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Voorwoord 
 
Toen ik voor de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen een 
scriptieonderwerp diende te kiezen, leek de keuze voor een landschapshistorisch onderzoek naar de 
Meinweg een goede keuze. Deze masterscriptie is te zien als een vervolg op het eerdere onderzoek 
van mijn vader, Gerard Venner. Toch heeft mijn onderzoek een andere insteek. De nadruk van dit 
onderzoek ligt op de Meinweg na 1822. Het rechtshistorische is in mindere mate onderzocht, maar 
daarentegen is meer aandacht gegaan naar de abiotische en biotische factoren van het landschap. 
 
De keuze voor de Meinweg als onderzoeksonderwerp is niet uit de lucht komen vallen. Als kind 
wandelden we met enige regelmaat door het gebied. Toen wist ik nog niet wat voor bijzonder gebied 
dit was. Niet alleen door de aanwezigheid van bepaalde planten- en diersoorten, maar ook door de 
unieke vorm en de bijzondere gebruiksgeschiedenis tussen 1822 en het heden is dit gebied als markant 
te benoemen. In dit onderzoek is geprobeerd deze geschiedenis op een volledige manier naar voren 
te brengen, waarin getracht is zoveel mogelijk facetten aan bod te laten komen. 
 
Nadat duidelijk werd dat ik mij een half jaar zou gaan storten op de geschiedenis van de Meinweg, 
waren de eerste literaire bronnen al gezocht en werden de eerste uitstapjes gepland. In verschillende 
seizoenen is de Meinweg herontdekt en is op nieuwe zaken gelet. Verschillende archiefbezoeken bij 
het gemeentearchief in Roermond en het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht hebben 
tot verhelderende momenten geleid. 
 
Bij dit onderzoek hebben vele mensen geholpen. Ten eerste bedank ik Ton Lenders voor het 
organiseren van een interessante bijeenkomst. Hier heb ik veel fascinerende verhalen gehoord en dit 
was een goed begin voor mijn scriptie. Graag bedank ik André Beckers, Coen Thevissen, Piet van den 
Munckhof, Jan Hermans en Olaf op den Kamp voor de bruikbare inbreng. Daarnaast wil ik graag 
Herbert Willemsen van de Jägerhof bedanken voor de interessante informatie over het gehucht en de 
foto’s van dit gebouw. Van Staatsbosbeheer wil ik graag Bibi van de Klundert bedanken voor het 
meedenken en het aanleveren van informatie en Jelle Naalden voor de toestemming om 
grondboringen in het gebied te mogen verrichten en het uitlenen van materiaal. 
 
Hulp vanuit de master is gekomen vanuit mijn scriptiebegeleider Theo Spek. Bij hem kon ik terecht 
voor feedback en nieuwe inzichten over de verschillende onderwerpen. Ook de velddag op de 
Meinweg was een goede manier om de focus op nieuwe zaken te leggen. Uiteraard gaat ook een grote 
dank naar mijn vader, die vele bronnen aanleverde en die mij meerdere dagen meenam naar de 
verschillende archieven. Het was erg nuttig om door de vele controlemomenten de inhoudelijke 
kwaliteit van het onderzoek te waarborgen. Mijn moeder heeft natuurlijk ook vele momenten 
geholpen bij de structurele vorming van de scriptie en de controles, waarvoor dank. 
  
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, ben ik net een maand geleden verhuisd van Assen naar Heerlen, samen 
met mijn vriendin Iris. Door haar geduld en volharding heeft zij mij steeds gesteund in de avond- en 
weekenduren om aan het onderzoek te werken. Bedankt daarvoor! 
 
Tenslotte wil ik de lezer veel plezier wensen en hoop ik dat het onderzoek bijdraagt aan het 
toekomstige beheer van de Meinweg. 
 
Geert Venner 
 
Heerlen, 18 augustus 2022  



 
 

Samenvatting 
 
De Meinweg is een gebied tussen Herkenbosch en het Duitse Nedercruchten. Dat bestaat 
tegenwoordig voor een groot deel uit bos met heide, maar heeft in het verleden anders eruit gezien. 
Verschillende ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het gebied zich bevindt in de huidige staat. 
Voorafgaand onderzoek door G.H.A. Venner heeft uitgewezen welke ontwikkelingen hebben 
afgespeeld in het gebied tussen 1400 en 1822. Om een volledig historisch beeld van de Meinweg te 
krijgen, is onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen vanaf 1822, het jaar waarop de gemene gronden 
werden verdeeld onder veertien gerechtigde gemeenten. Tot nu toe heeft geen interdisciplinair 
onderzoek plaats gevonden naar de ontginningen en bijbehorende ontwikkelingen in het gebied, 
waardoor een compleet overzicht ontbreekt. Met dit complete overzicht kan de totstandkoming van 
beheersplannen ondersteund worden, evenals de plan- en beleidsvorming. De hoofdvraag die hoort 
bij dit onderzoek is: ‘Welke soorten en fasen van ontginning, eigendom en beheer hebben plaats 
gevonden op de Meinweg, hoe zijn deze veranderingen te verklaren en hoe zijn ze terug te zien in het 
landschap?’ 
 
Om het onderzoek overzichtelijk te maken, is gebruik gemaakt van vier verschillende thema’s. In het 
eerste thema is het landschap van de Meinweg vóór 1822 onderzocht, wat de basis is voor de latere 
ontwikkelingen. Gekeken is naar de diverse landschappelijke en bezitsrechtelijke ontwikkelingen in het 
gebied, maar ook naar de samenhang tussen het Duitse en Nederlandse gebied. Diverse bronnen zijn 
gebruikt, zoals literatuur, archiefmateriaal en historische kaarten. Door de Maas en Rijn zijn 
verschillende fluviatiele afzettingen in het gebied te vinden. Ook de diverse breuklijnen in de bodem 
zijn karakteristiek voor het landschap. Een combinatie van de invloed van de rivieren en de tektoniek 
heeft geresulteerd in een uniek terrassenlandschap. Door eolische processen is löss op het hoogste 
terras terecht gekomen, waardoor later landbouw op dit terras mogelijk bleek. Het gebied is in de 
prehistorie door mensen beïnvloed, al dan niet op kleine schaal. Dit is te bevestigen door de 
verschillende archeologische vondsten die gedaan zijn, al dan niet buiten het onderzoeksgebied. Later 
was het gebied met name bosrijk met lagere vegetaties. Vanaf de middeleeuwen werd de Meinweg 
gebruikt door veertien kerspelen. Deze gebruikten het bos ten behoeve van het hout en zij lieten er 
ook vee grazen. Door overmatig gebruik veranderde het gebied in een terrein waarin vrijwel alleen 
maar lagere vegetatie aanwezig was. Vanaf de 16de eeuw werden regels opgesteld om overexploitatie 
tegen te gaan. De Meinweg bleef een heidegebied waar slechts sporadisch bomen te vinden waren. 
De kerspelen gebruikten de heide onder andere voor de plaggen en de begrazing met schapen. Het 
Duitse en het Nederlandse gebied zijn tot in het begin van de 19de eeuw niet los van elkaar te zien. 
Vanaf de eerste vermelding van de Meinweg in 1350 behoorde het gebied aan verschillende 
landheren, waarna het gebied aan het eind van de 18de eeuw overging van het hertogdom Gulik naar 
de Franse Republiek. In de Franse Republiek werden de kerspelen ‘communes’, de voorlopers van de 
latere gemeenten. 
 
Het tweede thema is gewijd aan de verdeling, verkoop en ontginningen vanaf 1822. Dit is het jaar 
waarin het gebied verdeeld werd aan de veertien gerechtigde Duitse en Nederlandse gemeenten, met 
het idee om de gronden in de verkoop te doen om schulden mee af te betalen. Vrijwel iedere gemeente 
kreeg een even groot stuk grond verdeeld van 186 hectare en 43 are, waarvan een groot deel van de 
gemeenten de gronden in de verkoop deed. De woeste gronden werden voornamelijk verkocht aan 
akkerbouwers. De vroegst gevonden ontginning is uit 1836, waarbij een akkerbouwer zijn perceel 
bebost. De eerste grotere toename van ontginningen is te zien in de tweede helft van de 19de eeuw. 
Grootschaliger werd dit in de eerste helft van de 20ste eeuw, waarna in de tweede helft van de 20ste 
eeuw het areaal aan bos licht werd uitgebreid. Verschillende bebouwingen zijn te koppelen aan de 
ontginningen. Zo is in 1881 de eerste woning gebouwd in het gehucht ‘Meinweg’ door de familie 
Houben. 



 
 

 
Het derde thema heeft betrekking op de niet-agrarische invloeden op de Meinweg in de 19de en 20ste 
eeuw. Specifiek is gekeken naar de militaire en de industriële ontwikkelingen. Industriële 
ontwikkelingen die op de Meinweg hebben plaats gevonden zijn de IJzeren Rijn en de Staatsmijn 
Beatrix. De IJzeren Rijn is een spoorlijn die sinds 1991 niet meer in gebruik is. Deze werd vanaf 1879 
gebruikt als verbinding tussen Antwerpen en Mönchengladbach. België heeft nog steeds het recht op 
gebruik van de spoorlijn waardoor het in de toekomst mogelijk is dat de lijn weer in gebruik komt. Met 
de aanleg van de schachten van de Staatsmijn Beatrix is begonnen in 1954. Al in de 19de eeuw zijn 
proefboringen uitgevoerd om steenkool te vinden, welke later zijn aangetroffen. Doordat aardgas en 
aardolie betere alternatieven bleken, is in 1962 gestopt met de verdere delving van de mijnschachten. 
Ontwikkelingen die toebehoren aan de komst van de Staatsmijn waren de intrede van een basisschool 
en de plannen voor het nieuw te bouwen dorp ‘Berkenrode’. De school is gerealiseerd, maar sloot 
doordat te weinig kinderen ervan gebruik maakte. Het dorp is nooit gerealiseerd doordat de directie 
er geen nut meer van in zag en doordat de provincie Limburg sociologische bezwaren op de plannen 
had. 
 
Het landschappelijke erfgoed, de recreatievoorzieningen en de beheermethodes zijn onderzocht in het 
vierde en laatste thema. Gebruik is gemaakt van literatuurbronnen, maar ook van kaartmateriaal en 
archiefbronnen. De verschillende landschapshistorische relicten zijn in kaart gebracht. Door middel 
van een kaart waarop recreatieve voorzieningen zichtbaar zijn, is bepaald of de ontstaansgeschiedenis 
van de Meinweg onderdeel is van de recreatieve voorzieningen. Slechts met enkele voorzieningen is 
dit het geval. Gekeken is naar de verschillende beheermethodes sinds dat Staatsbosbeheer 
eigendommen heeft op de Meinweg. Daarbij is gebruik gemaakt van historische beschrijvingen van het 
gebied en faunawaarnemingen. De Meinweg is beschermd door middel van diverse statussen. 
Daardoor is het beheer van het gebied gewaarborgd. Het beheer van de landschapshistorische 
elementen is niet dusdanig beschreven, waardoor bij toekomstige beleidsveranderingen het 
voortbestaan niet gegarandeerd zal zijn. 
 
Geconcludeerd kan worden dat vanaf 1822 de Meinweg is ontgonnen in verschillende fasen met hun 
eigen kenmerken. Bij deze fasen pasten ook eigen ontwikkelingen die bij de maatschappelijke 
tijdsgeest hoorden. Elke fase heeft relicten achtergelaten die samen de landschapsgenese vertellen. 
De relicten kunnen de belanghebbenden dit ontstaansverhaal vertellen, mits de relicten herkenbaar 
worden gemaakt en zorgvuldig worden beheerd. 
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1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
 
Tussen Roermond en het Duitse Nedercruchten ligt het grensoverschrijdende natuurgebied ‘De 
Meinweg’. Dit gebied is in de historie verschillende malen door de mens gebruikt voor allerlei soorten 
doeleinden. Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke beweiding, land- en bosbouw, 
mijnbouw en recreatie. Verschillende historische relicten zijn hier het gevolg van. In 1815 is de grens 
bepaald tussen Nederland en Pruisen die dwars over de Meinweg liep. Dit hing samen met de verdeling 
van de Meinweg. Voor 1815 hadden de Fransen het huidige Limburg bezet. Daarvoor, tussen 1794 en 
1814, behoorde het huidige Limburg tot de Franse Republiek. Deze heersers, de Fransen, brachten 
nieuwe ideeën met zich mee. Zo werd al aan het einde van de 18de eeuw voorgesteld om de Meinweg 
te verdelen onder de gemeenten waarvan de bevolking reeds gebruik maakten van de Meinweg als 
gemene gronden. Met deze verdeling konden de gemeenten hun toegewezen gronden verkopen, wat 
ten goede zou komen van de gemeentelijke schulden die bijna elke gemeente had. Daarnaast kon deze 
grond ontgonnen worden tot landbouwgrond, waardoor voedsel geproduceerd kon worden en zodat 
belasting gevraagd kon worden op de gronden.1 
 
De naam ‘Meinweg’ is toponymisch te verklaren. Allereerst wordt de naam op diverse wijze 
geschreven, zoals Meinweg, Mijnweg, Meijnweg en Meynweg. De ‘Mein’ duidt er op dat de gronden 
in gemeenschappelijk gebruik waren, de zogenaamde gemeyne gronden.2 Het gebied had de naam dus 
al voordat de Beatrixmijn er kwam. Het tweede gedeelte, ‘weg’, is vermoedelijk afkomstig van het 
Germaanse -witu, wat verbasterd kan worden tot -weg. Dit betekend ‘bos’.3 De naam Meinweg kan 
dus iets betekenen als gemene bosgrond. De naam ‘Meinweg’ wordt vaak voor verschillende 
deelgebieden gebruikt. Het gehele Duitse en Nederlandse natuurgebied is als de Meinweg te 
beschouwen. Daarnaast kan ook alleen het Nederlandse gebied gezien worden als de Meinweg. Binnen 
dit Nederlandse deel zijn ook weer verschillende gebieden die als de Meinweg beschouwd kunnen 
worden. De meest overkoepelende is het Nationaal Park De Meinweg, waarvan de organisatie bestaat 
uit een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten, eigenaren en belanghebbenden.4 
Een deel van het Nationale Park is aangewezen als Natura 2000-gebied, een gebied dat beschermd 
dient te worden voor de aanwezige flora en fauna. Echter, binnen dit onderzoek wordt gebruik 
gemaakt van een gebied dat niet overeenkomt met een van de hiergenoemde. Dit onderzoek gaat over 
de stukken grond die verdeeld zijn onder de Nederlandse gemeenten volgens het gemaakte plan uit 
1807 en uitgevoerd vanaf 1822 (figuur 1.1). Elke gemeente kreeg een even groot deel toegewezen van 
186 hectare en 43 are. Dit werd verdeeld over de veertien gemeenten in dertien stukken (figuur 1.2).5 
In het huidige Nederlandse deel waren de gemeenten die grond toegewezen kregen de gemeente 
Herten, Roermond, Vlodrop, Melick en Herkenbosch en Maasniel. De gemeente Melick en 
Herkenbosch werd gezien als één gemeente, maar kreeg twee stukken van 186 hectare en 43 are 
toegewezen doordat het bestond uit twee oude gemeenten die gefuseerd waren. 
 

 
1 Venner, 1985. p. 321. 
2 Venner, 1985. p. 1. 
3 Van den Akker, z.d. 
4 Nationaal Park De Meinweg, z.d. a. 
5 Plan de la division, partage et bornage d'un terrain dit de Meynweg ou Bruyères de 14 communes. (1807, 11 
mei). Provinciaal Archief, inv. nr. 3473, verbaal GS 8 april 1825. 
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Figuur 1.1: Onderzoeksgebied. 

De Meinweg is een gebied dat door de jaren heen verschillende ontwikkelingen heeft meegemaakt. 
Door deze landschappelijke ontwikkelingen te bestuderen, zowel van voor de 19de-eeuwse verdelingen 
als erna, wordt duidelijk welke relicten hiervan aanwezig zijn. Deze relicten maken de geschiedenis van 
het gebied tastbaar en hierdoor kan in de toekomst hierop ingespeeld worden, onder andere door 
toegepaste beleidsvorming en beheersplannen. Door deze relicten te behouden en in kaart te brengen 
kunnen toekomstige generaties de samenhang tussen mens en landschap blijven beleven. Met dit 
onderzoek wordt getracht om de landschappelijke veranderingen te onderzoeken, met de verdelingen 
en ontginningen van de 19de eeuw als startpunt. 
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Figuur 1.2: Kaart met de verdeelde gronden die toegewezen werden aan de gemeenten. De Nederlandse gemeenten zijn 
Herten (b), Roermond (c), Vlodrop (k), Melick (m) en Herkenbosch (l) en Maasniel (n).  

1.2 Stand van het onderzoek 
 
Dit onderzoek snijdt verschillende onderwerpen aan. Deze zijn de jonge heideontginningen, verdeling 
van gemeenschappelijke gronden en het landschap van de Meinweg. De genoemde thema’s zullen in 
dit deel op chronologische basis besproken worden, tenzij er bepaalde verbanden zijn tussen 
onderwerpen, auteurs of tijdschriften. 
 

Het landschap van de Meinweg 
In de literatuur zijn verschillende aspecten van het landschap van de Meinweg beschreven. Allereerst 
heeft het Natuurhistorisch Genootschap Limburg menig artikel geschreven over de flora en fauna van 
de Meinweg. Deze vereniging bestaat al sinds 1912 en maandelijks verschijnen diverse artikelen in hun 
Natuurhistorisch Maandblad over onderzoeken uitgevoerd door haar leden. Recentelijk uitgekomen 
artikelen gaan over de leefomstandigheden en aantallen van diersoorten als de Gladde slang 
(Coronella austriaca),6 de Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides)7 en de Grote bosmuis (Apodemus 
flavicollis)8 op de Meinweg, maar ook over de bosbrand van 2020.9 Deze artikelen zijn een grote 
bijdragen aan de kennis over de flora en fauna van de Meinweg. 
 

 
6 Schmitz, 2021. 
7 Lenders, 2021. 
8 Juwett & Vergoossen, 2021. 
9 Claassen & Reyrink, 2021. 



 

11 
 

In het jaarboek van der Verein Linker Niederrhein in Krefeld uit 1980 hebben H. Hubatsch en K. Rehnelt 
een Duitstalige publicatie geschreven over de Meinweg en het Boschbeekdal als grensoverschrijdend 
gebied.10 In dit artikel wordt het gehele gebied beschreven, dus zowel het Nederlandse als het Duitse 
gedeelte. Hierbij wordt ingegaan op de geologie, de flora en fauna. Dit artikel is interessant voor het 
onderzoek, aangezien het gebied wordt beschreven op grensoverschrijdend niveau, in tegenstelling 
tot de meeste Nederlandstalige literatuur. Het draagt dus bij aan de kennis over de Nederlands-Duitse 
samenhang. 
 
Ook in 1980 heeft R.A. Zuidam een artikel uitgebracht in het tijdschrift Geografie over het tektonisch 
en eolisch beïnvloedde terrassenlandschap van de Meinweg en het Ruhrgebied.11 Hierin wordt de 
Meinweg op een fysisch-geografische manier besproken aan de hand van geomorfologische 
beschrijvingen, eolische landvormen, de relatie tussen het fysisch milieu en het grondgebruik. Deze 
publicatie is van belang om kennis te verkrijgen over de abiotische invloeden op het landschap van de 
Meinweg. 
 
Naast het Natuurhistorisch Genootschap Limburg is er nog een andere organisatie die regelmatig 
publiceert over de Meinweg, namelijk de Heemkundevereniging Roerstreek, gevestigd te Sint 
Odiliënberg. In 1981 heeft P. Gootzen in het Jaarboek heemkundevereniging Roerstreek deel 13 een 
artikel geschreven over 100 jaar bewoning van de Meinweg. 12 Dit duidt op de eerste bewoning rond 
1881 op het Wolfsplateau. In deze publicatie wordt beschreven wie de eerste bewoners waren, hoe 
deze bewoners hier kwamen, waarom deze hier kwamen wonen en hoe de bevolking ontwikkelde. 
Daarnaast is over de Duitstalige Meinweg in 1967 een publicatie geschreven in het Heimatkalender 
der Erkelenzer Lande. Deze gaat over de geschiedenis van de Duits-Nederlandse grens tussen 
Rothenbach en de Boschbeek.13 Deze heemkundevereniging heeft dus verschillende informatieve 
publicaties uitgebracht over de Meinweg. 
 
In 1985 is een belangrijke bron voor dit onderzoek geschreven door G.H.A. Venner.14 Dit proefschrift 
gaat over de rechten op de gemene gronden van de Meinweg tussen 1400 en 1822. Met name 
hoofdstuk tien is voor dit onderzoek van belang, daar het gaat over de verdeling van de Meinweg in 
de 19de eeuw. Ook hoofdstukken zes en zeven zijn van belang, omdat deze de historische 
gebruiksrechten, wildstanden en vegetatieveranderingen bespreken. Hoe deze gebieden zijn verdeeld 
onder de verschillende gemeenten en in welk jaar ze worden verkocht wordt beschreven, maar aan 
wie deze gronden worden verkocht en wat ermee gebeurd, wordt niet beschreven. Daar ligt een kans 
voor dit onderzoek. 
 
J.H.M. Smeets heeft in 1987 in het jaarboek van de Heemkundevereniging Roerstreek een artikel 
geschreven over archeologie op de Meinweg.15 In een kort overzicht worden de verschillende 
tijdvakken beschreven. Belangrijk om te vermelden is dat de eerste archeologische vondsten afkomstig 
zijn uit het Neolithicum, namelijk vuursteensplinters van het Rijckholtvuursteen. Ook urnenvelden en 
andere Romeinse voorwerpen zijn gevonden in het Meinweggebied, dat groter is dan wat in dit 
onderzoek behandeld wordt. Daarnaast zijn ook twee Duitstalige publicaties verschenen die gaan over 
archeologie in Kreis Heinsberg, een regio direct grenzend aan het onderzoeksgebied. De oudste is 
afkomstig uit 1967 uit hetzelfde jaarboek van het Heimatkalender der Erkelenzer Lande. Deze 
publicatie beschrijft de archeologische opgravingen in het Landkreis Erkelenz.16 De tweede publicatie 

 
10 Hubatsch & Rehnelt, 1980. 
11 Zuidam, 1980. 
12 Gootzen, 1981. 
13 Knorr, 1967. 
14 Venner, 1985. 
15 Smeets, 1987. 
16 Driehaus, 1967. 
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is afkomstig uit 1995 en beschrijft de archeologische opgravingen in het Kreis Heinsberg.17 Dat is de 
regio waar het Landkreis Erkelenz binnen valt. Alhoewel deze publicaties niet gaan over het 
onderzoeksgebied, bieden ze wel inzichten over de mogelijke archeologische vondsten, aangezien het 
onderzoeksgebied direct grenst aan dit Duitse deel van de Meinweg. 
 
Door de Meinweg loopt een spoorlijn, genaamd de IJzeren Rijn. Dit is een spoorwegverbinding tussen 
Antwerpen en Mönchengladbach in het Ruhrgebied, geopend in 1879 en sinds 1991 buiten gebruik. In 
2005 heeft V. Frieriks een boek geschreven over deze spoorweg dat door de Meinweg loopt. Daarin 
wordt beschreven hoe deze spoorlijn tot stand is gekomen en waarom deze door de Meinweg loopt.18 
Het boek biedt een totaaloverzicht over de totstandkoming van de spoorlijn. 
 
In 2010 is in het jaarboek van de Heemkundevereniging Roerstreek een artikel gepubliceerd door L. 
Verhart en M. Janssen over een vermeend Celtic field dat in 2009 gevonden was, dankzij de technologie 
van het Actuele Hoogtebestand Nederland.19 Deze ligt op de Steenheuvel, net ten zuiden van het 
onderzoeksgebied. Alhoewel dit mogelijke Celtic field niet in het onderzoeksgebied ligt, geeft het wel 
degelijk informatie over de gebruiksgeschiedenis van het gebied. In het artikel worden de methodes 
beschreven waarmee dergelijke archeologische vondsten te vinden zijn, maar ook wat een Celtic field 
is. 
 
De Meinweg is een gebied dat voor Nederland uniek is door de aanwezigheid van breuktrappen en 
terrassen. De drie breuken die aanwezig zijn op de Meinweg zijn de Peelrandbreuk, de Meinwegbreuk 
en de Zandbergbreuk. Deze breuken en terrassen worden beschreven in een artikel in het tijdschrift 
Grondboor & Hamer in 2011.20 In dit artikel wordt door E. Koster de Meinweg kort beschreven op basis 
van de aardkundige kenmerken. Daarnaast is ook kort aandacht voor de landschapshistorische 
achtergrond en de Staatsmijn Beatrix. Ook deze publicatie biedt dus informatie over de abiotische 
factoren van het gebied. 
 
