubachtberg
47. Vrouw- / Ham / Ubachiberg
48 Moor- /Str /Eikenrade
49 Kleine- / Ren / Bemenrade
50. Hoogheet- / Tra / Benienrade
51 Pöschkem- / Ren / Hult
52. Spekholier- / TOP / Spekholi
53. Kahl-/TOP/Spekholi

Heiden van het plateau van Rode
54. Bleijer- / TOP
55. Chèvremonter- / Str
56. Pannet-/TOP/Horbach
57. Heyde / Hal / Horbach
58. Fortter- / TOP / Urtfeld

Heiden van het plateau van Schimmen
59. Heiveld / SAN / Bunde
60. 't Hetje / Das / Raar
61. Heiland / Str / Ulettraten
62. Pere- / SAN / Schimmen
63. Schutte- / Str / Klimmen
64. Heijhof/Hal/Hulsberg
65. Herteken / Hal / Spaubcek

Heiden van het plateau van Doenrade
66. Thuller- / Str / Thul
67. Herberg / Str / Amstenrade
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Heerdgang-indicatieve toponiemen

Overzicht 2.1 Veeverzamelplaatsen. 2.2 Veedriften (primaire en secundaire),
2.3 Beweide territoria, 2.4 Valders en andere veekeringen, 2.5 Oriëntatie- en
rustpunten, 2.6 Drenken.

TABEL 2.1
VEEVERZAMELPLAATSEN IN NEDERZETTINGEN

Toponymisch aanwijsbaar als "dries" in de nederzettingen Catsop, Colmont,
Holtum (zie hoofdstuk 2) en als "bies(t)" in Berg, Gemmenich, Heythuysen,
Moelingen, Schimmelt, Schinveld en Sint-Martens-Voeren (zie hoofdstuk 3).
Kartografisch aanwijsbare driehoekige, spoelvormige of smal rechthoekige
dorpspleintjes in de nederzettingen (volgens de Tranchotkaarten): Arends-
genhout, Banholt, Bahneheide, Cadier en Keer, Heijenrath. (volgens de
Kuyperkaarten): Guttekoven. Bergenhuizen, Bochholtzerheide, Eygelshoven,
Groot Haasdal, Woelen en (volgens kadastrale kaarten) Trintelen (Cuy).
Ikonografisch aanwijsbare dorpspleintjes met toebehoren in Heer (Hek) en
Frimerjum (Hek).

Het toponiem "maar" of "meer", in de betekenis van een grote poel op een
dorpsplein, Is eveneens indicatief voor een dorpsplein. Maar-toponiemen
worden vermeld In tabel 4.1.

TABEL 2.2.1
PRIMAIRE VEEDRIFTEN

Uit het toponiem Is de (voormalige) heerdgang direct afleidbaar

Collectief-aanduidingen. Den Dreef / Borgharen / Str. Herderstraat / Echt /
SAN, Schepersweg / Herten / SAN, Schcpersweg / Ubachsberg / Ham, Sche-
persgats / Steln / SAN, Heggerdrlft / Schinnen (Hegge) / SAN.

Veeroutes. Veewegen of -straten komen momenteel (zie SAN) voor in de
gemeenten Slttard, Meerssen, Geleen, Beek, Landgraaf (Ubach over Worms),
Valkenburg (Berg), Schinnen, Schin op Geul, Stein (Nattenhoven), Herten,
Ubachsberg, Elsloo, Ondcrbanken, Linne, Sint-OdiliËnberg en Montfort.
Heerdstraat / Echt / SAN; onder de talrijke "Heerstraten" of "Heerwegen"
schuilt mogelijk nog een aantal afgesleten "Heerdwegcn" (heerd = kudde).
Dit vereist nader onderzoek.
Voor Blcsroutes (Bles = biest = koe) vergelijke men hoofdstuk 3.

Koewegen en hun synoniemen. Koewegen of -straten komen momenteel (zie
SAN) voor in de gemeenten Valkenburg (Terblijt). Landgraaf (Schaesberg),
Schinveld, Obbicht. Maastricht. Stein (Meers en Nattenhoven). Hoensbroek,
Kerkrade. Born, Eijsden (Rijckholt). vroeger onder andere ook in de gemeen-
ten Bochholtz / Fra. Schinnen (Puth) / Str, Eygelshoven / Str, Gronsveld /Jas.
Maarland / Jas. en Heugem / Str. Synoniemen zijn. Koedreef / Amby / Str. Rin-
dergats / Vaals (Wahlwiller) / SAN, Kalverstraat / Wahlwiller / Str, Kaversjtraot
/ Gronsveld /Jas, Pinckenstege / Berg en Terblijt / Cla. en Koevaart / Elsloo /
SAN.

Overige "vee + weg"-toponiemen: Schaapsweg / Schinnen (Puth) / Str.
Schaapsweg / Sint-Odiliènberg / SAN. Schaapsweg / Vlodrop / SAN. Geiten-
weg / Nuth / SAN. Mettestraat / Hoensbroek / SAN. Paardsweg / Brunssum /
SAN. en Gansbaan / Meerssen / SAN.

TABEL 2.2.2
SECUNDAIRE VEEDRIFTEN

Uit de naam is indirect de heerdgang afleidbaar. Onder deze categorie vallen
de Mestwegen (zie hoofdstuk 6). "Holle" en "brede" wegen zijn door hun
kenmerkend profiel en breedte ideale veedriften. Beide wegtypen zijn in to-
poniemen vastgelegd, maar in het kader van deze studie niet nader onderzocht

Haag-toponiemen; niet alle toponiemen waarin het element "haag" is opge-
sloten, duiden op een veekering. Mogelijk heeft een aantal betrekking op een
landweer, een wal beplant met struikgewas en voorzien van greppels. Deze

wallen bezaten een verdedigingsfunctie. Mogelijk is er een aantal haag-topo-
niemen in de onderstaande lijsten dat betrekking heeft op geïsoleerde
struwelen of op een door beweiding sterk gedegradeerd bos dat uit schraal-
land bestaat waarin struweel voor komt. In de onderstaande lijst is getracht
een aantal categorieën aan te brengen.

Haag-toponiemen; betrekking hebbend op wegen met een radiair verloop, dat
wil zeggen het dorpscentrum verlatend in de richting van een schraalland en
rond 1800 voorzien van hagen (volgens Tra)

1. Haagstraat / SAN / Sittard, gaat over in de Veeweg richting Graetheide
2. Haagstraat / SAN / Schimmen, vanaf Oensel richting plateaurand
3. Haagstraat / SAN / Reijmerstok, vanaf dorpskern met Puthof in de rich-

ting van schraalland op plateaurand

4. Heggenstraat / SAN / Schaesberg, vanuit kern richting (Brunssum-
mer)heide

5. Hagensweg / SAN / Schimmen, vanuit Klein Haasdal richting plateau-
rand

6. Hageweg/Str/Amby, vanaf Hagehof (= Tiendschuur) via Koedreef naar
de Ambyerheide

7. Heggerweg / Ham / Ubachsberg, aansluitend op Bredenweg richting pla-
teaurand met schraalland

8. Heggerweg / Str / Eygelshoven, richting graslanden langs de Anstel bij
Strijthagen

9. Langhaagweg / SAN / Stein, richting Graetheide
10. Kromhaagweg / SAN. Cuy / Eys, vanuit Overeys naar de Eyserheide

11. Haagweg / SAN / Limbricht, parallel met Veestraat richting Graetheide
12. Meyshagerweg / SAN / = Meisag / Tra / Munstergeleen. richting Honds-

kerk (zie hoofdstuk 6)

13. Haagstraat / SAN / Merkelbeek, gaat over in Groenhaagweg richting
gehucht Haag

14. Heggerweg / SAN / Spaubeek, richting gehucht Hegge

Haag-toponiemen; wegen met een niet-radiair verloop, gelegen aan de peri-
ferie van de nederzetting

1. Hageweg/ Str / Libeek
2. Hagerweg / SAN / Klimmen
3. Hegstraat / SAN / Munstergeleen
4. Hagenstraat / SAN / Sweikhuizen

5. Breede Haag / Schr, Jon / Munstergeleen
6. Lange Heggen / Str / Nuth
7. Langheck / Tra / Terwinselen

8. Langhaagweg / SAN / Stein
9. Onder die Cleene Hegge/V.V/Heer
10. Hekske / Spi / Nieuwenhagen

11. Haageinde / SAN / Nieuwstadt
12. Bij Trienke i g'n Hek / Goo / Ubach over Worms
13. De eerste haag / Str / Beek

14. Achter de eerste haag / SAN / Eijsden, Breust
15. Aan Hagengraaf / Str / Banholt

16. Lintjeshaag / SAN / Limbricht
17. Op Thelen haag / Str / tussen Banholt en Bruisterbosch
18. Smeets hage / v.H / Kanne
19. Aan Reintjes haag / Str / Terlinden
20. Vroomen Haag / Str / Vijlen

21. Aan Piet haag / Str / tussen Lemiers en Mamelis, nu huize "Piet Haan"

Haag-toponiemen; nederzettingen, gesticht op het einde van de veekering van
de drift, daar waar deze over gaat in het beweide schraalland (= einde neder-
zetting?), of gesticht op schraalland, waarin struweel voor komt

1. Wolfhaag / TOP / gehucht bij Vaals, richting Malensbos
2. Wolfhagen / TOP / gehucht bij Schinnen
3. Printhagen / TOP / Beek. Einzelhof bij Beek

4. Winthagen / TOP / gehucht bij Voerendaal
5. Hilleshagen/SAN/gehucht bij Vijlen
6. Nieuwenhagen / TOP / dorp bij Heerlen

7. Haagsittard / TOP / gehucht bi| Sittard
8. Haag / Schr / gehucht bij Munstergeleen

9. Hagenrode / TOP / oude naam voor Haanrade bij Kerkrade
10. Hainrade / TOP / oude naam voor Einrade. een boerderij bij Vaals
11. Hegge /TOP /gehucht bij Nuth
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12. Haag/Kuy/gehucht bij Douve en Merketwefc
13. De H M f c e n O w t » * * / TOP/ gehuchten ba.Kbmman
14. T e r t s e n / TOP /fhuchtb«i Geuite
15. Wehrtafen / TOP / Groot en Ktew Wehrhagen. gehuchten bij Wehr
16. Op d«H»^h©ff/Str/Bni«*K>fb*Mejchin voormalig heidejeoied
17. Hagenhof/Str / Amby. oude naam voor hoeve de Tiendschuur
18. Scri|Cha(«i/TOP/kuteethoeveb<|Terwin$«ten

HMg-toponiemen; vetdnamen in weidegebieden
I. De Heeg / Tra / Heer
Z Haagwilder / Cla / Berg

3. Die Hegge / Cla / Berg
4. Boven de heggen / Str / Reqmentok
5. Vaalserhaag/Str/Vaals
6. Bolderhug / Str / Riemst
7 Duyvelshaag / Str / Meerssen
8 Kathagen/TOP/Nuth
9. Achter de hegge / Str / Benzenrade
10. Dorenshaag / Str / Slenaken
II. Heckenbeemd/Str/Hocnsbroek

Haag-topomemen; veldnamen: akkercomplex, omgeven door een haag. of
weidegebieden, wurm stmweel voor komt
1. Dalder Haag/Tra/ bij Millen
2. Hagveld / Tra / bi| Millen
3. Haggen Veld / Str = Hagefeld / Tra / Ijzeren, tussen Ijzeren en Scheulder
4. HaagveW/Goo/Ubach over Worms

Haag-toponiemen; grensstruik aan de periferie van de gemeente?
1. Het Hagen doorstien / Jas / Gronsveld (= haagdoomtje?)
2. Het Haagen Doornsteen / Str / Heer. grens met Gronsveld (= I)
3. Hagedoom / Ken. SAN / Geuite
4. Hagendoorn / SAN / Amstenrade

Haag-toponiemen; overige haag-toponiemen
1. Molenhaagweg / Str / Reijmerstok, tussen Reijmerstok en de molen langs

de Gulp
2. Zomerse Haag / Str / Sittard, langs de Veestraat
3. Huskens hegge / Str / Heerlen, tussen Heerlen en het gehucht Husken
4. Pisheggen / Str / Ijzeren
5. Mensheck / Tra / tussen kasteel Strijthagen en de Anstel
6. Konijnshagen / Str / Gronsveld. tussen de Tnchter- en Berteberg
7. Wijngaardshage / SAN / Oirsbeek
8. Jonge Hagen / SAN / Mheer
9. Eyckhagen / SAN / Schaesberg
10. In de Vinck hage / V.V / Heer
11. Aan de Viest Heggen / Str / Klimmen, ten noordwesten van Overheek
12. In de Volegs Hegge / Str / Wijlre, ten westen van de Wrakelberg

Eind-toponiemen; de aanduiding van de lokatie van de onderstaande eind-to-
poniemen is gebaseerd op topografische kaarten, daterend uit het begin van
de negentiende eeuw (Tra en Kuy)
1. Hoebendereind(straat) / Schr / Munstergeleen
2. Kuileneinde / SAN / Meerssen, einde van de bebouwde kom, richting

plateau
3 Op 't Indsje / Reijmerstok. café, gelegen op het einde van de bebouwde

kom. richting plateau
4. Op 't Indsie / Cadier en Keer / als nr 3 en Einderweg / SAN / richting

plateau
5. Einde / Bea, Kuy / Heerierheide / gehucht aan het noord-einde van de

bebouwde kom
6 Aan de Einden / Str / Eygelshoven, noordoost-einde van de bebouwde

kom
7. Het Einde en Einderkoolhof / Str. SAN / Puth. zuid-einde van de bebouw-

de kom
8. Aan Schuileneinde / Str / Schinnen
9. Aan 't Eind / Str / Nieuwenhagen
10. WoKeynde / Str / Beek. noordwest-einde van de bebouwde kom, rich-

ting heide
11. Het Einde / Str / Elsloo. Catsop. zuid-einde van de bebouwde kom.

richting ptetMu
12. Br^stnat)/SAN/Ge»e^noonlw«t-eindt van de bebouwde kom.

• ij i i i • fai • * ' •*

ncnong nviw
13. Schetterend / SAN / Roosteren, zuidwest-deel van de bebouwing
14. Oeveretnd/ SAN ' Roosteren, noordoost-emde vin de bebouwde kom
5S. Keeretnd / SAN / Stem. zuid-einde van de bebouwde kom
16. Houtereind / SAN / Stem. west-einde van de bebouwde kom
17. Heerser Eind(straat) / S A N / Stein. Meers, noordoost-einde van de be-

bouwde kom
18. Gen einde / SAN / Itteren. voormalig einde van de bebouwde kom
19 Emd(itraat) / SAN / Sint-Geertruid. zuidwest-einde van de bebouwde

kom. richting heide
20 Buitenetnd / SAN / Sint-Geertruld. noord-einde van de bebouwde kom
21. Genemde(straat) / SAN. Kuy / Valkenburg, noordwest-einde van de

bebouwde kom met "tol"
22. Elnder(jtraat) / SAN / Wlnem. WaWwiller. ooit-eindc van de bebouw-

de kom
23. KHmmerseind / SAN / El|sden. ooit-einde van de bebouwde kom, rich-

ting heide
24. Elnd(straat) / SAN / Blngelrade, noord-einde van de bebouwde kom,

richting ichraalland
25. Einde(rstraat) / SAN / Hoensbroek. noordweit-einde van het gehucht

Kouvenrade, richting heide
26 Emd(erstraat) en Eind(stnat) / SAN / Schlnveld. noord-einde, richting

schraalland
27. Elnd(ttraat) / SAN / Jabeek. zuid-einde, richting plateau
28 Eind(weg) en Eind / SAN / Asselt. noord-einde
29 Bovenste Eind / SAN / Echt. zuidwest-einde
30 Nieuw Eind. verbasterd tot Nulland / Schr 2 / Kerkrade
31 West Eind / Dat / Meenten, noordweit-etnde van de voormalige be-

bouwde kom

Wegen naar beweide territoria Deze zl|n samengesteld uit de naam van een
beweid gebied en die van een route. Deze categorie toponiemen bestaat naar
alle waarschi|nli|kheid uit heerdgangwegen. Er zijn binnen het onderzoeksge-
bied vele tientallen voorbeelden bekend; de onderstaande ll|st ts exemplarisch
bedoeld; van elk type "beweid gebied" wordt een voorbeeld gegeven.
1. Broekweg / Meerssen / SAN
2. Beemderweg / Schlnveld / SAN
3. Engwegen / Valkenburg (Schin op Geul) / SAN
4. Weerdweg / Linne / SAN
5. Breulenstraat / Wijlre (Etenaken) / SAN
6. Weidenweg / Schinnen / SAN
7. Pasweg/Bunde/SAN
8. Heiweg / Meerssen / SAN
9. Hetjesweg (hitje = kleine heide) / Meenten / SAN

TABEL 2.3
BEWEIDE TERRITORIA

Tot deze categorie behoren samenstellingen, opgebouwd uit een naam van
een "grazer" en die van een gebied, bijvoorbeeld "Koeweide".
Uit de toponiemenvoorraad van het gebied van onderzoek zijn in deze tabel
die samenstellingen ondergebracht, die zijn opgebouwd uit een deel dat de
naam van een gedomesticeerde herbivoor in houdt, gevolgd door een deel
dat een gebied voorstelt, dat wordt gekenmerkt door een bepaalde geomor-
fologische hoedanigheid en een vorm van agrarisch gebruik door onder andere
beweiding Van deze categorie zijn tientallen voorbeelden uit de toponiemen-
voorraad bekend. De onderstaande lijst geeft voorbeelden, gerangschikt
volgens de soort herbivoor.