In 2012 hebben E. van Asseldonk, J. Boeren en J. Hermans een boek uitgebracht over de biodiversiteit 
van de Meinweg.21 De Meinweg heeft namelijk een verscheidenheid aan bossen, droge en natte 
heidevelden en vennen. Literatuuronderzoek en waarnemingen hebben geresulteerd in een overzicht 
met meer dan 6500 verschillende soorten flora en fauna die waargenomen zijn tussen 1900 en 2012. 
Door middel van deze publicatie is een beeld te krijgen van het beheer. 
 
Ook in 2012 heeft D. Beckers voor de studie Archeologie aan de Universiteit Leiden zijn bachelorscriptie 
geschreven over Duitse verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog in het Meinweggebied.22 Dit 
heeft hij gedaan door middel van een archeologische analyse. Uit deze publicatie kwam naar voren dat 
in het landschap relicten aanwezig zijn uit deze tijd, zoals zogenaamde ‘erdbunkers’, loopgraven en 
tankgrachten. Deze sporen waren onderdeel van de Maas-Rurstellung. Dit was een verdedigingslinie 
van de Duitsers tussen Venlo en Wassenberg, aangelegd in het najaar van 1944 en het voorjaar van 
1945. Waar deze oorlogsrelicten zich precies bevinden, is tot op heden niet in kaart gebracht. 
 
Waar in 1981 al eens geschreven werd over de bewoning op de Meinweg, is in 2013 een nieuw artikel 
geschreven over een van de eerste families die de Meinweg bewoonden, namelijk de familie Houben.23 
Dit is geschreven door Riedstra-Houben. In het artikel worden de familieleden beschreven en wordt in 

 
17 Arora & Heinen, 1995. 
18 Frieriks, 2005. 
19 Janssen & Verhart, 2010. 
20 Koster, 2011. 
21 Van Asseldonk, Boeren & Hermans, 2012. 
22 Beckers, 2012. 
23 Riedstra-Houben, 2013. 
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een gedicht beschreven hoe het dagelijkse leven er aan toe ging in de herberg van de familie Houben. 
Deze publicatie sluit aan op de publicatie van P. Gootzen uit 1981 en biedt nadere informatie over de 
bewoningsgeschiedenis van de Meinweg. 
 
In 1953 was men begonnen met de aanleg van de Staatsmijn Beatrix voor de delving van steenkool op 
het Wolfsplateau. Hier was immers de steenkool het meest aan de oppervlakte. Echter, in 1962 is men 
gestopt met de verdere aanleg van deze mijn, mede door de vondst van aardgas bij Slochteren. In 2018 
heeft L. Wolters bronnenonderzoek gedaan over de voorgeschiedenis van de Staatsmijn tot aan het 
vallen van de plannen.24 De tekst is ondersteund door vele afbeeldingen welke het verhaal visueel 
aantrekkelijk maken. 
 

Verdeling van gemeenschappelijke gronden 
De verdeling van gemeenschappelijke gronden heeft niet alleen op de Meinweg plaats gevonden. 
Vrijwel alle gronden die aan het begin van de 19de eeuw nog in handen waren van zogenaamde 
‘gemeynten’, ‘vroonten of ‘marken’, hebben later de grond verdeeld of verkocht. Deze gronden 
werden verkocht of verdeeld omdat het systeem van collectief grondbezit achterhaald bleek te zijn. 
De Franse heersers vonden namelijk dat met collectief grondbezit geen vooruitgang geboekt kon 
worden op het gebied van agrarische ontwikkelingen en productie.25 Later in de 19de eeuw is dit ook 
overgenomen door de Nederlandse regering bij de uitvaardiging van diverse markewetten.26 
 
De eerder genoemde G.H.A. Venner heeft in 1973 een scriptie geschreven over de markeverhoudingen 
ten oosten van Roermond.27 Van dit rechtshistorische onderzoek zijn de eerste drie hoofdstukken voor 
dit onderzoek relevant. Deze gaan over het begrip ‘marke’, de indeling van de marken en de theorieën 
over de ouderdom van marken. Dit is globaal beschreven en niet specifiek voor de Meinweg van 
toepassing. Deze scriptie is te zien als voorwerk van zijn latere publicatie uit 1985, waarin de 
beschrijvingen van marken worden toegepast op de situatie van de Meinweg.   
 
In 1987 heeft K. Leenders een publicatie geschreven over de verschillen tussen de termen ‘gemeynten’, 
‘vroonten’ en ‘marken’.28 Alhoewel de termen gebruikt werden voor gemeenschappelijk gebruikte 
gronden, was de betekenis vooral juridisch anders. Dit duidt niet op het grondgebruik, maar op de 
bezitsontwikkeling. Ook de regio’s waar deze termen gebruikt werden verschilde. De marke werd 
voornamelijk gebruikt in noordoostelijk Nederland en daarmee werd bedoeld dat slechts bepaalde 
boeren alle gebruiksrechten hadden van de gronden en dat buitenstaanders zelden werden 
toegelaten. De term ‘vroonte’ werd vaak verward met ‘gemeynte’, maar bleek geen synoniem te zijn. 
Vroonten kwamen voor in het westelijk deel van de Kempen, zoals nabij Breda, Kalmthout en 
Oostmalle. De woeste gronden waren eigendom van de landsheer, maar de bewoners hadden 
bepaalde gebruiksrechten, zoals het laten grazen van vee en het maaien van de heide. Voor deze 
gebruiksrechten dienden de bewoners een vergoeding te betalen. Gemeynten zijn vergelijkbaar met 
vroonten, toch zijn ze wel degelijk verschillend. Gemeynten kwamen voor in oostelijk Noord-Brabant 
en deels in Limburg. Een gemeynte had een door de landsheer aangesteld bestuur. Ook de gebruikers 
van deze gemeynten betaalden vergoedingen aan de landsheer. Verschillend is dat om aan te geven 
waar de grenzen lagen van de gemeynten gebruik werd gemaakt van een gemeyntbrief. Vroonten 
hadden geen document waarop aangegeven werd wat de rechten waren van de gebruikers en waar 
de grenzen lagen. 
 

 
24 Wolters, 2018. 
25 Canon van Nederland, z.d. 
26 Buis, 1994. p. 25. 
27 Venner, 1973. 
28 Leenders, 1987. 
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Meer recentelijk werd in 2002 een artikel geschreven in het Negende Jaarboek Anarchisme door M. 
De Moor.29 In dit Belgische artikel is de verdwijning en privatisering van gemene gronden beschreven, 
zoals dat in België gebeurde vanaf het einde van de 18de eeuw. Onderwerpen die beschreven worden, 
zijn onder andere de verschillende vormen van gemene gronden, de ideaaltypes en conflicten die 
horen bij gemene gronden. Redenen die genoemd worden voor de verdwijning van gemene gronden 
zijn de opkomst van het fysiocratisme en de daaraan verbonden individualisme van landbouw. Dit 
artikel beschrijft de verdwijning van gemene gronden als een negatieve gebeurtenis. De verwachte 
productiviteitsstijging was immers niet het resultaat van de privatisering. 
 
In 2005 heeft H.A. Kos een artikel geschreven in het Historisch Geografisch Tijdschrift over de verdeling 
van gemene gronden in de eerste helft van de 19de eeuw in het Gooi, 30 waarna er verder op in is gegaan 
in zijn proefschrift uit 2009 over de Erfgooiers in het Gooi.31 In het artikel is aandacht voor de 
eigendomskwestie, gebruiksrechten van Gooise boeren en de verkaveling. Aangegeven wordt dat al in 
1809 een wet werd aangenomen waarin de verdeling van gemeenschappelijke gronden werd 
gestimuleerd. Deze regelgeving is de voorloper van de Markewet van 1886. Met deze Markewet waren 
marken en gemeynten verleden tijd. Dit artikel is relevant voor het onderzoek, aangezien het gaat over 
dezelfde periode als dat de Meinweg werd verdeeld. 
 
De eerder genoemde historica M. De Moor heeft in 2007 een artikel geschreven in het tijdschrift De 
Achttiende Eeuw.32 Ook hier worden de gemene gronden van Vlaanderen besproken, maar ditmaal 
gaat het over het belang van participatie van economische sociabiliteit. Het artikel bestaat uit een 
onderzoek naar het participatiegedrag van de leden van gemene beweiding. Uit het onderzoek komt 
naar voren dat aan het eind van de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw steeds minder 
rechtmatige leden gebruik maakten van de gemene gronden. Reden hiervoor kon zijn dat meer leden 
een ander beroep hadden dan landbouwer, waardoor ze geen gebruik meer hoefden te maken van de 
gebruiksrechten. De oorzaak hiervan was het veranderende landbouwsysteem waardoor het areaal 
gemene gronden afnam. 
 

Jonge heideontginningen 
De 19de- en 20ste-eeuwse ontginningen van de zandgronden is een onderwerp dat in verschillende 
publicaties wordt beschreven. Hierbij wordt voornamelijk ingegaan op de ontginning van woeste 
gronden en heideontginningen ten behoeve van landbouw. Neveneffecten van deze ontginningen 
waren werkverschaffing en een opleving van de economie. Woeste gronden werden gezien als 
gronden die niet in cultuur waren gebracht. Deze waren dus nog niet in gebruik voor landbouw of 
bosbouw. Daarentegen zijn de woeste zandgronden niet los te zien van landbouw, aangezien deze 
gronden gebruikt werden voor beweiding, als maaiveld of voor plaggenbemesting.33 
Heideontginningen zijn de gronden waar eerst heide te vinden was, maar die later zijn ontgonnen tot 
landbouw- of bosbouwgebied, eveneens vaak ten behoeve van landbouw. In de 20ste eeuw zijn delen 
van deze heideontginningen bebost, ook voor werkverschaffing en houtproductie.34 
 
In 1927 heeft W.J. Droesen als proefschrift een publicatie geschreven over de gemeentegronden in 
Noord-Brabant en Limburg en hun ontginning.35 Hierin worden verschillende onderwerpen 
aangekaart, zoals de functie van marken en gemeynten aldaar, soortgelijke gronden in Frankrijk en 
België, de gemeynten tot aan de Franse Revolutie, de gevolgen daarvan en verschillende ontginningen. 

 
29 De Moor, 2002. 
30 Kos, 2005. 
31 Kos, 2009. 
32 De Moor, 2007. 
33 Jansen & Rutten, 1992. p. 38. 
34 Jongmans et al., 2015. p. 332. 
35 Droesen, 1927. 
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In deze publicatie worden verschillende cijfers met elkaar vergeleken, voornamelijk tussen Limburg en 
Noord-Brabant. De Meinweg als gebied wordt niet dusdanig beschreven, wel maakt de publicatie de 
bredere context duidelijk. De nadruk in deze publicatie ligt op de sociaaleconomische vooruitgang die 
ontstaan is door ontginningen. 
 
Een professor van W.J. Droesen van de Landbouw Hogeschool Wageningen was H. Blink. Hij schreef in 
1929 een boek over de ontginning en bebossing van woeste gronden in Nederland.36 Aandacht was in 
dit boek onder andere voor waar en wanneer de ontginningen plaatsvonden, wat het doel was van 
deze ontginningen en welke invloed deze ontginningen hadden op het landschap. Onderzoek is gedaan 
naar ontginningen op de zand- en grindgronden, de duingronden, de hoogveengronden, de 
droogmakerijen en bedijkingen. Naast dat ingegaan wordt op de ontginningen, is ook aandacht voor 
de toen toekomstige ruilverkavelingen en de bosgeschiedenis van diverse streken Nederland. Dit boek 
is relevant dankzij de beschreven cijfers en doordat ook in deze publicatie uitgegaan wordt van de 
positieve gevolgen van ontginning. Naast deze voor dit onderzoek belangrijke publicatie, heeft H. Blink 
in 1892 de ‘Kaart der woeste gronden in Nederland’ uitgebracht, waarop per gemeente aangegeven 
wordt hoeveel procent woeste grond in de desbetreffende gemeente aanwezig is anno 1892 (figuur 
1.3).37 Binnen het Meinweggebied waren twee gemeenten aanwezig, namelijk de gemeente Melick en 
Herkenbosch en de gemeente Vlodrop. De gemeente Melick en Herkenbosch bezat anno 1892 tussen 
de 25% en 35% woeste grond en de gemeente Vlodrop tussen de 10% en 15% woeste grond. Met 
woeste gronden werden gronden bedoeld die niet in cultuur waren, zoals heiden, bossen, venen en 
duin- en zandverstuivingen.38 

 
36 Blink, 1929. 
37 Blink, 1892. 
38 Blink, 1929. p. 10. 
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Figuur 1.3: Kaart der woeste gronden in Nederland (Blink, 1892). 

In 1992 hebben de economisch historici P.H. Jansen en W. Rutten een publicatie uitgebracht over de 
landbouwgeschiedenis van Limburg in de 20ste eeuw.39 De verschillende ontwikkelingen rondom de 
agrarische sector worden besproken, wat nieuwe inzichten geeft voor dit onderzoek. Hoofdstukken 
behandelen onder andere het landschap, de bevolkingsontwikkeling en beroepsstructuur, het 
ontstaan van de veredelingslandbouw en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Voor dit 
onderzoek is voornamelijk het hoofdstuk over het landschap van toepassing, aangezien hier aandacht 
is voor ontginningen, ruilverkaveling, mijnbouw, infrastructuur en recreatie. De Meinweg als op 
zichzelf staand gebied wordt niet zodanig behandeld. 
 
In 1993 heeft P.H.M. Thissen als proefschrift een publicatie uitgebracht over heideontginningen en 
modernisering in drie Brabantse Peelgemeenten.40 Alhoewel deze publicatie niet gaat over Limburg, is 
het wel relevant door de aanwezigheid van heideontginningen op de Meinweg, net als dat de Meinweg 
een zandgrond is, net als delen van de Peel. Thissen bespreekt in zijn proefschrift de verschillende 
eigenschappen van heideontginningen die regionaal verschillend van elkaar zijn. Daarbij kan gedacht 
worden aan het grondgebruik en het areaal van de heideontginning. 
 

 
39 Jansen & Rutten, 1992. 
40 Thissen, 1993. 
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Naast zijn proefschrift in 1993, heeft hij in 1994 een hoofdstuk geleverd aan een boek over jonge 
landschappen.41 Hij beschrijft de regionale verschillen tussen heideontginningslandschappen in drie 
perioden, namelijk tussen 1850 en 1890, waarin heideontginningen nog kleinschalig waren, tussen 
1890 en 1920, waarin ontginningen grootschaliger werden doordat aan het eind van de 19de eeuw 
landbouwtechnieken veranderden door de introductie van kunstmest en het daarmee overbodig 
maken van plaggen en tussen 1920 en 1960, waarin heideontginningen werden gestimuleerd door de 
overheid, mede als gevolg van schaalvergroting en werkeloosheid. Verschillende regio’s worden 
vergeleken, en zo ook Midden-Limburg, waar de Meinweg zich bevindt. De resultaten zijn te zien in 
tabel 1.1.42 Dit hoofdstuk draagt sterk bij over de kennisgeving over heideontginning op regionaal 
niveau, maar is niet specifiek toegepast op de Meinweg. 
 

Karakteristieken Noord-Brabant, Noord- en Midden-Limburg 

Grondgebruik na ontginning Land- en bosbouw 

Schaal Wisselend 

Dichtheid bebouwing Groot met nieuwe dorpen 

Percelering landbouwgrond Blok 

Ontginning op/tot nieuw landgoed Vrij veel 

Ontginning tot staats- en gemeentebos Veel 

Ontwikkeling landbouw op nieuwe gronden Ruilverkaveling en sterke ontwikkeling 
intensieve veehouderij in jaren ’70 en ‘80 

Functie resterende heide Natuur (militair) 
Tabel 1.1: Karakteristieken van door heideontginning ontstane landschappen in Noord-Brabant en Noord- en Midden-
Limburg tussen 1850 en 1940. 

J.A. Hendrikx heeft in 1998 een boek geschreven over de ontginning en het ontstaan van de agrarische 
cultuurlandschappen van Nederland.43 Dit boek behandelt vanaf de Vroege Middeleeuwen de 
ontwikkelingen van diverse landschappen, en zo ook de ontwikkelingen op zandgronden. Dit begint bij 
de organisatie van gemeynten en marken en eindigt bij de ruilverkavelingen van de 20ste eeuw. Het 
boek biedt dus een chronologisch overzicht van de historische ontwikkelingen. 
 

1.3 Probleemstelling 
 
In het verleden is vaker onderzoek verricht naar de Meinweg. Het is een gebied waar verschillende 
natuurtypen te vinden zijn, evenals landschapshistorische relicten. In verschillende Nederlands- en 
Duitstalige publicaties is beschreven wat de verschillende rechten op de gronden waren, maar ook 
waarin de Meinweg op ecologisch vlak verschilt van andere natuurgebieden. Op nationaal vlak is menig 
boekwerk geschreven over de ontginningen van woeste gronden en de verdeling van gemene gronden. 
In 1985 heeft G.H.A. Venner een publicatie geschreven genaamd ‘De Meinweg; Onderzoek naar 
rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders – Guliks grensgebied circa 1400-1822’. Deze 
publicatie eindigt bij de verdeling van de Meinweg over de verschillende Duitse en Nederlandse 
gemeenten in 1822. Dit onderzoek kan daarom gezien worden als chronologisch vervolg van dit werk, 
aangezien het verder gaat bij de grondverkoop door de gemeenten en de ontwikkeling van het gebied. 
Belangrijk om hierbij aan te geven is dat het onderzoeksgebied gericht is op de gronden die aan de 
Nederlandse gemeenten zijn verdeeld. Wel zal worden ingegaan op de historische samenhang tussen 
de twee landen. 
 

 

 
41 Thissen, 1994. 
42 Thissen, 1994. p. 35. 
43 Hendrikx, 1998. 
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Wanneer naar de Meinweg wordt gekeken, dan is te zien dat er naast landbouwgronden diverse 
natuurtypen te vinden zijn zoals heiden, bossen, beekdalen en vennen. Tot op heden heeft geen 
interdisciplinair onderzoek plaats gevonden naar de ontginningen vanaf 1822. Verschillende 
heideontginningen hebben geleid tot het huidige landschap. Hoe het huidige landschap gevormd is 
vanaf 1822 zal in dit onderzoek beschreven worden met als doel om als vervolg op de eerder 
genoemde publicatie een compleet beeld te schetsen over de totstandkoming van de ontginningen en 
de vorming van het landschap vóór 1822 en de ontginnings- en beheersgeschiedenis van de Meinweg 
na 1822. Een completer beeld over het ontstaan van de huidige Meinweg kan van belang zijn bij de 
totstandkoming van beheersplannen en de plan- en beleidsvorming van het gebied. 

 
De ontginningen hebben geleid tot verschillende gebruiksmogelijkheden, welke zijn verdeeld over 
verschillende thema’s. Deze thema’s hebben elk hun eigen relicten in het landschap achter gelaten. 
De thema’s hangen vaak samen met een historische fase. Per thema wordt gekeken naar de 
veranderingen die vaak samen hangen met sociaaleconomische, bestuurlijke, landschappelijke en 
eigendomsaspecten. Daarnaast wordt gekeken naar de historische relicten en kenmerken van de 
betreffende fase. De verschillende thema’s komen naar voor in de overkoepelende hoofdvraag. Deze 
is als volgt: 
 

Welke soorten en fasen van ontginning, eigendom en beheer hebben plaats gevonden op de 
Meinweg, hoe zijn deze veranderingen te verklaren en hoe zijn ze terug te zien in het landschap? 

 

1.4 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
 
Zoals aangegeven in de probleemstelling, is het onderzoek verdeeld in thema’s. Elk thema bestaat uit 
verschillende deelvragen. Deze vragen vormen samen het antwoord op de hoofdvraag, genoemd in de 
probleemstelling. 
 
De thema’s zijn onder te verdelen in twee delen, namelijk de Meinweg vóór 1822 en de Meinweg na 
1822. Zoals eerder vermeld is het keerpunt hierin de verdeling van de gemene gronden onder de 
gemeenten in 1822. De vier thema’s zijn ‘het landschap van de Meinweg vóór 1822’, ‘de verdeling, 
verkoop en ontginningen vanaf 1822’, ‘de niet-agrarische invloeden op het landschap van de 19de en 
20ste eeuw’ en ‘het huidige landschap’. Deze thema’s hebben een chronologische basis, maar 
overlappen elkaar ook deels. 

 

Thema 1: Het landschap van de Meinweg vóór 1822 
1.1 Welke landschappelijke en bezitsrechtelijke ontwikkeling maakte de Meinweg vóór 1822 in 

hoofdlijnen door en hoe werd het gebied destijds gebruikt? 
1.2 Wat was de landschappelijke, organisatorische en beheersmatige samenhang tussen het 

Duitse en het Nederlandse gebied? 
 

Thema 2: De verdeling, verkoop en ontginningen vanaf 1822 
2.1 Hoe werden de gemene gronden verdeeld onder de gemeenten? 
2.2 Aan wie werden de gronden verkocht en wat gebeurde er qua functie met deze grond? 
2.3 Welke ontginningen hebben in verschillende fasen plaatsgevonden tussen 1822 en het heden? 
2.4 Welke nederzettingen en cultuurlandschappen zijn het gevolg van deze ontginningen? 
 

Thema 3: De niet-agrarische invloeden op het landschap in de 19de en 20ste 

eeuw 
3.1 Welke industriële ontwikkelingen hebben op de Meinweg plaatsgevonden na 1822? 
3.2 Welke militaire ontwikkelingen uit de moderne periode zijn waarneembaar in het terrein? 
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Thema 4: Het huidige landschap 
4.1 Welk landschappelijk erfgoed is in het huidige landschap waarneembaar uit de periode na 

1822? 
4.2 Op welke manieren wordt dit erfgoed beleefbaar gemaakt? 
4.3 Op welke manier kan de erfgoedzorg op de Meinweg op een doelgerichte manier worden 

gecombineerd met het huidige beheer? 
 

1.5 Theoretisch kader 
 
Dit onderzoek heeft een focus op drie verschillende fasen, namelijk de verdeling, de verkoop en de 
ontginningen van de Meinweg vanaf 1822. Bij deze drie fasen ligt de basis bij het landschap en de 
menselijke invloed daarop. De faseringen worden door verschillende factoren beïnvloed en in diverse 
publicaties zijn deze beschreven aan de hand van theorieën en modellen, welke worden toegelicht. 
 

Verdeling van gemene gronden 
De Franse machthebbers tussen 1794 en 1814 hebben verschillende ontwikkelingen in gang gezet. 
Door nieuwe ideeën zoals het fysiocratisme en het weg vallen van het feodalisme, is men de gemene 
gronden als eigendom van de gemeenten gaan beschouwen. Door verkoop van de gronden konden 
gemeenten de schulden afbetalen die ontstaan waren door de Franse oorlogen en kon belasting 
worden geheven op de ontgonnen gronden. Al in het ancien régime werden verschillende gemene 
gronden verdeeld, zoals in Artois, Bourgondië en Luxemburg, nog voor de Franse Revolutie.44  
 
Dit was ook het geval op de Meinweg. De grenzen van de toegewezen gronden werden bepaald door 
landmeters en een belastingencontroleur. Vaak waren daar ook de burgemeesters bij van de 
desbetreffende gemeenten. Elke gemeente kreeg een even groot deel verdeeld wat het dichtst bij de 
kern van de gemeente lag, behalve de gemeente Melick en Herkenbosch. Aangezien deze bestond uit 
twee voormalige gemeenten, waardoor het dus recht had op twee delen van de verdeelde gronden. 
De grenzen van de verdeelde gronden bestonden uit natuurlijke begrenzingen of de voormalige 
grenzen tussen de gewesten Gelre en Gulik. Wanneer deze niet aanwezig waren, werd een rechte lijn 
aangehouden als grens.45 
 

Verkoop van gemene gronden 
Nadat de gronden waren verdeeld onder de gemeenten, konden deze de onontgonnen gronden 
verkopen voor voorgenoemde redenen. De gemeenschap van de gerechtigden tot het gebied was 
immers opgeheven. De meeste gemeenten deden hun gronden in de openbare verkoop, niet veel later 
dan het moment van verdeling. Roermond begon als eerste gemeente met de openbare verkoop eind 
1822, gevolgd door de gemeenten Herten en Maasniel in 1823. Herkenbosch deed de gronden in de 
verkoop vóór juli 1826 en Vlodrop begon in 1828 als laatste Nederlandse gemeente met de openbare 
verkoop. Alleen Melick verkocht zijn gronden niet. In 1879 gebruikte de gemeente de gronden nog 
voor het maaien van de heide. De Duitse gemeenten begonnen met de verkoop van de gronden in 
1823.46 
 
 
 
 
 
 

 
44 Venner, 1985. p. 332. 
45 Venner, 1985. p. 343. 
46 Venner, 1985. p. 365. 
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Heideontginningen 
Volgens Thissen zijn er diverse factoren te vinden waarom heidevelden zijn ontgonnen.47 Deze zeven 
factoren zijn typerend voor de totstandkoming van heideontginningen en de toekomstige 
optimalisatie van de ontginningen, niet voor het verschijnsel van heideontginning of de oorzaak van 
ontginning. 
 

1. De (verbeterende) infrastructuur 
Door een verbetering in de infrastructuur in de 19de eeuw worden meer gebieden toegankelijk. Zo ook 
de woeste heidegronden. Door vervoer over weg en spoor werden onontgonnen gebieden beter 
bereikbaar en konden ze ontgonnen worden.48 
 

2. Het ter beschikking komen van kunstmest 
De heide was onderdeel van het landbouwsysteem door de plaggen die er gestoken werden. Deze 
plaggen maakten de landbouwgronden vruchtbaarder. Kunstmest werd uitgevonden in 1909.49 Door 
deze uitvinding waren heidenvelden niet meer als zodanig nodig en konden ze omgevormd worden 
tot landbouwgrond.50 
 

3. De (wisselende) landbouwconjucturele omstandigheden 
Tussen 1895 en 1920 ging het beter in de landbouw. Deze verbetering in oogsten werd door velen 
gezien als een voorbeeld en werd daardoor een stimulans voor meer ontginningen. In de 19de eeuw 
was er sprake van een landbouwcrisis, wat niet stimulerend werkte.51 
 

4. Het optreden van de Nederlandse Heidemaatschappij 
In 1888 werd de Nederlandse Heidemaatschappij opgericht, met als doel om ontginningen van woeste 
gronden te stimuleren, aan te leggen en in stand te houden.52 Door de introductie van nieuwe 
technieken en de verspreiding van kennis werden heideontginningen gestimuleerd.53 
 

5. De toename van de organisatiegraad van de landbouwers in standsorganisaties en coöperaties 
Doordat agrariërs zich gaan verenigen, is het mogelijk geweest om inkopen tegen een lagere kostprijs 
te doen en kredieten aan te vragen. Op deze manier zijn maatschappen of coöperaties ontstaan. Deze 
financieel gunstige manier van ondernemen stimuleerde om meer woeste gronden te ontginnen.54 
 

6. (Groeiende) staatsbemoeienis 
Vooral heideontginningen na 1920 werden gezien als door de staat gestimuleerde ontginningen, vaak 
ten behoeve van het invoeren op belasting van ontginningen, ten behoeve van werkverschaffing en 
landbouwonderwijs.55 
 

7. ‘Ondernemersgeest’ 
Wanneer boeren zich verenigd hadden, werden grotere ontginningen op gang gezet. Deze waren 
groter van opzet dan wanneer een enkele boer dit deed. Door de eerder genoemde toename van 
coöperaties werden ontginningen op grotere schaal uitgevoerd.56 

 
47 Thissen, 1993. p. 16. 
48 Ibidem. 
49 Kuijpers, 2020. 
50 Thissen, 1993. p. 16. 
51 Ibidem. 
52 TU Delft afdeling waterbouw, z.d. 
53 Thissen, 1993. p. 16. 
54 Thissen, 1993. p. 16. 
55 Thissen, 1993. p. 17. 
56 Ibidem. 
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Theoretisch model 
De drie theorieën samen zijn om te vormen tot één theoretisch model (figuur 1.4), wat gebruikt zal 
worden in dit onderzoek. 
 

 
Figuur 1.4: Theoretisch model voor verdeling, verkoop en ontginning van de Meinweg. 
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1.6 Afbakening 
 
Met een heldere afbakening wordt duidelijk naar welke thema’s, gebied en historische tijd onderzoek 
gedaan wordt. Zo kan het onderzoek op een betrouwbare wijze uitgevoerd worden en kunnen er geen 
misverstanden ontstaan over de gebruikte methodes. 
 

Thematische afbakening 
De Meinweg is menigmaal onderzocht, mede door de bijzondere aardkundige factoren en de flora en 
fauna. Daarentegen is de verdeling, verkoop en ontginning in relatie met het landschap en het erfgoed 
in mindere mate gedetailleerd onderzocht. Toch zijn deze thema’s belangrijk voor de totstandkoming 
van het huidige gebied en draagt het een verhaal met zich mee dat grotendeels onbekend is en 
waarvoor meer aandacht kan komen. Daarom ligt de focus bij de ontwikkeling van het eigendom en 
gebruik van de verdeelde gronden op de Meinweg.  
 

Chronologische afbakening 
De nadruk van het onderzoek ligt op de verdeling, verkoop en ontginning van de gemene gronden 
vanaf 1822. Desalniettemin wordt ook het ontstaan van het landschap behandeld. De oudste 
geologische processen stammen uit het Pleistoceen, waarin löss en dekzanden (Formatie van Boxtel), 
grindhoudende zanden (Formatie van Beegden) en midden-pliocene afzettingen (Kiezeloölietformatie) 
zijn afgezet. Daarnaast zijn ook geologische afzettingen uit het Holoceen aanwezig op de Meinweg, 
zoals stuifzanden (Laagpakket van Kootwijk) en beekafzettingen (Laagpakket van Singraven).57 Naast 
de geologische opbouw van het landschap wordt voornamelijk onderzoek gedaan naar de menselijke 
invloed op het landschap. Dit begint bij de eerste menselijke aanwezigheid in het Neolithicum en gaat 
tot aan het heden. De focus ligt bij de verdeling van het gebied in het begin van de 19de eeuw. 
 

Geografische afbakening 
De benaming van ‘Meinweg’ wordt op verschillende niveaus gebruikt. De kaart in figuur 1.2 laat zien 
welke gebieden verdeeld werden over de veertien Nederlandse en Duitse gemeenten. Dit gehele 
gebied bestond uit gemeenschappelijk gebruikte gronden. De gebieden die daar buiten lagen, waren 
al onderdeel van een gemeente. In dit onderzoek worden de gebieden die aan de Nederlandse 
gemeenten zijn verdeeld behandelt. In figuur 1.1 is te zien waar de grenzen van het onderzoeksgebied 
liggen. Gekozen is om alleen de Nederlandse verdeelde gronden te onderzoeken, aangezien de 
verschillende primaire en secundaire bronnen in het Nederlands zijn of alleen voor het Nederlandse 
grondgebied te gebruiken zijn. Het gehele onderzoeksgebied ligt binnen de grenzen van de gemeente 
Roerdalen. De begrenzing van het onderzoeksgebied is dus anders dan de begrenzing van het 
Nationaal Park De Meinweg of het Natura 2000-gebied. 
 

1.7 Bronnen en onderzoeksmethoden 
 
De vier thema’s hebben elk hun eigen onderzoeksmethoden. Elk thema wordt dus op een andere 
manier onderzocht, bijvoorbeeld door gebruik te maken van interviews, literatuur- of 
archiefonderzoek. Dit gebeurt altijd met een interdisciplinair karakter. De verschillende bronnen en 
onderzoeksmethoden worden hier beschreven. Daarbij is het belangrijk om een onderscheid te maken 
tussen primaire en secundaire bronnen. Primaire bronnen zijn de bronnen die het oorspronkelijke 
bewijs hebben geleverd. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoeksresultaten, verkoopaktes, 
originele kaarten en interviews. Secundaire bronnen zijn de bronnen die een analyse of interpretatie 
zijn van de primaire bronnen, zoals literatuuronderzoeken en documentaires.  
 

 

 
57 Bossenbroek & Hermans, 1999. 
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Thema 1: Het landschap van de Meinweg vóór 1822 
De onderzoeksmethoden die gebruikt gaan worden voor het eerste thema zullen bestaan uit 
literatuur- en kaartonderzoek en interviews met G.H.A. Venner, zodat een beeld geschetst kan worden 
van het landschap van voor 1822. Daarnaast zullen veldbezoeken plaatsvinden. Hierdoor wordt 
duidelijk hoe het landschap opgebouwd is. De literatuur die hier voornamelijk in gebruikt gaat worden, 
onder meer om de internationale samenhang te onderzoeken, is het Duitse artikel ‘Der Meinweg und 
das Bosch beektal (Ndrrh.): ein grenzüberschreitendes Naturreservat’ en de eerder genoemde 
publicatie ‘De Meinweg; Onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders – 
Guliks grensgebied circa 1400-1822’. Het kaartmateriaal dat gebruikt zal gaan worden, is de ‘Croquis 
Visuel de la limite entre une partie de la Bruyere Meinweg a Celles D’Elmpt de la Art. 3 Du proces-
Verbal’ en de ‘Plan de la division, partage et bornage d'un terrain dit de Meynweg ou Bruyères de 14 
communes’, waarop het plan voor de verdeling van de gronden is gevisualiseerd. Ook bodem- en 
geomorfologische kaarten zullen gebruikt worden om de abiotische kenmerken van het gebied te 
beschrijven. Verdere inzichten in de abiotiek worden verkregen door gebruik te maken van 
bodemkaarten, rapporten en grondboringen. 

 

Thema 2: De verdeling, verkoop en ontginningen vanaf 1822 
Om de verdeling, verkoop en ontginningen vanaf 1822 te kunnen onderzoeken, zijn verschillende 
primaire en secundaire bronnen nodig. Met diverse archiefbronnen, historische kaarten en literatuur 
zal onderzocht worden hoe de verdeling tot stand is gekomen, aan wie de gronden zijn verkocht, wat 
deze met de gronden hebben gedaan, welke ontginningen wanneer plaats hebben gevonden en welke 
nederzettingen het gevolg zijn van ontginningen. De bronnen, waaronder de Akten van openbare 
verkoop door gemeenten, de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) en gemeenteverslagen zullen 
afkomstig zijn uit de archieven van voormalige omliggende gemeenten van de Meinweg, de provincie 
Limburg en Staatsbosbeheer. De historische kaarten die gebruikt gaan worden, zijn de eerder 
genoemde ‘Plan de la division, partage et bornage d'un terrain dit de Meynweg ou Bruyères de 14 
communes’, de Kuyperkaart Gemeente Herkenbosch en Melick, de Bonnebladen en diverse 
topografische kaarten. Literatuur over ontginningen van zandgronden en de verdeling van 
gemeenschappelijke gronden zullen ook geraadpleegd worden. Welke ontginningen hebben plaats 
gevonden wordt onderzocht door de literatuur en archiefmateriaal naast de kaarten te houden, 
waardoor geprobeerd wordt om per gebied de ontginningen te beschrijven en om te zien of er 
nederzettingen als gevolg van ontginningen zijn gekomen. Door kaarten en archiefmateriaal (zoals 
verkoopaktes van de verschillende gemeenten) te onderzoeken, is het mogelijk te zien wie de nieuwe 
eigenaren zijn en wat er met de gronden gebeurde. Met de Kadaster Archiefviewer 2.0 wordt het 
mogelijk om te zien welke ontwikkelingen er waren. 

 

Thema 3: De niet-agrarische invloeden op het landschap van de 19de en 20ste 

eeuw  
Op de Meinweg zijn niet-agrarische relicten te zien na de verdeling van 1822. Om te onderzoeken 
welke relicten dit zijn, is gekeken naar de ontwikkelingen die bij deze tijd hoorden. Dit zijn de Tweede 
Wereldoorlog en de industriële invloeden. Twee opvallende industriële relicten zijn de spoorlijn 
‘IJzeren Rijn’ en de resten van de Staatsmijn Beatrix. De niet-agrarische relicten worden onderzocht 
door gebruik te maken van historisch kaartmateriaal, hoogtekaarten en literatuur. Ook 
archiefmateriaal zal inzicht geven over de invloeden van deze ontwikkelingen op het gebied. Wanneer 
duidelijk is welke niet-agrarische relicten er zijn, is het van belang om het veld in te gaan, zodat de 
relicten bezocht kunnen worden, waarna ze in kaart gebracht kunnen worden. 
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Thema 4: Het huidige landschap 
Tenslotte worden in het laatste thema de gevolgen van de ontginningen op het huidige landschap 
bekeken. De Meinweg is tegenwoordig een gebied waar recreatie en natuur samen komen en het is 
een kenmerkend gebied waar dieren als de Adder (Vipera berus) en het Wilde zwijn (Sus scrofa) leven. 
Om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de ontginningen wordt het waarneembare erfgoed in 
kaart gebracht. Door gebruik te maken van verschillende historische kaarten en archiefbronnen wordt 
een koppeling gemaakt tussen de ontginningen en de diverse recreatiemogelijkheden, waardoor 
bekeken kan worden hoe het erfgoed beleefbaar is gemaakt. Met literatuuronderzoek en gesprekken 
met deskundigen van het gebied, is het mogelijk om de huidige biotische kenmerken en de 
beheersvormen te beschrijven. Ook volgen veldbezoeken om de gevolgen van de ontginningen te 
aanschouwen. Het resultaat hiervan is dat het waarneembare erfgoed gecombineerd kan worden met 
het beheer. 
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2. Het landschap van de Meinweg 

vóór 1822 
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2.1 Inleiding 
 
De Meinweg is een gebied waarin verschillende landschappen te vinden zijn. Deze landschappen zijn 
het gevolg van een specifieke wisselwerking tussen fysisch-geografische en antropogene factoren als 
ook de grensoverschrijdende ligging in Nederlands en Duitsland. Hoe deze factoren het landschap 
hebben gevormd wordt in dit hoofdstuk beschreven. Dit wordt gedaan aan de hand van twee 
deelvragen. Deelvraag 1.1 staat centraal in paragrafen 2.2 en 2.3 en deelvraag 1.2 wordt behandeld in 
paragraaf 2.4. 
 

2.2 Het fysisch-geografische landschap 
 
Het landschap van de Meinweg is een geologisch uniek gebied door de aanwezigheid van terrassen, 
steilranden en tektonische breuken. In het gebied zijn vier verschillende terrassen te vinden met 
daartussen drie steilranden. Deze terrassen en steilranden zijn allen in het Pleistoceen ontstaan als 
gevolg van riviererosie en afzettingen tussen de glaciale perioden van het Cromerien tot het Saalien.58 
De vier terrassen met tussenliggende steilranden hebben elk andere karakteristieken (figuur 2.1). Wat 
de laagste drie terrassen met elkaar gemeen hebben, is dat de Boschbeek er langs loopt. Dit beekdal 
is ook gedeeltelijk de grens tussen Duitsland en Nederland. 
 

 
Figuur 2.1: Diagram Meinweggebied. Terras I = Laagterras van Maas en Roer; Terras II = Middenterras van Maas en Roer; 
Terras III = Hoogterras van Maas en Rijn; Terras IV = Hoogterras van Maas en Rijn. 

Terrassen 
Terras I wordt het Laagterras van Maas en Roer genoemd. Dit is het jongste en laagste terras met een 
gemiddelde hoogte van 32 meter boven NAP, ontstaan in het Weichselien.59 In dit lage terras stroomt 
de Roer en hier zijn in de Weichsel-ijstijd door voorgangers van Maas en Roer rivierafzettingen 
overheen afgezet (Formatie van Kreftenheye).60 Het is dus een gebied met alluviale rivierklei- en 
zandafzettingen.61 Daarnaast zijn ook dekzanden uit het Weichselien aanwezig (Formatie van Boxtel).62 
De bodemkundige codes die op terras I aanwezig zijn, zijn gY30 en Y21. Dit zijn holtpodzolgronden met 

 
58 Koster, 2011. p. 169. 
59 Koster, 2011. p. 171. 
60 Ibidem. 
61 Koster, 2011. p. 171. 
62 Gemeentearchief Roermond (GR), archief Melick en Herkenbosch (nieuw), inv. nr. 2047, rapporten en 
proefboringen 1906-1967, Zuidam, 1967. p. 29. 
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grof zand (rivierzand van de Formatie van Kreftenheye) of met leemarm en zwak lemig 
zand (rivierzand van de Formatie van Boxtel) (figuur 2.2).63 Deze holtpodzolgronden 
zijn ontstaan als gevolg van sterke bioturbatie als gevolg van boomwortels en 
bodemdieren, als ook het uitspoelen van aluminium naar een diepere laag. In het 
verleden heetten deze gronden in de bodemkunde ook wel ‘bruine bosgronden’. Deze 
gronden zijn dan ook te vinden op dekzanden waar bos heeft gestaan.64  
 
Door de stroming van de Maas en Roer heeft op dit eerste terras erosie plaats 
gevonden, wat zorgt dat terras I zich spreidt tot aan de westelijke steilrand. Door 
erosie van afstromend regenwater zijn op deze steilrand diverse droogdalen te vinden 
die lopen van oost naar west, welke zijn ontstaan door smeltwater in de laatste ijstijd 
(Weichsel-ijstijd). Het ontstaan van deze steilrand is dus een combinatie van tektoniek 
langs de Peelrandbreuk en smeltwater- en riviererosie in latere tijden.65 De 
Peelrandbreuk vormt de grens tussen de Roerdalslenk van terras I en de hoger gelegen 
Peelhorst. De Peelrandbreuk is een breuklijn waarvan het verlengde begint nabij Bonn 

 
63 Alterra Wageningen, 2009. p. 102. 
64 Geologie van Nederland, z.d. a. 
65 Van Asseldonk, Boeren & Hermans, 2012. p. 12. 

Figuur 2.3: Ligging van de breuken (blauwe lijnen) en steilranden (zwart-witte lijnen). 

Figuur 2.2: 
Holtpodzolgrond op terras 
I. Grondboring in 
bosvegetatie nabij IJzeren 
Rijn. 
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en dat eindigt op de Peel.66 Door de Peelrandbreuk beweegt de Roerdalslenk 
omlaag en beweegt de Peelhorst omhoog, wat kan resulteren in aardbevingen, 
zoals in 1992 is gebeurd.67  
 
De Peelrandbreuk is een primaire breuk. Aan de randen van de horsten en 
slenken van de primaire breuken ontstaan vaak nieuwere secundaire breuken. 
Hierdoor veranderen de primaire breuken van omhoog bewegende horsten in 
omlaag bewegende slenken. Op deze wijze zijn de Meinwegbreuk en 
Zandbergbreuk ontstaan.68 Dit zijn twee breuken van kleinere omvang, waarbij 
de Meinwegbreuk zich opsplitst in een oostelijke en westelijke breuk (figuur 2.3 
en 2.4). 
 
Terras II is een zogenaamd middenterras met een gemiddelde hoogte van 50 
meter boven NAP.69 Dit terras is ontstaan door de Maas in het Saalien vóórdat de 
Maas westwaarts is verplaatst, mede als gevolg van tektonische activiteit. De 
ondergrond behoort tot de Formatie van Sterksel. Op dit terras vindt alleen erosie 
plaats en geen sedimentatie.70 Zuidam spreekt van een erosieterras, aangezien 
weinig sedimentaire afzettingen te vinden zijn in de bodem. Desalniettemin zijn 
er enkele grindrijke lagen in de bodem te vinden. Ook is dit terras deels afgedekt 
door sterk- en zwaklemige dekzanden uit het Weichselien (Formatie van 
Boxtel).71 Dit zand is in de historische tijd deels gaan verstuiven, waardoor ook 
zandverstuivingen (Formatie van Kootwijk) aanwezig zijn op dit terras.72 Ook op 

 
66 Van Asseldonk, Boeren & Hermans, 2012. p. 11. 
67 Ruijs-Janssen, z.d. 
68 Van Asseldonk, Boeren & Hermans, 2012. p. 11. 
69 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch (nieuw), inv. nr. 2047, rapporten en proefboringen 1906-1967, 
Zuidam, 1967. p. 30. 
70 Van Asseldonk, Boeren & Hermans, 2012. p. 11. 
71 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch (nieuw), inv. nr. 2047, rapporten en proefboringen 1906-1967, 
Zuidam, 1967. p. 30. 
72 Bossenbroek & Hermans, 1999. p. 284. 

Figuur 2.4: Verschillende terrassen en de ligging van de verschillende breuken. 1 is de Peelrandbreuk, 2 de Westelijke Meinwegbreuk, 3 is 
de Oostelijke Meinwegbreuk en 4 is de Zandbergbreuk. 

Figuur 2.5: Holtpodzolgrond op 
terras II. Grondboring op Rolvinder 
Heide. 
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dit terras zijn de eerder genoemde holtpodzolgronden (Y23) te vinden (figuur 2.5).73 Dit is een 
holtpodzolgrond gevormd in lemig fijn dekzand. Dit terras kan nog verzakken door de tektonische 
bewegingen van de Meinwegbreuk. De westelijke steilrand die ligt op de grens van terras I en II is 
gevormd door erosie van de Maas in combinatie met de tektonische activiteiten van de 
Peelrandbreuk.74 De oostelijke grens van terras II is de middelste steilrand waarbij ook droogdalen te 
vinden zijn.75 
 
Boven terras II ligt het derde terras van de Meinweg. Dit meer oostelijk gelegen terras is onderdeel 
van het Hoogterras van Maas en Rijn.76 De gemiddelde hoogte van terras III ligt rond de 73 meter boven 
NAP. Terras III wordt begrensd aan de westzijde door de middelste steilrand. Deze is net als de andere 
steilranden ontstaan als gevolg van tektonische activiteiten en insnijding van de Maas. De oostelijke 
Meinwegbreuk is hier de oorzaak van.77 De bodem van dit terras heeft meerdere zandige grindlagen, 
maar opnieuw ook een afdekking met eolische löss- en dekzandafzettingen uit het Weichselien.78 Het 
is noemenswaardig om te zien dat het opgewaaide materiaal naar het oosten toe steeds lemiger 
wordt. De grovere zanddeeltjes die in de poolstormen vanuit het westen het gebied in zijn geblazen, 
daalden vooral op het laagterras neer, de veel fijnere lössdeeltjes waaiden veel hoger de lucht in en 
daalden neer op de hogere terrassen. 
 
De zandige grindpakketten in de ondergrond van 
terras III zijn afgezet door Maas en Rijn.79 Hier is 
dan ook de Formatie van Beegden aanwezig met 
de grove grindhoudende zanden, maar ook met 
vuursteen.80 Bodemkundig gezien is het terras 
gelijk aan terras II, maar dan inclusief de codes 
AHt en Ld5g.81 Beide zijn lössgronden. AHt is een 
terrashellinggrond op de middelste steilrand en 
Ld5g is een ooivaaggrond met zandig leem en 
roest dieper dan 80 centimeter. Door het leem is 
deze bodem watervasthoudend. Deze bodem is 
ontstaan als gevolg van opstuiving van 
rivierterrassen tot rivierduinen.82 Op dit terras 
zijn als gevolg hiervan dan ook paraboolduinen 
te vinden (figuur 2.6). Door wind is het zand 
verplaatst in hoefijzer-achtige vormen waarbij 
de punten gericht zijn op de windrichting 
waaronder de paraboolduin is ontstaan. 
Vegetatie heeft het zand vastgelegd waardoor 
deze vorm tot op heden is behouden.  
 

 
73 Alterra Wageningen, 2009. p. 102. 
74 Van Asseldonk, Boeren & Hermans, 2012. p. 12. 
75 Koster, 2011. p. 171. 
76 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch (nieuw), inv. nr. 2047, rapporten en proefboringen 1906-1967, 
Zuidam, 1967. p. 30. 
77 Koster, 2011. p. 171. 
78 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch (nieuw), inv. nr. 2047, rapporten en proefboringen 1906-1967, 
Zuidam, 1967. p. 30. 
79 Bossenbroek & Hermans, 1999. p. 285. 
80 Bossenbroek & Hermans, 1999. p. 284. 
81 Alterra Wageningen, 2009. p. 102. 
82 Geologie van Nederland, z.d. b. 

Figuur 2.6: De hoefijzervorm van een paraboolduin op de Meinweg. 
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Op terras II en III komen verschillende vennen aan de oppervlakte. Deze zijn het resultaat van ondiepe 
kwel die aan de voet van de verschillende steilranden aan de oppervlakte is gekomen. Daarnaast kan 
door de aanwezigheid van lokale leemlagen het water aanwezig blijven, waardoor vennen zijn 
ontstaan (figuur 2.7). Op terras II zijn de Rolvennen hier het resultaat van en op terras III zijn dit het 
Elfenmeer en de Komvennen. De laatste twee liggen aan de rand van de oostelijke steilrand in het 
beekdal van de Boschbeek. 

Terras IV is het hoogste terras met een gemiddelde hoogte van 80 meter 
boven NAP en evenals terras III onderdeel van het Hoogterras van Maas en 
Rijn. Aan de westzijde wordt dit terras begrensd door de oostelijke steilrand, 
welke is ontstaan als gevolg van insnijding van de Maas en tektonische 
activiteit van de Zandbergbreuk.83 De oostelijke steilrand loopt vrijwel gelijk 
met de Zandbergbreuk.84 Bodemkundig is te zeggen dat terras IV anders is 
dan terras III, omdat löss in een grote mate aanwezig is. Door deze 
vruchtbare bodem komt dan ook aanzienlijk meer landbouw voor dan op de 
andere terrassen. Desalniettemin is het geen eenvoudig bewerkbaar terrein 
door de aanwezigheid van dicht aan de oppervlakte voorkomende grove 
zandige grindpakketten die meer dan 50 meter dik zijn.85 Op zo’n 125 en 230 
meter diepte zijn kleilagen aanwezig die bruinkoolhoudend zijn.86 Deze 
kleilagen worden Meinwegklei genoemd. Deze bodemtype wordt 
gekenmerkt door compacte klei waarin verschillende bruinkoollagen 
aanwezig zijn. Pollenanalyse heeft naar voren gebracht dat deze bodem 
afkomstig zou zijn uit het begin van het Pleistoceen. Meinwegklei wordt 
gerekend tot de Kiezeloöliet Formatie, een formatie met bodems die 
ontstaan zijn door fluviatiele afzettingen door de Maas en Rijn.87 Andere 
formaties die op terras IV te vinden zijn, is de Formatie van Boxtel met löss 
en dekzanden, het Laagpakket van Kootwijk met de pleistocene stuifzanden 
en de Formatie van Beegden met de grove grind- en vuursteenhoudende 
zanden.88  

 
83 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch (nieuw), inv. nr. 2047, rapporten en proefboringen 1906-1967, 
Zuidam, 1967. p. 30. 
84 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch (nieuw), inv. nr. 2047, rapporten en proefboringen 1906-1967, 
Zuidam, 1967. p. 29. 
85 Bossenbroek & Hermans, 1999. p. 285. 
86 Ibidem. 
87 Deckers et al., 2014. p. 152. 
88 Bossenbroek & Hermans, 1999. p. 284. 