Met "koe" (of een synoniem daarvan) zijn samengesteld: -weide, -broek,
-beemd, -bos, -kamp, -del, -berg, -heide en -dries.
Met "schaap" (of een synoniem daarvan): -broek, -del. -weide, -dries, -berg en
-aard.
Met "paard" (of een synoniem daarvan): -broek, -weide. -kamp. -dries en -griend.
Met "varken" (of een synoniem daarvan): -broek, -weide, -del, -dries, -weerd,
-groes en -heide
Met "gans": -broek, -weide, -dries, -akker en -berg.
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Koebergen; in geschreven bronnen valt de grote variatie op van de spelling
van het substantief "koe". In toponiemen is er sprake van diezelfde variatie.
Met het geomorfologisch element "berg" wordt binnen het onderzoeksge-
bied eerder een plateaurand bedoeld. Mogelijk zijn de onderstaande
"koebergen" van oorsprong plateaurandgraslanden voor rundvee.
1. Kooberg / Cadier en Keer. plateaurandheide en schraalland / Tra
2. Kooberg / Kanne. plateaurandheide en schraalland / Tra
3. Couberg / Sint-Geertruid. plateaurandgrasland / Tra
4. Cauberg / Valkenburg, plateaurand / TOP
5. Caberg / nederzetting op de plateaurand bij Maastricht / TOP
6. Cauberg / Vlijtingen / Hac

Namen van graslanden langs beken en rivieren
De in deze en volgende tabel opgesomde lijst van weidegronden is voorname-
lijk ontleend aan bestaande toponiemen uit het gebied van onderzoek; elk type
wordt summier omschreven wat betreft taalkundige variatie (fonetische va-
rianten van het grondwoord, pluralis- en diminutiefvormen), landschaps-
oecologische hoedanigheid (geomorfologische positie en historisch-agrarisch
gebruik), frequentie en verspreiding in het onderzoeksgebied.
Beemd (bant, band, beent, beempt, pluralisvorm: onder andere beenje, be-
nete); 's winters overstroomde graslanden in rivier- of beekdalen. Het
achtergebleven slib fungeerde als een natuurlijke bemesting, waardoor deze
graslanden relatief voedselrijk en produktief waren. Ze werden als hooilan-
den gebruikt en tot het moment van de hooioogst, traditioneel rond Sint-Jan
(24 juni), van beweiding uitgesloten. Daarna kon beweiding plaatsvinden. De
taalkundige genese van "beemd" uit "bi-hamede" (= omheind grasland bij ri-
vier) sluit hierbij aan. Beemd-toponiemen komen algemeen voor in het
onderzoeksgebied, maar beperken zich vrijwel tot de beek- of rivierdalen (zie
figuur 9.1).
Broek (brook, broeck, bruk. dlminutiefvorm: broeksken, breuksken); drassi-
ge graslanden met hier en daar bosrestanten, de zogenaamde broekbossen,
voornamelijk bestaande uit vee-resistente boomsoorten (onder andere els =
Alnus spec). De min of meer permanente moerassige toestand van broeken
vindt zijn oorzaak meer in kwel- of bronsituaties ter plaatse dan in stagnatie
van het winterse overstromingswater; broek-toponiemen komen ook op
hogere delen in het dal voor en bezitten een ruime verspreiding. In samenstel-
lingen valt de hoge frequentie op van de toponiemen "varkensbroek" en
"gemeentebroek" De karakteristieke ligging is aan de gemeentegrens. In de
meeste gevallen heeft het toponiem betrekking op uitgestrekte, weinig pro-
duktieve, extensief benutte weidegronden voor koeien en varkens, In
eigendom van de gemeente.
Ooi (oye, oo en o); rivierdalgraslanden; op basis van slechts vier attestaties in
Maastricht (V.B), Meersscn (Das). Amby (SAN) en Berg (Cla), meer met beem-
den dan met broeken verwant Taalkundig samenhangend met "ooi" is
mogelijk "ooiseling" ( kleine ooi?), in de betekenis van "met struikgewas
omgeven weide". Het toponiem Ocslingerstraat te Gronsveld (Jas, SAN) zou
met dit woord verband kunnen houden.
Ham; grasland bij rivier. Mogelijk "melkbocht", een verzamelplaats voor rund-
vee. Binnen het gebied van onderzoek slechts enkele attestaties Ham bij
Roermond (SAN), 't Hcmkc bi| Sint-Odiliènberg (Top) en Ham aan het rivier-
tje de Worm bij Korkrade (Top)
Brul (breul); i ivierdalgrasland. In het Rijndal is het toponiem algemeen. In het
gebied van onderzoek alleen langs de Geul bij Meerssen: Bovenste en Onder-
ste Breulen (Das) en bij Wijlre: Breulenstraat (SAN).
Eng (ing): laaggelegen en vochtig grasland, onder andere te Sittard (Str), Bruns-
sum (SAN) en te Schin op Geul (Lem).
Pas (paes, pesch, diminutiefvorm: peschelke); meestal in rivierdalen gelegen,
communaal beweide graslanden aan de periferie van de gemeente; "pascere"
= beweiden. Het toponiem komt voor te Itteren. Bleijerheide, Born. Bunde.
Geleen. Susteren, Valkenburg (Sibbe). Margraten (SAN). Houthem (Phi) en
Simpelveld (Fra)
Wcerd (weert); door dijken omgeven (?) rivierdalgraslanden. frequent langs
de Maas voorkomend. Ze vormden uitgestrekte weidegronden die 's winters
overstroomden.
Griend (greend); niet door dijken (?) omgeven, laaggelegen knotwilgenaan-
plantingcn. Na het beëindigen van deze vorm van hakhoutcultuur werd de term
griend ook gebruikt voor graslanden langs de Maas. die alleen gedurende de
zomermaanden konden worden beweid.
Groes (groos); op grond van slechts een tweetal attestaties in Gronsveld (Jas)
en Urmond (Sim) is alleen een karakteristiek "wild grasland" mogelijk.

Namen van graslanden op droge gronden
De in delen van toponiemen voorkomende landschapseenheden "berg" en
"hei" zijn droog gelegen, dat wil zeggen ze liggen buiten het overstromingsbe-
reik van de rivier en vaak op de plateaurand.
"Bergen" komen in het afgevlakte plateaulandschap van Zuid-Limburg eigen-
lijk niet voor. het zijn - geomorfologisch gesproken - plateauranden. Voor
zover deze steile hellingen voor akkerbouw ongeschikt en met bos of gras-
land begroeid waren, kwamen zij voor beweiding in aanmerking. Be-
weidings-indicatief zijn berg-toponiemen, wanneer zij zijn samengesteld uit een
deel dat een begrazer of een begrazings-resistente plantesoort in houdt, zoals
bijvoorbeeld Metteberg, Geitsberg (met = geit), Hamelsberg (hamel = gecas-
treerde ram), Boxberg, Kooberg en Kalverberg, respectievelijk te Bemelen
(Top), Heerlen (Str), Wijlre (Tra), Mesch (Str). Cadier en Keer (Top) en
Meerssen (Top), of Wagelerberg, Wrakelberg (wageler = wrakel = jenever-
bes), Ginsterberg (ginster = brem), respectievelijk te Ubachsberg (Ham) en
Mechelen (Tra).
Heide-toponiemen (hei, diminutiefvorm: hetje, hitje, hetteke) komen frequent
voor (zie tabel I); het zijn "wilde" graslanden, eventueel met dwergstruiken
en struweel begroeid. Geomorfologisch kan een drietal typen worden onder-
scheiden: plateauheiden, plateaurandheiden en plateaukopheiden, die
karakteristiek waren voor bepaalde delen van het onderzoeksgebied. Net als
in de overige delen van Noordwest-Europa is het heide-areaal dramatisch af-
genomen binnen Zuid-Limburg; de laatste restanten vormen, door hun
overweldigende soortenrijkdom, momenteel natuurreservaten. De heide
vormde tevens het laatste biotoop, dat door herders met kudden werd be-
weid.
Diverse Kreke-, Krekele- of Krikelbergen en -velden zijn eveneens als droge
schraallanden te karakteriseren. Hun betekenis is ofwel ontleend aan de veld-
krekel (Creticus campestris). een typische bewoner van droge schraallanden
met een opvallend geluid, ofwel aan de sleedoorn (Prunus spinosa). dialec-
tisch "kreke" of "krieke" voor de eetbare vruchten, die eveneens
karakteristiek is voor hetzelfde milieu.
Het toponiem Kreke(l)berg of -veld komt voor in Amstenrade (Top), Ter-
horst (Tra), Wijlre (Str), Cadier en Keer (Str). Eygelshoven (Str).
Nieuwenhagen (Str). Stein (SAN), Rothem (Str) en Ubachsberg (Ham).
Kamp (kemp, diminutiefvorm: kemke); met hagen of andere veekeringen
omgeven percelen, meestal onttrokken aan gemene gronden. Vermoedelijk
private ontginningen, van laat-middeleeuwse (?) oorsprong. Van de vele (meer
dan 300!) in het onderzoeksgebied gelegen kamp-toponiemen zijn er slechts
drie samengesteld met een grazer: een permanente beweiding door grazers
lijkt uitzonderlijk. Het toponiem kamp is in zoverre heerdgang-indicatief. dat
beweiding wordt uitgesloten.
Het element "wei" in toponiemen is betrekkelijk zeldzaam en waarschijnlijk
laat in gebruik gekomen; de huidige betekenis als omheind grasland, waarin
grazers worden opgesloten, sluit hierbij aan.
Het toponiem "veld", zeer frequent voorkomend, betekent oorspronkelijk
het buiten de akkers gelegen beweide deel van het dorpsterritoir, de latere
betekenis is "akkercomplex".
Aard; slechts eenmaal voorkomend in "Weeraard" te Kanne (v.H), dat moge-
lijk synoniem is voor "rammenweide", schijnt elders een type grasland geweest
te zijn (zie ÜNDEMANS 1946).

TABEL 2.4
VALDERS EN ANDERE VEEKERINGEN

Valder-toponiemen
1. Valderen/Hulsberg/Hom
2. Vouwerweg / Houthem / SAN
3. Vouwerweg / Sirard / SAN
4 Valderensveld / Geleen / Tra
5. Beuls Vauwere / Nieuwenhagen / Spi
6. Belvalderen / Nieuwenhagen / SAN
7. Volderstraat (dialectisch "vauwer"-straat) / Meerssen / SAN
8 Valderensweg / Doenrade / SAN
9 Vauwerstraat / Born / SAN
10. Valderstraat / Stein / SAN
11. Valderenstraat / Geleen / SAN
12. Vauwere / Mechelen / naam van hotel
13. Vauwerhofstraat / Schimmen /SAN
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14. Aan het Valderen/Heer/V.V

15. Vofelvaktervn / Brunssum / SAN
16. Valderen / Kanne / v.H
17. Bnblder/Swalmen/Ger
It Aan het Valderen / Maastricht (Heufem) / SAN
19. Hontsvalderen/Swaknen/Gar

VakJer-synontemen klap. varen, grindet. stege! en gaar
I. Klapstraat / Eteraken / SAN

1 Kleine Rap / Heiienrath / naam voor een huts aan de Nederlands-Bel-
gische grens

3. Gaarstraat / Roosteren / Str
4. Smeeugeerkensweg / Nuth / SAN (geerke = diminutiefvorm van gaar)
5. Achter de garen en Garensveld / Rosmeer / SAB
6. Struckvaren / ümbncht / SAN
7 Vïlgair / Vlodrop / Str
8 Collegaarweg / Sibbe / SAN
9. Aan het varen / Wessem / San
10. Varenbeukerweg / Heerlen / SAN
I 1 . Gevaren / Swalmen / S A N

12. Keulenergryndel / Simpelveld / Fra

13. Kroepgryndel / Simpelveld / Fra

14 Heigrindelweg / Heerlen / S A N

5S. Veltpoort / Swalmen / Ger

16. Barner en Barnerweg / Klimmen / S A N

17. Slagboomsweg / Nu th / S A N

18 Slagboom / U rmond / Str

19. Stiegel/ Eifsden / S A N

20. Stegel / Kanne / « H

21 . Koyestegelgats / Hoensbroek / Bea

2 1 Stegelstraat / Nuth / S A N

23. Stegelenhof en -straat/ Schmnen / S A N

24. Stegelbroekweide / Evgelshoven / Str

TABEL 2.5
ORIËNTATIE- EN RUSTPUNTEN IN HET LANDSCHAP

Niet-levende (grens)markeringen: grensstenen, -heuvels, -palen, -kruisen
en -galgen
1. Op de blauwe steen / grens Nuth-Wijnandsrade / Kuy
2. Schonen steyn(weg) / grens Meerssen-Geulle / SAN
3. Langensteen / grens Mheer-Reijmerstok / Tra
4. Aan de Greune Paol / Urmond / Str
5. Aan de Paol / Eijsden / Str
6. Op de galling / Margraten. op de gemeentegrens / Hel
7. Marie Vliegen galling / Kanne / Str
8. Aan t Gericht (op de Cajersberg) / Heer / V.V
9. Boven het Gericht / Berg en Terblijt. op de gemeentegrens / Cla
10. De Gerechten / Aalbeek / Rae
11. Gericht(straat) / Stein / SAN
12. Galgenveld / Hoensbroek / Bea
13. Galgenboomke / Schaesberg. op de gemeentegrens / Jon

Solitaire bomen op wegkruisingen en op gemeentegrenzen, per soort
gerangschikt
Eik (Quercus spec.)
1. Aan het Eikske / grens Eys-Wahlwiller / Str
2. Tomeik(erweg) / grensboom bij een tamme (= aarden heuvel) / Geleen

/ SAN / Schr

3. Eyksken(sweg) / grens Geulle-Elsloo / SAN
4. A gen Eikske / grens Sint-Geertruid-Herkenrade / Str
5. Gen Eikske / grens Margraten-Wijlre / Hei
6. Eikske / Vilt / Dui
7. Henoghs Eyk / Tra
8. Eikske/Schaesberg/TOP
9. Aan de knabben Eik / Sittard / Str
10. Weg onder de Eiken / Vaals / SAN

Linde (TiMa spec.)
1. Aan deunde/ grens Born-Nieuwstidt / SAN
2. Aan de Unde / Schmnen (Puth) / SAN
3. Mheerelir>d|e grens Mheer-Noorb««k / Str
4. Meuleberg linde / Heerlen / Tra
S Soomheründe/S-npeNeW/Tra
6. Eyser linde / Eys / Cuy
7. A ienLmg en Lindestraat/Vaals/SAN
8 A gen Ling / grens Rimburg-Ubach over Worms / Goo
9. Kleme Lmde/Vjlkenburg. grens Berg-T«rWt|t/SAN, Cla
10. Lind|e / Kanne / v.H
11. Teriinden /gehucht bi| Banholt / SAN
12. Aan de Rumpen Linde / Brunssum / Str

Notenboom (Juglani regta)
I. Aan Noteboomken / Benienrad* / Str
1 Aan de Noot / Vaals / SAN
3. VUdnus / Kerkr.de / Tra
4. Notelaar /Kanne /v.H

Kers (Prunus avium)
1. Kersboomptesweg/Simpelveld/SAN
2. Aan de Keersboom/ Heer/ VV
3. Denkersboom / Mirgraten / Tra
4 Kerstboom (!)/Ub»chiberg/H»m

5. AandeKeerteboom/Berg/Oa

Peer (Pvrut communis) en mispel (Mespllui germantci)
1. Aan het Peerboomken/Eyt-W.hlwlller/Str
2. Peerboom/Voerendaal/Str
3. Aan den Mispelenboom en Miipetboom / grens Buchten-Holtum / SAN,

Hou

Vlier (Sambucus nigra). dialectisch: heulenter (vergell|k het Duitse Holunder)
1. Gruen Huelenter / Berg / Cla
2. Op de Heulendcr / Brunssum / Str
3. Aan het Heulenteerken / Riemst / Str

Beuk (Fagus sylvatica), jeneverbes (Junlperu» communlj). berk (Betula spec.)
en es (Fraxinus exelsior)

1. Aan de Beuk / Nleuwenhagen / SAN
2. Beukenboom(sweg) / Sittard / SAN
3. AandeBoeck/Bcrg/CIa
4. Op den Wachtboom / Rimburg / Str
5. Aan de Bircken / Geulle / Ken
6. Berkelaar /Echt /TOP
7. Isschendael en Eysendalse weg/ Meerisen / Str, SAN
8. Esschendlek / Geulle / Ken
9. Eschberg/Vaals/SAN

Niet specifiek genoemde solitaire boomsoorten
1. Op den Hoogeboom / Beek (Groot Genhout) / SAN
2. Aan het Boomken en Boomkensweg / Eijsden / SAN, Str
3. Aan de 19 Buim / Vilt / Dui
4. Aan de korte boom / Margraten / Hel

TABEL 2.6
DRENKEN

De namen voor drenken worden uitvoerig besproken In hoofdstuk 4
(zie tabel 4)
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Bies(t)-toponiemen

TABEL 3.1
BIES(T)-TOPONIEMEN BINNEN HET ONDERZOEKSGEBIED

Terr i tor ia binnen de nederzetting

1. O p de Bies / Berg / SAN, Cla / to t een pleintje verbrede straat, waaraan
(vroeger) kerk. poel en waterput

2. Op de Bies (Byes) / Schimmen / SAN, Tra, Kuy / verbrede straat met
een voormalige waterloop, een poel en een valder

3. Op de Bies / Heythuysen / SAN, TOP / plein met kerk, van waaruit de
Biesstraat vertrekt

4. A gen Bies / Schinveld / Bos / pleintje met poel in de kern van Schinveld

5. Op de Bies / Moelingen / Boi / pleintje, van waaruit de Bijsstraat / SAB /
vertrekt naar graslanden langs de Voer

6. O p de Bles / Sint-Martens-Voeren / Boi / pleintje aan de rand van het
dorp

7. A gen Bies / Gemmenich / Boi / met Biesweg / Boi / de ligging wo rd t niet
vermeld

8. De Bies / Valkenburg / W e l 3 / de ligging wo rd t niet vermeld

Terr i tor ia buiten de nederzetting

9. Blesland / Maastricht / SAN. Tra / graslanden langs de Jeker
10. Biesweyde / Hoensbroek / Meu / de ligging word t niet vermeld
11. Blesweien / Roosteren / Str / graslanden langs de Maas

12. In de Biesseweide / Valkenburg / W e l / de ligging word t niet genoemd
13. In ' t Blesveld / Nljswlller / Str / de Biesweg vormt de verbinding met

Nljswlller (zie figuur 3.2)