Figuur 2.8: Ooivaaggrond op terras IV. 
Grondboring op bouwland op het 
Wolfsplateau. 

Figuur 2.7: Elfenmeer. 
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De bodems die in dit vierde terras zijn gevormd, hangen sterk samen van het soort ondergrond. In löss 
vormden zich ooivaaggronden (Ld5g; figuur 2.8), woudeerdgronden (pLn5g) en terrashellinggronden 
(AHt), terwijl zich in het dekzand holtpodzolgronden (Y21), veldpodzolgronden (Hn21) en 
vorstvaaggronden (Zb21) ontwikkelden. De veldpodzolgrond is leemarm met zwak lemig zand en is 
ontstaan door inzijging van het grondwater. Door ontginningen is deze bodem ontwaterd en daardoor 
ongeschikt voor de onttrekking van grondwater. Door de agrarische bewerking van de bodem is de 
bovenste humuslaag gemengd met de daaronder gelegen lagen, waardoor in feite niet meer 
gesproken kan worden van een podzolgrond.89 De woudeerdgrond heeft zandige leem en 
gleyverschijnselen, vandaar de ‘g’ achter de code. Gleyverschijnselen zijn roestvlekken ontstaan door 
schommelingen in het grondwater. Deze gronden hebben een donkere minerale bovenlaag die vaak is 
ontstaan door de vermenging met mest en plantenresten. Dit duidt dus op een gebruik van 
potstalmest voor het gebruik van de grond als bouwland.90 De vorstvaaggronden zijn leemarm en 
hebben zwak lemig zand. Het zijn dus kalkloze zandgronden zonder een minerale eerdlaag waarbij de 
A-horizont zwak is ontwikkeld en de C-horizont ijzerrijk is.91 Deze bodem is slechts te vinden aan de 
noordzijde van terras IV. Ook deze vaaggrond kan ontstaan zijn door jonge stuifduinen of 
rivierduinen.92 
 

Hydrologische situatie 
De Meinweg ligt in zijn geheel in het stroomgebied van de Maas. Het grondwater van het oostelijke 
deel van het Wolfsplateau stroomt af op de oostelijk gelegen Swalm, de rest van het grondwater van 
de Meinweg stroomt westwaarts en zuidwaarts richting de Roer en Maas. De Meinweg is een gebied 
met diepe grondwaterstanden (met een grondwatertrap VI of VII), behalve in de nabijheid van de 
Boschbeek waar kwel aan de oppervlakte komt (grondwatertrap III). Daarnaast komt kwelwater aan 
de oppervlakte in de diverse vennen. Deze vennen worden ook gevoed door regenwater, wat wordt 
vastgehouden door klei- en leemlagen in de bodem. De vennen in het onderzoeksgebied zijn het 
Elfenmeer (voorheen ook wel Komven genoemd) en de Rolvennen. Deze vennen zijn ontstaan door 
turfwinning.93 Bodemkundig gezien heeft de bodem waar de vennen liggen de code vWz; een moerige 
eerdgrond met een moerige bovengrond op zand.94 Dit houdt in dat de bodem zandig, mineraalarm 
maar sterk organisch is. De vennen zijn dan ook oligotroof.95 De aanwezigheid van Wilde zwijnen (Sus 
scrofa) op de Meinweg kan als negatief voor het behoud van de vennen worden beschouwd. Door het 
foerageergedrag van de zwijnen wordt de bodem nabij de vennen omgewoeld waardoor de leemlagen 
beschadigd raken, met het gevold dat het oppervlaktewater van de vennen in de bodem kan 
wegzakken. Dit kan vervolgens negatieve gevolgen hebben voor diverse plant- en diersoorten.96 
 
De Boschbeek is een beek die ontstaat is als gevolg van kwel en is dus ijzerrijk, wat terug te zien is aan 
de rode kleur van de beek. Deze beek is ontstaan als gevolg van de opwelling van kwel door een breuk, 
wat ook wel ‘wijst’ wordt genoemd. Door de breuk is het moeilijk voor het grondwater om te dalen en 
door de ondoorlatende klei- en leemlagen wordt het grondwater omhoog gestuwd tot aan de 
oppervlakte. Dit komt vaak terecht op het laagste punt, dus aan de lage zijde van de steilrand.97 De 
Boschbeek ontstaat aan de oostelijke steilrand, nabij de Zandbergbreuk. Omdat stroomafwaarts de 
Boschbeek infiltreert, komt het regelmatig voor dat de beek droog valt, maar door de natte 

 
89 Bodemsignalen, z.d. p. 8. 
90 De Nederlandse Bijen, z.d. 
91 Antea Group Nederland B.V., 2020. p. 13. 
92 Geologie van Nederland, z.d. b. 
93 Akkermans, 1999. p. 297. 
94 Alterra Wageningen, 2009. p. 102. 
95 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch (nieuw), inv. nr. 523, Inrichtingsplan Meinweggebied 1975-
1976. 
96 Persoonlijke communicatie met P. van den Munckhof, 23 februari 2022. 
97 Geologie van Nederland, z.d. c. 
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omstandigheden zijn aan de oevers verlandingsvegetaties ontstaan met daaraan grenzend wilgen-, 
berken- en elzenbroekbossen.98 
 
Wanneer gekeken wordt naar de waterhuishouding van de Meinweg, dan valt op dat er al sinds de 
jaren ‘70 van de 20ste eeuw verdrogingsverschijnselen zijn waargenomen. Deze 
verdrogingsverschijnselen worden veroorzaakt door een structurele daling van de stijghoogten vanaf 
1951.99 In 1990 heeft de Technische Werkgroep Verdroging Meynweg als onderdeel van 
Staatsbosbeheer onderzoek gedaan naar de reden van deze daling. De werkgroep heeft diverse 
statistische analyses en modellen gehanteerd, maar daaruit is niet naar voren gekomen wat de reden 
is van de daling. Gekeken is naar natuurlijke redenen, zoals langdurige droogte, maar ook antropogene 
redenen.100 Bossenbroek en Hermans namen in 1999 verschillende redenen aan, zoals 
landbouwdrainage, drinkwateronttrekking en grondwateronttrekking op 600 meter diepte voor de 
Duitse steenkolenmijn Sophia-Jacoba en de Duitse bruinkoolindustrie.101 Wel is geconcludeerd dat 
verdroging voornamelijk voorkomt in de dalen nabij de steilranden en in de depressies.102 Mogelijk 
waren er destijds te weinig gegevens om de reden van de daling te kunnen vinden.  
 
Door de verdrogingsverschijnselen was er een afname aan plantensoorten te zien, voornamelijk in de 
diverse vochtige vegetatietypen. Dat was ook de reden waarom Staatsbosbeheer dit onderzoek heeft 
laten uitvoeren.103 Naast het verdwijnen van plantensoorten, vormde de verdroging ook een 
bedreiging voor agrarische activiteiten op het Wolfsplateau. Om de percelen te kunnen blijven 
beregenen was het van belang om voldoende grondwateraanvoer te hebben. Daarom heeft 
Staatsbosbeheer in 1990 besloten tot de aanleg van een stuw nabij het Elfenmeer, nabij de oostelijke 
steilrand.104 Door de aanleg van deze stuw konden de agrariërs hun velden blijven beregenen. 
 

2.3 Het cultuurlandschap 
 
Het Meinweggebied is een regio waar sinds de prehistorie menselijke aanwezigheid is. Door de vondst 
van diverse archeologische voorwerpen in de nabije regio is dit denkbaar, alhoewel een vondst niet 
direct een permanente aanwezigheid hoeft te betekenen. Een voorwerp kan namelijk ook op 
doortocht in het gebied achter gelaten zijn. Daarnaast is het mogelijk dat de voorwerpen geen relatie 
hebben met het gebruik van het landschap. Archeologische vondsten zijn een belangrijke bron om de 
menselijke invloed van het landschap af te kunnen lezen. Maar ook antropogene 
cultuurlandschapsrelicten zijn een belangrijke bron. Om tot aan 1822 te kunnen bepalen hoe het 
landschap gebruikt is, zullen ook bezitsrechtelijke structuren en processen bestudeerd worden aan de 
hand van archief- en literatuurbronnen.  
 
Historische toponiemen (zoals veldnamen en waternamen) zijn een bruikbare bron om vroegere 
menselijke invloeden te kunnen onderzoeken. Ze kunnen bijvoorbeeld uitleg geven over de eigenaar, 
het grondgebruik of kenmerken van het landschap. Van de meeste gronden die bij de verdeling in 1822 
zijn verdeeld zijn kaarten gemaakt waarop de percelen ingetekend zijn op een schaal van 1:10.000. De 

 
98 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2006. p. 1. 
99 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch (nieuw), inv. nr. 38, Nationaal Park overleg en vergaderingen 
1990, Technische Werkgroep Verdroging Meynweg. p. 18. 
100 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch (nieuw), inv. nr. 38, Nationaal Park overleg en vergaderingen 
1990, Technische Werkgroep Verdroging Meynweg. p. 19. 
101 Bossenbroek & Hermans, 1999. p. 286. 
102 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch (nieuw), inv. nr. 38, Nationaal Park overleg en vergaderingen 
1990, Technische Werkgroep Verdroging Meynweg. p. 19. 
103 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch (nieuw), inv. nr. 37, Nationaal Park overleg en vergaderingen 
1990, beheerdersoverleg 5 juli 1990. 
104 Ibidem. 
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percelen zijn allen van nagenoeg dezelfde grootte. Daarbij is geen rekening gehouden met de 
(landbouwkundige) waarde van de grond of het terrein. De gronden zijn opgemeten en ingetekend 
door landmeter J.M. Lecluyse en op verschillende data in 1822 notarieel ondertekend door notaris H.A. 
Milliard te Roermond. Toponiemen werden bij deze kaarten ingetekend om de plaatsaanduiding te 
verduidelijken. Op deze kaart waarop de verdeelde gronden van Maasniel te zien zijn, zijn de percelen 
systematisch ingetekend inclusief de bijbehorende toponiemen (figuur 2.9).105 Gekozen is om de 
toponiemen van de verdelingskaarten gemaakt in 1822 te gebruiken om het cultuurlandschap van voor 
1822 te onderzoeken en niet de toponiemen die meer recentelijk zijn gebruikt, aangezien deze kunnen 
duiden op een ander landgebruik of andere plaatsgebonden kenmerken. 
 
 
 

 
Figuur 2.9: Verdelingskaart van Maasniel, vervaardigd op 28 augustus 1822. 

 
105 GR, archief gemeente Maasniel, inv. nr. 99, Kaart van het te verkopen aandeel van de gemeente Maasniel in 
de Mijnweg. – Akte notaris H.A. Milliard 1823 – Schaal 1:10.000, 28 augustus 1822. 
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Figuur 2.10: Toponiemenkaart gebaseerd op de verdelingskaarten uit 1822. 

Figuur 2.10 laat een moderne weergave zien van de beschreven toponiemen op de verdelingskaarten 
uit 1822. Het is opvallend dat de toponiemen van de verdeelde gronden aan Maasniel, Herten, 
Roermond en Herkenbosch zijn beschreven. Mogelijk zijn deze benamingen het beste bewaard 
gebleven, maar het is ook mogelijk dat deze gronden anders of meer werden gebruikt of dat het 
karakteristieke gronden waren. Op de verdelingskaarten van 1822 waarbij de andere gerechtigden de 
verdeelde gronden aangewezen kregen, zijn nagenoeg geen toponiemen ingetekend. 
 
Enkele toponiemen worden nader toegelicht. Vanzelfsprekend is te zeggen dat ‘bosch’ duidt op een 
bosrijk gebied. Voorbeelden hiervan zijn ‘Op den Bosch’ en ‘Den boschberg’. Toponiemen waar ‘berg’ 
achter staat, zijn locaties die aan de bovenzijde van een steilrand liggen. Dit zijn dus hoger gelegen 
gronden. De vennen zijn aangeduid met ‘vin’, een verbastering van ven. Er worden in 1822 twee ven-
gebieden aangeduid. Dit zijn de Rolvennen en het Compven. De Rolvennen zijn een aantal vennen met 
nog steeds dezelfde naam. Het Compven heet nu het Elfenmeer. De benaming is dus in de loop der tijd 
veranderd, waarschijnlijk naar de familienaam Elvermers.106 De term ‘Comp’ kan afkomstig zijn van het 
middelnederlandse ‘combe’, wat ‘kom’ betekent. Het Compven kan dus iets betekend hebben als 
‘komvormig ven’. Waar ‘Rol’ op duidt, is niet bekend. Nabij het Rolvin ligt ‘De rolvinder Heide’. 
Vanzelfsprekend duidt dit op een heidegebied liggend in de nabijheid van het Rolvin. ‘De wilde 
verkenskuilen’ is een benaming voor een plek met karakteristieken. In dit gebied zal de grond 
waarschijnlijk enige tijd omgewoeld zijn door foeragerende Wilde zwijnen (Sus scrofa), wat dus 
kenmerkend was voor deze plek en waarop het dus te herkennen was. Tenslotte is het hoogste deel 
van terras IV benoemd tot ‘In den Damp’. Damp kan hierin iets betekenen als ‘mist’. De aanwezigheid 

 
106 Thevissen, 2007. p. 2. 
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van mist of bijbehorende verschijnselen zullen hier een dergelijke indruk gemaakt hebben, waardoor 
het gebied ernaar vernoemd werd. 
 
De toponiemen bieden informatie over de indeling van het terrein van 1822. Uit de toponiemenkaart 
is af te leiden waar het relatief hoger was en waar vennen te vinden waren, maar ook waar men heide 
of bos kon vinden. Deze toponiemen geven dus deels informatie over het cultuurlandschap van voor 
1822.  
 

Prehistorie 
In de 20ste eeuw hebben verschillende arbeiders tijdens het bewerken en rooien van bos, heide en 
landbouwgrond verschillende archeologische voorwerpen gevonden. Daarnaast hebben de 
archeologen Bronneberg, directeur van de school te Herkenbosch, professor Sanders, docent aan het 
groot seminarie te Roermond en de 19de-eeuwse notaris Guillon een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de verzameling van archeologische vondsten op de Meinweg. Door de ouderdom van deze vondsten 
te bepalen is het mogelijk geweest om te bepalen wat de menselijke invloed was op de Meinweg. 
Naast vondsten op de Meinweg, zijn in het nabije Duitse gebied en in het gebied meer richting de 
Maas, Roer en Swalm ook voorwerpen gevonden. Door deze vondsten wordt de historische context 
van de Meinweg en zijn menselijke invloeden ondersteund. 
 
In het jaarverslag van het Staatsbosbeheer-Consulentschap van 1960 is aangegeven welke 
archeologische voorwerpen de arbeiders hebben gevonden. Het gaat hier om de volgende vondsten: 
een gepolijste bijl, een kling van witte vuursteen, een bijlamulet van dubbel-conische doorboring, 
vuursteen dat secundair is behakt met bijl, verschillende maalstenen, een ijzeren speerpunt, een 
tweezijdig bewerkte kling en een schrabber. Deze werden allen toebedeeld aan het Neolithicum (ca. 
5300 – 2000 v. Chr.).107 Daarnaast zijn bij werkzaamheden in het bos in 1965 door P.J. Bonnee 
verschillende vondsten gedaan van urnenscherven, afslagen van vuurstenen en twee staafvormige 
slijpstenen, ook allen afkomstig uit het Neolithicum.108 De Rijksdienst voor Oudheidkundig Onderzoek 
heeft in 1975 drie prehistorische bewoningstekens gevonden in stuifzanden in het gebied bekend als 
‘de Vogelkooi’, iets ten westen van het onderzoeksgebied. 109 Welke voorwerpen dit waren en uit welke 
periode deze voorwerpen afkomstig waren, is niet beschreven. 
 
De in archieven beschreven vondsten zijn afkomstig uit het Neolithicum (jonge steentijd) en duiden op 
de aanwezigheid van menselijke activiteiten. De meest gevonden archeologische vondsten zijn de 
afslagen van vuursteen. Deze afslagen zijn ontstaan bij het vervaardigen van vuurstenen werktuigen 
zoals pijlpunten en zijn dus vaker te vinden dan de werktuigen zelf.110 De aanwezigheid van deze 
vondsten kan betekenen dat de Meinweg eerder gebruikt werd als werkplaats dan als 
nederzettingsgebied. Vuursteen was namelijk in de bodem te vinden op het Hoogterras, waardoor het 
waarschijnlijk is dat het vuursteen ook aldaar werd bewerkt. De afwezigheid van prehistorische 
nederzettingenvondsten hoeft niet direct te betekenen dat in het gebied geen tijdelijke vestiging heeft 
plaats gevonden. Door de aanwezigheid van speerpunten en bijlen is te zeggen dat het gebied in ieder 
geval werd gebruikt ten behoeve van de jacht. Aannemelijk is het dat in de dalen nabij de Swalm, Roer 
en Maas de eerste vaste nederzettingen waren, afkomstig uit de jonge steentijd. Daarvoor was de 
prehistorische mens nog jager-verzamelaar en woonden zij slechts kort op een locatie. De overgang 
van de middensteentijd naar de jonge steentijd wordt gekenmerkt door de Neolithische Revolutie, 

 
107 Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), archief Staatsbosbeheer-Consulentschap Limburg, 1957-
1966, inv. nr. 33, jaarverslag 1960. p. 23. 
108 RHCL, archief Provinciale directie Staatsbosbeheer en hoofd terreinbeheer in Limburg 1954-1988, inv. nr. 
323, beheersplan 1972-1982. 
109 RHCL, archief Provinciale directie Staatsbosbeheer en hoofd terreinbeheer in Limburg 1954-1988, inv. nr. 
324, inrichtingsplan reservaat 1976. 
110 Smeets, 1987. p. 101. 
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waarbij men zich voor het eerst ging vestigen, aan landbouw ging doen en dieren ging domesticeren.111 
De landbouwgronden zullen kleine percelen zijn geweest, gelegen in het bos. Logischerwijs kunnen er 
uit de tijd voor het Neolithicum dan ook geen voorwerpen gevonden worden die duiden op langdurige 
nederzettingen. Uit het Paleolithicum zijn dan ook geen voorwerpen gevonden op de Meinweg. Echter, 
wanneer de Meinweg wordt gezien als leefgebied tussen het Nederlandse Maasdal en het Duitse 
Rijndal, dan zijn wel voorwerpen uit het Midden-Paleolithicum (ca. 150.000 – 40.000 v. Chr.) gevonden, 
zoals uit het nabijgelegen Elmpt, waar in 1978 een vuistbijl is gevonden.112 In ieder geval 45 
vindplaatsen van meer dan 2500 voorwerpen uit het Midden-Paleolithicum zijn gevonden in het Duitse 
Kreis Heinsberg, een regio direct grenzend aan de Meinweg.113 Ook bij de in deze regio gevonden 
voorwerpen was het merendeel afslagen in plaats van werktuigen.114 De meeste van deze vindplekken 
zijn op löss- en leemgronden, gronden die doorgaans vruchtbaar zijn. Ook uit het Jonge-Paleolithicum 
zijn diverse vondsten bekend van jagers-verzamelaars. Deze tijd wordt gekenmerkt door de laatste 
fase van het Weichselien, de laatste ijstijd. De Meinweg zal er in het Weichselien uit hebben gezien als 
een toendra met nagenoeg geen opgaande begroeiing door de koude temperaturen.115 In de regio zijn 
ook diverse voorwerpen gevonden in het Kreis Erkelenz. Dit waren resten van nederzettingen, graven 
en urnenvelden.116 Op figuur 2.11 is te zien waar deze voorwerpen net buiten de Meinweg gevonden 
zijn. Uit de oude- en middensteentijd zijn diverse graven afkomstig.117 Uit de jonge steentijd zijn ook 
diverse relicten van nederzettingen en graven gevonden.118 

 
Figuur 2.11: Archeologische vondsten in het Kreis Erkelenz. ● = nederzetting, + = graf en U = urnenveld. 

 
111 Smeets, 1987. p. 103. 
112 Smeets, 1987. p. 104. 
113 Arora & Heinen, 1995. p. 27. 
114 Arora & Heinen, 1995. p. 31. 
115 Smeets, 1987. p. 104. 
116 Driehaus, 1967. p. 108. 
117 Driehaus, 1967. p. 109. 
118 Driehaus, 1967. p. 121. 
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De periode na de jonge steentijd, de bronstijd, is een periode waarin ook nog gebruik wordt gemaakt 
van vuursteen. Naast de vondsten van vuursteen, zijn verschillende urnenvelden en grafheuvels 
gevonden rondom het onderzoeksgebied. Zo is in 1931 door F.C. Bursch een grafveld opgegraven nabij 
Vlodrop.119 Dit grafveld is gevonden bij de bouw van het klooster St. Ludwig, momenteel bekend als 
het Maharishi-centrum.120 In de gehele Roerstreek zijn vele urnenvelden gevonden, variërend van 
grootte. Deze worden gedateerd van de Late Bronstijd tot Vroege IJzertijd (ca. 1100 – 600 v. Chr.). De 
hoge dichtheid aan urnenvelden in het gebied duidt op een sterk bevolkt gebied in die tijd.121 Echter, 
dat is niet vast te stellen aan de hand van urnenvelden, maar wel aan de hand van bewoningssporen, 
zoals een Celtic field. 
 
Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen is in 2009 onderzoek gedaan naar een vermeend ‘Celtic field’ 
binnen de grenzen van het Nationaal Park De Meinweg, maar net ten zuiden van het 
onderzoeksgebied, op de Steenheuvel (figuur 2.12). In 2008 werd door middel van laseraltimetrie het 
gebied aangewezen als mogelijk Celtic field. In reactie daarop hebben S. Arnoldussen, E. Scheele en J. 
de Kort onderzoek gedaan naar deze plek aan de hand van boringen, proefputten en pollenanalyses.122 
Daarbij is gekeken naar de aanwezigheid van antropogeen materiaal, zoals houtskool of aardewerk, 
wat een Celtic field kan bevestigen. Celtic fields werden namelijk aangelegd in de ijzertijd (ca. 800 – 50 
v. Chr.) op vruchtbare gronden voor akkerbouw. In de loop der tijd zijn deze akkerbouwgronden 
verrijkt met bemesting en huisafval. Hierdoor zouden dus ook de wallen ontstaan zijn.123 
 
Uit het onderzoek dat is uitgevoerd, kwam naar voren dat geen antropogene materialen zijn gevonden 
in de bodem en in de onderzochte pollen. Daarmee is de aanwezigheid van een Celtic field moeilijk 
vast te stellen. Mogelijk is de ophoging van de wallen niet gebeurd door middel van het gebruikelijke 
huisafval en mest, maar met natuurlijk materiaal. Daardoor zou het een Celtic field kunnen zijn dat 
slechts kort in gebruik is geweest, waardoor de wallen niet dusdanig hebben kunnen groeien zoals bij 
andere Celtic fields wel het geval is geweest. Volgens het onderzoek wil de afwezigheid en verklaring 
van antropogeen materiaal niet direct uitsluiten dat het geen Celtic field is, omdat de aanwezigheid 
van een regulier Celtic field-systeem duidelijk te zien is op figuur 2.12.124 Het systeem is op rationele 
wijze ingedeeld en lijkt niet natuurlijk te kunnen zijn ontstaan. Hierdoor lijkt het dus een teken van 
menselijke aanwezigheid. 

 
119 Smeets, 1987. p. 103. 
120 Driehaus, 1967. p. 123. 
121 Verhart & Janssen, 2010. p. 138. 
122 Arnoldussen, Scheele & De Kort, 2014. p. 16. 
123 Spek & Smeenge, 2021. p. 229. 
124 Arnoldussen, Scheele & De Kort, 2014. p. 18. 
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Figuur 2.12: Locatie Steenheuvel met het vermeende Celtic field. 