14. Blesveld / Someren / A A
5S. Biesberg / Eys / Cuy / droog schraalland op de plateaurand
16. Biesenberg / Ulestraten / Str / deel van de plateaurand in gezelschap van

Kalverberg
i A~* D/issenoe'rwi|de'n / aweikhüizen / Mr / graslanden langs de (jeleenbeek

18. Biessenderbos / Sweikhulzen / Str / plateaurand bij nr 17
19. Bieszender Feld / Höngen / Tra /einde van de Viehstrasse. omgeving van

Kooland

20. Blesebruk / Kanne / v.H / broekland langs de Jeker

Routes
21. Blesstraat / Brunssum / SAN / deel van het traject tussen het dorpsplein

en de Brunssummerheide
22. Blesscraat / Heythuysen / SAN / verbinding van het dorpsplein "Op de

Bles" met graslanden langs de Tungelroyse beek (vergelijk hierboven
nr3)

23. Blsseweg / Nuth / SAN / verbinding tussen de kern van Nuth en de Hel-
lebroekerbeemden

24. Biesweg / Bochholti / SAN, Tra, Kuy / verbinding van de kern van
Bochholtz met de periferie van de gemeente, deels een holle weg

25. Biessenweg / Geleen / SAN / verbinding van Geleen met de Biessenhof
in het dal van de Geleenbeek

26. Bisweg / Homburg / Boi, Hal / gehucht in weidelandschap
27. Biesenweg / Maastricht / SAN, Tra / langs de Maas

28. Biesenwal / Maastricht / SAN, Tra / langs de Maas bij nr 27
29. Blezengats / Hoensbroek / Bea / de ligging wordt niet genoemd; gats =

steeg, waarschijnlijk identiek met Biesegats / Wij / in broekland en in ge-
zelschap van Koeiweg

30. Biesweg / Nijswiller / SAN, Tra / verbindt Nijswiller met Biesveld (zie
figuur 3.2)

31. Biesweg / Born / San, Kuy, Tra / verbindt Oud Roosteren met graslan-
den langs de Maas en met Biesweien (vergelijk hierboven nr 11)

32. Biezenstraat / Beegden / SAN / verlengde van de Schepersstraat
33. Biesserstraat / Geulle / SAN, Kuy, Tra / deel van de verbinding Geulle en

graslanden langs de Maas

Met de naam voor een "water" samengesteld
34. Byesseborn / Berg / Cla / aan de gemeentegrens op plateau (identiek met

nr 35?)
35. Biesemaar / Berg / Cla / ma»r = pod

36. Beesepoot/Eijsden/ SAN / in het Maasdal

37. Bissebeek / Nuth / TOP / beekje in weidelandschap

Overige Bies(t)-toponiemen
38. Aen Bisfalder / Swalmen / Ger / valder = klaphek

39. Bvstmael / Berg / Cla / aan de gemeentegrens op plateau, maal = grens
(vergelijk hierboven nr 34)

40. Op ene Biestert / Raren / Boi / aard = graasplaats

41. Bissen / Mechelen / TOP / gehucht bij Mechelen in een komvormig dal,
omringd door bos

42. Biesen / Höngen / TOP, Tra / gehucht bij Höngen
43. Biessenhof / Geleen / A.A / geïsoleerd gelegen hoeve in het dal van de

Geleenbeek
44. Biessenhof / Nagelbeek. Schinnen / Schr / geïsoleerd gelegen hoeve in

het dal van de Geleenbeek

45. Biessen / Limmel / Schr / laaggelegen kasteeltje, nu "Bethlehem"
46. Viestheggen / Klimmen / Str / veldnaam, een veekering?
47. Pisheggen / Sibbe / Str / veldnaam (= Bisheggen?), een veekering?

48. Besebrucken / Heer / V.V / veldnaam, veebrug of broekland

TABEL 3.2
BIES(T)-TOPONIEMEN BUITEN HET ONDERZOEKSGEBIED

Territoria binnen de nederzetting
1. Biest / Weert / SAN / stadsdeel van Weert aan de buitenzijde van de

stadswal

2. Bies / Venray / Sand / stadsdeel van Venray aan de buitenzijde van de
stadswal

3. Biest / Tilburg / TOP / gehucht ten zuidwesten van Tilburg

4. Biestheuvel / Hoogeloon / Deb
5. Biesheuvel / Almkerk / TOP / gehucht in weidelandschap bij Almkerk
6. Biesheuvel / Deurne / TOP / gehucht in weidelandschap bij Deurne

/. Biezenheuvel / Eindhoven / TOP / gehucht in weidelandschap bij Eind-

hoven

8. Biesheuvel / Kaatsheuvel / Ren 2 / gehucht in weidelandschap bij Kaats-
heuvel

9. Biesdonk / Breda / TOP / stadsdeel van Breda
10. Biesdonk / Teteringen / Bui / de ligging wordt niet genoemd
11. Biesdonk / Heusdenhout / Bui / de ligging wordt niet genoemd

12. Beswerd / Feerwerd / TOP / gehucht op terp bij Feerwerd

Territoria buiten de nederzetting
13. Beestenveld / De Rips / TOP / veldnaam in voormalig heidegebied
14. Biestvelden / Eindhoven / TOP / veldnaam in rivierdal, daarin het gehucht

Biezenheuvel

15. Biesvelden / Asten / TOP / veldnaam in voormalig heidegebied
16. Beesbosch(weg) / Neeroeteren / SAB / veldweg in heidebosgebied
17. Biesbosch / TOP / voormaliggetijdengebied aan de monding van de Maas

18. Biesbosch / Hilvarenbeek / TOP / veldnaam in heidelandschap
19. (de) Bieskampen / Tiel / TOP / veldnaam in weidegebied

20. Biesekamp(weg) / Bochholt (B) / SAB / straatnaam
21. Biesthoek / Uden / TOP / veldnaam in voormalig heidegebied aan de

gemeentegrens

22. Biesberg / Aken / voormalig heidegebied, nu natuurreservaat
23. Bieshorst / Zutphen / TOP / Einzelhof in weidegebied
24. Biesweerd / Swalmen / TOP / veldnaam in rivierdal

25. Beestemars / Olst / TOP / veldnaam in moerasgebied
26. Biesselt of Bijsselt / Mook / TOP / gehucht in de heide van Mook
27. ('t lage) Bijssel / Nunspeet / TOP / veldnaam in weidelandschap
28. Biesakker / Deb

29. Biesdries / Deb
30. Biestveld / Deb
31. Biestveld / Deb
32. Biestvelden / Deb

33. Biestveld|e / Deb
34. Biesemaet / Gij / Oostkerke/ maat = made = moerassrg weideland
35. Biesemedeken / Gij / Hondschoten / (vergelijk nr 34)
36. Bieseussele / Gij / Londerzeel / eeuwsel = euzel = door bossen of schaar-
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hout ingesloten weide
37. d Bies euzd / G j / Noorderwijk
38. Biescusd/Gij/Leest
39 B^sheusels / Gij / Merchtem
40. Bies eussele / Gij / Grimbergen

41. Bies eussets / Gi| / Nederokkerzeel
4 1 & « eusset / Gi| / UlckeJ
43. BieseuseJ / Gi| / Stnt-Jons weert
44. Biesenpasch / Gi| / Sambeek
45 Bisweide / Grubbenvorst / SAN / laaggelegen weidegebied
46 Biesdeel / Deurne / SAN / straatnaam in de voormahge heide

Routes
47. Biestraat / Gilze / TOP / eindigend in De Besterd (vergelijk hierboven nr

43)
48. Biesestraat / Dilsen / SAB / tussen het gehucht Rothem en de heide, zij-

straat van de Veeweg
49. Bieststraat / Hasselt-Rapertingen / SAB / hoofdstraat in het dorpscan-

trum
50. Bieststraat / Heusden-Zolder / SAB / als nr 47. voerend naar beekdal-

graslanden
51 Biesweg / Lanaken-Gellik / SAB / als nr 47. voerend naar voormalig hti-

degebied
52. Biezenstraat / Beringen. Paal / SAB / aan gemeentegrens, parallel met

Dreefstraat
53. Bijsstraat / Riemst, Vlijtingen / SAB. Hac / veldweg
54. Biezenstraat / Hasselt. Runkst / SAB / veldweg
55. Beisstraat / Hoessdt / SAB / vanuit kern van Oud-Hoesselt naar gemeen-

tegrens

Met wateraanduiding
56. Bieskuil(straat) / Kortessem / SAB / poel langs een weg. de straat is het

verlengde van de Bissemerweg
57. An der Beismar / Dit / (mar = maar = poel) de ligging wordt niet ge-

noemd
58. Biesput / Aardenburg / TOP / poel in grasland bij het gehucht Eede
59. Biesputten / Someren / SAN / straatnaam in (voormalig) laaggelegen

heidegebied

Overige
60. de Biesterij / Rijssen / TOP / Einzelhof in weidelandschap
61. Biessum / Delfzijl / TOP / terpdorp (= biesheem!)
62. Biesem(straat) / Heers. Mechelen-Bovelingen / SAB
63. Bissem / Kortessem / SAB / gehucht
64. Biezele / dorpje in West-Vlaanderen
65. Ter Biest / Sint-Truiden / SAB / gehucht ten noorden van Sint-Truiden
66. Aide Biesen / Bilzen / SAB / in 1220 gesticht op Bieseveld, een komvor-

mig dal met bron
67. Beeste Egge / Ossesluis / TOP / veldnaam in weidegebied
68. Bieshaar / Amersfoort / TOP / stadswijk van Amersfoort
69. Biesplanken / Overloon / TOP / veldnaam in weidegebied
70. Biesthof / Hoogeloon / Deb
71. ter Biest / Sta / hoevenaam
72. de Biest (= de Bist) / Sta / hoevenaam

TABEL 3.3
BIESTER-TOPONIEMEN

1. De Besterd / Gilze / TOP / gehucht in weidegebied bij Gilze
2. Besterd(straat) / Bilsen / SAB / vanuit kern van Grote Spauwen naar ge-

meentegrens
3. Besterd/Tilburg/TOP/stadsdeel
4. de Biesters / Aalst / Deb / weiland
5. 't Beester / Aalten / TOP / gehucht in rivterlandschap

TABEL 3.4 &
WEZE-TOPONIEMEN ( IN DE BETEKENIS VAN DE PLANT?)

1. Da BtoMn / Optoo / TOP / ontjinmngsgebied in de Peel
2. De Biezen / Bameveid / TOP / veldnaam in weidelandschap bij rivier
3. Biezenbruf / Vianan / TOP / brug bt| Vianen. richting gehucht Hooge

Biezen
4. Biezendijk / Vianen / TOP / dijk bi| het gehucht Hooge Bieten
5. Riet- en BteienveW / Klundert / TOP / niet-bedijkt land
6. Hoge Bieienplaat / TOP / veldnaam in de Biesbosch
7. Biezenmortel / TOP / veldnaam
8. Bieienpolder / Oostburg /TOP/ oude polder langs do Biazenkreak (ver-

gelijk hieronder nr 13)
9. Biezenstraat / Genk / SAB/ In nieuwbouwwijk In gezelschap van Rietlaan

en dergeli|ke
10 Bietenstraat / Maaseik. Neeroeteren / SAB / In nieuwbouwwijk
11. Bieienweg / Neerpelt / SAB / in nieuwbouwwijk In gezelschap van Hulst-

straat en dergeh|ke

12. Biezenstraat / Overpelt / SAB / In nieuwbouwwijk In gatelichap van
Buntgrasstraat en dergelijk*

13. Biezen / Oostburg / TOP / gehucht In de Blezenpolder
14. Biezen / Arendonk / TOP / gehucht in moerassig laagland bl| de Blezen-

loop
15 De Biezen / Gtmert / TOP / gehucht In laaggelegen graslanden
16 De Biezen / Dongen / TOP / veldnaam in laaggelegen graslanden
17 Biezengoren / Bitdel / TOP / veldnaam in laaggalagan graslanden
18 Biezenkuilen / Kalmthout / TOP / ven In da Kalmthouua helda
19. Biezenloop / Veghel / TOP / sloot langs kanaal
20 Biezenloop / Smt-Oedenrode / TOP / sloot in laaggelegen gmilmden
21. Biezenloop / Baarle-Nassau / TOP / beekje In laaggelegen grailanden
22. Biezenloop / Arendonk / TOP / baek|e In laaggelegen grmlandan
23. Biezankreek / Sint-Kruis / TOP / kraak in oud polderlandichap (vorge-

lijk hierboven nr 8 en 13)
24. Biezenmortel / Helvolrt / TOP / gehucht ten westen van Helvolrt
25. Biezerven(weg) / Someren / SAN / straat in (voormalig) Peellandschap
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PTDrenk-toponiemen

TABEL 4.1
MAAR-TOPONIEMEN

1. Termaar / TOP. Hei / plateaunederzetting bij Margraten met poel. de
"Marekoul" of "Bauerkoul", put en linde op een driehoekig dorpspleintje

2. Termaar / TOP / plateaunederzetting bij Klimmen
3. Mheer / TOP / plateaunederzetting bij Noorbeek
4. Meer / SAB / plateaunederzetting, met het gehucht Val tot "Valmeer"

samengevoegd
5. Mheer / SAB. Hac / Vlijtingen. dorpsplein met zouw
6. Rosmeer / SAB, Lux / plateaunederzetting
7. Peerdsmeer / SAB / Genk. straatnaam
8. Wiemismeer / SAB / plateaunederzetting
9. Meer(land) / SAB / Opkanne. aan voormalig dorpspleintje "Op de Dries"
10. Meer(straat) / SAB / in de oude kern van Paal in gezelschap van Dries-

straat en Baandriesstraat
I I. Meer(straat) / SAB / Lindel (Overpelt), in het centrum van Lindel
12. Op de Meer / SAB / Grote Spauwen, verlengde van Biesterdstraat
13. In gheen Meer / Cla / Terblijt, buiten de kern
14. Op de Meer / SAN / Itteren, in de oude kern
5S. De Meerkoel / Cla / Berg. mogelijk identiek met nr 13
16. Mercwegske / Wel / Echt, de ligging wordt niet genoemd
17. Meerewegske / San / Roosteren
18. Meerstraat / SAN / Bunde, buiten de kern
19. Meerveldweg / SAN / Grevenbicht
20. De Les Meer / Str / Borgharen. buiten de kern
21. De Maar. Oude Maar, Korte Maar. Maarzijde / SAN / in de oude kern

van Onderspckholz
22. Maar(veld) / SAN / Kerkrade, in de kern van Kerkrade
23. Maar / Har / Bruisterbosch, pleintje in de oude kern
24. In de Maar / SAN, Vro / Schinveld. binnen de kern
25. De Maar / SAN / Schaesberg, hoevenaam en straatnaam
26. Mareweg / SAN / Schimmert, zijstraat van "Op de Bies", een pleintje
27. Maar / SAN, Ren / Jabeek, dorpsplein met voormalige poel
28. Maercndaal / v.H, Str / Sint-Pieter. begraasd dal, waarin poel?
29. Maar / SAN / Bingelrade, in centrum met poel
30. Maarstraat / SAN / Brunssum. in de oude kern van Treebeek
31. Ingmacr / Qui / oude naam voor Ingber
32. Mereveld / Hou / Buchten
33. Borchtmeer / Kern / Montfoort
34. Smaelmacr / Kern / Sint-Joost
35. Maarland / TOP / nederzetting in het Maasdal
36. Vogelsmeer / Hac / Vlijtingen, veldnaam buiten de nederzetting
37. Mhereweg / Hac / Veldwezelt, buiten de nederzetting
38. Romaar / Bol / Lontzen, boerderij met twee poelen
39. A jen Maar / Boi / Welkenrath, dorpsplein met poel
40. Maarveld / Boi / Moresnet, boerderij

TABEL 4.2
POEL-TOPONIEMEN

1. De Poul / Hom / Heerlen, in het centrum
2. Bij de Poel/V.V/Heer
3. Aan Poelken / Jon / Sittard
4. Poel/v.H/Kannc
5. In het Poelken / Str / Eikenrade
6. Hoeve "De Peul" / Str / Noorbeek
7. Hofpoel en Hofpoelstraat / Str. SAN / Brunssum
8. Schone Poel / SAN. Cla / Berg. dorpspoel aan pleintje
9. Grote Poel / Bro / Klimmen, dorpspoel aan pleintje
10. Meesepool / Goo / Ubach over Worms, dorpspoel op pleintje
11. Beesepool/SAN.Str/Eijsden
12. Crapoel / SAN / gehucht bij Gulpen (= kraaienpoel?)
13. Rabenpfuhl / TOP / Moresnet
14. Kranepool / SAN, Tra / voormalig ven in Brunssummerheide (= kraan-

vogel?)

15. Eendenpoel / Hou / Buchten
16. Endepoel/ Ken/Geulle
17. In de Endepoel / Str, Hei / Margraten, buiten het centrum
18. Den Endenpoel / Jon / Sittard
19. De Endepoel / SAN / Stevensweert
20. Endepoelsdijk / SAN / Echt

21. Aan de Eggelspoel / Jon / Sittard (eggel = bloedzuiger)
22. Paddepoel / Str / Ulestraten
23. Paddepoel / Str / Maastricht
24. Aan Heckske Poelke / Jon / Sittard
25. Kruispoel / Ham / Ubachsberg
Boileau (Boi) vermeldt voorts 19 poel-toponiemen in de Voerstreek.

TABEL 4.3
KOEL-TOPONIEMEN

1. Koulen / Bro / Klimmen / gehucht bij Walem
2. Op de coul / SAN / Grevenbicht
3. Op koulke/Jon/Sittard
4. In de Koel / Wel 2 / Echt
5. Kuil/v.H/Kanne
6. Koellweg / Str / Nieuwenhagen, aan de Heerweg
7. Kuilenweg / SAN / Elsloo
8. Keulsteeg/SAN/Beek
9. Kuilenstraat / SAN / Meerssen
10. Veldkuilstraat/SAN/Kerkrade
11. Aan de Eggelskoel / Str / Ophoven bij Sittard (eggel = bloedzuiger)
12. De Kwakskuilen / Str / Ulestraten (kwak = kwakker = kikker)
13. Swaluwekoel / Str / Sweikhuizen
14. Eindgekoul / Tra / Echt (eindge = pluralisvorm van "eend")
15. Dassenkuil / Str / Winthagen
16. Konijnskuil / Str / Eijsden
17. Hinnekuil / Str / Gronsveld
18. Hennekuil(straat) / SAN / Born
19 De Vossekuil / SAN / Heerlen
20. Vossekuil / Cuy / Eus
21. Vossekoul / Jon / Sittard
22. Leeuwekutls(weg) / SAN / Nuth
23. Haaskoul / Hou / Buchten
24. Molskuilkens(weg) / SAN / Geleen
25. Pieringkuil / Str / Schinveld
26. Veekoel / Hei / Groot Weisden, aan pleintje
27. Heerekuil / Str / Eygelshoven (heer = heerd!)
28. Heerkuil / SAN / Herkenrade
29. Herenskuil / Cuy / Eys
30. Roskuil / SAN / Sint-Geertruid (ros = paard?)
31. Verkenskuylen / V.V / Heer
32. Deurekuilke / Ham / Ubachsberg (deur = stier)
33. Dorkuil / Ham / Ubachsberg (dor = deur?)
34. Aan de Dorekuil / SAN / Hulsberg (dore = deur?)
35. Bockscoul / Jon / Sittard
36. Brummelekoel / Str. Phi / Houthem (brummele = braam?)
37. Bremskoel (Broemskuil) / Str / Houthem (brem of braam?)
38. De Groenkuil / Str / Wolder (groen van Kroos, Lemna spec?)
39. Roosecuyl / V.V / Cadier en Keer
40. Kerskoelen / Str / Benzenrade
41. Mergelskoel / mondelinge mededeling J Brouwers / Honthem / in de

Goudswei, kleine groeve
42. Mergelkuyl/Tra/Craubeek
43. Aan de Mergelkuyl / Str / Eckelrade
44. Mirregelskoul / Tra / Gangelt
45. Lenculen / Schr. Ja.. SAN / Maastricht (= leemkuilen)
46. Leymkoel/ Schr /Geleen
47. Leemkoelen / Str / Wahlwiller
48. De Leemkuil / SAN / Munstergeleen
49. Leemkoel / SAN / Schaesberg
50. Leimkoel / Dui 2 / Vilt
51. Leimkoel / Str / Meerssen
52. Leymkoul / Tra / Maaseik
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$3. Leemkufen / v.H / Karate
54. KMcoete/SAN/Nwuwenhagen
55. KleyVuile / Bea / Heerterheioe
56 Teegelkuyten / San / Roosteren
57 Zandkoel / Ham / Ubachsberg
58. Aan de Zandkuil / Wel / Echt
59. Sandkuyl / Hoo / Buchten
60. Kieskod / SAN / Schaesberg (kies = grind)
61. Steinkoul / Tra / Sinteren
62. Op de Steinkoul/Jon/Sittard
63. Aan de Steynkuyl / Hou / Buchten
64. Steenkoul / Cuy / Eys
65 Steenkuilen / Das / Meerssen
66 Yzerkuilen(straat) / SAN / Rothem
67. Koolkoel(erweg) / SAN / Heerlen
68. Wasserkoul / Tra / b<| Siturd op de Graethetde
69 Waterkoul / Bea / Heerlerheide
70. Dnnkkoel / Sir / Rei|merstok
71. Koelmaar / SAN / Schaesberg
7 1 Meerkoel/Cla/Terblijt
73. Zeekooien / Str / Brunssum
74. Langkoel / Str / Mheer
75. Preyekoil / Jas / Gronsveld (preie = kreng)
76. DePn|ekml/Str/Mesch
77. Vilderskuil / Ken / Rothem
78. Schinskoel / Str / Waubach (schinne = onder andere villen)
79. Menqeskuil / Str / Wahlwiller (mentje = diminutiefvorm van mand)
80 Manskoel (Mannscoul)/ Str. Jon / Siturd (= mandskuil?)
81 Maandelkoel / Str / Bemelen (maandel = mand)
82. Reiserkuilen(straat) en Reyserkuylen / SAN / Kerkrade (reiser = plura-

lisvorm van ri|S = ri|shout)
83 Rischkuil(erweg) / SAN / Bochholtz
84. Wolfskuilen(weg) / SAN / Vaak
85. Wolfskuyl / Ken / Geulle
86. WoKskoul/TOP/Gemmenich
87. Holzkuil / Str / Eygelshoven
88. In gen Bauerkoel / SAN / Termaar (bawwer = vawwer = valder?)
89. Veldkuil(straat) / SAN /Kerkrade
90. Virth Koule / Tra / Millen, aan de weg naar Virth?
91. Trichterkoul / Vro / Schinveld, aan de Trichterweg?
92. Buchterkoul / Hou / Buchten
93. Maascoul / SAN / Grevenbicht, bij de Maas
94. Boomgaardskuil / Str / Eygelshoven
95. Aan Lintjeskoel / Jon / Sittard (bij een lindeboom?)
96. Peerboomskuil / Ham / Ubachsberg
97. Sjlakkoel / Cla / Vilt (slak = slik = slijk?)
98. Sint-Servaaskoel / Str. Phi / Houthem
99. Pokers Koule/Str/bij Millen
100. Op de Winkoelen / Str / bij Sibbe
101. Beckskoel / Str/ bij Sittard
102. In de Boterkoel / Str / bij Benzenrade
103. Taterkoel / Str / bij Eijsden
104. Geulkoelen / Str / bij Wahlwiller
105. Geulkuil / Tra / Sint-Geertruid
106. Hoogkuil / SAN / Beek
107. Dnekuilen(straat) / SAN / Elsloo
108. Portonnekuil(straat) / SAN / Geleen
109. Giesekoel (Gisekuilen) / SAN. Tra / bij Lutterade op de Graetheide
110. Klmkekoels(weg) / SAN / ümbricht

111. Kneykuiler(weg) / SAN / Bingelrade
112. Rouwkuiler(weg) / SAN / Bochhola
113. Vroenkuiler(weg) / SAN / Simpelveld
114. Pastoorskuylen / Str / btj Hoensbroek
115. Hunnerkoel / Str / Urmond
116. Hunnecuyl/Wel/Echt
117. Snijderskoel / Ken / Geulle
118. Op de Moelekoel/Jon/Sittard
119. Aan de Kutsche (Katse) koel /Jon /Sittard
120. Aan deMaene coul/Jon/Sittard
121. Eysekuil(sweg)/SAN/Limbricht

122. Bruchkoul/Tra/Waubach
123. Borstekuil<weg) / Hei / Margraten
124. Lookoelen / Ham / Ubachsberg
125. Borkuil / Ham / Ubachsberg

126. Weeverskuil / v.H / Kanne
127 Heuecoul/Bea/Heerierbeidc
128 AandeSchtnkelekoel/Wel/Echt

TABEL 4.4
OVERIGE DRENK-TOPONIEMEN

1. Drenk(straat) / Schr / Munstergeleen. aan d« Geieenbeek
2. Drenk / Schr / Lutterade. aan de beek
3. Den Dnnk / Str / Beek. in hei centrum aan de beek
4. Paerdsdrenk / Str / Echt. aan de Kingbeek
5. In de Drenk / V V / Heer, poel aan de rand van de nedenetting
6. De Drenk / Mer / Bemelen, poel bi| het Bemelerbeumke
7. De Drink / Spi / Nieuwenhagen. poel bi| de Vaechtshof
8. In de Sautraenke / Tra / Millen
9. Brandpoel / Fr» / Simpelveld. poel in de kern, nu Dr, Poelutraat.
10. Koeioep / Tra / Melick. poel in de heide
11. Kooywater / Str / Borgharen, poel bulten het dorp
12. Dumpel / Cuy / Botschenhuiien, drinkpoel
13. Ter Weyer / TOP / Heerlen, katteelhoeve mei gracht
14. De Weyert /Jas / Groniveld. voormalige vtivtjvert
15. De Wle|ert / Das. Str / ttuwmeertfe bi| een watermolen
16. Aan De Weyerkens / Str / Geleen-Lutterade, poelen op de Gmothelde
17. Aan de (oude) Weyeren / Str / Ulestralen, bulten het dorp
18. Wiefert / SAN / Monrtort
19 Weier / Cuy / Bosschenhuiien, poel
20. Weyert / Leb / Born. vl)vers rond kasteel Born
21. Weyen / Schr 2 / Rolduc. vlivt|ver» bl| de abdl|
22. Weyersweg/SAN/Vijlen
23. Korenweyer / SAN / Stein
24. Wiejertstraat / SAN / Echt
25. Het Weyerken / Hac / Vlijtingen, veldnaam bulten de nederzetting
26. Craehen Ven / Str / ven in de heide bij Maaseik
27. Berger Ven, Wit Ven. Eerste en Twede Wenne, all nr 26,
28. Groesvlaas / SAN / Bakel
29. Kattevlaas / SAN / Bakel

TABEL 4.5
LIJST VAN DORPSPLEINTJES MET POELEN

Afgebeeld op de Tranchotkaarten en in de Historische Atlas Limburg (Hal)

Kaartblad 65, Gangelt
Douve, twee poelen op een rechthoekig plein
Rad (= Raath). poel op langwerpig plein
Jabeek. poel op rechthoekig plein
Schinveld, poel op driehoekig plein
Doenrade. poel in de hoofdstraat
Hastenrath. twee poelen op plein

Kaartblad 75. Heerlen.
Vaesrade, groot, driehoekig plein met poel
Vrossebrock (= Vrussemig). groot, driehoekig plein
Winthagen, stervormig plein met poel
Craubeek, klein, driehoekig plein met twee poelen

Kaartblad 73-74. Rekem-West-Valkenburg:
Itteren. groot, driehoekig plein met twee poelen
Borgharen, grote poel in de hoofdstraat
Kleine meers (= Catsop), driehoekig plein met een centraal gelegen poel

Kaartblad 85. Vaals:
Bannenheit (= Bahneheide), langwerpige poel op langwerpig plein
Bochholtzheit. poel op driehoekig plein
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Colmond. langwerpige poel op verbrede dorpsstraat
Eisheit (Eyserheide). langwerpige poel op verbrede dorpsstraat
Horsbach, poel op driehoekig plein

Kaartblad 83-84, Maastricht-Margraten:
Reijmerstok, vierkante poel bij de Puthof en kleine poet bij de kapel
Terhorst poel op brede dorpsstraat
Eckelrade, poel op driehoekig plein
Cadier en Keer, poel op brede dorpsstraat

De Historische Atlas Limburg beeldt in kleur dorps- en hofpoelen af op de
kaartbladen 759 te Jabeek, Merkelbeek. Houtendoeve, Grootdoenrade en
Hommert, 763 te Helle. Hoensbroek, Weiten en Klimmen, 766 te Berg, Sib-
be, Wolfshuis, Root en Bemelen, 767 te Kunrade, Benzenrade, Simpelveld.
Kolmont Eikenrade, Eiserheidc en Tnntelen. 770 te Honthem. Reimerstok,
Terlinden, Terhorst, Libeek, Herkenrade en Ekkelrade, 771 te Epen, Hilles-
hagen, Banenhelde, Eperheide. Heienrade, Krapoel en Bergheim en 775 te
Teniet.

j j _ Groen-toponiemen

TABEL 5.1
CROEN(E) STRATEN

1. Berg / Cla : Grunstraet of Groenstraet (1752) / deel van het middel-
eeuwse (?) interlokale traject Maastricht-Valkenburg-Heerlen; gaat in
oostwaartse richting over in de Veestraat, Koeweg en Grote Heide (zie
figuur 6.2)

2. Born / Tra : Grün Strass, SAN : Groenstraat / deel van het voormalige
interlokale traject Maastricht-Born-Roermond; verlengde van de Kerk-
straat, tevens een verbinding met het noordelijk deel van de Graethei

3. Breust / Tra, Kuy, Str. SAN : Groenstraat / verbindt de kern van Breust
met het Meezebroek en de Breusterhei. plaatselijk afgezet met hagen

4. Cadier en Keer / Tra. Kuy, SAN: Groenstraat / verbindt het langgerekte
dorpsplein, waaraan de kerk en de (voormalige) dorpspoel, put en linde
met de plateaurandheiden van de Oreberg en de Wolfskop

5. Eckelrade / Tra : Groeynstraat Str : Groenstraat / verlengde van de
Dorpsstraat: verbindt driehoekig dorpsplein, waaraan kerk, linde, put
en (voormalige) poel met onder andere plateaurandgraslanden langs de
Hondsbergergrubbe

6. Geleen / Tra. Kuy. Schr : Groenstraat / verlengde van de Dorpsstraat;
verbindt de kern van Geleen met graslanden langs de beek (zie figuur 5 3
en hoofdstuk 5)

7. Heer / V.V: Gruynstraat (1588) / identiek met Meysegrebbe en mogelijk
met: SAN, Str : Heerder Groenweg; verbindt de kern van Heer met
periodiek overstroomde graslanden buiten de stadsmuur van Wijck (zie
figuur 5.5)

8. Honthem / Str : Groenstraat / veldweg vanaf hoeve Baanen naar het
zuidwesten, richting Gewanden van Blankenberg en de Hondsberger-
grubbe; verloopt in het verlengde van de Groenstraat van Eckelrade

9. Kanne / v.H : Grunstraet (1561) / verbindt het dorpsplein, waaraan een
valder, met graslanden langs de beek

10. Kanne / v.H . Groenstraat (1731) / de ligging is onbekend
11. Lanaken / V.B : Groenstraat / verbindt de kern van Lanaken met de

Grote en Kleine Oo, uiterwaarden langs de Maas ten noorden van Maas-
tricht (zie figuur 5.5)

12. Libeek / Tra, Kuy. Str: Groenstraat / veldweg, verbindt de kasteelhoeve
Libeek met de Mescherhei

13. Limmel / Tra. Kuy. Das : Groenstraat Blo: Groene weg / verlengde van
de Dorpsstraat, verbindt de kern van Limmel met graslanden langs de
Maas ten noorden van Wijck (zie figuur 5.5)

14. Linne / Tra, Kuy. Nis, SAN: Groenstraat / verlengde van de Dorpsstraat,
gaat over in de Veestraat en verbindt de kern van Linne met de Linner-
hei (zie figuur 5.6)

15. Lontzen / Boi: Grünstrasse of Grüner Weg / mogelijk identiek met de
Herzogsweg; een oude verbinding tussen Rolduc en Limburg; tevens een
"grand chemin a travers des pres"

16. Lutterade / Tra. Kuy. Schr. SAN: Groenstraat / verlengde van de Dorps-
straat; verbindt Lutterade met beekdalgraslanden (zie figuur 5.4)

17. Maastricht (Sint-Pieter) / Tra. Str: Groenstraat / momenteel Burg. Ceu-
lenstraat: verbond Sint-Pieter met graslanden langs de Jeker buiten de
stadsmuur van Maastricht (zie figuur 5.5)

18. Meerssen (Amby) / Blo : Korte en Lange Groenstraat / wegen tussen
Rothem of Amby en vochtige graslanden langs de Kanjel en graslanden
buiten de stadsmuren van Wijck (zie figuur 5.5)

19. Melick / Tra. Kuy. SAN : Groenstraat / verlengde van de Dorpsstraat
verbindt de kern van Melick met de Melickerhei

20. Munstergeleen / Tra. Kuy. SAN. Schr : Groenstraat / vroeger Kladder-
straat verbindt de kem van Munstergeleen met de beek (zie figuur 5.4)

21. Munstergeleen / Tra. Kuy. SAN. Schr : Groenstraat / verbindt hoeve
Abshoven met de Groene weg (zie figuur 5.4)

22. Reijmerstok / Tra. Kuy. Str : Groene straat / deel van het traject tussen
Banholt en Reijmerstok; het verlengde (in Banholt) is de Breede Weg

23. Rosmeer / Str : Groenstraat
24. Rukkelingen / V E Groenstraet (1662-1680) / verbindt de kern van

Rukkelingen met graslanden langs de beek
25. Ubach over Worms / Tra. Kuy: Grünstraat Str. AA : Groenstraat / al in

1800 een gehucht deel van de interlokale route Maastncht-Keulen, te-
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vens een verbinding tussen Ubach over Worms en beekdatgrashndtn
26. Wessem / SAN: Groenstraat. V.H : Groenen wegh / verbindt de kern

van Wessem met graslanden langs de Maas ten noorden van Wessem

27. IJieren / Tra. Str. SAN: Groenstraat/ verlengde van de Kapelstrut (de
nederzetting Ijzeren bezit geen kerk), gut over in Ijzeren koeweg en
Hetdebergweg. verbmdt de kern met plateaurandheiden

28. Ziehen / Bun : Groenstraet (1476) / ten oosten van Ziehen
29 Eygehhoven / V.V 2 : Groenstraat /deluging wordt ntet vermeld

TABEL 5.2
GROEN(E) WEGEN

1. Aubel / Boi: Groenen weg /"vieux chemin en cul de sac", doodlopende

weg
2. Bingelrade / Tra. Kuy. SAN: Groene weg / veldweg tussen Bingelrade en

Jabeek. loopt parallel met de Veestraat en Bredestraat van Jabeek. die
alle de verbinding vormen tussen de nederzettingen op het middenter-
ras en de beernden langs de Rode Beek (zie figuur 6.1)

3 Brunssum en Merkelbeek / Tra. Kuy. SAN : Groene weg / in 1800 veld-
weg: loopt parallel met de Groenstraat van Bingelrade (vergelijk nr 2) in
de richting van de beemden langs de Rode Beek. De route was plaatse-
h|k geblokkeerd door een valder (vergelijk AA: Vogetvalde remweg) (zie
figuur 6.1)

4. Bochholtz / Tra. Kuy. Fr». SAN : Groene weg (IS80) / veldweg, verbindt
de kasteelhoeve Bongart met de Bochholtzerheide

5. Buchten / Hou. Tra : Eerste Groene weg / doodlopende veldweg in het
Holtummerveld. alleen vanuit Holtum bereikbaar (vergeli)k nr 6)