Romeinse Tijd 

Uit de Romeinse Tijd zijn beduidend minder archeologische voorwerpen gevonden. Slechts enkele 
metalen munten, een armband, broches, mantelspelden en beslagstukjes zijn gevonden. De meeste 
van deze objecten zijn gevonden nabij de Heistert door de eerder genoemde notaris Guillon, een 
gebied ten westen van het onderzoeksgebied. Naast Guillon heeft ook Meuffels in 1964 enige 
Romeinse voorwerpen gevonden op de Melicker- en Herkenbosscher Heide, ook wel bekend als de 
Heistert. Op deze heiden zijn houtskoolplekken gevonden met Romeins glas en meslemmetten. Ook 
enkele potscherven zijn gevonden met een oorsprong uit Oost-Gallië. Tussen de derde en vijfde eeuw 
na Christus zijn geen vondsten bekend.125 
 
De Romeinse vondsten kunnen gelinkt worden aan bewoning of de aanwezigheid van Romeinse 
wegen. Een theorie uit 1962 is dat door de Meinweg een Romeinse weg zou hebben gelopen. Deze 
theorie is gebaseerd op de aanwezigheid van een lange rechte weg die zou duiden op Romeinse 
ouderdom. Echter, deze rechte weg zal hier nog niet hebben gelegen in tijden van de Romeinen, 
aangezien op verschillende historische kaarten, zoals de Tranchot-kaart, geen rechte wegen aanwezig 
zijn. Daarnaast zijn geen Romeinse voorwerpen gevonden nabij deze vermeende Romeinse weg. 
 
De aanwezigheid van Romeinen in de regio is te bevestigen door de naam van het dicht bij de Meinweg 
gelegen dorp Melick. Deze naam is afgeleid van Mederiacum. De nederzetting zou ontstaan zijn door 
de ligging nabij een overgang bij de Roer op de Romeinse weg van Heerlen naar Xanten. In de derde 
eeuw na Christus is een kaart vervaardigd waarop zeventien routes met afstanden zijn ingetekend. Op 
deze kaart, de ‘Itinerarium provinciarum Antonini Augusti’ uit de 3de eeuw na Christus, staan maar 
weinig Nederlandse plekken, maar dus wel de oude benaming van Melick.126 
 

 
125 Smeets, 1987. p. 110. 
126 Archeoroute Limburg, z.d. 



 

39 
 

Middeleeuwen en vroeg-moderne tijd 
De Romeinse Tijd wordt opgevolgd door de Vroege Middeleeuwen met de komst van de Germanen. 
Het Germaanse Rijk begint in 450 na Christus met Koning Clovis en zijn Merovingische dynastie. Deze 
dynastie werd opgevolgd door Keizer Karel de Grote vanaf 725 na Christus en zijn Karolingische 
dynastie. Later werd hij de koning van de Franken en stichtte hij het Heilig Roomse Rijk, waarin zijn 
grondbezit explosief groeide. Ook in het gebied rondom de Meinweg werd het grondbezit vergroot. In 
de eerder ontstane nederzetting Melick is waarschijnlijk een zelfvoorzienend domein geweest. Dit hof, 
vermoedelijk het Genhof, was een plek wat bestuurlijk centraal stond en waar een heer woonde.127 
Deze hoven stonden centraal in het hofstelsel, waar de desbetreffende heer het land in gebruik gaf 
aan horigen. In de tijden van het Heilig Roomse Rijk groeide de bevolking, waardoor nieuwe 
nederzettingen in de regio van de Meinweg zijn gesticht. Deze nieuwe nederzettingen waren gelegen 
in de beek- en rivierdalen van de Swalm, de Roer en de Maas. Onder andere in Vlodrop zijn 
Merovingische graven gevonden en in Herkenbosch is een vroegmiddeleeuwse pottenbakkerij 
gevonden.128 Door de bevolkingsgroei en de daarbij horende nieuw ontstane nederzettingen, werd 
landbouw grootschaliger en een belangrijke economische activiteit. Het agrarische systeem dat 
waarschijnlijk gebruikt is, is een weide-braakstelsel. Dat is een ruilsysteem van de akkerbouwgronden 
waarbij de gronden het ene moment in gebruik zijn als weiland en daarna in gebruik als bouwland. De 
beekdalgronden werden gebruikt voor beweiding en om te maaien.129 De Meinweg zal nog weinig 
aangetast zijn door agrarische activiteiten. 
 
De oudste akte betreffende de Roerstreek dateert van 2 januari 858. In deze akte laat de Karolingische 
koning Lotharius II weten te hebben vernomen dat een Utrechtse kerk is verwoest door de barbaren. 
Daarop schenkt hij een klooster van de Heilige Petrus aan de bisschopszetel van Utrecht. Beschreven 
is dat dit klooster ‘Bergh’ heet en dat het gelegen is in de Maasgouw aan de Roer. Met deze beschrijving 
wordt de voorloper van de huidige basiliek in Sint Odiliënberg bedoeld, gelegen op de Petrusberg. Deze 
kerk was een Utrechtse enclave binnen het bisdom Luik en een toevlucht voor Utrechtse bisschoppen 
in tijden van oorlog. Uit een oorkonde van 943 blijkt dat de bisschop deze kerk aan zijn schoonzuster 
in vruchtgebruik gaf met 65 hoeven en 383 horigen. Deze hoeven zouden hebben gelegen te Rura 
(Roer), Liethorp (Lerop), Linne, Flothorp (Vlodrop), Assclon (Asselt), Malica (Melick), Nieol (Maasniel) 
en Suletheim en Curnilo (later verlaten nederzettingen).130 
 
Rondom de Meinweg zijn dus diverse nederzettingen die voor het eerst genoemd worden in de Vroege 
Middeleeuwen. Latere voorbeelden hiervan zijn Herten (968)131, Posterholt (1147)132, Herkenbosch 
(1354)133 en Roermond (1130).134 Ook is van de nabijgelegen Duitse nederzettingen die vermeld zijn 
op de verdelingskaart (figuur 1.2) bekend wanneer deze voor het eerst genoemd zijn. Duitse 
voorbeelden zijn Karken (1198)135, Steinkirchen (1118)136, Effelt (1245)137, Ophoven (1203)138, Birgelen 
(1118)139, Wassenberg (1085)140 en Arsbeck (1223).141 Ook van nabijgelegen dorpen die niet op de 

 
127 Renes, 1997. p. 237. 
128 Stoepker, 2007. p. 75. 
129 Verhoeven, Ellenkamp & Keijers, 2010. p. 43. 
130 Venner, 2011. p. 115. 
131 Van der Steen, 1968. p. 1 
132 Haas, 1972. 
133 Venner, 1991. p. 68. 
134 Venner, 2008. p. 14. 
135 Gillissen, 1993. p. 176. 
136 Gillissen, 1993. p. 305. 
137 Gillissen, 1993. p. 295. 
138 Gillissen, 1993. p. 302. 
139 Gillissen, 1993. p. 293. 
140 Gillissen, 1993. p. 306. 
141 Gillissen, 1993. p. 314. 
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verdelingskaart staan, is de eerste vermelding bekend. Elmpt is voor het eerst vermeld in 1203142 en 
van Nedercruchten is de eerste vermelding uit 1295.143 De jaartallen zijn de eerste vermeldingen en 
wil dus niet zeggen dat de nederzettingen destijds pas zijn ontstaan. 
 
Een verbastering van de naam ‘Meinweg’ is voor het eerst voorgekomen in een leenregister van het 
land van Wassenberg van de Hertog van Brabant in 1350.144 Hierin wordt naar het gebied verwezen in 
de zin ‘der perdeganc op den bosch van Meinewce’.145 De leenman Everhard van Heinsberg wordt 
benoemd als diegene die het gebied in leen hield. Uit de genoemde zin is op te maken dat het gebied 
gekenmerkt wordt door bos. Daarnaast wordt de paardengang genoemd. Hiermee wordt het recht van 
paardengang bedoeld, wat inhoudt dat de leenman het recht heeft voor het houden van kuddes van 
wilde paarden. Het recht van paardengang is een zakelijk recht. Met dit recht mocht de leenman wilde 
paarden houden voor beweiding en voor de fokkerij. 146 Het gebied zal dus niet volledig bebost zijn, 
maar bestaande uit een afwisselend landschap tussen bossen en lagere vegetaties. Dit zakelijk recht is 
rond 1500 verdwenen.147 
 
Sinds de eerste vermelding van de Meinweg is meer bekend geworden over het gebruik van de 
Meinweg, mede door de geschillen over het landgebruik tussen de (pand)heer van Wassenberg, later 
de hertog van Gulik en de veertien gerechtigden gemeenschappen van bewoners, namelijk 
Nedercruchten, Herten, Roermond, Karken, Steinkirchen, Effelt, Ophoven, Birgelen, Wassenberg, 
Arsbeck, Vlodrop, Herkenbosch, Melick en Maasniel. Deze veertien gerechtigden, ook wel kerspelen 
genoemd, maakten gebruik van wat de Meinweg te bieden had. Het gebied werd op diverse manieren 
benut, zoals het kappen van hout voor brandstof, gerief- en timmerhout, het weiden van vee, het 
maaien van heide en het steken van turf. Alhoewel het gebied nog niet grootschalig was ontgonnen, 
was het wel degelijk onderdeel van het agrarische systeem. Doordat tot in de 15de eeuw weinig tot 
geen regels bestonden tussen de verschillende belanghebbenden, was in 1420 bijna geen hoog 
opgaande boom meer aanwezig. Redenen die hiervoor genoemd zijn, zijn de groei van Roermond als 
stad aan het einde van de 14de eeuw waar veel bouwhout voor nodig was, de grootschalige kap van de 
pandheer van Wassenberg in 1368 en het gebrek aan overzicht en toezicht tussen de veertien 
kerspelen. Door de schaarste aan hout ontstond namelijk concurrentie. Door overexploitatie werd in 
het nabijgelegen Elmpterbos bepaald dat vanaf 1488 het bos twaalf jaar niet gekapt mocht worden, 
zodat het bos kon herstellen. 
 
Onbekend is of beweiding ook niet was toegestaan. Dit is niet beschreven, maar is wel logisch te 
beredeneren, aangezien door beweiding jonge opstand van bomen werd aangevreten. Uit de 15de 
eeuw is een bosrol bekend waarin beschreven is wat de rechten van de heer van Wassenberg waren, 
wie aangesteld werd als boswachter, maar ook wie de gerechtigden waren en hoeveel hout zij 
mochten kappen.148 Uit dit document blijkt dat sinds het eerste kwart van de 15de eeuw de Meinweg 
bestond uit eikenhakhoutbossen waarvan het hout bestemd was voor geriefhout en brandstof.149 In 
het begin van de 16de eeuw werden ook regels opgesteld op de Meinweg tegen overexploitatie van 
het bos. Een van deze regels was het verminderen van het aantal bosdagen. Dit waren dagen waarop 
het was toegestaan om bomen te kappen. Vanaf 1530 wordt gesproken van het vanouds weiden en 
maaien van de heide. Toch kan er vanuit worden gegaan dat nog steeds regels waren om 
overbeweiding en overexploitatie van hout tegen te gaan. De gemeenschappelijke beweiding werd 

 
142 Hügen, 1993. p. 31. 
143 Hügen, 1993. p. 61. 
144 Venner, 1985. p. 315. 
145 Venner, 1985. p. 282. 
146 Venner, 1985. p. 288. 
147 Venner, 1985. p. 289. 
148 Venner, 1985. p. 51. 
149 Venner, 1985. p. 252. 
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voornamelijk uitgevoerd door de meest nabijgelegen 
gerechtigden, daar de verder gelegen kerspelen meer 
nabij gelegen gebieden konden beweiden.150 De hertog 
van Gulik had in de 16de eeuw de rechten van de heer van 
Wassenberg overgenomen. Deze Hertog heeft in 1570 
een akte opgesteld waarin beschreven is dat voor het 
maaien van heide de struiken niet samengebonden 
mochten worden en dat beweiding alleen mocht plaats 
vinden op de locaties waar dit vanouds ook mogelijk was. 
Ook het aantal bosdagen werd verlaagd naar zes, wat 
weerstand als gevolg had. Toch werd de regel ingevoerd. 
63 jaar later, in 1633, werd met de nieuwe 
‘Boschordnung’ het aantal bosdagen verlaagd naar drie 
keer per jaar. Elke gerechtigde had vanaf 1682 nog maar 
één bosdag per jaar. Daarnaast vervielen toen ook twee 
van de drie boswachtersfuncties. Door de afname van het 
bosareaal zou ook het aantal bosdagen afnemen en was 
dus ook minder toezicht nodig van de boswachters. Nog 
tot de verdeling in het begin van de 19de eeuw maakten 
nog maar drie van de gerechtigde dorpen (Arsbeck, 
Melick en Herkenbosch) gebruik van hun maai- en 
kaprechten.151 Wat de verschillende rechten en plichten 
van de gerechtigden waren, werd in ieder geval vanaf 
1570 jaarlijks op 13 mei (Sint Servaasdag) besproken 
tijdens het ‘houtgeding’, behalve als 13 mei viel op 
Hemelvaartsdag.152  
 
Vanaf de 11de eeuw tot de 13de eeuw was er sprake van economische en maatschappelijke vooruitgang. 
Door bevolkingsgroei zal er een toename van cultuurgronden geweest zijn in de beekdalen. De Duitse 
auteurs Hubatsch en Rehnelt stellen dat de gronden op de Meinweg door het lokale reliëfverschil, de 
arme zandgronden en de natte gebieden tot het einde van de middeleeuwen niet zijn ontgonnen ten 
behoeve van landbouw.153 Waarschijnlijk is het dat enkele percelen op het hoogste deel van het 
onderzoeksgebied zijn ontgonnen vanaf de Late Middeleeuwen. Dit blijkt uit een document uit de 16de 
eeuw waarin de percelen van de Bylandtse laathof van Overcruchten worden beschreven. Hiervan zijn 
zes percelen die grenzen aan een gebied genaamd ‘Meinweg’.154 
 
In de 15de eeuw had de heer van Wassenberg het recht op het vangen van bijen.155 Dankzij het recht 
op het vangen van bijen kon hij honing en was laten produceren en eventueel exploiteren. In de 16de 
eeuw werden ook schapen op grotere schaal geïntroduceerd.156 
 

 
150 RHCL, archief Provinciale directie Staatsbosbeheer en hoofd terreinbeheer in Limburg 1954-1988, inv. nr. 
330, rapport over begrazingsexperiment in bosgebieden en wel de Meinweg mei 1988. p. 15. 
151 RHCL, archief Provinciale directie Staatsbosbeheer en hoofd terreinbeheer in Limburg 1954-1988, inv. nr. 
330, rapport over begrazingsexperiment in bosgebieden en wel de Meinweg mei 1988. p. 16. 
152 Venner, 1985. p. 135. 
153 Hubatsch & Rehnelt, 1980. p. 36. 
154 Parochiearchief Overcruchten, archief Bylandtse laathof (ongeordend). 
155 RHCL, archief Provinciale directie Staatsbosbeheer en hoofd terreinbeheer in Limburg 1954-1988, inv. nr. 
330, rapport over begrazingsexperiment in bosgebieden en wel de Meinweg mei 1988. p. 13. 
156 RHCL, archief Provinciale directie Staatsbosbeheer en hoofd terreinbeheer in Limburg 1954-1988, inv. nr. 
330, rapport over begrazingsexperiment in bosgebieden en wel de Meinweg mei 1988. p. 15. 

      Figuur 2.13: Eikenstrubbenbos nabij het Elfenmeer. 
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Heide is ontstaan door het kappen van bos en het laten begrazen van het terrein door schapen. Ook 
werd de toplaag afgeplagd en schapenmest over het terrein gestrooid. Door deze combinatie van 
factoren is het heidelandschap ontstaan. Het is dus een cultuurlandschap. Door overbegrazing was het 
mogelijk dat het terrein veranderde in stuifzand. Alhoewel heidevelden voor het eerst voorkwamen in 
het Laat-Neolithicum en Bronstijd, zijn de meeste heidevelden pas ontstaan vanaf circa 1450 bij de 
intensivering van het land als gevolg van bevolkingstoename.157 De begrazing van schapen heeft meer 
gevolgen op het landschap gehad dan het ontstaan van heidevelden of stuifzanden. Ook eikenstrubben 
zijn relicten van begrazing door schapen. Strubben zijn meerdere takken afkomstig uit een stam. 
Doordat schapen de jonge takken van de eiken afknaagden, kon de stam niet ontwikkelen tot een 
volgroeide boom. Bij het (tijdelijk) stoppen van heidebegrazing door schapen kregen de jonge takken 
de mogelijkheid om te groeien tot dikkere stammen zoals ze nu te zien zijn (figuur 2.13).158 
 
Op de heidevelden hebben diverse karrensporen gelopen. Dit is ook te zien op de Tranchot-kaart uit 
het eerste decennium van de 19de eeuw (figuur 2.14).159 De zwarte lijnen die over het gebied lopen zijn 
karrensporen. Deze karrensporen zijn waarschijnlijk afkomstig uit de middeleeuwen. Deze zijn 
ontstaan doordat er nog geen gebaande paden waren. Wanneer een kar met de wielen over de zandige 
heide reed, liet dat een spoor na. Na verloop van tijd werd dit spoor onbegaanbaar doordat het te 
zandig werd, waardoor het betreffende karrenspoor onbegaanbaar werd. Zodoende werd een nieuw 
pad gekozen. Op deze manier zijn diverse sporen achtergelaten en sommigen daarvan kunnen 
waarneembaar zijn in het landschap.160 
 

 
                Figuur 2.14: Karrensporen op de Meinweg op de Tranchot-kaart. 

 
157 Spek, 2021. p. 87. 
158 Spek & Buitenveld, 2005. p. 96. 
159 Tranchot, 1803-1807. 
160 Van Heumen, 2018. p. 1. 
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2.4 Nederlands-Duitse samenhang 
 
De Meinweg is een gebied dat zich laat niet beperken door de landsgrens. Een aanzienlijk bosgebied 
ligt ook aan de Duitse zijde. De gebieden aan beide zijden van de grens hebben gedeeltelijk een 
gezamenlijke geschiedenis. Deze geschiedenis wordt hier beschreven. 
 
Toen de Meinweg voor het eerst genoemd werd in 1350, behoorde het gebied tot het land van 
Wassenberg. Het land van Wassenberg was een gebied ontstaan in de 11de eeuw onder Gerard I 
Flamens. De keizer van het Heilig Roomse Rijk schonk de adellijke Gerard veel land en bevoegdheden 
als gevolg van zijn vlucht uit Vlaanderen. Zodoende werd hij en zijn opvolging gezien als vorst, 
waardoor de nederzetting Wassenberg een heerlijkheid werd en zij zich heer van Wassenberg 
noemden.161 Door verwerving van diverse graafschappen nam het areaal grond toe. De verblijfsplaats 
verschoof naar het graafschap Gelre, waardoor vanaf de 12de eeuw de heren zich ook graaf van Gelre 
noemden. Dit gebied omvatte de huidige provincie Gelderland, maar ook het Overkwartier, het 
tegenwoordige Midden- en Noord-Limburg met Roermond en Venlo.162 Het land van Wassenberg ging 
rond 1130 over naar de hertogen van Limburg, en in 1288 naar de hertogen van Brabant. Pas in 1533 
kwam het in bezit van de hertog van Gulik. De heer van Wassenberg had diverse rechten die enkel tot 
hem toebehoorden, zoals het jachtrecht, het recht op het houden van wilde bijen, het houtgraafschap 
en het meer mogen kappen dan andere gerechtigden. 
 
In 1533 werd het land van Wassenberg afgestaan aan het hertogdom Gulik. De heer van Wassenberg, 
Werner van Palant, stond de landerijen en het slot af aan de hertog van Gulik, nadat de hertog van 
Gulik de pandsommen had ingelost.163 Het eerdere land van Wassenberg werd het bestuursdistrict 
ambt Wassenberg onder het hertogdom Gulik.164 De meeste gerechtigde kerspels behoorden tot Gulik, 
andere als Roermond, Vlodrop en Nedercruchten tot Gelre. In de onderhandelingen met Gulikse 
ambtenaren was het Gelderse Roermond de belangrijkste gesprekspartner namens de gerechtigden. 
 
Verschillende dorpen en steden waren gerechtigd tot een bepaald gebied, zoals dat ook het geval was 
op de Graetheide en de Gooier Marke. Het gebruik van gemeenschappelijke gronden in andere regio’s 
werd geregeld door marken en vroonten. Marken kwamen voornamelijk voor in Oost-Nederland en 
vroonten en gemeynten in Brabant. Het verschil tussen deze twee vormen is dat bij de gemeynten de 
grenzen werden aangeduid door middel van een gemeyntbrief.165 
 
Tot aan 1794 bleef het hertogdom Gulik bestaan. Na de verovering van de Fransen van het gebied 
tussen de Rijn en Maas werd het Meinweggebied in 1798 ingelijfd bij de Franse Republiek en daarmee 
kwam een einde aan het ancien régime. Ook werd het bestuur geregeld door de Fransen. De Meinweg 
en de vroegere Gulikse gerechtigden vielen nu onder het Departement van Roer, de vroegere Gelderse 
gerechtigden onder het Departement van de Nedermaas.166 De eerdere ‘gemeynten’ of ‘kerspelen’ 
werden ‘communes’. De Franse Periode eindigde in 1814.167 In januari 1814 traden Pruisische en 
Russische troepen het gebied binnen, waardoor een einde kwam aan het Franse bestuur. In afwachting 
op een definitieve toewijzing aan het Koninkrijk der Nederlanden, het Pruisische Rijk of diverse Duitse 
deelstaatjes nam Pruisen het tijdelijke gezag over het gebied.  
 

 
161 Venner, 1985. p. 5. 
162 Venner, 1985. p. 6. 
163 Venner, 1985. p. 12. 
164 Venner, 1985. p. 33. 
165 Leenders, 1987. p. 61. 
166 Venner, 1985. p. 322. 
167 Venner, 1985. p. 321. 
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In 1815 werd tijdens het Weens Congres bepaald welke delen aan de Nederlanders en de Pruisen 
werden verdeeld. De grens werd bepaald door de voormalige noordelijke en oostelijke grens van het 
ambt Montfort enerzijds en het Oostenrijkse Overkwartier en Gulik anderzijds. De gronden ten westen 
van deze grens zouden aan het Koninkrijk der Nederlanden gaan toebehoren. In 1816 werd de exacte 
grens vastgesteld, waardoor Melick en Herkenbosch toch aan Nederland toegekend werden. De 
gronden van de Meinweg die aan de nu Nederlandse gerechtigden waren verdeeld, moesten ook aan 
de Nederlandse zijde van de grens liggen. Hierdoor is een zigzaggend patroon ontstaan dat nog steeds 
zichtbaar is. Ook is dit de reden dat de Meinweg is onderverdeeld tussen de twee landen.168 Na deze 
grensbepaling zijn de verschillen in het landschap zichtbaarder geworden, doordat er een ander 
bestuur was met het gevolg dat beheer en regels verschilden. 
 

2.5 Conclusie 
 
Het landschap van de Meinweg is tot 1822 gevormd door verschillende fysisch-geografische en 
gebruiksfactoren. De bodem met haar tektoniek is beeldbepalend en karakteristiek voor de Meinweg. 
Door de aanwezigheid van diverse breuken en de invloeden van Maas en Rijn zijn de terrassen ontstaan 
met de daaraan gekoppelde bodemsoorten. Hierdoor is een reliëf ontstaan met op elk terras een eigen 
hydrologische situatie. Nabij de steilranden zijn depressies ontstaan waar vennen liggen. Door 
verschillende antropogene factoren is de waterhuishouding in de 20ste eeuw verslechterd, wat 
gevolgen heeft voor de biotische omstandigheden. 
 
Het cultuurlandschap is ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van mensen vanaf de prehistorie. 
Door archeologische vondsten in en rondom het onderzoeksgebied is te bepalen wanneer het gebied 
in gebruik is geweest en welk praktijken hebben afgespeeld. Door toponiemen te onderzoeken is te 
beredeneren waar het landschap door gekarakteriseerd werd en waar het eventueel voor werd 
gebruikt. De mens heeft zich aangepast aan het landschap en gebruik gemaakt van de Meinweg waar 
dit mogelijk was. In het landschap zijn diverse relicten aanwezig die laten zien hoe het terrein is 
gebruikt, zoals de aanwezigheid van heide, eikenstrubben en karrensporen. Een proces wat de 
Meinweg veranderde, was de mate van kappen van bomen. Waar door gebrek aan regels in de 15de 
eeuw weinig bomen waren, veranderde dit in dezelfde eeuw. De kaalgekapte Meinweg kon zich 
herstellen waardoor in latere tijden de Meinweg kon blijven voorzien in de houtbehoefte.  
 
Sinds de eerste beschrijving van de Meinweg in 1350 is het bestuurlijk gezag van het gebied veranderd. 
Het land van Wassenberg waar de Meinweg deel van uit maakte lag aan de oorsprong van het 
graafschap en latere hertogdom Gelre, maar uiteindelijk behoorde het vanaf 1533 tot het hertogdom 
Gulik. Beide hertogdommen verdwenen in de Franse tijd. De Meinweg behoorde nu tot het 
Departement van de Roer, een bestuursdistrict van Frankrijk. Toen de Fransen zich in 1814 hadden 
teruggetrokken, werd het gebied tussen Maas en Rijn verdeeld tussen Nederland en Pruisen en dus 
ook de Meinweg. 
 