6 Buchten / Hou. Tra : Tweede Groene weg / doodlopende veldweg,
parallel met nr S

7. Echt / Wel : Groene wegh (17S0) / de ligging wordt niet vermeld
8. Eyserheide / Cuy : Groene weg / veldweg, verbindt de nederzetting Eys

met de heide
9. Gemmenich / Boi: Groenen weg / omgeving van Grune Benneten (=

Groene beemden), momenteel een gehucht
10. Geverik / Tra. Kuy, Str, SAN : Groene(n) weg / verbindt de kern van

Geverik met het Heydeveld (vergelijk Tra)
11. Gulpen / Tra, Kuy. SAN : Groene weg / verbindt de kern van (oud)-

Gulpen met de plateaurandgraslanden van de Dolsberg en de Beversberg
12. Heer / V.V: Groene weg/ identiek met Groengraeff. verbindt het Brook

(moerassig grasland) met de Molenweg
13. Herten / Tra, Kuy. SAN : Groene weg / verbindt het gehucht Ooi met

beemden langs de Maas
14. Hilleshagen / Str: Groene weg / verbindt Hilleshagen met het Elzetter-

en Vijlenerbos, waar tot 1920 beweiding met rundvee plaats vond
15. Hobbelrade / Tra, Kuy, SAN : Groenen weg / veldweg vanuit Hobbel-

rade in het dal van de Geleenbeek plateauwaarts richting Groot Genhout
deels een holle weg

16. Hoogcruts / Tra. Kuy, Str : Groene weg / doodlopende veldweg, ver-
bindt de kasteelhoeve Hoogcruts met de plateaurandheiden Kooyheide
(Str) en Hamelsberg (Str)

17. Hulsberg / Kad : Groenen weg / verbindt Hulsberg met het Heydeveld
18. Kasen / Tra, Kuy, SAN : Groenen weg / veldweg, verbindt hoeve Kruis-

berg (en het gehucht Kasen) met Moorveld
19. Kerkrade / Str. Kuy : Groene weg / veldweg, verbindt de hoeve Ham

met Spekholzerheide
20. Kloosterrade/ Schr 2: Grüne Weg of Kloosterveeweg / verbindt de ab-

dijhoeve met diverse, oorsponkelijk beweide territoria (zie figuur 5.1)
21. Libeek / Tra. Kuy, Str: Groene weg / veldweg, verbindt de kasteelhoeve

Übeek met de Banholterhei en de Kooberg
22. Lonuen / Boi: Grüner Weg of Grünstrasse (vergelijk tabel 5.1. nr 15)
23. Maarland / Tra, Jas : Greune weeg / veldweg, passeert Overbroek en

eindigt in de Oosderdriessen; het begin van de route is met hagen afge-
zet

24. Margraten (Ter Maar) / Tra. Kuy. Str. Hei: Groenen weg / veldweg, gaat
over in Breede weg

25. Mechelen / Tra : Grune weg / verbindt Mechelen met h « EJzetterbos.
Tot 1920 werd hier nog beweiding met runderen toegepast

26. Meerssen (Raar) / Das: Groene weg / verbindt het gehucht Raar met de
plateaurandheide t Hetje (= Kleine heide)

27. Moelingen / Bot: Groene weg / mogelijk identiek met nr 9
28. MunstergeJeen / Schr: Groene weg / verbindt de hoeve Abshoven met

beekdalgraslanden (zie figuur S3)
29. MunsMrgttoen / Str : Groene weg / korte veldweg op de grens van

Geleen en Sittard; mogelijk identiek met de oude heerdgangroute van
Munstergeleen naar de Graetheide (lie figuur S3)

30 Munsterglileun / Schr: Groene w«g / veldweg, verbindt de hoeve Absho-
ven met de ptateaurand Het is de voortzetting van een Groenstraat (zie
figuur S3)

31. Ratersbeek / Tra. Bro : Groene weg / doodlopende veldweg, verbindt
de nederzetting Retersbeek met e«n uitgestrekt weidegebied u n de bo-
venloop van de Leuperbeek

32. Roermond / A A : Groenen weg / verbindt Roermond mtt uiterwaar-
den langs de Maas

33. Sint-Martens-Voeren / Boi. Ftr: Groenen weg / veldweg, verbindt Sint-
Martens -Voeren - via Groene Haag • met de Weersterheide bi| Wartage

34. Sint-Pietersvoeren / Bol : Groene weg / "chemin, reliant Rullen a I»
Grande Route", verbindt het gehucht Rullen met het plateau en de daar-
op gelegen interlokale weg

35. Terbli|t / Cla : Groene weg / verbindt Terblljt met de plateurandhelde
36. Teuven / Boi Groene weg / "Ie chemin n'exlite plus"
37. Trtntelen / Tra. Kuy, Str, Cuy,: Groene weg / verbindt Trlntelen met de

Waukelder (= jeneverbes), een plateaurandheide
38 Ulestraten / Tra. Kuy, Str, SAN : Groenweg / veldweg, verbindt het ge-

hucht Klein Berghem vla de Holstraat met het Heiland, een
plateaurandheide

39. Vaesrade / Tra, Kuy: Groene weg / verbindt Vaesrade met beekdalgrai-
landen

40 Vilt / Cla : Groene wegh / veldweg, gelegen aan de periferie van de
gemeente

41 Vijlen / Tra. Kuy. Str, SAN : Groenenweg / zeer lange veldweg; verbindt
Vijlen via het Vi|lenerbo> met de beemden langs de Geul bij Camerlg

42. Walem / Kad : Groenen weg / veldweg over de Goudiberg; mondt uit
op de plateaurand

43. Wessem / SAN : Groene weg / gesitueerd In de uiterwaarden van de
Maas

TABEL 5.3
GROENE WEGSKENS

1. Buchten / Hou : Greun waegske of Meulewaegske / veldweg tuisen
Holtum en Buchten

2. Haasdal / Kad : Groen wegsken / doodlopende veldweg
3. Heer (of Cadier en Keer) / V.V: Groen wegsken / de ligging is onbekend
4. Rimburg / Str : Groen wegsken / veldweg, verbindt Rlmburg met het

Heideveld en de Kruggelheide
5. Roosteren / Str: Groen wegsken / veldweg tussen Roosteren en Asten-

berg. Volgens San verdwenen
6. Sittard / Tra, Kuy, Sche : Groen wegje / veldweg in het Hintchcrveld en

gelegen binnen de driehoek kasteel Limbricht-Overhovenheide-Ver-
kensheide

TABEL 5.4
OVERIGE GROEN/GROES-TOPONIEMEN

1. Groesbeek / TOP: dorp bij Nijmegen
2. Groesweg / Str : Schinveld
3. Groesdel / Str : Ulestraten
4. Gronsveld / TOP: dorp bij Maastricht
5. Gronsdel / Boi: Weerst (= Warsage)
6. Groenseykerweg / SAN : Geleen
7. Greunsje / Jas : Gronsveld-Rijckhott
8. Verkensgroos / Sim : Urmond
9. Kapellegroos / Wel 2 : grasveld bi) kapel te Echt
10. Groes / Wel : Echt. In 1772 verbod tot begrazing van de groes
11. Greuselt / Boi: Homburg
12. Grunet / Boi: Baden
13. Groendal(straat) / SAN : ümbncht
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14. Groendal(se bergweg) / SAN : Reijmerstok
15. Groene dal / Boi: Hergenrath

16. Groene dal / Boi: Raren
17. Groene dal / Boi: Bilstain
18. Groenendaal / SAN : Ubach over Worms
19. Groenen rein / SAN : Cadier en Keer

20. Groenen rein / Str: Bruisterbosch
21. Groenen boord / SAN : Banholt
22. Groenen boord / SAN : Heerlen

23. Groenkuil / Str : Wolder
24. Groenenborg / SAN : Schinnen

25. Groene beemden / Boi: Gemmenich
26. Groene graaf / Boi: 's-Gravenvoeren
27. Groengraeff/V.V.Heer

28. Groenhaag / SAN : Oirsbeek
29. Groenhaag / Boi: Sint-Martens-Voeren

30. Groen hel/ Boi: Weerst(= Warsage)
31. Groemtergracht / Str : Ubach over Worms
32. Gruenen Gracht (1528) / Bun : Bolder

Mes/mis-toponiemen

TABEL 6.1
MESTWEGEN EN -STRATEN

1. Kleine mestStrasse / Tra / Millen. gaat over in de "Viehstrasse" en ver-
bindt de nederzetting Millen met graslanden langs de beek

2. Aan de Mestweg / Str. Goo / Ubach over Worms, omgeving van de
"Groenstraat". De mestweg wordt niet door Str genoemd, wel door
Goo. die de "Meszweg" vermeldt met daaraan de "Meesepool", een
veedrenk midden in de nederzetting Ubach over Worms

TABEL 6.2
SYNONIEMEN VOOR MESTWEGEN

1. Drekstraat / Sme / Limbricht momenteel de "Steenstraat"
2. Drekstraat / Hei / Margraten, verbindt het gehucht Termaar met een

veedrenk met het "Pasveld"

3. Dreckweg / Kad / Nuth
4. Drekweg/V.V2/Eygelshoven
5. Flatterstraat / Sal / Hoensbroek, momenteel "Nieuwstraat", de verbin-

ding tussen het gehucht "Overbroek" en graslanden langs de Molenbeek
6. Kladderstraat / Schr / Munstergeleen, synoniem met "Groenstraat",

vormt de verbinding tussen het dorp Munstergeleen en graslanden langs
de beek

7. Klaterstraat / Phi / Houthem, verbindt de nederzetting "Strabeek" met
graslanden langs de Geul

8. Vuilstraat / A.A / Eijsden, verbindt Eijsden met Maarland via graslanden

9. Vuilstraat/ A.A / Melick
10. Vuylstraat / Phi / Houthem, momenteel "Onderste straat"; verbindt

Houthem met graslanden langs de Geul
11. Vuijle wey en Heynkens vuijlweg / Her / Sint-Odiliënberg
12. Vuilbeemden / TOP / Roermond, vochtige graslanden langs de Maas

TABEL 6.3
MES/MISWEGEN

1. Mesweg of Blijer Mesweg / Cla / Terblijt. verbindt Berg met Terblijt via
de "Kleine Heide" en de "Mesberg"

2. Mesweg. Mestweg. Messewegh of Meesweg / Cla / Berg, verbindt Berg
met Vilt via de "Grote Heide"

3. Mesweg of Holtermesweg / Rae / Hulsberg, verbindt het dorp Hulsberg
met zowel Arendsgenhout als Aalbeek. De Tranchotkaart beeldt hagen
af langs deze weg

4. Misweg. Oude en Nieuwe / SAN / of Mestweg / Hal / Merkelbeek. ver-
bindt de nederzetting "Rad" via de "Groenstraat" met graslanden langs
de Rode Beek

5. Mesweg / SAN / Eys. verbindt het dorp Eys via graslanden langs de beek
met het gehucht Overeys

6. Op den Misweg / Str / Zussen (België), vanuit Zussen naar het noord-
westen, richting Maastricht. Waarschijnlijk identiek met "op ten
mestweech die reyckt van Sussen te Triecht wain" (vergelijk Doppter
1907). De huidige Misweg te Zussen / SAB / is een deel van dit traject

7. Meysstraat / SAN / Wijnandsrade. in de kom van Wijnandsrade
8. Mesgats (gats = smalle weg) / Vro / Hillensberg

TABEL 6.4
MESHACEN EN -GRUBBEN

1. Meyshagen / Schr / Meisag / Tra / Munstergeleen, verbindt het dorp
Munstergeleen met de rand van het plateau

2. Meysegrebbe ' V V / Heer. synoniem met "Gruynstraat". De Heerder
Groenstraat / Tra. SAN / verbindt de laaggelegen graslanden buiten de
stadswallen van Wijck met het dorp Heer
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TABEL 6.5
MESTPOEL EN -KOEL

I. Mcescpool / Goo / Ubach over Wornu. een vcedrenk. fctcfcn u n dt
"Meszweg" m de kom van Ubach over Worms

1 In de Meestkod / Str / Benzenrade. perceel tussen Beiuenrade en dt
Tutberg"

TABEL 6.6
HESBROEK. -BEEK. -WINKEL. -BERG EN -DAL

1 Meisenbroek / SAN / Maastricht m de beemden van "Btesland" langs de
Jeker

2 Meesenbroek / SAN / Heerten, hoeve langs de Caumerbeek
3 Meysenbroich / Schr / Sittard. hoeve langs de Keutelbeek
4. Meesebroek / SAN / Eijsden. perceel langs de "Vuilstraat" in het Maas-

dal
5 Messwmckel / TOP / Kempen (Duitsland), beemden langs de Roer
6 Mesberg/ CU / Terblijt. deel van de plateaurand. grenzend aan de Kleine

Heide
7 Meysberg / Bea / Hoensbroek. de juiste ligging wordt niet vermeld
8. Mevsendadwegh / Wel / Echt. de (uisie ligging wordt niet vermeld
9. Meisberg / TOP / Hunsel. hoeve, gelegen in het dal van de Uffelse beak

/ Dries-toponiemen, overzicht van de tabellen

7.1 De dries als pleinqe binnen een nederzetting
7.2 De does als braakliggend perceel aan de stadsmuur
7.3 De dnes als aanduiding voor een nederzetting (hoeve of gehucht)
7.4 De dries als aanduiding voor een perceel buiten de nederzetting

(simplex-vormen)
7.5 Composita-vormen
7.5. I Het topotvem dries • de naam van een dier
7.5.2 Het topomem dries + de naam van een plantesoort of een vegetatie-

typ*
7.5.3 Het toponiem dnes + de naam van de eigenaar of gebruiker
7.5.4 Het toponiem dnes + de aanduiding van een inferieur substraat
7.5.5 Het toponiem drie» • ovenge aanduidingen

TABEL 7.1
HET TOPONIEM "DRIES" ALS AANDUID ING VOOR I I N
DORPSPLEIN(T)E)

1. De Grote Dries / Holtum / SAN / groot plein, momenteel voetbalveld,
aan de rand van Holtum

2. Kleine Dries / Holtum / SAN. Kuy / driehoekig plelnt|e In de oude kern
van Holtum

3. Lindendries(siraat) / Meers / SAN, Kuy / In 1800 een langwerpig, recht-
hoekig pleintje in de kern van Meers

4. Op den Dries / Pey / SAN. Kuy / driehoekig pleintje aan de Dorpsstraat
tePey

5. Op den Dries / Mesch / SAN / pleintje In de kern van Mesch, waaraan da
"Drieshof" is gelegen

6. Op de Driessen / Koningsbot / SAN, Kuy / vierkant dorpsplein
7. Op den Dnei / Groot Weisden / Hei. Kuy / driehoekig pleintje
8. Op den Dries / Eygelshoven / Str, Kuy, SAN / plein in de kern van Eygell-

hoven
9. Op den dnesch / Raren / Boi / pleintje In de kern van Raren
10. Dreeske / Colmonc / Tra, Ham, Kuy / In 1800 een driehoekig pleintje

met kapel en poel
11. Dries / Heerlerheide / Bea, Kuy / plein in de kern van Heerlerhelde
12. Dnessen(weg) / Gri|zegrubben / SAN, Kuy / driehoekig plein met daar-

aan de hoeve "Drieschen"
13. Dnessen(straat) / Neeritter / SAN, Kuy / vierkant pleintje In de kern van

Neentter
14. Op de Dries / Catsop / SAN, Kuy / plein met kapel en poel In de kern van

Catsop
5S. Op den driesch (= Verkensdries) / Kanne / v.H / pleintje met poel

TABEL 7.2
HET TOPONIEM "DRIES" ALS AANDUIDING VOOR EEN
PERCEEL, GELEGEN A A N DE BUITENZIJDE VAN DE STADS-
MUUR

1. Maagdendries / Maastricht / Jas. SAN, End / perceel aan de Botchpoort,
voormalig eigendom van een nonnenklooster

2. Pontdriesch / Aken / Wel 3 / perceel aan de Ponttor
3. Bergdnesch / Aken / Wel 3 / perceel in de omgeving van nr 2
4. Hoorderdries / Nieuwstadt / SAN / buiten de Millerpoort
5. Maagdendries / Hasselt / SAB / straatnaam in de oude kern van Hasselt

TABEL 7.3
HET TOPONIEM "DRIES" ALS AANDUIDING VOOR EEN
NEDERZETTING IN DE BETEKENIS VAN EEN HOEVE, EEN
GROEPJE HUIZEN OF EEN GEHUCHT

1. Drieshof / Mesch / Str / hoeve, gelegen aan de Dries (vergelijk tabel 7.1,
nrS)

2. Ten Driesch / Voerendaal / Hom / hoeve, genoemd in 1550
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3. Ten Dnesch / Hombourg / TOP / twee bij elkaar gelegen hoeven
4. Driessen / Remersdaal / TOP / enkele hoeven
5. Drieichen / Moresnet / TOP / twee bij elkaar gelegen hoeven
6. Driesen / Haaren / TOP / gehucht bij Haaren
7. Haaserdnesch / omgeving van Haaren / TOP / groep huizen bij het ge-

hucht Haas

8. Eckholterdriesch / Kempen / TOP / gehucht bij Kempen
9. Driesen(straat) / Kinroy / TOP / gehucht bij Kinroy
10. Boekweytsdries / Swalmen / Ger / hoeve, genoemd in 1672
11. Op den Drisch / Moelingen / Boi / gehucht, voordien een perceelaandui-

ding
12. Op ene Drisch / Walhorn / Boi / hoeve op de Maarelheide
13. Eykdrlessen / Baelen / Boi / twee boerderijen te Nereth
14. Op ene Drisch / Teuven / Boi / eenzaam gelegen hoeve op het plateau
15. A gene Drisch / Aubel / Boi / kasteelhoeve
16. Drieschen / Grljzegrubben / hoeve, gelegen aan de Dries (vergelijk tabel

7 . l ,nr l2)
17. Op e Drischke / Welkenrath / Boi / afgelegen hoeve
18. Glvelderdriessen / Teuven / Boi / afgelegen hoeve op het plateau
19. Op ene drisch / Montzen / Boi / hoeve
20. Zelderdriessen / Hendrik-kapelle / Boi / hoeve
21. Op gen driesschen / Vijlen / Ren / boswachterswonlng in het Vijlenerbos