 
  

 
168 Venner, 1985. p. 350. 
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3.1 Inleiding 
 
Er zijn verschillende redenen waarom het Meinweggebied begin 19de eeuw is verdeeld onder de 
veertien gerechtigde gemeenten. Hierop wordt in onderstaande paragraaf nader ingegaan. Een groot 
deel van de verdeelde gronden is in de 19de eeuw verkocht. Aan wie deze gronden zijn verkocht en wat 
er met deze gronden gebeurde, wordt besproken in de derde paragraaf met de centrale vraag ‘Aan 
wie werden de gronden verkocht en wat gebeurde er qua functie met deze grond?’ De verdeelde 
gronden zijn vervolgens om diverse redenen ontgonnen of bebost. In welke fasen dit is gebeurd en 
welke type ontginningen hebben plaats gevonden, wordt in paragraaf 3.4 besproken. Verder wordt in 
de vijfde paragraaf gekeken naar de nederzettingen en cultuurlandschappen als gevolg van deze 
ontginningen. 
 

3.2 Verdeling van gemene gronden 
 
Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken, waren er op de Meinweg veertien gerechtigden die gebruik 
mochten maken van het gebied. Deze veertien gerechtigden waren de bewoners van Nedercruchten, 
Herten, Roermond, Karken, Steinkirchen, Overcruchten, Ophoven, Birgelen, Wassenberg, Arsbeck, 
Vlodrop, Herkenbosch, Melick en Maasniel. Deze veertien groepen van gerechtigden kregen elk een 
deel van de onverdeelde heide. 
 
Toen in 1794 de Fransen het gebied bezetten, kwam er een einde aan het ancien regime. Het gehele 
gebied tussen Maas en Rijn, waaronder dus ook de Meinweg, werd bij de Franse Republiek toegevoegd 
tussen 1795 en 1798.169 Met deze inlijving veranderde ook geleidelijk het bestuurlijke en juridische 
systeem. De benaming van ‘gemeynten’ en ‘kerspels’ veranderde in het Franse ‘communes’. Vanaf 
1800 kreeg elke commune een eigen bestuur. Daarin zaten een burgemeester, welke voor een periode 
van vijf jaar werd aangesteld en wat verlengd kon worden, en een gemeenteraad welke toezicht 
dienden te houden op de naleving van de regels en orde van de commune, waaronder de verdeling 
van het brandhout uit de gronden.170 De gemeenteraad had veelal slechts een adviserende functie en 
zelden bevoegdheden.171 Deze communes waren de voorlopers van de nu nog bestaande gemeenten. 
Elk bestuur hield een jaarrekening bij waarin de inkomsten en uitgaven in genoteerd werden. Dit 
betekende dat het vermogen van de eerdere kerspelen of gemeynten, ook hun rechten op gemene 
gronden, overging op de commune. Naast het afgenomen vermogen verloren de geërfden van de 
kerspelen ook hun recht van deelname aan bestuur. Waar de geërfden eerst zelf de regels over het 
grondgebruik bepaalden, verplaatste dit onder de Fransen naar de bevoegdheid van slechts één 
persoon, de burgemeester, die slechts geadviseerd werd door een gemeenteraad.172 
 
Naast bestuurlijke en juridische veranderingen brachten de Fransen ook nieuwe denkwijzen met zich 
mee. Aan het eind van de 18de eeuw ontstond het fysiocratisme. Deze zienswijze of theorie was erop 
gebaseerd dat een land financieel welvarend kon worden door grondoppervlak te verwerven, gronden 
om te vormen tot landbouwgrond of de beschikbare landbouwgronden te verbeteren.173 Landbouw 
werd dus gezien als de basis van welvaart en inkomsten voor de staat door belasting te heffen op de 
landbouwgronden. Daarnaast zou een hogere landbouwproductie leiden tot een hogere mate van 
zelfvoorziening.174 Men hoefde dan immers geen producten te importeren vanuit andere landen. 
Professor Tine de Moor bevestigd in haar artikel ‘België: hoe de gemene gronden verdwenen’ dat 
fysiocratisme een van de redenen was waardoor gemene gronden verdwenen. Een tweede benoemde 

 
169 Venner, 1985. p. 321. 
170 Venner, 1985. p. 327. 
171 Venner, 1985. p. 330. 
172 Venner, 1985. p. 331. 
173 Koloniën van Weldadigheid, z.d. 
174 Venner, 1985. p. 331. 
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reden is de individualisering van de landbouw.175 De volgers van de fysiocratische leer, veelal niet-
agrariërs, vonden dat landbouw dus gestimuleerd moest worden en ontginning was daar een middel 
toe. Het hoogste rendement kon volgens hen worden behaald uit private gronden en niet uit 
gemeenschappelijk beheerde gronden. Het was dus van belang dat gemene gronden verdeeld werden. 
Wanneer de communes (ofwel gemeenten) door verdeling de gemene gronden in eigendom namen, 
kon dit ideaal worden bereikt.176 Een ander voorbeeld van privatisering van gronden en de verdwijning 
van gemene gronden is de eind 18de-eeuwse verdeling van gemene gronden in dorpen in het Belgische 
Henegouwen177 of de verdeling van Gooise gemene gronden in 1836.178 
 
Over de verdeling van de Meinweg werd voor het eerst gesproken in 1776. Afgevaardigden van de 
heer van Wassenberg hadden namelijk voorgesteld tot verdeling ten behoeve van het verbeteren van 
de financiële positie tijdens het houtgeding. Het grootste deel van de bewoners maakte toch geen 
gebruik van het weiderecht en de houtkap. Dit lag in de lijn met de afname van gerechtigde agrariërs 
als gevolg van een veranderd landbouwsysteem waarin akkerbouw een grotere rol ging spelen, 
waardoor ze geen aanspraak meer hoefden te maken op de gemene gronden.179 Het modernere 
agrarische systeem met meer akkerbouw leidde ertoe dat de gemene gronden minder gebruikt 
hoefden te worden voor begrazing of voor de plaggen ten behoeve van de bemesting.180 Echter, het 
voorstel tot verdeling in 1776 kwam er niet doorheen, aangezien de grotere landbouwers tegen het 
voorstel waren. Zij zouden hun weidegebied immers kwijt raken.181  
 
Op 20 oktober 1803 werd besloten dat de grenzen van de gemeenten opgemeten moesten worden. 
Zodoende werd in september 1804 begonnen met het opmeten van de gemeentegrenzen door 
landmeter P.F. Lemire. Bij de opmeting van deze gemeentegrenzen werd medegedeeld dat de veertien 
gemeenten een onverdeelde heide bezaten. Noodzakelijk was het dat ter afgrenzing van de 
gemeenten ieders aandeel van de heide werd toegekend. De verdeling van deze heide werd uitgevoerd 
door twee ervaren inspecteurs van de departementen van de Roer en Nedermaas. De burgemeesters 
mochten hierbij aanwezig zijn. Toen de gemeentegrenzen waren vastgesteld door de inspecteurs, zijn 
in 1806 de burgemeesters bij elkaar geroepen om een verdelingsplan op te stellen voor het gebied met 
een grootte van 2423 hectare en 59 are.182 Het gebied werd onderverdeeld in dertien delen met elk 
een grootte van 186 hectare en 43 are (figuur op beginpagina van dit hoofdstuk). Overcruchten werd 
niet meer als een aparte gemeente beschouwd, maar samen met Nedercruchten als één gemeente. 
Elk deel had rechte grenzen en bestond uit een blok, op de verdeelde gronden van Arsbeck na. Deze 
gemeente zou twee delen verdeeld krijgen met een gezamenlijke grootte van 186 hectare en 43 are. 
De verdeelde gronden zouden zo dicht mogelijk liggen bij de gemeentegrenzen, omwille van afstand. 
De verdelingskaart en de voorgenomen plannen zijn gemaakt op 11 mei 1807 door P.F. Lemire. 
Gemeenten die niet direct grensden aan het te verdelen gebied waren tevreden met de verdeling, 
maar andere gemeenten waren tegen de voorgenomen verdeling. De gemeenten die dichterbij 
gelegen waren maakten namelijk meer gebruik van het gebied en waren meer afhankelijk van de 
gronden. Echter, de prefect van het departement van de Roer vond dat met eigenbelang van de 
dichterbij gelegen gemeenten geen rekening gehouden hoefde te worden. De heide zou na verdeling 
in landbouwgrond getransformeerd worden en de waarde zou stijgen, wat van algemeen nut zou 
zijn.183 Jaren van onderhandelingen, voorstellen en afwijzingen van plannen door Napoleon en 

 
175 De Moor, 2002. p. 40. 
176 Venner, 1985. p. 332. 
177 De Moor, 2002. p. 44. 
178 Kos, 2005. p. 93 
179 De Moor, 2007. p. 53. 
180 Ibidem. 
181 Venner, 1985. p. 335. 
182 Venner, 1985. p. 344. 
183 Venner, 1985. p. 347. 
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bureaucratie leidde tot uitstel van de verdeling. Zo werd de verdeling van de Meinweg dusdanig 
uitgesteld dat het niet meer gebeurde onder het bewind van de Fransen. Deze werden immers in 1814 
verdreven. 
 
Zoals eerder besproken werd in 1815 tijdens het Weens Congres de grens bepaald tussen Pruisen en 
het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij alvast de delen die aan Nederlandse gemeenten zouden 
toekomen Nederlands gebied werden.184 Het provinciale bestuur van Limburg was geïnteresseerd in 
verdeling van de gemene gronden van de gemeenten. Het zou immers een toename aan 
landbouwgrond betekenen. Een belangrijkere reden tot verdeling was de stap die volgde op de 
verdeling. De gemeenten die de gronden verdeeld kregen zouden deze kunnen verkopen ten behoeve 
van vermindering van de gemeenteschulden die in de Franse Tijd waren gestegen. De onbebouwde 
gronden konden in cultuur gebracht worden en bezaaid worden, wat gemeentelijke opbrengsten zou 
opleveren door middel van belastingen.185 Op 6 februari 1818 besloten de Pruisische en Limburgse 
bestuurders om tot een beslissing te komen, zodat de gemeenten hun grond verdeeld zouden krijgen. 
De meeste gemeenten waren voor de verdeling van de gemene gronden zoals de plannen van 1807, 
maar nog steeds waren enkele (Pruisische) burgemeesters tegen het plan, omdat zij vonden dat er 
geen rekening gehouden was met de bodemkwaliteit en omdat de onverdeelde heide een hoger 
voordeel had dan de verdeelde heide. Wanneer de heide onverdeeld bleef, konden ze namelijk gebruik 
maken van het gehele gebied, in plaats van een klein deel daarvan.186 Op 19 april 1818 lieten beide 
landen weten de bezwaren van de tegenstanders als ongegrond te verklaren, daar de argumenten 
vooral waren gebaseerd op de ligging van de gronden. Zodoende kon voor het Nederlandse deel bij 
Koninklijk Besluit op 21 juli 1818 het plan tot verdeling worden goedgekeurd.187 Omdat aan Pruisische 
zijde nog meningsverschillen waren over de omvang van de verdeelde gronden, werd in 1819 
toegestemd door beide landen om te komen tot een hoofdverdeling waarin nu formeel het deel aan 
de Nederlandse zijde naar het Koninkrijk der Nederlanden ging en het Pruisische deel naar Pruisen ging 
waarbij de rijksgrens van 1816 werd aangehouden.188  
 
Op 3 december 1821 keurde de Pruisische regering te Aken het plan goed, nadat de argumenten van 
de tegenstanders definitief ongegrond werden verklaard. Daarop volgend werd op 29 januari 1822 bij 
Koninklijk Besluit het plan tot verdeling definitief goedgekeurd waarbij de rijksgrens werd 
aangehouden en waarbij de zes Nederlandse gemeenten hun deel toegekend kregen. Hierdoor was de 
verdeling aan Nederlandse zijde definitief gesloten (figuur 3.1).189 De Pruisische regering had nog het 
recht om de verdeling aan Pruisische zijde om te vormen, waarbij het aantal vuurhaarden of 
gezinshoofden aangehouden kon worden. Hierdoor zou een naar rato eerlijker verdeling onder de 
Pruisische gemeenten plaatsvinden dan wanneer elke gemeente een even groot stuk verdeeld kreeg. 
Echter, dit plan werd ook afgewezen, omdat een nieuwe verdeling zou leiden tot verdere en nieuwe 
moeilijkheden en hogere kosten. Zodoende werd op 4 oktober 1822 ook aan Pruisische zijde de akte 
ondertekend door de Pruisische regering en daarmee de verdeling afgesloten.190 Met de goedkeuring 
van de beide landen is een einde gekomen aan de gemeenschappelijke gronden van de Meinweg van 
de kerspelen. Deze hebben grofweg bestaan van 1400 tot 1822. 

 
184 Venner, 1985. p. 349. 
185 Venner, 1985. p. 352. 
186 Venner, 1985. p. 357. 
187 Venner, 1985. p. 358. 
188 Venner, 1985. p. 361. 
189 Venner, 1985. p. 363. 
190 Venner, 1985. p. 364. 
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Figuur 3.1: Verdeelde gronden aan Nederlandse zijde. Vereenvoudigde en overzichtelijke versie gebaseerd op figuur 1.2. 

3.3 Verkoop van de verdeelde gronden 
 
Om de schulden van de zes Nederlandse gemeenten te verlagen werden de verdeelde gronden vrij 
snel verkocht. Deze schulden waren ontstaan in de Franse Tijd, omdat de gemeenten de Franse legers 
moesten bevoorraden. De gemeente Roermond startte op 21 oktober 1822 met de openbare verkoop 
van de 186 hectare en 43 are.191 De gemeenten Maasniel192 en Herten volgden in 1823 met de 
verkoop.193 De gemeente Herkenbosch heeft in 1825 de heide verkocht.194 Vlodrop verkocht in 1828 
de gronden.195 Alleen het Melickse deel werd niet verkocht. Deze gemeente heeft de gronden nooit 
verkocht ten behoeve van de gemeenteschulden. Door archiefonderzoek is gebleken aan wie de 
gronden zijn verkocht direct na de verdeling. Met het huidige kadastrale systeem is achterhaald aan 
welke partijen de percelen anno 2022 in eigendom zijn en of dezelfde perceelsvormen nog gebruikt 
worden. Onbekend is hoe de grenzen zoals getekend op de kaart in het landschap zijn aangehouden. 
Mogelijk zijn de grenzen in het veld bepaald door middel van kettingen met bepaalde lengtes. Een 
duidelijk overblijfsel van de verdeling zijn de rechte zandwegen die nog steeds te vinden zijn op de 
grenzen. Deze zandwegen waren voor de verdeling niet aanwezig. 
 
 
 

 
191 GR, archief gemeente Roermond, inv. nr. 557. 
192 GR, provinciaal archief, inv. nr. 12005. 
193 GR, archief gemeente Herten, inv. nr. 8 besluit nrs. 28 en 32. 
194 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, inv. nr. 90. 
195 GR, archief gemeente Vlodrop, inv. nr. 730. 



 

50 
 

Roermond 
Om tot een verdeling te komen van het Roermondse gedeelte, heeft Jean Mathieu Lecluyse op 18 
oktober 1822 een kaart vervaardigd waarop het toegewezen deel is ingedeeld in vrijwel identieke loten 
in een vierkantige vorm (figuur 3.2). Deze kaart diende ten behoeve van de openbare verkoop van de 
gronden op 21 oktober 1822.  
 

 
Figuur 3.2: Kaart van het te verkopen Roermondse gedeelte. 

Bij deze verkoop werden 45 loten van de heide verkocht. Voorwaarde tot verkoop was dat de heide 
per bunder verkocht werd. Daarbij gold dat diegene die een bunder toegewezen kreeg de mogelijkheid 
kreeg om voor dezelfde prijs elk volgend bunder te kopen tot een maximum van vijf bunders. Een 
persoon kon dus eigenaar worden van maximaal vijf bunders voor dezelfde prijs als de eerste bunder 
bij de openbare verkoop van 21 oktober 1822. Archiefonderzoek heeft uitgewezen aan wie deze 
gronden werden verkocht. In de ‘akte van de openbare verkoop van het aandeel van Roermond in de 
Meinweg’ is genoteerd wie de koper werd, wat de oppervlakte van het verkochte was, wat diegene 
van beroep was en waar deze persoon woonde (tabel 3.1). Opvallend is dat vrijwel alle kopers 
woonachtig waren in Pruisen in de nabijgelegen gehuchten. De meeste kopers waren landbouwers die 
de gronden kochten om te ontginnen ter uitbreiding van hun landbouwareaal. Ook opvallend was de 
naam van J.M. Lecluyse, de landmeter uit Roermond. Deze man kocht vijf bunders. In de akte is niet 
opgenomen waar de openbare verkoop plaatsvond.196 
 

 
196 GR, notariële archieven, notaris J. Cornelis, inv. nr. 45 en archief kanton en gemeente Roermond, inv. nr. 
557. 
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Lot Kaartnummer Oppervlakte Naam Beroep Woonplaats Volgende 
nummers  

1 1 1 bunder 16 roeden 22 ellen Jacques Kleuvers Landbouwer Stinkenrade + 4  

2 6 1 bunder Gerard Engels Landbouwer Nedercruchten + 4 

3 11 1 bunder Mathieu Geerkens Landbouwer Gutzenraed + 4 

4 16 1 bunder Pierre Jans Landbouwer Bosscherhouzen + 4 

5 21 1 bunder Theodore Loven Landbouwer Bosscherhouzen + 4 

6 26 1 bunder Guillaume 
Rullenraad 

Landbouwer Overcruchten + 4 

7 31 1 bunder Jean Wolters Landbouwer Bosscherhouzen + 4 

8 36 1 bunder Jean Weltens Landbouwer Overcruchten + 4 

9 41 1 bunder Jean Gerard 
Koenen 

Landbouwer Brimment + 4 

10 46 1 bunder Bartholomé 
Koenen 

Landbouwer Overcruchten + 4 

11 51 1 bunder Mathieu Geerkens Landbouwer Gutsenraad + 4 

12 56 1 bunder Jean Mathieu 
Lecluyse 

Landmeter Roermond + 4 

13 61 1 bunder Guillaume 
Rullenraad 

Landbouwer Overcruchten + 4 

14 66 1 bunder Henri Geerkens Landbouwer Dam + 3 en nr. 67 

15 71 1 bunder Herman Birikx Landbouwer Stinkenraet + 4 

16 76 1 bunder Henri Loven Landbouwer Nedercruchten + 1 

17 78 1 bunder Henri Smeets Landbouwer Berit + 2 

18 81 1 bunder Jean Pierre 
Straeten 

Landbouwer Beret + 4 

19 86 1 bunder Henri Rullenraad Landbouwer Overcruchten + 4 

20 91 1 bunder Pierre Laurens 
Lutters 

Landbouwer Overcruchten + 4 

21 96 1 bunder Pierre Jans Landbouwer Bosscherhouzen + 4 

22 101 1 bunder Jean Gerard 
Koenen 

Landbouwer Brimment + 4 

23 106 1 bunder Gerard Engels Landbouwer Nedercruchten + 4 

24 111 1 bunder Lambert 
Wassenberg 

Landbouwer Overcruchten + 4 

25 116 1 bunder Pierre Lutters Landbouwer Overcruchten + 4 

26 121 1 bunder Jean Mathieu 
Daniëls 

Landbouwer Overcruchten + 4 

27 126 1 bunder Jean Mathieu 
Daniëls 

Landbouwer Overcruchten + 4 

28 131 1 bunder Pierre Ambroise 
Gaeckels 

Propriétaire Overcruchten + 4 

29 136 1 bunder Pierre Ambroise 
Gaeckels 

Landbouwer - + 4 

30 141 1 bunder Gerard Kwasten Landbouwer Overcruchten + 4 

31 146 1 bunder Jacques Koppens Landbouwer Cruchten + 4 

32 151 1 bunder Pierre Ambroise 
Gaeckels 

Landbouwer - + 3 

33 155 1 bunder 2 roeden Albert Koenen Landbouwer Cruchten - 

34 156 1 bunder Laurens Bonsels Landbouwer Overcruchten + 4 

35 161 1 bunder Laurens Bonsels Landbouwer Overcruchten + 4 

36 166 1 bunder Jean Gerard 
Koenen 

Landbouwer Overcruchten + 4 

37 171 66 roeden Jean Gerard 
Koenen 

Landbouwer Overcruchten + 3 

38 176 69 roeden 11 ellen Guillaume 
Rullenraad 

Landbouwer Overcruchten + 4 

39 181 65 roeden 76 ellen Gerard Rullenraad Landbouwer Overcruchten + 4 

40 186 81 roeden 22 ellen Pierre Denis 
Luisberg 

Jager Dalheim + 4 

41 191 1 bunder Guillaume Lutters Landbouwer Overcruchten + 4 

42 196 1 bunder Henri Rullenraad Landbouwer Overcruchten + 4 

43 201 1 bunder Pierre Wassenberg Landbouwer Overcruchten + 4 

44 206 1 bunder Guillaume Lutters Landbouwer Overcruchten + 4 

45 211 1 bunder 2 roeden 36 ellen Guillaume Lutters Landbouwer Overcruchten - 

Tabel 3.1: Gegevens uit Akte openbare verkoop van het aandeel van Roermond in de Meinweg voor notaris J. Cornelis (21 
oktober 1822). 

Wanneer gekeken wordt naar de kadastrale kaart uit circa 1840, dan is te zien dat de verschillende 
vierkante loten zoals ze verdeeld zijn in 1822 elk in percelen van vijf bunders zijn opgesplitst (figuur 
3.3). Vijf van deze regelmatige langgerekte percelen vormden dus één vierkant lot. Uit de meest 
recente kadastrale gegevens blijkt dat slechts enkele van de oorspronkelijke percelen uit 1822 zoals te 
zien op figuur 3.3 nog in de oorspronkelijke vorm zijn. Het gaat hierbij om enkele landbouwpercelen 
en percelen in het meest oostelijke gebied waar huizen staan. Waren de eigenaren na de verdeling in 
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1822 nog veel agrariërs, blijken de huidige eigenaren te bestaan uit twee agrariërs met een groot 
areaal aan percelen, de gemeente Roerdalen die de doorgaande weg in eigendom heeft, 
Staatsbosbeheer, enkele huiseigenaren en De Staats Mijnen (DSM).197 

 
Figuur 3.3: Kadastrale kaart uit circa 1840 met de verdeelde gronden van Roermond en Herten. 

Herten 
Herten had de openbare verkoop van de gemeentelijke gronden op 21 april 1823 onder toezicht van 
notaris H.A. Milliard. Deze openbare verkoop werd ook ondersteund door een figuratieve kaart 
vervaardigd op 1 oktober 1822 van landmeter J.M. Lecluyse uit Roermond (figuur 3.4). 
 
Bij de verkoop van de gemeentelijke gronden van Herten zijn 43 loten verkocht met een totale 
oppervlakte van 186 hectare, 38 are en 23 centiare. In tegenstelling tot wat er bij de openbare verkoop 
van Roermond gebeurde, was bij de verkoop van de Hertense percelen niet opgenomen dat de koper 
van een perceel nog vier percelen voor dezelfde prijs kon aankopen. De openbare verkoop vond plaats 
bij de Henckentomp op de Meinweg in de open lucht. De Henckentomp is een plek gelegen bij 
grenspaal 399 in het uiterste noordelijke punt. In de akte is beschreven dat het toen onstuimig en 
regenachtig weer was. 
 
De ‘akte van de openbare verkoop van het aandeel van Herten in de Meinweg’ is op dezelfde wijze 
opgebouwd als de eerdere akte van Roermond (tabel 3.2). Opvallend is dat ook hier de meeste kopers 
uit de Pruisische dorpen kwamen. Van vrijwel elke koper was het beroep akkerbouwer. De heide zou 
dus omgevormd worden naar akkerbouwgrond. Daarnaast waren er enkele akkerbouwers die gronden 
kochten namens een groep akkerbouwers. Hier zal een coöperatieve samenwerking een rol hebben 
gespeeld.198 

 
197 Kadaster, 2022. 
198 GR, notariële archieven, notaris H.A. Miljard, inv. nr. 7630 akte nr. 98. 
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Figuur 3.4: Kaart van de te verkopen percelen van de gemeente Herten. 