TABEL 7.4
HET TOPONIEM "DRIES" IN SIMPLEX-VORM EN ALS EEN
PERCEELAANDUIDING, CELEGEN BUITEN DE NEDERZETTING

1. In het Driessen / Benzenrade / Str / plateaukop
2. In de Driessen / Benzenrade / Str / omgeving Benzenraderhof
3. Op de Dries / Schlnnen / Str
4. Dan Dries / Valkenburg / Wel 3 / plateaurand van de Heunsberg
5. Den Dries / Brunssum / Str / perceel, grenzend aan de Brunssummerhei
6. De Driessen / Rothem / Str / onvruchtbaar perceel ten westen van Kruis-

donk
7. Op den dries / Schln op Geul / Lem / perceel, gelegen aan de plateaurand
8. Driesschen / Buchten / Hou / veldnaam
9. Aan den Drlesch / Sittard / Jon / veldnaam
10. Drees / Posterholt / Kern / veldnaam
11. Op den Drees / Swalmen / Fer / veldnaam
12. De Dries / Echt / Tra / veldnaam
13. Op de Driesgen / Hulsberg / Rae / de ligging is onbekend; wordt genoemd

In 1600
14. Op den driesen / Thull / Str / veldnaam
15. Op ene Drisch / 's-Gravcnvoeren / Boi / "steengewanden"
16. Op ene Drisch / Slnt-Martens-Voeren / Bot / veldnaam
17. Op ene Drisch / Nieuw Moresnet / Boi / veldnaam
18. Op ene Drisch / Hergenrath / Boi / veldnaam
19. Op ene Drisch / Moresnet / Boi / veldnaam: destijds braakliggend ter-

rein
20. Op ene Drisch / Eynatten / Boi / veldnaam
21. Op ene Drisch / Eupen / Boi / veldnaam
22. Op ene Drisch / Baelen / Boi / veldnaam
23. Op den Dries / Heijenrath / naam van een hotel, gelegen op de plateau-

rand
24. De Dreesj / Ubach over Worms / Goo / weiland in de Rukkener
25 Op den Dries / Wessem / SAN / straatnaam buiten Wessem
26. Op den driessen / Kerkradc. Schaesberg / SAN / straatnaam buiten

Schaesberg
27. Op de dries / Nijswiller / Ren / veldnaam tussen Plattebos en Colmon-

derbos

TABEL 7.5
COMPOSITA-VORMEN

TABEL 7.5.1
HET TOPONIEM "DRIES", VOORAFGEGAAN DOOR EEN
DIERENNAAM EN GELEGEN BUITEN DE NEDERZETTING

1. Rinderdriessen / Ubach over Worms / Str. Goo / grenzend aan de Bruns-
summerheide

2. Coindriesch / Montzen / Boi / = Koeiendries?
3. Horedriesch / Eynatten / Boi / = hoorn(vee)dries?
4. Hoorderdries /Nieuwstadt/ SAN
5. Kattedries / Raren / Boi
6. Katzedries / Eupen / Boi
7. Schaepsdries / Baelen / Boi
8. Schapendries / Kettenis / Boi
9. Schaapsdries / Hulsberg-Walem / Rae
10. Schaepsdries / Roermond / SAN
11. Schaepsdries/Wijlre/Str
12. Moutondriesch / Baelen / Boi
13. Bockendries / Walhorn / Boi
14. Varkensdries / Kanne / v.H / pleintje met poel binnen de nederzetting
15. Paardendries / Brunssum / SAN
16. Ganzendries / Maastricht / Tra
17. Duivendries / Beek / Str, Lem
18. Mussendnes / Montzen / Boi
19. Ravendries / Berg / Rae
20. Hazedries / Heijenrath / Str
21. Wolfsdries/Berg/CIa
22. Wolfsdries/ Baelen /Boi

TABEL 7.5.2
HET TOPONIEM "DRIES". VOORAFGEGAAN DOOR EEN
PLANTENNAAM OF EEN VEGETATIETYPE EN MEESTAL
GELEGEN BUITEN DE NEDERZETTING

1. Doornendries / Schin op Geul / Lem / begroeid met doornstruiken?
2. Huydries / Beek / Lem / huy of huylig heeft als mogelijke betekenis.'

"droog" of "hakhout" (vergelijk tabel 7.5.3, nr 11)
3. Boekweytsdries / Swalmen / Ger / boekweit is het cultuurgewas van

onvruchtbare grond
4. Hennefdries / Eynatten / Boi / Hanf = hennep, een cultuurgewas
5. Berkendries / Moresnet / Boi / karakteristieke boomsoort voor on-

vruchtbare gronden
6. Ginsterdries / Baelen / Boi / ginster = brem. karakteristiek gewas van

onvruchtbare gronden. Brem werd ook gecultiveerd, onder andere als
veevoer, brandhout en materiaal voor de fabricage van bezems

7. Ginsterdries / Eynatten / Boi / (vergelijk nr 6)
8. Ginsterdries / Wahlwiller / Str, Ren / (vergelijk nr 6)
9. Benede dries / Kettenis / Boi / benete = beemden, laaggelegen perceel
10. Heidries / Boi / grenzend aan heide of begroeid met schraal grasland?
11. Heidries / Baelen / Boi / (vergelijk nr 10)
12. Eikendries / Lontzen / Boi / met eikenhakhout begroeid?
13. Eckholterdriesch / Kempen / Top / naam van een gehucht bij Kempen

(vergelijk nr 12)

14. Lindendries(straat) / Meers / SAN. Kuy / pleintje te Meers; de linde is
een karakteristieke boomsoort voor dorpspleinen

15. Driesweid / Raren / Boi / = driesweide
16. Boenendnes / Baelen / Boi / bonen: cultuurgewas
17. Boschdreesje / Ubach over Worms / Goo / ligging nabij bos
18. Heyligendnes of Huilegen dries / Valkenburg / Wel / begroeid met hak-

hout?
Van buiten het onderzoeksgebied zijn bekend: klaver-, haver- en spurriedrie-
sen. Dit zijn typische braakgewassen (zie hoofdstuk 7).
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TABEL 7.5.3
HET TOPONIEM "DRIES". VOORAFGEGAAN DOOR EEN
AANDUIDING VAN EEN EIGENAAR OF GEBRUIKER EN
GELEGEN BUITEN DE NEDERZETTING

1. Den gemeynen dries / TerbKft / Oa / de ligging wordt niet genoemd
2. Den gemeynen dries / Berg / Cl» / gelegen aan de rand van de Meersse-

ner Heide
3. Imstenrader drisje / Imstenrade / Str. Fra / behorend bt| Imstenrade
4. LovenmKher drees / Swnpetvek) / F n / behorend bt| de hoeve Loven-

mich
5. Haaserdnesch / Haas / TOP / gehucht bij de nederzetting Haas
6. Oosderdriesjen / Oost / Str. Tra / behorend bij Oost
7. Kerkdnes / Ubachsberg / Ham / kerkeli|k bezit
8. Altaardnes / Heerlen / SAN / kerkeli|k bezit?
9 Maagdendries /Maastricht /Jas, SAN /bezit van een nonnenklooster of

daart»! gelegen
10. Maagdendnes / Hasselt / SAB / (vergelijk nr 9)
11 Heyligen dries / Valkenburg / Wel / kerkelijk bezit (vergelijk abel 7.5.2.

nr 18)
12. Heeredheschen / 's-Gravenvoeren / Boi / bezit van de heer?
13. Herendnes / Valkenburg. Sibbe / SAN / (vergelijk nr 12)
14. Kaplaansdries / Ransdaal / Dui / opbrengst, bestemd voor de kapelaan
15. Boajendreesch / Gronsveld / Jas / opbrengst, bestemd voor de

(gemeente)bode
16. Kustersdriessen / Ubach over worms / Str. Goo / opbrengst bestemd

voor de koster
17. Schuttendrtes / Margraten / Hei / bezit van de schuttenj?
18. Armendries / Buchten / Hou / bezit van het gemeentelijk armenbestuur

of arm in de zin van onvruchtbaar?
19. In de Wohbicher dreesje / Ubach over Worms / Goo / Wohbich is het

dorp Waubach
20. Rutscher dreesje / Ubach over Worms / Goo / behorend tot het ge-

hucht Rutsch
21. Stuckesdriesch / Harles / Ren / naam van de eigenaar
22. Mehlcopsdries / Ubach over Worms / Goo / naam van de eigenaar

TABEL 7.5.4
HET TOPONIEM "DRIES", VOORAFGEGAAN DOOR EEN
AANDUIDING DIE BETREKKING HEEFT OP DE INFERIEURE
KWALITEIT VAN HET SUBSTRAAT VAN DE DRIES EN DIE IS
GELEGEN BUITEN DE NEDERZETTING

1. Zure Dries / Gronsveld / Jas / perceel schraal grasland aan de plateau-
rand

2. Zuren Dries / Welkenrath / Boi
3. Stenen dries / Walhorn / Boi
4. Steendries / Hendrik-kapelle / Boi
5. Leemdries / Lontzen / Boi
6. Leemdries / Kettenis / Boi
7. Armendries / Buchten / Hou / arm = onvruchtbaar of in het bezit van het

armenbestuur
8. Herkendries / Lontzen / Boi / herk = droog?
9. Gatsendnes / Montzen / Boi / gats = bedorven, slecht
10. "drieschen. genaemt de maegere man" / Sibbe / Dui 2 / perceel aan de

plateaurand

TABEL 7.5.5
HET TOPONIEM "DRIES", VOORAFGEGAAN DANWEL
GEVOLGD DOOR OVERIGE AANDUID INGEN DAN DE
HIERBOVEN GENOEMDE EN MEESTAL GELEGEN BUITEN
DE NEDERZETTING

1. Platten dries / Honthem / Str / perceel aan de plateaurand ten zuiden van
Honthem

2. Grote dries / Holtum / SAN / groot perceel, momenteel voetbalveld,
aan de rand van de nederzetting

3. Oude diies / Born / SAN / straatnaam bij Illikhoven
4. Namidd^wOmssan/Ubach over Worms/Str. SAN/percelen, gren-

zend aan de Brunssummerhetoe (vergelijk nr 26)
5. Zwartdriesstraat / Stem / SAN / grenzend aan de Graetheide
4. Langendnes / Herten / SAN / buiten de kern van Herten
7. Duikerdries(weg) / Vijlen /SAN
8 Aldendnes(weg) / Buchten / Sal / (vergelijk nr 3)
9. Schollentnesch/Walhom/Boi
10 Becksentriesch/Walhom/Boi
11. Lengen tnesch / Baelen / Boi / leng - lang?
12. Meyedrietch/ Baelen /Boi
13. Plage Dnsch / Baelen / Boi
14. Puts Driesken / Baelen / Bol
15. Flegels Dnsch / Baelen /Bol
16. Molen dnes / Eynatten / Boi
17. Boven Dries / Walhorn-Kettenls / Boi
18. Oebesdreesch / Margraten / Hel / perceel aan de plateaurand. Hel ver-

meldt ook "Obesveld"
19. Bergdriesch / Heerlen / SAN
20. Dreesberg / Honthem / Str / perceel aan de plateaurand ten zuiden van

Honthem
21. Drieschstraat / Heerlen. Sc handelen / SAN / bulten de oude kern
22. Driesweg / Gemmemch / Bol
23. Driesweg / Raren / Boi
24. Dreesj(waegske) / Buchten / Hou
25. Driessenweg / Buchten / Hou
24. Morgendriessen / Ubach over Worms / Goo / grenzend aan de Bruns-

summerheide Morgen is een oppervliktemaat. Een relatie met de
Namiddagse Dnessen li evenwel niet uitgesloten (vergell|k hierboven
nr4)

27. Achter de Drlscheren / Ubach over Wormi / Goo
28. Zengedreesje / Ubach over Wormi / Goo
29. Sjpaardreesje / Ubach over Wormi / Goo
30. Catharina Dneske / Gulpen / Str
31. Daldries / Nijswiller / Ren
32. Langen dries / Nijswiller / Ren

TABEL 7.6
"HEEM"- EN "ROT'-NEDERZETTINGEN

A. Heem (hem of heim)-toponiemen
Rond Maastricht en langs de Maas: Heugem, Nekum, Pletershem, Rekem,
Boorsem, Kotem en Stokkem (SAN).
Rond Meerssen: Rothem. Geulhem, Houthem, Broekhern en Berghem (SAN).
Rond Oud-Valkenburg: Walem. Euverem en Neerhem (SAN)
Rond Gulpen: Berghem, Stokkem, Euverem en Wlttem (SAN).
Rond Simpelveld: Neerhem, Oppem en Bulkem (Fra).
Overige heem-toponiemen: Honthem (SAN), Broensem (Hel), Bruntsum
(SAN) en Hunnekum (SAN). De eerste twee liggen vlak bij elkaar op het pla-
teau van Margraten. Ter plaatse stroomt een kleine beek met permanent
water, die ter hoogte van Blankeberg verdwi|nt. Brunssum ligt aan een beek;
Hunnekum ligt op een afstand van 500 m ten opzichte van de beek bij Terstraten.

B. Rot-toponiemen
Varianten van rode zijn onder andere: rode, root, rade, raat, rath en reutje.
Op het plateau van Margraten liggen: Eckelrade, Herkenrade, Sint-Geertruid
( - Sint-Gertrudis-rade), 't Rooth, Reutje(sstraat), Margraten (= Maria-rade,
Maar-rade of Sint-Margareten-radc), Raar(hooggrachtweg) bij Bemelen,
Rot(weg) in Noorbeek, Hackeroth bij Mheer (SAN) en In ghen Roeth bij Berg
(Cla) en Eykenroed bi| Cadier en Keer (V.V).
Op het plateau van Schimmen liggen: 't Rooth. 't Reutje, Amstenrood, Gou-
denrood. Breyenrade (Str), Schinroeth (oude naam van Schimmen?, vergelijk
Das). Raar, Hobbelrade, Wijnandsrade, Weustenrade (SAN), Wolfrath,
Langeraats(kamp).
Op het plateau van Eperheide liggen: Landsrade, Heijenrath en Rood(weg)
(SAN,
Op het plateau van Vijlen liggen de "Zeven Rotten van Vyle", met name Rott,
Raren, Bnrade, Ebet, MeHeschet, Holset en Harles.
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Op het plateau van Bahneheide ligt het Rot van Cartiels (Tra) en het kasteel
Goedenraad.
Op het plateau van Ubachsberg liggen: Rade(weg) bij Fromberg, Eikenrade.
Rood(veldstraat) bij Klimmen, Kunrade, Doevenrade, Benzenrade en Imsten-

rade.
Op het plateau van Rode liggen: Kerkrade, Herzogenrath, Haanrade, Frohn-
rath (SAN) en Nieuwenrode (Schr).

Op het plateau van Doenrade liggen: Amstenrade, Bingelrade, Doenrade. Et-
zenrade. Kouvenrade (Kuy). Vaesrade, Vogelsroed (Kuy) en Rath (Kuy).
Op het plateau van de Graetheide liggen. Wolfrath, Langeraths(kamp). 't

Rooth, Lutterade. Roetgens(weg), Onderste en Middelste Roed(weg).

Roth(weg) en Root(straatje).

De hieronder vermelde tabellen hebben geen betrekking op toponiemen,
maar vermelden andere gegevens. Tabel 9 heeft betrekking op floristische en
vegetatiekundige basisgegevens voor de hoofdstukken 10, 13 en 14. Tabel 10
betreft een lijst van oude foto's, die in hoofdstuk 15 ter sprake komen.

Vegetatie-opnamen

TABEL 9.1
THERO-AIRION-OPNAMEN. MAAS- EN JEKERDAL

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G

Festuca ovina
Koeleria mac ran.

Agrostis capill.
Antoxanthum odor.
Luzula campestr.

Festuca rubra
Sieglingia decum.

Poa pratense
Aira caryophyllea
Aira praecox

Erophila verna
Cerastium semi.

Cerastium font.

Veronica arvens.
Arenaria serpyl.
Polytnchum jun.

Polytnchum pil.

Brachythec. alb.
Cladonia spec.

Rhinanthus min.

Euphrasia stnc
Cuscuta epith.
Rumex ac-ella
Hieracium pil.

Plantago lane.

Hypochaeris rad.
Achillea millef.
Hypericum perf.

Campanula rot.
Jasione mont.
Calluna vulg.
Cytisus scopar.

Polygala vulgaris
Genista anglica

Thymus puleg.
Helianth. num.

1
2

2
1
1

+
+
1

2
2
1
1
1
1

+
+

+

2
1

1

1

+

2
2

1

+

1

1

1

+
+

2

1

3
+
+
1

1

1

+
+

+
2
1

1

1

+

I

4
1
+
1
1

+
1
1

1

+
+

+

+
1

+
2
2
+
+

+

2

1
2

2

5
2

1

1

+
+

2
1

1
1

+

6
2

1

1
1

+
1

+

1

+
+

+
2
1

1

7
3

2

+

+
1

2
+

+

e
2

I

2
1

+

+

+

+
+

2
1

+

9
2
2
+

+
1

+
+
+
+

+

+

1

+

+

0

f

I

f

f

f

f

+

f

I I
2
1

+
+
1

1
1

1

+

+

+
1
2
1

+
1

+

2

2

+
2

12

2

1
4

1

+

1

1

1

2

+
2
+
+
1

Opnamegegevens:
Opname I. Bemelen. plateaurand van de Strooberg langs schapepad. Open

en korte vegetatie met polletjes Festuca ovina. Daartussen open
plekken met onder andere de beide soorten Aira en Rumex ace-
tosella. Datum: 09-06-1983. Oppervlakte: 2 x 2 m. Bedekking;
80%. Hoogte: 10-1S cm. Expositie: zuidwest Inclinatie: 30. Be-
heer: extensieve beweiding met mergellandschapen. Deze
opname werd eerder gepubliceerd en van commentaar voor-
zien (vergelijk HILLEGERS 1984a. p. 22).

Opname 2. Als I, maar enkele meters lager op de helling. Bedekking: 80%.
Hoogte: maximaal 15 cm.