Lot Kaartnummer Oppervlakte Naam Beroep Woonplaats Volgende 
nummers  

1 1 2 bunder 69 roeden 63 ellen Hendrik Meeuwissen Akkerman - - 

2 2 2 bunder 41 roeden Hendrik Meeuwissen Akkerman - - 

3 3 2 bunder 31 roeden 60 ellen Hendrik Meeuwissen Akkerman - - 

4 100 1 bunder 74 roeden 44 ellen Willem Huynen Akkerman - - 

5 99 2 bunder Willem Huynen Akkerman - - 

6 98 2 bunder Hendrik Schopen Koopman Brüggen - 

7 97 2 bunder Hendrik Schopen Koopman Brügen - 

8 4 2 bunder 45 roeden 22 ellen Mathis Ewaldt Akkerman Brempt - 

9 5 2 bunder 19 roeden 42 ellen Peter Jacob Clemens Akkerman Gutzenraede - 

10 96 2 bunder Anton Sanders Akkerman Bosscherhuysen - 

11 6 2 bunder 13 roeden 62 ellen Hendrik Bots - Nedercruchten - 

12 95 2 bunder Mathijs Schutjes Akkerman Nedercruchten - 

13 94 2 bunder Mathijs Schutjes Akkerman Nedercruchten - 

14 7 2 bunder 11 roeden 30 ellen Hendrik Bots - Nedercruchten - 

15 8 2 bunder 12 roeden 46 ellen Peter Tapeser Akkerman Nedercruchten - 

16 9 2 bunder 13 roeden 4 ellen Peter Tapeser Akkerman Nedercruchten - 

17 89-93 2 bunder Theodoor Loven - Overcruchten - 

18 10-12 2 bunder 13 roeden 38 ellen Laurens Schoemaekers - - + 2 

19 13 2 bunder 14 bunder 78 ellen Peter Putten - Overcruchten - 

20 88 2 bunder Hendrik Leurs Akkerman Overcruchten - 

21 83-87 10 bunder Jacob Bongarts Akkerman Overcruchten - 

22 14-18 10 bunder 27 roeden 81 ellen Reiner Tewessen Akkerman Nedercruchten - 

23 19-22 8 bunder 10 roeden 22 ellen Herman Weerts - - - 

24 78-82 10 bunder Jan Hendriks Akkerman Overcruchten - 

25 23-24 4 bunder 10 roeden 24 ellen Jan Mathijs Loven Akkerman Nedercruchten - 

26 77 2 bunder Lindert Brouwers Akkerman Nedercruchten - 

27 25-29 9 bunder 42 roeden 41 ellen Lindert Mighels Akkerman Nedercruchten - 

28 73-75 8 bunder Conrad Wassenberg - - - 

29 68-72 10 bunder Jan Delissen - - - 

30 30-31 3 bunder 89 roeden 45 ellen Hendrix Houx Akkerman Nedercruchten - 

31 32-34 5 bunder 62 roeden 27 ellen Godfried Janssen Akkerman Nedercruchten - 

32 63-67 10 bunder Jan Willem Mulders Akkerman Nedercruchten - 

33 35-37 5 bunder 10 roeden 92 ellen Adam Adams Akkerman Nedercruchten - 

34 38-42 9 bunder Frans Schmitz Akkerman Melick - 

35 43-47 7 bunder 41 roeden 2 ellen Frans Schmitz Akkerman Melick - 

36 48-50 4 bunder 21 roeden 49 ellen Frans Schmitz Akkerman Melick - 

37 62 2 bunder Jan Mathijs Smeets - Nedercruchten - 

38 60-61 4 bunder Peter Jans Akkerman Nedercruchten - 

39 58-59 4 bunder Peter Tapeser Akkerman Nedercruchten - 

40 57 2 bunder Jan Hendriks Akkerman Overcruchten - 

41 56 2 bunder Jan Mathijs Loven Akkerman Nedercruchten - 

42 54-55 4 bunder Antoon Jansen - - - 

43 51-53 6 bunder Frans Smeets - Melick - 

Tabel 3.2: Gegevens uit Akte openbare verkoop van het aandeel van Herten in de Meinweg voor notaris H.A. Milliard (21 
april 1823). 
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Naast het Roermondse gedeelte, is op de kaart van figuur 3.3 ook het deel van Herten getekend. De 
percelen zijn langgerekt en regelmatig. Enkel aan de noordoostzijde zijn enkele percelen met dezelfde 
vorm gebleven. Waar in 1823 voornamelijk akkerbouwers de gronden in eigendom namen, zijn 199 
jaar later in 2022 de gronden op volgorde van groot naar klein in eigendom van Staatsbosbeheer, DSM 
en de twee agrariërs die ook op het Roermondse deel gronden in eigendom hebben.199 

 
Maasniel 
Ook de gemeente Maasniel startte met de verkoop van de gemeentelijke gronden in 1823 onder 
toezicht van notaris H.A. Milliard. Echter, het verkoopproces ging in deze gemeente moeilijker dan in 
de eerder genoemde. Op 23 april 1823 vond op de Boschberg de eerste openbare verkoop plaats. Hier 
zou de heide met de grootte van 196 hectare, 35 are en 78 centiare verkocht worden in 180 percelen. 
Naast de verkoop van de heidepercelen werd bij deze verkoop ook ander onroerend goed van de 
gemeente Maasniel verkocht. Bij deze eerste openbare verkoop was er echter weinig animo voor de 
verkochte gronden. Een mogelijkheid voor de lage interesse is dat de bodem in dit gedeelte natter en 
minder geschikt is voor landbouw dan op de hoger gelegen delen. Van de 46 loten werden er op 38 
een bod gedaan, allen van akkerbouwers. Doordat de animo niet voldoende was, was de toewijzing 
van voorlopige aard. Daarom werd op 1 mei 1823 bij de herberg Mijnheerkens op de grens van 
Roermond en Maasniel bij de Maas een definitieve verkoop georganiseerd. Bij deze openbare 
verkopen zou de kaart van J.M. Lecluyse dienen. Deze is gemaakt op 28 augustus 1822 (figuur 3.5).200 

 
Figuur 3.5: Kaart van de te verkopen percelen van de gemeente Maasniel. 

 
 

 
199 Ibidem. 
200 GR, notariële archieven, notaris H.A. Milliard, inv. nr. 7630 akte nr. 99. 
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Lot Kaartnummer Naam Beroep Woonplaats 

1 1 Zonder bod - - 

2 2 Zonder bod - - 

3 3 Zonder bod - - 

4 4-8 Antoon Janssen Akkerbouwer Herkenbosch 

5 9-16 Zonder bod - - 

6 17-21 Jan Arnold Beckers Schout Melick 

7 22-25 Jan Arnold Beckers Schout Melick 

8 28-32 Jan Arnold Beckers Schout Melick 

9 33-34 Jacob Polmans - Asenray 

10 35-36 Zonder bod - - 

11 37-39 Herman van Wandelo Akkerbouwer Melick 

12 42-43 Francis Cox Akkerbouwer Melick 

13 44-47 Zonder bod - - 

14 48-53 Zonder bod - - 

15 54-70 Zonder bod - - 

16 72 Zonder bod - - 

17 73-84 Zonder bod - - 

18 85-88 Zonder bod - - 

19 89-90 Christiaan Hemels Akkerbouwer Herkenbosch 

20 91-94 Hendrik van Birgelen Akkerbouwer Roermond 

21 95-96 Francis Cox Akkerbouwer Melick 

22 97-101 Herman van Wandelo Akkerbouwer Melick 

23 102-103 Zonder bod - - 

24 104-105 Albert Otger Slabbers - Gebroek 

25 106-109 Jan Arnold Beckers Schout Melick 

26 110 Mathijs Heldens Akkerbouwer Asenray 

27 111-112 Cornelis van Kan Akkerbouwer Melick 

28 113-115 Peter Vlecken Akkerbouwer Gebroek 

29 116 Antoon Janssen Akkerbouwer Herkenbosch 

30 1117-121 Antoon Janssen Akkerbouwer Herkenbosch 

31 122-126 Antoon Janssen Akkerbouwer Herkenbosch 

32 127 Zonder bod - - 

33 128 Zonder bod - - 

34 129 Hendrik Thissen Akkerbouwer Herkenbosch 

35 130-134 Zonder bod - - 

36 135-139 Zonder bod - - 

37 140-144 Jacob Frenken Akkerbouwer Melick 

38 145-149 Cornelis van Kan Akkerbouwer Melick 

39 150-152 Leonard Timmermans Herbergier Roermond 

40 153 Hubert Tegelbeckers Akkerbouwer Asenray 

41 154-155 Zonder bod - - 

42 156 Zonder bod - - 

43 157-161 Frederic Dieterich Schepen Maasniel 

44 162-166 Frederic Dieterich Schepen Maasniel 

45 167-171 Frederic Dieterich Schepen Maasniel 

46 172 Antoon Janssen Akkerbouwer Herkenbosch 

47 173-177 Hendrik van Birgelen Akkerbouwer Herkenbosch 

48 178-180 Hendrik van Birgelen Akkerbouwer Herkenbosch 

49 181 Zonder bod - - 

Tabel 3.3: Gegevens uit Akte openbare verkoop van het aandeel van Maasniel in de Meinweg voor notaris H.A. Milliard (1 
mei 1823). 

Uit tabel 3.3 blijkt dat op negentien van de 49 loten geen bod is gedaan. De waarde van de onverkochte 
gronden bedroeg f. 1054,-. De waarde van de verkochte gronden bedroeg f. 1482,-. Bij deze tweede 
definitieve verkoop was de interesse in de gronden nog minder dan bij de eerste openbare verkoop. 
Redenen hiervoor kunnen de bedragen die gevraagd werden zijn geweest of het wantrouwen dat is 
ontstaan na de eerste openbare verkoop. Door de lage interesse, is het volgende gezegd over de 
definitieve openbare verkoop: ‘Vermits op verscheyde parceelen uit den Meinweg geen gebot gedaen 
is worden en het zeer schadelijk zoude zijn voor de gemeente Maasniel deze te moeten houden, zo is 
door d’heer Jan Arnold Beckers, schout der gemeente Melick en Herkenbosch op Gebroek onder Melick 
woonende, zo voor hem als sijne consoorten, welkers naemen hij zal aangeven bij de aankomst der 
goedkeuring desers verkoop, te doen door de hoogedelachtbare heeren Gedeputeerde Staaten deser 
provincie, aangeboden voor de geheelheid van de Meinweg begrepen in de hierbij gaande kaart letter 
A op voorwaarde als hierboven de somme van tweeduysent vijfhondert gulden Neerlands, welk gebot 
als het voordeligste voor de gemeente Maasniel door d’heeren verkoopers aengenomen is worden’.201  

 
201 Ibidem. 
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Doordat slechts weinig percelen zijn opgekocht, kocht de schout van Melick, Jan Arnold Beckers, alle 
gronden op voor een bedrag van f. 2500,-. Op 6 maart 1824 was de verkoop van de gronden die nu op 
naam stonden van Jan Arnold Beckers. Hij verkocht bijna telkens een lot heide verdeeld over twee 
percelen (tabel 3.4). Bij de derde verkoop van de gronden werd 162 hectare verkocht aan landbouwers 
uit met name Melick en Herkenbosch. Dat betekent dat Jan Arnold Beckers 34 hectare zelf heeft 
gehouden of in een andere verkoop heeft verkocht. Voor de verkoop van de 54 loten ontving hij een 
bedrag van f. 1933,96. Hij maakte dus een verlies op deze verkoop van f. 566,04, maar een aantal 
percelen heeft hij zelf gehouden. Voor één bunder (ongeveer een hectare) werd zo’n f. 15,- betaald.202 
 

Lot Oppervlakte Naam Woonplaats 

1 1 bunder 24 roeden 80 ellen Jan van Daal Maasniel 

2 14 bunder 96 ellen Hendrik Wackers Melick 

3 2 bunder 80 roeden 80 ellen Mathis Derckx Melick 

4 2 bunder 80 roeden 80 ellen Peter van der Loo Melick 

5 3 bunder 12 roeden Jacob Schmitz Melick 

6 1 bunder 80 roeden 20 ellen Jan Willem van Kan Melick 

7 4 bunder 5 roeden 60 ellen Cornelis van Kan Melick 

8 4 bunder 68 roeden Mechtildis Moors Melick 

9 1 bunder 87 roeden 20 ellen Adriaan Cox Asenray 

10 93 roeden 60 ellen Mathijs Peeters Asenray 

11 93 roeden 60 ellen Margaretha Smeets Asenray 

12 93 roeden 60 ellen Theodoor Lamers Asenray 

13 93 roeden 60 ellen Andries Korsten Asenray 

14 1 bunder 40 roeden 40 ellen Christiaan Janssen Roermond 

15 1 bunder 40 roeden 40 ellen Lindert Janssen Maasniel 

16 1 bunder 56 roeden Mathijs Heldens Asenray 

17 1 bunder 87 roeden 20 ellen Gerard Smeets Asenray 

18 2 bunder 80 roeden 80 ellen Lindert Timmermans Roermond 

19 2 bunder 80 roeden 80 ellen Jan Gabriels Roermond 

20 2 bunder 80 roeden 80 ellen Hendrik van Birgelen Melick 

21 2 bunder 80 roeden 80 ellen Francis Schmitz Melick 

22 2 bunder 49 roeden 60 ellen Joseph Schmitz Melick 

23 31 roeden 20 ellen Jan Minkenberg Melick 

24 1 bunder 40 roeden 40 ellen Frans Engelen Melick 

25 1 bunder 40 roeden 40 ellen Hendrik van Melick Melick 

26 3 bunder 74 roeden 40 ellen Jacob Moors Melick 

27 2 bunder 80 roeden 80 ellen Francis Cox Melick 

28 2 bunder 80 roeden 80 ellen Pieter Moors Melick 

29 1 bunder 40 roeden 40 ellen Albert Otger Slabbers Maasniel 

30 1 bunder 40 roeden 40 ellen Jan van Melick Melick 

31 1 bunder 40 roeden 40 ellen Pieter Schmitz Melick 

32 4 bunder 36 roeden 80 ellen Jacob Frencken Melick 

33 1 bunder 24 roeden 80 ellen Mathijs Klerks Asenray 

34 2 bunder 80 roeden 80 ellen Hendrik Thissen Herkenbosch 

35 2 bunder 80 roeden 80 ellen Gerard Klaesen Melick 

36 2 bunder 80 roeden 80 ellen Hendrik Engelen Herkenbosch 

37 5 bunder 79 roeden 60 ellen Joseph Biermans Herkenbosch 

38 2 bunder 80 roeden 80 ellen Jan Mathijs Goldschmitz Herkenbosch 

39 2 bunder 80 roeden 80 ellen Jan Muusers Herkenbosch 

40 1 bunder 40 roeden 40 ellen Margreet Hemels Herkenbosch 

41 1 bunder 87 roeden 20 ellen Jan Schrörs Herkenbosch 

42 5 bunder 79 roeden 60 ellen Willem Melchers Herkenbosch 

43 1 bunder 40 roeden 40 ellen Joseph Peggen Herkenbosch 

44 5 bunder 79 roeden 60 ellen Willems Essers Herkenbosch 

45 1 bunder 87 roeden 20 ellen Joseph Engelen Herkenbosch 

46 5 bunder 79 roeden 60 ellen Lindert Tiellmans Herkenbosch 

47 5 bunder 79 roeden 40 ellen Jan Klomp Herkenbosch 

48 1 bunder 87 roeden 20 ellen Lindert Schrörs Herkenbosch 

49 2 bunder 80 roeden 80 ellen Jan Janssen Herkenbosch 

50 3 bunder 12 roeden Hendrik Frencken Herkenbosch 

51 1 bunder 87 roeden 20 ellen Andries Cox Asenray 

52 3 bunder 12 roeden Catharina Goldschmitz Asenray 

53 93 roeden 60 ellen Hendrik Strouck Asenray 

54 1 bunder 87 roeden 20 ellen Michiel Reynders Roermond 

Tabel 3.4: Gegevens uit de Openbare verkoop van het aandeel van Maasniel in de Meinweg voor notaris H.A. Milliard (6 
maart 1824). 

 
202 GR, notariële archieven, notaris H.A. Milliard, inv. nr. 7651 akte nr. 51. 
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Figuur 3.6: Kadastrale kaart uit circa 1840 met de verdeelde gronden van Maasniel, Melick en Herkenbosch. 

Op de kadastrale kaart van circa 1840 is te zien dat de meeste percelen uit 1823 nog intact zijn (figuur 
3.6). Enkele percelen zijn samengevoegd tot een groter perceel. In 1824 waren alle kopers van de 
gronden landbouwers. De huidige kadastrale gegevens laten zien dat de enige eigenaar van het deel 
van Maasniel Staatsbosbeheer is. De smalle percelen zijn samengevoegd tot veertien grote percelen 
van zo’n twintig hectare groot.203 
 

Herkenbosch 
De gemeente Herkenbosch hield op 27 september en 11 oktober 1825 de openbare verkoop van de 
verdeelde gronden. Hierbij was notaris F.W. Milliard aanwezig, zoon van de eerder genoemde notaris 
H.A. Milliard. Bij de verkoop van deze gronden is geen kaart gemaakt.204 
 
Bij de eerste openbare verkoop op 27 september 1825 verzamelden de notaris en de comparanten op 
de ‘Herkenbosscher Meijnweg’. Daar werden de kopers geïnformeerd over de gang van zaken door de 
gemeente Herkenbosch. Deze eerste verkoop was namelijk een voorlopige toewijzing waarbij de 
onroerende goederen zoveel mogelijk in massa werden uitgezet. Het gemeentebestuur zou zich 
voorbehouden om bij de definitieve toewijzing de goederen in massa te verkopen of volgens een te 
maken verdeling van de gronden. Tijdens deze verkoop werd een stuk grond met de grootte van 194 
bunder, 72 roeden en 84 ellen verkocht in drie percelen. Het eerste perceel ter grootte van 65 bunder 
naast de Melicker Meijnweg werd gekocht door Jan Pieter Kuipers, akkerbouwer te Herkenbosch voor 
de prijs van f. 600,-. Het tweede perceel ter grootte van 65 bunder werd aangekocht door Gerard 
Plumacher, akkerbouwer te Melick voor een prijs van f. 500,-. Het derde perceel werd ook door deze 

 
203 Kadaster, 2022. 
204 GR, notariële archieven, notaris F.W. Milliard, inv. nr. 1265 akte nrs. 6 en 11. 
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Gerard Plumacher aangekocht voor een bedrag van f. 600,-. De grootte van dit perceel was 64 bunder, 
72 roeden en 84 ellen.205 
 
De tweede definitieve openbare verkoop vond plaats in het huis van de burgemeester Johan Arnold 
Beckers aan Gebroek. De gronden werden eerst in zijn totaal verkocht voor f. 2900,- aan Willem 
Melchers, akkerbouwer te Herkenbosch. Deze gronden werden vervolgens verkocht in 92 loten aan 
particuliere landbouwers voor een totale som van f. 2900,-. De gronden zijn verkocht aan personen 
die allen akkerbouwer waren te Herkenbosch (tabel 3.5).206 
 

Lot Oppervlakte Naam 

1 3 bunder 74 roeden 76 ellen Johan Zusterzeel 

2 2 bunder 96 roeden 73 ellen Jozef Frencken 

3 2 bunder 65 roeden 30 ellen Margaretha Heemels 

4 2 bunder 81 roeden 13 ellen Pieter Timmermans 

5 1 bunder 87 roeden 42 ellen Hendrik Erdkamp 

6 3 bunder 12 roeden 33 ellen Johan Klomp 

7 1 bunder 87 roeden 42 ellen Jozef Engelen 

8 4 bunder 37 roeden 24 ellen Willem de Louw 

9 1 bunder 24 roeden 95 ellen Johan Teeuwissen 

10 1 bunder 87 roeden 42 ellen Willem Hendriks 

11 1 bunder 49 roeden 70 ellen Leonard Banritz 

12 1 bunder 87 roeden 42 ellen Petronella van Melick 

13 1 bunder 87 roeden 42 ellen Antoon Lennen 

14 3 bunder 73 roeden 76 ellen Johan Heemels 

15 3 bunder 12 roeden 33 ellen Jozef Hendrix 

16 1 bunder 87 roeden 42 ellen Pieter Alberts 

17 2 bunder 81 roeden 13 ellen Gerard Beenen 

18 2 bunder 49 roeden 70 ellen Anna Kluckers 

19 3 bunder 12 roeden 63 ellen Leonard Schreurs 

20 1 bunder 87 roeden 42 ellen Pieter Leonards 

21 1 bunder 49 roeden 70 ellen Leonard Biermans 

22 3 bunder 11 roeden 59 ellen Frans Biermans 

23 62 roeden 47 ellen Nicolas Wassenberg 

24 3 bunder 12 roeden 33 ellen Jozef Peggen 

25 1 bunder 87 roeden 42 ellen Leonard Janssen 

26 1 bunder 87 roeden 42 ellen Mathis Janssen 

27 2 bunder 49 roeden 70 ellen Jacob Frenken 

28 1 bunder 96 roeden 73 ellen Johan Moors 

29 1 bunder 87 roeden 42 ellen Maria Leenen 

30 1 bunder 87 roeden 42 ellen Hendrik Kluckers 

31 1 bunder 24 roeden 95 ellen Jacob Paulussen 

32 3 bunder 59 roeden 16 ellen Cornelis Henderiks 

33 2 bunder 81 roeden 13 ellen Theodor Moors 

34 1 bunder 56 roeden 18 ellen Maria Goldschmitz 

35 2 bunder 96 roeden 73 ellen Hendrik Engelen 

36 - - 

37 1 bunder 87 roeden 42 ellen Theodor op de Kamp 

38 2 bunder 3 roeden 2 ellen Willem Engelen 

39 1 bunder 65 roeden 30 ellen Herman Zusterzeel 

40 1 bunder 87 roeden 42 ellen Johan Schreurs 

41 3 bunder 12 roeden 33 ellen Johan Janssen 

42 3 bunder 43 roeden 56 ellen Hendrik Schmitz 

43 1 bunder 87 roeden 42 ellen Johan Borg 

44 1 bunder 87 roeden 42 ellen Johanna Schreeren 

45 2 bunder 97 roeden 73 ellen Gerard Thissen 

46 2 bunder 49 roeden 70 ellen Frans Janssen 

47 1 bunder 87 roeden 42 ellen Martin Clasen 

48 1 bunder 24 roeden 95 ellen Christian Heyligers 

49 1 bunder 87 roeden 42 ellen Willem op de Kamp 

50 2 bunder 96 roeden 73 ellen Gerard Reulkens 

51 2 bunder 81 roeden 13 ellen Renier Beenen 

52 2 bunder 81 roeden 13 ellen Johan Biermans 

53 1 bunder 24 roeden 95 ellen Jacob Teeuwisssen 

54 3 bunder 12 roeden 35 ellen Anna Beenen 

55 62 roeden 47 ellen Jacob Vossen 

56 1 bunder 87 roeden 47 ellen Agatha Jeurissen 

57 1 bunder 87 roeden 42 ellen Pieter Cuypers 

58 1 bunder 87 roeden 42 ellen Cornelis Cuypers 

 
205 Ibidem. 
206 Ibidem. 
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59 1 bunder 87 roeden 42 ellen Laurens Borg 

60 2 bunder 81 roeden 13 ellen Cornelia Bongaerts 

61 2 bunder 81 roeden 13 ellen Leonard Teeuwissen 

62 62 roeden 47 ellen Pieter Beytels 

63 1 bunder 24 roeden 95 ellen Hendrik Lousberg 

64 1 bunder 24 roeden 95 ellen Hendrik Biermans 

65 1 bunder 87 roeden 42 ellen Mathis Goldschmits 

66 93 roeden 71 ellen Willem Jacobs 

67 1 bunder 87 roeden 42 ellen Franciscus Biermans 

68 2 bunder 81 roeden 13 ellen Theodor Heemels 

69 4 bunder 6 roeden 4 ellen Willem Melchers 

70 3 bunder 12 roeden 36 ellen Leonard Tillemans 

71 1 bunder 87 roeden 42 ellen Willem Essers 

72 1 bunder 87 roeden 42 ellen Frans Biermans 

73 1 bunder 24 roeden 95 ellen Agnes Schmits 

74 2 bunder 8 roeden 13 ellen Hendrik Frencken 

75 1 bunder 24 roeden 95 ellen Hendrina Allerts 

76 1 bunder 87 roeden 42 ellen Leonard Weerens 

77 1 bunder 87 roeden 42 ellen Engel Kluckers 

78 2 bunder 81 roeden 13 ellen Johan Schmits 

79 2 bunder 49 roeden 70 ellen Pieter Kluckers 

80 1 bunder 87 roeden 42 ellen Laurens Janssen 

81 62 roeden 47 ellen Maria Janssen 

82 1 bunder 56 roeden 18 ellen Theodor Kessels 

83 1 bunder 56 roeden 18 ellen Arnold Steffens 

84 1 bunder 56 roeden 18 ellen Renier Scheres 

85 93 roeden 71 ellen Frans Gelissen 

86 93 roeden 71 ellen Jacob Frencken 

87 2 bunder 81 roeden 13 ellen Hendrik Heemels 

88 1 bunder 84 roeden 95 ellen Willem Schmits 

89 62 roeden 47 ellen Theodor Peeters 

90 62 roeden 47 ellen Pieter Janssen 

91 93 roeden 71 ellen Gerard Beek 

92 1 bunder 24 roeden 80 ellen Godefried Eyckeleberg 

Tabel 3.5: Gegevens uit Akte openbare verkoop van het aandeel van Herkenbosch in de Meinweg voor notaris F.W. Milliard 
(11 oktober 1825). 

Op dezelfde kadastrale kaart van Maasniel en Melick is ook de kadastrale situatie van Herkenbosch in 
circa 1840 getekend. Deze kaart laat een grote verscheidenheid aan regelmatige langgerekte percelen 
zien, toen allemaal in eigendom van akkerbouwers. De huidige kadastrale kaart laat in veel gevallen 
precies dezelfde percelen zien, welke nog gedeeltelijk van een aantal particulieren in eigendom is. 
Enkele percelen lijken nog in eigendom te zijn van nazaten van de oorspronkelijke kopers uit 1825. 
Naast de particuliere eigendommen, is het grootste gedeelte in eigendom van Staatsbosbeheer. Enkele 
van de smalle percelen in eigendom van Staatsbosbeheer zijn samengevoegd tot grotere blokvormige 
percelen.207 
 

Vlodrop 
Vlodrop was de laatste gemeente die de verdeelde gronden verkocht. De openbare verkoop vond 
plaats op 13 en 20 oktober 1828 onder toezien van notaris F.W. Milliard. Bij de eerste verkoop op 13 
oktober ter plaatse werd als voorwaarde gesteld dat de weg van Arsbeck naar Roermond die over 
percelen 1 tot en met 62 liep door de kopers bij voortduring moest worden geduld. De eerste openbare 
verkoop was niet de definitieve verkoop. Op 20 oktober 1828 vond de definitieve verkoop plaats in de 
herberg van Jan Biermans. Ter ondersteuning aan de verkoop is een kaart vervaardigd met alle loten 
daarop ingetekend (figuur 3.7). Deze zijn vrijwel allen regelmatig en langvormig, behalve het eerste 
perceel. Bij de verkoop van 20 oktober 1828 zijn alle 132 loten verkocht aan voornamelijk 
akkerbouwers uit Vlodrop (tabel 3.6). Opvallend is de naam van Frans Packenius, advocaat te 
Wassenberg.208 

 
207 Kadaster, 2022. 
208 GR, notariële archieven, notaris F.W. Milliard, inv. nr. 1279 akte nrs. 305 en 318. 
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Figuur 3.7: Kaart van de te verkopen percelen van de gemeente Vlodrop. 

Bij de openbare verkoop van Vlodrop is niet bekend gemaakt welke prijzen zijn betaald. Opvallend bij 
de verkoop is dat er gebruik gemaakt is van een standaard oppervlakte van 93 roeden en 60 ellen. 
Slechts bij drie percelen is gebruik gemaakt van andere oppervlaktes. 
 

Lot Oppervlakte Naam Beroep Woonplaats 

1 46 bunder 33 roeden 44 ellen Gerard Papeleer Akkerbouwer Arsbeck 

2 93 roeden 60 ellen Maximilian Haini Timmerman Effeld 

3 93 roeden 60 ellen Maximilian Haini Timmerman Effeld 

4 93 roeden 60 ellen Mathijs Leenen Akkerbouwer Effeld 

5 93 roeden 60 ellen Mathijs Leenen Akkerbouwer Effeld 

6 93 roeden 60 ellen Leonard Landmets Akkerbouwer Arsbeck 

7 93 roeden 60 ellen Leonard Landmets Akkerbouwer Arsbeck 

8 93 roeden 60 ellen Leonard Landmets Akkerbouwer Arsbeck 

9 93 roeden 60 ellen Leonard Landmets Akkerbouwer Arsbeck 

10 93 roeden 60 ellen Leonard Sampers Akkerbouwer Vlodrop 

11 93 roeden 60 ellen Leonard Sampers Akkerbouwer Vlodrop 

12 93 roeden 60 ellen Andries Timmermans Akkerbouwer De Kievit 

13 93 roeden 60 ellen Andries Timmermans Akkerbouwer De Kievit 

14 93 roeden 60 ellen Andries Timmermans Akkerbouwer De Kievit 

15 93 roeden 60 ellen Jan Bosch Akkerbouwer Vlodrop 

16 93 roeden 60 ellen Herman Rixkens Akkerbouwer Vlodrop 

17 93 roeden 60 ellen Herman Rixkens Akkerbouwer Vlodrop 

18 93 roeden 60 ellen Gerard van der Beek Akkerbouwer Vlodrop 

19 93 roeden 60 ellen Gerard van der Beek Akkerbouwer Vlodrop 

20 93 roeden 60 ellen Gerard van der Beek Akkerbouwer Vlodrop 

21 93 roeden 60 ellen Jacob Maessen Akkerbouwer Vlodrop 

22 93 roeden 60 ellen Jacob Maessen Akkerbouwer Vlodrop 

23 93 roeden 60 ellen Jacob Maessen Akkerbouwer Vlodrop 

24 93 roeden 60 ellen Jan van der Beek Akkerbouwer Vlodrop 

25 93 roeden 60 ellen Jan van der Beek Akkerbouwer Vlodrop 

26 93 roeden 60 ellen Jan van der Beek Akkerbouwer Vlodrop 

27 93 roeden 60 ellen Pieter Ramakers Akkerbouwer Vlodrop 

28 93 roeden 60 ellen Pieter Ramakers Akkerbouwer Vlodrop 

29 93 roeden 60 ellen Jacob Rijcken Akkerbouwer Vlodrop 

30 93 roeden 60 ellen Godefried Lutters Akkerbouwer Overcruchten 
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31 93 roeden 60 ellen Jan Hendrik Mullers Akkerbouwer Overcruchten 

32 93 roeden 60 ellen Pieter Janssen Esser Akkerbouwer Overcruchten 

33 93 roeden 60 ellen Laurens Bonsels Akkerbouwer Overcruchten 

34 93 roeden 60 ellen Godefreid Wassenberg Akkerbouwer Overcruchten 

35 93 roeden 60 ellen Jan Willem Mertens Akkerbouwer Overcruchten 

36 93 roeden 60 ellen Pieter Gootsen Akkerbouwer Arsbeck 

37 93 roeden 60 ellen Pieter Gootsen Akkerbouwer Arsbeck 

38 93 roeden 60 ellen Gerard Rullenraad Akkerbouwer Overcruchten 

39 93 roeden 60 ellen Pieter Laurens Lousberg Akkerbouwer Overcruchten 

40 93 roeden 60 ellen Pieter Laurens Lousberg Akkerbouwer Overcruchten 

41 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

42 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

43 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

44 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

45 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

46 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

47 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

48 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

49 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

50 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

51 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

52 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

53 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

54 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

55 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

56 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

57 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

58 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

59 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

60 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

61 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

62 1 bunder 40 roeden 40 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

63 2 bunder 37 roeden 12 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

64 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

65 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

66 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

67 93 roeden 60 ellen Frans Packenius Advocaat Wassenberg 

68 93 roeden 60 ellen Leonard Jeurissen Akkerbouwer Vlodrop 

69 93 roeden 60 ellen Theodoor van der Beek Akkerbouwer Vlodrop 

70 93 roeden 60 ellen Theodoor Beckers Akkerbouwer Vlodrop 

71 93 roeden 60 ellen Theodoor Beckers Akkerbouwer Vlodrop 

72 93 roeden 60 ellen Hubert van der Beek Akkerbouwer Vlodrop 

73 93 roeden 60 ellen Hubert van der Beek Akkerbouwer Vlodrop 

74 93 roeden 60 ellen Willem Rulkens Akkerbouwer Vlodrop 

75 93 roeden 60 ellen Hendrik van Elmpt Akkerbouwer Vlodrop 

76 93 roeden 60 ellen Jan Maessen Burgmeester Vlodrop 

77 93 roeden 60 ellen Jan Maessen Burgemeester Vlodrop 

78 93 roeden 60 ellen Jan Maessen Burgemeester Vlodrop 

79 93 roeden 60 ellen Pieter Pauli Akkerbouwer Vlodrop 

80 93 roeden 60 ellen Pieter Dewael Akkerbouwer Vlodrop 

81 93 roeden 60 ellen Pieter Dewael Akkerbouwer Vlodrop 

82 93 roeden 60 ellen Pieter Leonards Akkerbouwer Vlodrop 

83 93 roeden 60 ellen Pieter Leonards Akkerbouwer Vlodrop 

84 93 roeden 60 ellen Pieter Leonards Akkerbouwer Vlodrop 

85 93 roeden 60 ellen Hendrik Kapperts Akkerbouwer Vlodrop 

86 93 roeden 60 ellen Hendrik Kapperts Akkerbouwer Vlodrop 

87 93 roeden 60 ellen Willem Maes Akkerbouwer Vlodrop 

88 93 roeden 60 ellen Christiaan van der Beek en 
Willem Kremers 

Akkerbouwer Vlodrop 

89 93 roeden 60 ellen Laurins Kuypers Akkerbouwer Vlodrop 

90 93 roeden 60 ellen Theodoor Kuypers Akkerbouwer Vlodrop 

91 93 roeden 60 ellen Theodoor Kuypers Akkerbouwer Vlodrop 

92 93 roeden 60 ellen Paulus Beckers Akkerbouwer Vlodrop 

93 93 roeden 60 ellen Paulus Beckers Akkerbouwer Vlodrop 

94 93 roeden 60 ellen Paulus Beckers Akkerbouwer Vlodrop 

95 93 roeden 60 ellen Pieter Beckers Akkerbouwer Vlodrop 

96 93 roeden 60 ellen Willem Moors Akkerbouwer Vlodrop 

97 93 roeden 60 ellen Dominicus van der Beek Akkerbouwer Vlodrop 

98 93 roeden 60 ellen Pieter Ramakers Akkerbouwer Vlodrop 

99 93 roeden 60 ellen Pieter Ramakers Akkerbouwer Vlodrop 

100 93 roeden 60 ellen Mathis Leenen Akkerbouwer Vlodrop 

101 93 roeden 60 ellen Jacob Berg Akkerbouwer Vlodrop 

102 93 roeden 60 ellen Godefried Cuypers Akkerbouwer Vlodrop 

103 93 roeden 60 ellen Christiaan Cuypers Akkerbouwer Vlodrop 

104 93 roeden 60 ellen Jan Albert Cuypers Akkerbouwer Vlodrop 

105 93 roeden 60 ellen Pieter Kronenberg Akkerbouwer Vlodrop 

106 93 roeden 60 ellen Pieter Kronenberg Akkerbouwer Vlodrop 
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107 93 roeden 60 ellen Jan Biermans Herbergier Vlodrop 

108 93 roeden 60 ellen Jan Biermans Herbergier Vlodrop 

109 93 roeden 60 ellen Herman Rixkens Akkerbouwer Vlodrop 

110 93 roeden 60 ellen Herman Rixkens Akkerbouwer Vlodrop 

111 93 roeden 60 ellen Willem Rixkens Akkerbouwer Vlodrop 

112 93 roeden 60 ellen Leonard Beckers Akkerbouwer Vlodrop 

113 93 roeden 60 ellen Pieter Schouwenberg Akkerbouwer Vlodrop 

114 93 roeden 60 ellen Jan Schouwenberg Akkerbouwer Vlodrop 

115 93 roeden 60 ellen Dominicus van der Beek Akkerbouwer Vlodrop 

116 93 roeden 60 ellen Arnold Smeets Akkerbouwer Vlodrop 

117 93 roeden 60 ellen Andreas Timmermans Akkerbouwer Vlodrop 

118 93 roeden 60 ellen Theodoor Bosch Akkerbouwer Vlodrop 

119 93 roeden 60 ellen Theodoor Bosch Akkerbouwer Vlodrop 

120 93 roeden 60 ellen Martijn Schouwenberg Akkerbouwer Vlodrop 

121 93 roeden 60 ellen Leonard Wolters Akkerbouwer Vlodrop 

122 93 roeden 60 ellen Petronella Stevens Akkerbouwer Vlodrop 

123 93 roeden 60 ellen Petronella Stevens Akkerbouwer Vlodrop 

124 93 roeden 60 ellen Jacob Berg Akkerbouwer Vlodrop 

125 93 roeden 60 ellen Jacob Berg Akkerbouwer Vlodrop 

126 93 roeden 60 ellen Jacob Berg Akkerbouwer Vlodrop 

127 93 roeden 60 ellen Jacob Potting Akkerbouwer Vlodrop 

128 93 roeden 60 ellen Jacob Potting Akkerbouwer Vlodrop 

129 93 roeden 60 ellen Jan Bremmers Akkerbouwer Vlodrop 

130 93 roeden 60 ellen Jan Bremmers Akkerbouwer Vlodrop 

131 93 roeden 60 ellen Godefried Kersten Akkerbouwer Vlodrop 

132 93 roeden 60 ellen Godefried Kersten Akkerbouwer Vlodrop 

Tabel 3.6: Gegevens uit Akte openbare verkoop van het aandeel van Vlodrop in de Meinweg voor notaris F.W. Milliard (20 
oktober 1825). 

Wanneer gekeken wordt naar de huidige kadastrale percelen, dan valt op dat de noordelijke zijde van 
de gronden van Vlodrop nog in de oorspronkelijke vorm is. De meer zuidelijk gelegen percelen zijn in 
grotere blokken gevormd. Ook in dit gedeelte zijn de meeste gronden in eigendom van 
Staatsbosbeheer, op een paar percelen na die in eigendom zijn van particuliere eigenaren.209 

 
Melick 
Het deel van Melick is in de 19de eeuw niet verkocht. Tot in ieder geval in 1879 werd de heide gebruikt 
om te maaien.210 Ook op de kadastrale kaart van circa 1840 zijn geen percelen in het gebied van Melick 
ingetekend (figuur 3.6). Wanneer naar de huidige kadastrale kaart gekeken wordt, dan is nog steeds 
te zien dat de gemeente Roerdalen, de huidige gemeente waaronder de gemeente Melick is gaan 
vallen, het grootste oppervlakte grond in eigendom heeft. Staatsbosbeheer heeft op twee percelen na 
de andere percelen in eigendom. Deze twee percelen zijn in eigendom van een agrariër die de gronden 
in agrarisch gebruik heeft. Doordat deze twaalf percelen voornamelijk aan Staatsbosbeheer zijn 
verkocht, is op de meeste percelen bos ontstaan, op uitzondering van een paar percelen in het westen 
waar de gronden een agrarische functie hebben.211 
 

3.4 Ontginningen vanaf 1822 
 
Uit de verkoopaktes van de gronden is gebleken dat van de zes Nederlandse gemeenten vijf 
gemeenten de gronden hebben verkocht aan akkerbouwers. Om te bekijken waar ontginningen 
hebben plaats gevonden en in welke fasen dit is gebeurd, is onderzoek gedaan naar historische kaarten 
vanaf het moment van de verkoop. Daarvoor was de gehele Meinweg immers een heidegebied. 
Daarnaast is gekeken naar relevante advertenties uit 19de-eeuwse kranten en de beschrijvingen van 
percelen in kadastrale leggers. Door de verschillende fasen en typen ontginningen te onderzoeken, 
kan de reden van ontginning gevonden worden. 
 
 

 
209 Kadaster, 2022. 
210 Van Dijk, 1979. p. 148. 
211 Kadaster, 2022. 
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Vóór 1822 
De oudst bekende afbeelding waarop de Meinweg zichtbaar is, is een pentekening van Jan de Beijer 
(1703-1780) uit 1738, genaamd ‘Kerk t’Birgelen’ (figuur 3.8). Dit kunstwerk hangt in het Museum 
Kurhaus Kleve. De St. Lambertuskerk die is afgebeeld, is omstreeks 1860 afgebroken.212 Deze 
afbeelding is waardevol, aangezien deze kerk ten zuidoosten van de Meinweg lag. Het gebied op de 
heuvel op de achtergrond zou dus de Meinweg moeten voorstellen. Het is afgebeeld als een open 
gebied met sporadisch bomen. Dit komt overeen met wat beschreven is in de aktes van de openbare 
verkoop, waarin telkens wordt gesproken over heidegronden. 

 
Figuur 3.8: Kerk t'Birgelen, Jan de Beijer (1738). 

De oudst bekende kaarten waarop de Meinweg is getekend vanaf het begin van de 19de eeuw, zijn de 
eerder genoemde Tranchot-kaart en de Krayenhoffkaart. Deze kaarten geven echter geen context over 
het gebruik van de gronden, dus zijn deze niet bruikbaar om te constateren waar ontginningen 
plaatsvonden in het begin van de 19de eeuw. 
 
Over de eerder genoemde grensscheiding tussen het Nederlandse en het Pruisische deel, is in 1816 
een artikel verschenen in de ‘‘s Gravenhaagsche courant’ van 11 november 1816.213 In dit artikel wordt 
de Meinweg benoemd als een ‘groote heide’. 
 
 
 
 

 
212 Venner, 1985. p. 70. 
213 ’s Gravenhaagsche courant, 1816. 
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1822 tot 1850 
De eerste bruikbare gegevens komen van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) behorende bij 
de kadastrale kaarten die van kracht zijn geworden in 1842. Dit is tien jaar later dan in de rest van 
Nederland en drie jaar nadat Limburg is teruggekeerd in het Nederlandse staatsverband. Echter, 
waarschijnlijk zijn de OAT’s al gemaakt rond 1830, toen Limburg in zijn geheel onderdeel was van het 
Koninkrijk der Nederland. Tijdens de Belgische opstand keerde Limburg terug bij België, waarna in 1839 
de provincie Limburg in tweeën werd gesplitst. Het oostelijke deel zou weer bij Nederland gaan horen. 
De OAT’s zijn dus rond 1830 gemaakt en aangepast in 1842 aan de hand van de tussentijds uitgevoerde 
ontginningen. Op de kadastrale kaarten zijn de diverse percelen ingetekend, maar niet het 
grondgebruik. Daarom bieden de diverse OAT’s inzichten in de mogelijke ontginningen. Op de OAT’s, 
die zodoende gemaakt zijn na de openbare verkopen, zijn regelmatig namen te vinden uit de eerder 
genoemde tabellen. Deze personen hebben hun gronden dus niet verkocht tussen de openbare 
verkopen en de vervaardiging van de OAT’s. Uiteraard is de gemeente Melick en Herkenbosch hier een 
uitzondering op, aangezien het deel van Melick niet werd verkocht. In de OAT’s zijn diverse 
bestemmingen te vinden, zoals bouwland, tuin en heide. Echter, de OAT’s zijn gemaakt van de gehele 
gemeente Melick en Herkenbosch, waardoor niet het gehele document relevant is voor de Meinweg. 
Daarentegen zijn de plaatselijke benamingen kenbaar gemaakt met de naam ‘Meijnweg’. De percelen 
waar ‘Meijnweg’ is aangeduid, wordt in de meeste gevallen benoemd als ‘heide’ of ‘struwelen’, wat 
niet als ontginning of bebossing gezien kan worden. Toch zijn 28 percelen anders aangeduid, 
voornamelijk als dennen en heide en hakhout (tabel 3.7). 
 
Uit de OAT’s kan worden opgemaakt dat in 1842 circa 65 hectare grond was ontgonnen van het totaal 
van 1200 hectare, oftewel 5,4%. Door de perceelsnummers in de kadastrale kaarten te zoeken, is te 
zeggen waar precies de eerste ontginningen op de Meinweg hebben plaats gevonden. Het gaat hier 
om gebieden binnen het voormalige deel van Herten, Roermond en Herkenbosch.214 Doordat in de 
OAT’s meestal is beschreven in welk jaar de percelen zijn ontgonnen, is terug te gaan naar de eerste 
ontginning. Deze vond plaats in 1836 op perceelsnummer 354 door Willem Lutters. Dit perceel is 
gelegen in het zuidoosten van het voormalige deel van Herten, tegen het voormalige deel van 
Roermond aan. 
 

Perceels 
nummer 

Naam Oppervlakte Legger 
artikel 

Soort eigendom 

354 Willem Lutters 2.04.80 ha 317 Dennen en heide, ontgonnen 1836 

355 Mathijs Schutgens 4.11.20 ha 464 Dennen 

356 Antoon Janssen 2.05.00 260 Dennen en heide, ontgonnen 1838 

390 Godfried van der Heijden 5.14.00 ha 626 Hakhout en heide, ontgonnen 1841 

391 W. Rullenraad 5.10.00 ha 412 Hakhout 

430 Pieter Ambros Jaekels 10.56.80 ha 241 Dennen en heide, ontgonnen 1837 

431 Jan Willem Mertens 1.06.65 ha 332 Dennen 

432 Pieter Lutters 1.06.65 ha 316 Dennen 

433 E. Kwasten 1.06.65 ha 288 Dennen 

434 Jan Willem Mertens 1.06.65 ha 332 Dennen 

435 Laurens Bonsels 1.06.60 ha 51 Dennen 

436 J.M. Schutgens 2.62.60 464 Dennen 

437 Bartholom. Brouwers 2.62.60 ha 63 Dennen 

438 Pieter Ambros Jaekels 4.25.40 241 Dennen 

485 Frans Cox 6.43.40 ha 654 Dennen 

535 Jacob Moors 0.62.80 ha 554 Dennen en heide, ontgonnen 1839 

585 Erfg. Jacob Vossen 0.61.60 ha 557 Dennen en heide, ontgonnen 1838 

602 Hendrik Engelen 0.68.80 ha 147 Dennen en heide, ontgonnen 1840 

603 Theodoor van Helden 1.21.80 ha 732 Dennen en heide, ontgonnen 1840 

610 Jan Schreurs 1.83.90 ha 461 Dennen en heide, ontgonnen 1839 

 
214 Kadastrale kaart 1811-1832: oorspronkelijke aanwijzende tafel Melick en Herkenbosch, Limburg, sectie B, 
blad 010-021. 
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643 Godfried van der Heijden 0.61.45 ha 626 Dennen 

643 Godfried van der Heijden 0.61.45 ha 626 Dennen 

681 Godfried van der Heijden 1.79.00 ha 626 Dennen en heide, ontgonnen 1837 

696 Packenius 1.91.40 ha 376 Dennen en heide, ontgonnen 1837 

697 Packenius 2.51.30 ha 376 Dennen en heide, ontgonnen 1837 

717 Hubert Tillemans 0.30.90 ha 605 Dennen 

718 Jan Leenen 0.30.90 ha 299 Dennen 

729 Hendrik Moors 0.31.05 ha 355 Dennenbosch 

Tabel 3.7: Eerste ontginningen van de Meinweg in de periode 1832-1842. 

De eerste bruikbare kaart is de Topografische Militaire Kaart uit 1859 (figuur 3.9). Op deze kaart is het 
gehele gebied als heide of met struwelen ingetekend, met uitzondering van het uiterste 
noordoostelijke punt. Dit deel lijkt bebost te zijn. Dit deel was als eerste ontgonnen, maar uit de OAT’s 
blijkt dat meer gebieden bebost en dus ontgonnen waren in 1859. 

 
Figuur 3.9: Topografische Militaire Kaart, blad 58, gemaakt in 1859. 

De eerste ontginningen van de Meinweg zijn te danken aan grondeigenaren die hun landbouwareaal 
wilden uitbreiden en ten behoeve van hun houtvoorraad. Daarentegen was de heide nog steeds 
onderdeel van het landbouwsysteem door de plaggen die er gestoken werden, waardoor grootschalige 
ontginningen in deze periode nog weinig voorkwamen.215 De kleinschalige vroeg 19de-eeuwse 
ontginningen zijn te kenmerken als keuterontginningen. 

 

1850 tot 1900 
De chromo-topografische kaarten, ook wel Bonnebladen genoemd, zijn aan het eind van de 19de eeuw 
vervaardigd (figuur 3.10). Doordat deze in kleur zijn gemaakt, is op te maken waar heide, bos of 
landbouwgrond was. Heide werd rood gekleurd, bos donkergroen en landbouwgrond lichter groen. 
 
Volgens de kaart vervaardigd door professor H. Blink in 1892 was het aandeel woeste grond 
(ongecultiveerde gronden zoals heiden, bossen, venen en duin- en zandverstuivingen) in de gemeente 
Melick en Herkenbosch anno 1892 tussen de 25% en 35% en in de gemeente Vlodrop tussen de 10% 

 
215 Thissen, 1993. p. 16. 
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en 15% (figuur 1.3). De Meinweg was onderdeel van deze twee gemeenten. In deze procentuele 
aanname moet meegenomen worden dat beide gemeenten ook woeste grond hadden buiten de 
Meinweg. 
 
Uit de chromo-topografische kaart is op te maken dat het areaal in cultuur gebrachte grond is gegroeid 
ten opzichte van 1850. Op het hoogst gelegen terras en het voormalige deel van Herkenbosch en 
Vlodrop lijkt een toename in het areaal bos te zien. In het meest oostelijk gelegen deel van het 
voormalige deel van Roermond is de heide ontgonnen tot landbouwgrond. 
 
Uit diverse kranten is opgemaakt dat in de tweede helft van de 19de eeuw de Meinweg gedeeltelijk tot 
bos was omgevormd. In 1879 vond namelijk de eerst gevonden verkoop plaats van hout afkomstig van 
de Meinweg. De advertentie had de volgende tekst: ‘De Notaris Milliard resideerende te Roermond zal 
op de volgende dagen en plaatsen aan den meestbiedende verkoopen: 1 Op Maandag 24 Februarij 
1879, des morgens te 9 uren, te Herkenbosch ten huize van Jan Reijnders, op verzoek van den HWG. 
heer