Opname 3. Kanne, plateaurand van de Kooberg aan de Zusserdel. Plaatse-
lijk open. plaatselijk gesloten, korte en soortennjke vegetatie
met Festuca ovina en Hieracium pilosella. Datum: 04-06-1980.
Oppervlakte: 2 x 2 m. Bedekking: 60%. Hoogte: 15 cm. Exposi-
tie: zuid. Inclinatie: 20.

Opname 4. Als 3. maar enkele meters lager op de helling Gesloten vegeta-
tie met dwergstruikjes van onder andere Genista anglica en
Calluna vulgaris. Bedekking: 95%. Hoogte: 15 cm. dwergstrui-
ken: 25 cm.
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Opname 5. Ah 3. nog lager op de helling. Gesloten, kort vegetaoedek mat
Festuca ovina en Rumex acetosetta en rozetten van onder ande-
re Hieracium ptlosella en Hypochaeris radkata. De opnamen 3,
4 en 5 werden eerder gepubliceerd en van commentaar voor-
zien (vergelijk HlLLfGERS 1981 b). Beheer: extensieve beweiding
met rundvee.

Opname 6 Bitsingen. Soo Hé. plateaurand van de Sint-Pietersberg aan de
Jekerzi|de op kiezelri|k substraat Open vegetatie met lage
dwergitrmken. mossen en kleine btoempbnten Beheer: tred en
begrazing door konijnen. Datum: 04-05-1984. Oppervlakte: 2 x
2 m. Bedekking: S0%. Hoogte: 2 cm (eenjarige kruiden), 10 cm
(Calluna struikjes) Expositie: zwak zuid. Inclinatie: 10

Opname 7. Cadter en Keer. Hiereberg. plateaurand van het Maasdal. Steil-
rand van de weg naar de kiezelgroeve. Open vegetatie met
Festuca ovina pollen en Rumex acetosella. daartussen bloeien-
de therofyten Beheer: begrazing door koni|nen Datum:
27-05-1984 Oppervlakte: 2 x 2 m Bedekking: 80% Hoogte 5
cm (annuellen) - 15 cm (pollen). Expositie: zuid. Inclinatie: 60.

Opname 8 Als 7. "Vopje" in weiland ten noorden van de kiezelgroeve Open
vegetatie met polletjes Festuca ovina en annuelle grassen. Da-
tum: 27-05-1984 Oppervlakte: 3 x I m. Bedekking. 80%.
Hoogte: maximaal 15 cm Expositie, zuid. Inclinatie: 20 Beheer:
intensieve beweiding met rundvee.

Opname 9. Maastricht. Sint-Pietersberg. vlak gelegen, kiezelrtjk deel van het
plateau, ongeveer 100 m ten zuiden van het fort. Zeer open en
lage vegetatie met polvormendegrassen (Festuca ovina). annuel-
len en kleine rozetten. Datum: 03-06-1984. Oppervlakte: 4 x 4
m. Bedekking: 60%. Beheer: parkeerterrein en hondenuldaat-
plaats De grazige delen worden jaarlijks gemaaid

Opname 10 Maastricht. Sint-Pietersberg ten zuiden van het fort. Datum: 02-
03-1950 Oppervlakte 50 m Auteurs: DlEMONT EN V A N DE VEN
l9S3.ubel3, nr 3. pp 17-18

Opname 11. Maastricht grashelling ten westen van het Kannerbos. Datum:
31 -05-1950. Oppervlakte: 50 m. Expositie: zuid. Auteurs: DlE-
MONT EN VAN DE VEN 1953, tabel 3, nr 2, pp. 17-18.

Opname 12. Maastricht, Sint-Pietersberg, steilrand tussen Molenvoetpad en
Encibos. Lage. gesloten, grazige vegetatie met annuellen. mosta-
pijtjes en rozetplanten. Auteur: V. Westhoff. Datum: 24-05-
1950. Oppervlakte: 0,25 x 10 m. Expositie: noordwest.

Addenda:
Opname I. Galiumaparine +,Moehringiatrinervia +,Echiumvulgare I.Se-

necio vulgaris +. Myosotis stricta I. Desmazeria rigida +, Poa
annua I, Holosteum umbellatum +. Holcus lanatus I.

Opname 2. Stellaria media +, Poa trivialis +, Crataegus monogyna + (kiem-
plant). Brachypodium pinnatum I. Viola arvensis +. Holosteum
umbellatum +, Scleranthus annuus +. Holcus lanatus +, Myoso-
tis arvensis +. Desmazeria rigida I. Poa annua +.

Opname 3. Trifolium striatum +, Vicia lathyroides +, Linaria vulgaris +. Tri-
folium dubium 2, Bromus mollis +, Ranunculus bulbosus +, Lotus
corniculatus +. Saxifraga granulata +, Bellis perennis +

Opname 4. Trifolium dubium +. Ranunculus bulbosus +. Lotus cornicula-
tus I, Linum catarcticum I, Briza media +.

Opname 5. Brachypodium pinnatum +. Medicago lupilina +, Allium vineale
+. Viola canina +. Daucuscarota I. Potentilla verna I. Trifolium
repens I. Sanguisorba minor I, Crataegus monogyna + (kiem-
plant), Prunus spinosa + (kiemplant). Rubus spec. +. Centaurea
scabiosa +

Opname 6. Medicago lupilina +, Trifolium arvense +, Aphanes arvensil +,
Teucrium scorodonia I, Origanum vulgare I, Myosotis ramo-
sissima, Scleranthus annuus +.

Opname 7. Arabidopsis thaliana +,Galiumverum+. Viola arvensis +. Lotus
corniculatus +. Cerastium arvense +, Pottia tanceolata +, Bryum
argenteum +.

Opname 8. Cerastium arvense +. Achillea millefolium I, Trifolium dubium,
Poa annua +. Bryum argenteum +.

Opname 9. Dactylis glomerata I. Trifolium repens +. Pbntago major +. Plan-
tago media I. Taraxacum spec. +, Sagina spec +. Potentilla
argentea +. Capsella bursapastoris +. Poa annua +.

Opname 10. Genista pilosa +, Genista tinctoria I. Genista angtica I. Trifo-

Hum repens +. Brachypodium pinnatum 2, Pimpinella saxifraga
I. Thymus pulegioides +. Sanguisorba minor +. Ranunculus bul-
bosus +, Lotus corniculatus +, Potentilla erecta I. Briza media
1. Succisa pratense I. Hieracium umbellatum I, Viola canina +.
Carex caryophytlea +. Rumex acetosa +. Leontodon autumna-
fe 4, Nardus stricta 2.

Opname 11. Trisetum Ibvescens +, Carex caryophyllea I. Hieracium umbel-
latum + , Brachypodium pinnatum I. Pimpinella saxifraga 2,
Ranunculus bulbosus +. Lotus corniculatus +. Potentilla erecta
2. Centaurea pratense I. Galium verum +, Briza media I, Stt-
chys officinalis I.

Opname 12 Vicia angustifolia I. Trifolium dubium t, Myosotli ramoslstlma
I. Ornithopus perpusillus I, Ranunculi» bulbosus +, Ceraitlum
arvense+.PeltigerapolydactYla + .Mniumafflne +,Hypnumcup-
reulforme 2, Atrichum undulacum », Ceratodon purpuratceni
I. Caphaloilella dtvarteata 3.

De betekenis van de lettert A t/m G In de eerste kolom van elke opname Is all
volgt: A = polvormende gramineeén, B ~ zodevormende gramlneeen, C »
annuellen. D ~ mossen. E = (haK)para>lcten. F = bisannuellen of perenne soor-
ten met bladrozet en G = dwergstruiken.

TABEL 9.2
THERO AIRION OPNAMEN SPOORWEGEN EN SPOORWEG-
EMPLACEMENTEN

A. Festuca ovina
Dictylls glom.

B Agroitit cap
Feituca rubra
Luzula camp.

C. Aira caryophyllea
Aira praecox
Vulpia myuros
Vulpia bromoides
Poa annua
Cerastium semid
Spergulana rub.
Arabidopsis thai.
Erophila verna
Holosteum umb
Trifolium arvense
Filago minima

D Polytrichum jun.
Polytrichum pil.

E. Rumex a-ella
Hieracium pil.
Hieracium cf. lae.
Hypericum perfor.
Hypochaeris rad.
Achillea millef.

11)41
2 I
+ I
1 I •

• I

I I I I
I +

2 I I + I
2 + +

I

2 I
I +
+ +
I +

2 I +

Opnamegegevens:
Opname I. Linne, spoorweg ter hoogte van de Llnnerhel, langs het grofzan-

dige schouwpad. Open, mozaïekrijke structuur Datum:
20-04-1984. Oppervlakte: I x 20 m. Bedekking. 65%. Hoogte:
maximaal 20 cm.

Opname 2. Nuth, spoorwegemplacement (zuidelijk deel) langs ichouwpad.
Korte, open vegetatie met belde Aira soorten in bloei, overgaand
in Cytisus struweel Datum: 05-05-1985. Oppervlakte: 2 x 1 0
m. Bedekking: 50% Hoogte: maximaal 15 cm.

Opname 3. Nuth, spoorwegemplacement langs de Geleenbeek. Polletjes
van Rumex acetosella en open vegetatie met annuellen en mos-
sen. Datum: 05-05-1985. Oppervlakte: 2 x 5 m. Bedekking: 80%.
Hoogte: maximaal 20 cm.

Opname 4 Nuth, spoorwegemplacement tussen beide spoorlijnen. Schaars
vegetatiedek met bloeiende Rumex acetosella en Filago rozet-
jes. Datum: 05-05-1985. Oppervlakte: 3 x 50 m. Bedekking: 20%.
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Opname 5.

Addenda:
Opname I.

Opname 2.

Opname 3.

Opname 4.

Opname S.

Hoogte: maximaal 20 cm.
Simpelveld. spoorwegemplacement. Ijle vegetatie op kiezelsub-
straat met onder andere veel annuellen. Datum: 06-05-1985
Oppervlakte: 5 x 10 m Bedekking: 10%. Hoogte: maximaal 25

Arenaria serpyllifolia I, Veronica arvensis I. Senecio vulgaris I.
Ceratodon purpureus I. Brachythecium rutabulum *. Agrostis
stolonifera I. Senecio jacobaea +. Planugo lanceolata +. Taraxa-
cum jpec. +. Lotui corniculatut +, Cerastium fonunum +.
Daucut carou +.

Arrhenatherum elatior +. Artemiiia vulgaris »-. Betula spec,
(kiemplant) + , Rubut >pec. (kiemplant) +. Solanum dulcamara
(kiemplant) • .
Cladonia spec. + , Poa nemorali» +, Poa compressa +, Centau-
rea |acea +. Lamium album +. Equisetum arvense +, Ranunculus
repent +, Rubus spec. +, Crauegus monogyna (kiemplant) +.
Myototis arventit +. Senecio viscosus + . Senecio inaequidens
+ , Engeron canadense +, Holcut lanatus +, Salix spec, (kiem-
plant) +

Mibora minima *. Alynum alystoides +, Cardaminopsis areno-
ta + , Senecio Inaequidens -f, Rtseda lutaola + , Ranunculus
tarduus+.

TABEL 9.3
THERO-AIRION-OPNAMEN. OVERGANGEN NAAR HET
SPERGULO-CORYNEPHORION

A. Festuca ovina I 2 I
Corynaphor. can. I I 2 3 I

B. Agrostis caplll. 1 2 1 1 +
Carex arenaria
Luzula camp.

C. Spergula moris. 2 I
Cerastium semi. 2 1 1 1
Teesdalia nudic. * I +
Ornlthopus per. I +
Veronica arven. I + +
Trlfolium arven. I I I

D. Brachythec. alb. 3 + 2 + +
Racomitr. canes. I +
Polytrichum p. + + 2 3
Cladonia spec. + 2

E. Rumex ac-ella I I I I I
Hyochaerls rad. I I I I
Hieracium pil. I +
Jasione mont. I +

F. Calluna vulgaris + +
Thymus serp. I I
Cytisis scop. + +

Opnamegegevens:
Opname I. Melick, Melickerheide. recreatiegebied "Driestruik", voorma-

lig stuifduingebied Vrijwel gesloten, mozaiekrijke vegetatie met
een relatief hoge bedekking door mossen. Datum: 20-04-1984.
Oppervlakte: 2 x 2 m. Bedekking: mossen 50%. bloemplanten
45%. Hoogte: maximaal 30 cm (Calluna). Beheer: koni|nevraat.
betreding.

Opname 2. Herkenbosch, omgeving Herkenboschervennen, voormalig
stuifzandgebied. momenteel weideland, 200 m ten noorden van
de spoorwegovergang. Schraal grasland met open plekken en
een opvallende structuur van pollen Corynephorus en Festuca
ovina. Datum: 20-04-1984. Oppervlakte: 2 x 2 m Bedekking:
65%. Hoogte: maximaal 25 cm. Beheer: extensieve beweiding
door rundvee.

Opname 3. Als I. Bedekking door mossen 30%, Woemolanten 60%.

Opname 4. Als 2. 150 m ten noorden van de spoorwegovergang. Opper-
vlakte: 2 x 2 m. Bedekking: 65%.

Opname 5. Als 2. 50 m ten westen van de spoorwegovergang. Oppervlak-
te: 2 x 6 m. Bedekking: 90%. waarvan 70% door mossen.

Addenda:
Opname I. Hotosteum umbellatum I. Arenana serpytlifolia I. Taraxacum

spec. +.
Opname 2. Erophila verna I, Scleranthus annuus +. Erodium cicutarium I,

Viola arvense +. Myosotis stheta +, Leontodon autumnalis +.
Opname 3. Dactytis glomerata I.
Opname 4. Holcus lanatus I. Ceratodon purpureus I.
Opname 5. Hieracium spec. +. Hypericum perforatum +.

TABEL 9.4
THERO-AIRION-OPNAMEN. OVERGANGEN NAAR HET
SEOO-CERASTION

I 2 3 4 S
1 2 I 2 I
2 + + I +

+ I +

2
+ 2 I
2 2 2

I
I I

A. Festuca ovina
B. Agrostis capil

Luzula campestr
C. Aira caryophyllea

Aira praecox
Erophila verna
Myosotis stncta
Teesdalia nudic.
Saxifraga tnd.
Sedum acre
Sedum bolon.
Sedum album
Erodium cicut.

D. Polytrichum pilif.
Cladonia spec.

E. Euphrasia stneta
F. Rumex acetosella

Hieracium pilos.
Potentilla verna
Hypochaeris rad.
Planugo lanceol.

G. Cytisis scoparius
Thymus pulegioid.
Helianthemum n.
Polygala vulgaris

Opnamegegevens:
Opname I. Beesel. Donderberg. rivierduin langs de Maas. kalkhoudende

zanden. Kortgrazige. open vegetatie met een mozaïekstructuur.
Datum: I I -05-1985. Oppervlakte: 2 x 2 m. Bedekking: 70%.
Hoogte: 15 cm. Expositie: zuidwest. Inclinatie: 10. Beheer: ex-
tensieve beweiding met rundvee.
Als I. Bedekking: 80%.
Vise, Thier de Lanaye. bovenrand van een krijthellinggrasland.
Korte, bijna gesloten vegetatie met veel annuellen. Datum: 22-
04-1985. Oppervlakte: 2 x 2 m. Bedekking: 90%. Hoogte: 15 cm.
Expositie: zuidoost. Inclinatie: 20. Beheer: plaatselijk maaien en
branden.

Kanne. Zusserdel. steile wegrand met dagzomende kalksteen.
Open vegetatie met dichte zoden van Potentilla tn bloei. Datum:
04-05-1984. Bedekking: 60%. Hoogte: 20 cm. Expositie: zuid-
oost. Inclinatie: 40. Beheer: 0-beheer.
Bemelen. Bemelerberg. boven de ingang van de Winckelberg op
dagzomend kri|t en zand. Open vegetatie met een mozaïekpa-
troon. Datum: 04-06-1984. Hoogte: maximaal 15 cm. Expositie
zuidoost. Inclinatie: 10. Beheer: extensieve beweiding met
mergellandschapen.

Opname 2.
Opname 3.

Opname 4.

Opname 5.
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Opname I,

Opname 3.
Opname 4.

Opname S.

Sperguhriamorisonii I.Ornfthopusperpusittus+.Corynepho-

rus cinescens 2. Vkia hirjua +. Valenanella spec. +. Viola

arvenstt.
Daucuscarota +. Pimptnetta saxifraga >. Koeieha macrantha +.
Brachypodtum pinnatum +. Medicago lupilina +, Altium vtneale
+, Viola spec. +.Achilleamillefolium I.Tnfotiumrepens I,Cam-
panula rotundifolia I. Sanguisorba mtnor I, Galium verum I.
Poa annua I. Echium vulgare I. Arenaria serpytlifolia +.

TABEL 9.5
THERO-AIRIONOPNAMEN.

A
&
C

D.
E.

F.

Festuca ovtna
Agrostis capill
Aira praecox
Cerastium sem.
Ftlago minima
Cladonia spec.
Hypochaeris rad.
Hyperïcum perf.
Taraxacum spec.
Bellis perennis
Hieracium pil.

Cytisus se op

1 2

1 2

1 +

+
+
+ 1

+
1
+
1

+ +

RESTGROEP

3
3
1

+

1

+

• +

+

4
1
3
2
+

+

+

S

2

2
1

1

+
+

Opnamegegevens:
Opname I Heel. parkeerterrein van het zwembad Heelderpeel. Mineraal-

arme zandgrond. Mozaiekrijke, korte vegetatie in voormalig
heidegebted. Datum: 05-06-198S. Oppervlakte: 4 x 4 m. Bedek-
king: 50% Hoogte: 20 cm. Beheer: betreding door voetgangers,
bodemverdichting door personenauto's, konijnevraat.

Opname 2. Cottessen, weiland boven de Cottessergroeve. Korte, schrale,
maar gesloten vegetatie met een zeer dunne humuslaag. Datum:
01-06-1985. Oppervlakte: 2 x 2 m. Bedekking: 95%. Hoogte:
maximaal 10 cm. Beheer: intensieve beweiding met rundvee.

Opname 3. Meerssen, groeve Curfs, zandvlakte op de plateaurand. Schrale,
vrijwel gesloten vegetatie van grassen en mossen met hier en
daar wat annuellen en rozetplanten. Datum: 25-04-1984. Op-
pervlakte: 4 x 4 m. Bedekking 90%. Hoogte: maximaal 20 cm.
Beheer: beweiding door reeën en konijnen.

Opname 4. Beegden, open, grazige plaats in naaldhoutplantage op de voor-
malige Beegderheide langs een zandpad. Gesloten, soortenarme
grasmat met een hoge presentie van Aira praecox. Datum: 05-
06-1985. Oppervlakte: 4 x 4 m. Bedekking: 95%. Hoogte: 20 cm.
Beheer: betreding door recreanten.

Opname 5. Valkenburg. Vilt, voormalige kiezelgroeve op de Vilterheide,
momenteel Limburgerbos. Spaarzame vegetatie op vlakke kie-
zelbodem, plaatselijk kortgrazig, plaatselijk zeer open met
annuellen. onder andere Filago. Datum: 24-04-1984. Oppervlak-
te: 4 x 4 m. Bedekking: 50%. Hoogte: maximaal 10 cm. Beheer:
betreding door recreanten, konijnevraat.

Addenda:
Opname I.

Opname 2.

Opname 3.

Opname 4.
Opname 5.

Corynephorus canescens 2. Betula pubescens (kiemplant) +,
Calluna vulgaris +. Ornithopus perpusilius +. Achillea millefo-
lium +. Holcus lanatus +. Polytrichum junipehnum +, Plantago
lanceolata +, Scleranthus annuus +. Erigeron canadense +. Sper-
gularia rubra +.
Aphanes cf. microcarpa +, Thymus pulegioides +, Ranunculus
bulbosus +.
Brachythecium albicans 2, Vulpia bromoides +. Trifolium ar-
vense +, Centaurium pulchellum I. Hieracium spec. +. Luzula
campestris +. Betula pubescens (I exemplaar van 30 cm).
Trifolium repens I.
Poa annua. Aphanes arvensis +. Veronica arvensis +, Trifolium
repens +, Potentilla ansehna +, Cirsium arvense +.

Algemene opmerkingen:
De in totaal 32 opnamen zijn opgesplitst in vijf >rtonderH}ket»bel)en. Desoor-
cenbjsten van elke abel zijn vergezeld door een lettercode A t/m G. gebaseerd
a f d« levensvorm van de betreffende soort. De betekenis v»n de onderschei-
den levensvormen wordt vermeld onder de eerste abel. De cijfers achter de
soorten zijn een maat voor zowel de bedekking als de presentie vin de betref-
fende soort in de opname. De indeling van de opnamen in de vijf groepen It
zowel gebaseerd op abiotische kenmerken (onder andere substraat, geogra-
fische ligging, expositie) als op biotische kenmerken (onder andere patroon,
structuur en soortensamenstelling van de vegetatie) van de afzonderlijke op-
namen. De nomenclatuur van de soorten volgt HEUKELS EN V A N DER MEIJDEN
1964.

TABEL 9.6.1
OPNAME VEEDRIFT ST. PRIVAT O.O. IJ-OT-1 • • •

Aspectbepalend m de berm: Onopordtum acanthlum, Vorbascum floccoium
en Artemisia absinthium in bloei. Hoogte van de vegetatie m»xlm»»l 160 cm,
gemiddelde hoogte 40 cm, direct lang» de weg 10-20 cm. Bedekking: 80%. De
vegetatie langs de weg. bestaande uit een strook van 2 x 60 m. begrensd door
enerzi|ds de weg en anderzijds een rotswand of muur, is opgebouwd uit di-
verse structuren: grenzend aan de weg een lage vegetatie. voornamell|k
samengesteld uit perenne grassoorten, vooral Hordeum murlnum, een hoge-
re, maximaal 40 cm structuur van krulden, waarin Chenopodlum
bonus-henricus domineert en daarachter een plaaiiell|k hoge vegeutleitruc-
tuur. waarin de hierboven genoemde In bloei «taande soorten opvallen.
Onopordtum acanthium I, Artemisia absinthium 2, Ballou nlgra 2, Chenopo-
dlum bonus -henricus 2. Vorbascum floccosum 2. Arc Hum minus I, Hordeum
murlnum I, Marrubium vulgare • , Urtica dlolca 2, Bromus sterllls I, Brom»»
mollis I, Anthriscus ïytveiirit I, Rubus spec. I, Lollum perenne + , Capielli
bursa-pastoris • , Salvia pratensis +. Artemisia vulgarli I, Trifolium repent 4-,
Lamium album +, Carduus nutans I, Vulpia myurot I, Carex cf murlctU +.
Hypericumperforatum I,Chaerophyllum temulum t-.Conlummaculatum+,
Convulvulus arvensis I, Polygonum aviculare I, Malva neglecta +, Seneclo cf.
viscosus +. Ribes uva-crispi +, Gallm aparlne I, Clrslum arvense I, Verbena
officinalis I, Cirsium vulgare + en Silene vulgaris +.

TABEL 9.6.2
OVERZICHT VAN DE STANDPLAATSEN IN ZUID-LIMBURG EN
OMGEVING VAN HARTGESPAN (LEONURUS CARDIACA)

met jaartallen van de eerste en laatste vermelding In de literatuur of anders-
zins (m.m.= mondelinge mededeling), aanduiding van het type standplaats en
verwijzing naar eventuele opnamen

1. Zwarte Weg (Bemelen-Heer), 1940: broeder Jeroen In manuscript, rond
1960: L. Haesen, Cadier en Keer (m.m.), rond 1970: L. Huntjes, Cadler
en Keer (m.m), 1984-1987: H Hillegers. Overhoek en voormalige
spoordijk. In de periode 1984-1987 per jaar maximaal 2 exemplaren (fl)
tussen brandnetels en enige iepen (zie opname I en 2 van tabel 9.6.3).

2. Keerderberg (Heer), 1940: broeder Jeroen in manuscript, rond I960:
L Haesen (Cadier en Keer), kort daarna verdwenen (m.m.). Wegrand
tegen haag bij tuin.

3. Zure Dries (Gronsveld), 1984: G. Londo (mm), 1985-1987: H. Hille-
gers. Voormalige grindgroeve met brandplekken, rustplaats van schapen,
per jaar maximaal 5 exemplaren (fl) tussen brandnetels en ander rulgte
(zie opname 3 en 4 van tabel 9.6.3).

4. Gerendal(Oud-Valkenburg),rond l975:J.Hermans(m.m), 1985-1987:
H. Hillegers Wegrand langs bos. per jaar één exemplaar (fl) tussen
brandnetels (zie opname 5 van tabel 9.6.3).

5. Strooberg (Bemelen) rond 1940: L. Meys (Meys en Hillegers), 1982: S.
Hennekenj en J Schaminée. 1982. 1985-1988: H. Hillegers. Overhoek
langs wegberm en in het reservaat "De Bemelerberg". per jaar 3-5 exem-
plaren (fl) tussen brandnetels. Zie foto van deze standplaats in: WEEDA
etal. 1985-1991. deel III, p. 163 (zie ook opname 6 en 7 van tabel 9.6.3).

6. Bieslanderweg (Wolder). 1983: P. van Nieuwenhoven (mm), 1984-
1987: H. Hillegers. Ruige wegberm onder meidoornhaag, per jaar
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9.
10.

12.

maximaal 7 exemplaren (fl) tussen brandnetels (zie opname 8 en 9 van
tabel 9.6.3).
Terstraten (Nuth). rond 1910: A de Wever (1916). rond 1965: J. Koe-
link (mm). 1984-1986: H. Hillegers. Overhoek langs wegberm bij
boerderij, tussen onder andere brandnetels (zie opname 10 en I I van
tabel 9.6.3). Tot 1980 kwam Leonurus ook voor op een andere plaats in
Terstraten: een wegrand nabi| een andereboerderi| (J. Koelink, mm.).
Thier a la Tombe (Eben. België). 1984-1986: H. Hillegers. Niet in 1987
en 1988, opnieuw in 1991. Wegrand, beschaduwd, één exemplaar (fl)
tussen brandnetels (zie opname 12 van tabel 9.6.3).
Lanaye (België). 1979: E. Blink (m.m.). Wegrand vlak buiten het dorp.
Aan de Biskai (Meerssen). 1956: H. Hillegers. Overhoek op brede weg-
berm, enkele exemplaren met klissen, bijvoet en absint-alsem.
Verdwenen.
Metteberg (Bemelen), 1982: W. van der Coulen (mm). 1983: H. Hille-
gers. na 1983 verdwenen Ruigte in halfschaduw onder voormalige
rotswoning met tuin, één exemplaar (fl). Tot ongeveer 1920 woonde
hier de vroedvrouw van Bemelen.
Onder de Hotels (Bemelen), 1940: broeder jeroen in manuscript (1940).
Ruige, deels beschaduwde wegberm met een overhoek.

Opmerkingen:
1. De struweelsoorten aan de rand van de opnamen bestaan uit Ulmus

campestris (opname: 1.2.5,8,9,10. I I), Sambucus mgra (6.8.9, 10, 11),
Crataegus monogyna (6, 7, 8, 9. 10. I I ) en Acer pseudoplatanus (12).

2. * = vegetatie, grof gemaaid met klepelmaaier.

TABEL 9.6.3
SYNOPTISCHE TABEL VAN 12 OPNAMEN MET
HARTCESPAN IN ZUID-LIMBURG

Sundpluu

Opnamenummer
Datum

Bedekking In %

Expoiltle

Hoogte in cm

Oppervlakte In m

Leonurus cardtaca

Urt ici dioici

Gallum aparlne

Rubusspec

Heracleum sphon.

Clrsium arvense

Lamlum album

Dactylls glomer.

Poa annua

Hedera helix

Zwarte We j

1

20
08
I9B-4

100

ISO

6x2
f

4

1

1

2
07

08

1985

100

ISO

6x2
+

+

Zure Dries

J
id

100

z o

100

6x2
+

2

+

4

id.

100

I.O

100

6x2

1

3

3

+

Gerendal

S
id.

100

45

4x1
+
S
+
1

+

+

Bemelen

6

id

100

180

I x l

2
S

+

+

7

ld.

08
1985

95
w.

160

I x l

1
1

1
+
+

Terstraten

8
08

95
z.

ISO

6x2

2
1

1

+
3
1

1

9

id

95

z.

120

6x2
1
4

+

2
1

1

Wolder

10

id.

80
z.o

30*
10x1

3
1

+

1

+

H

id.

100

Z.O.

60
8x2
1
3

Thier a la Tombe

12
id.

100

-

40

2x2
1

1

1

+

2

Addenda: soorten die minder dan 3 x in de opnametabel voorkomen, zijn in
opname I en 2. Agropyron repens I, Artemisia vulgaris I, Humulus lupulus

I, Calystegia sepium I. Equisetum arvense I en +, Torilis
japonica I en + en Epilobium hirsutum I en 2.

opname 3 en 4. Origanum vulgare +, Cirslum arvense +. Carex sytvatica +,
Lithospermum oflicinale +. In opname 3: Verbascum phlo-
moides t-. Taraxacum spec. +. Tnsetum flavescens + en
Brachypodium pinnatum +.

opname 7. Glechoma hederacea I. Holcus lanatus I, Festuca gigantea
I. Ptantago major + en Geum urbanum +.

opname 8 en 9. Geranium robertianum +, Galeopsis tetrahit 2 en I. Stella-
ria media 2 en I. Solarium nigrum +. Poa nemoralis +. In
opname 8: Geum urbanum I. Chaerophyllum temulum I,
Scrophularia spec I. Cheilidonium majus I. Bryonia dioica
I, Alliaria pctiolata I en Holcus lanatus +.

opname lOen I I.Bromus sterilis I, Sisymbrium officinal* +. In opname 10:
Calystegia sepium +•, Lolium perenne 2. Mava neglecta 2,
Chenopodium album +. BaJIota nigra I. Euphorbia peplus
+, Arrhenaterum elatior 2. Agropyron repens 2 en Con-
vulvulus arvensis I.
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TABEL 9.7
HESTBEHOEFTE EN ANDERE WIJZEN VAN VERZORGING Bij
VIJF AANGEPLANTE RUDERALE VEGETATIETYPEN IN HET
OPENLUCHTMUSEUM TE KOMMERN

Uróco-Malvaceajm
Hordeetum muhni
Lamto-BaNotetum
Chenopodietum b.K
Onopordietum

I 2 3 4 S 6
•f +

» •

+ -f

De betekenis van de cijfers in de kokxnmen I tot en met 6 is:
1. Bemesting door loslopend pluimvee gedurende de zomer.
2. Additionele bemesting met genipte sttlmesi. een keer per par.
3. Als 2. maar een keer per 2-3 (aar.
4. Ah 2. maar een keer per 3-4 jaar
5. Wieden.
6. Los- en openmaken van de bodem.

Opmerking:
De bovenstaande plantengemeenschappen komen ook voor in de beschre-
ven veedriftvegetaue te Sc Privat (zie tabel 9.6.1) en wel in dezelfde volgorde,
gerekend vanaf de rand van het wegdek
De gereconstrueerde veednftvegetaties moeten, wanneer een functionate
veednft ontbreekt, van sulmest worden voorzien. De behoefte aan mest be-
paalt de plaats van de betreffende plantengemeenschap in de gradient

Lijst van foto's, daterend van vóór 19S0,

met betrekking tot extensieve beweiding in Zuid-

Limburg door schapen.

1. Deel van schaapskudde met oud vrouwtje te Gronjvcld
2. Zonen van scheper W van de Berg met een deel van hun kudde te Mar-

graten
3. De vrouw van icheper A. Heltwij op't Rooth met een deel van de kud-

de.
4. De vrouw van scheper A Heltwtg met schapen In een boomgaard.
5. ScheperJ Vrancken met schapen op de Graethel rond I93S.
6. Schapen van de kudde van J. Vrancken op de Graethei rond 193S.
7. Scheper Willem Vromen met hond te Bemelen rond 1920
8 Scheper Willem Vromen met deel van zi|n kudde op de Strooberg te

Bemelen rond 1920.
9. Scheper Vromen, de vader van Willem. met enige schapen langs de weg

rond 1900
10. Scheper W van de Berg met schapen op de wegbermen van Bruliter-

bosch.
11 Scheper met kudde in Geulhem Prentbriefkaart.
12. Scheper met kudde in beekdallandschap Dezelfde scheper komt voor

op foto. nummer 7
13. Schaper M. Leunmen met hond en enkele schapen op een helling te Schln

op Geul.

14. Scheper met kudde, leunend op zijn suf op de Graethelde
15. Scheper met kudde en honden In een vlak landschap (Gulpenf) rond

1900
16. Scheper B. Kicken op de Schiepersberg te Cadler en Keer rond 1920.
17. Scheper met kudde in Kanne.
18. Scheper, leunend op zijn suf In een bos langs de Barakkenweg te Geul-

hem. Prentbriefkaart.
19. Serie van vier foto's van een scheper met een deel van zijn kudde en

hond op graslanden rond vliegveld Beek.
20. Scheper met kudde op de Sint-Pletersberg.
21. Scheper mee kudde te Walem
22. Scheper Hardy met hond en enkele schapen bij Wonck.
23. Scheper Giel Vrancken met een deel van de kudde te Eljsden.
24. Schaapskudde op de oprijlaan van kasteel Eljsden.
25. Scheper W van de Berg met deel van zijn kudde aan de "Bukel" bij Slnt-

Geertruïd. Prentbriefkaart.
26. Schapen van de kudde van scheper W. van de Berg te Herkenrade.
27. Scheper met kudde in een boomgaard te Heijenrath.
28. Scheper met een deel van zijn kudde te Sint-Pieter.
29. Scheper met kudde langs het Julianakanaal te Elsloo.

De volgende foto's van de bovenstaande lijst zijn gepubliceerd en van com-
mentaar voorzien in: HlLLEGERS 1961a. pp. 20-24 (foto I t/m 6). HiLLEGERS
1984a. pp 16-17 (foto 7 t/m 9). WlUEMS 1983, pp. 2-3 (foto 10 en I I ) . BER-
TRAND 1981. p 54 (foto 12). SALDEN I98S (foto 13). HILLEGERS 1982C (foto
14), NlEUWENHUlZEN 1977. p. 84 (foto 15), Ontdek het Mergelland 1978, p.
84 - in spiegelbeeld afgedrukt - (foto 16), PUTS 1984. p. 67 (foto 17), HiLLEGERS
1989b. p. 96 (foto 18). De overige foto's bevinden zich In het foto-archief van
de auteur.
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a vele jaren heeft de reeks "Publicaties van het

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg" met deze uitgave weer

een dissertatie op het programma.

Deze publicatie is geen "standaard" dissertatie, dat wil zeggen geen

uitgave voor een zeer kleine en gespecialiseerde kring van lezers.

Integendeel, "Heerdgang in Zuidelijk Limburg" heeft voor een

breed lezerspubliek, dat in diverse aspecten van de cultuur- en

natuurhistorie van dit zo ongelooflijk rijke gebied is geïnteres-

seerd, heel wat nieuws en interessants te bieden.

De heerdgang van vroeger, de "dagelijkse rondgang van de

dorpskudde door de gemeente onder leiding van de dorpsherder",

heeft duidelijk sporen nagelaten in de huidige nederzettingen.

Namen van wegen en weideplaatsen, maar ook dorpsplatte-

gronden en het patroon van wegen buiten de nederzetting laten

zien hoe de heerdgang het landschap vorm en kleur gaf.

De om hun rijke fauna en flora zo bekende kalkgraslanden en

daaraan verwante graslandtypen die in de vorm van natuurreser-

vaten zijn blijven voortbestaan, blijken "wilde weidegronden" van

vroeger te zijn die door middel van extensieve beweiding weer

kunnen worden hersteld.
j

Zelfs graslanden, wegbermen en akkers, die door onder andere de

bio-industrie veel van hun soortenrijkdom hebben verloren,

kunnen door middel van extensieve beweiding met mergelland- ;

schapen worden hersteld.

Een leesbaar boek met een optimistische visie op de toekomst

van een gewest dat als model dient voor het toekomstige Europa.




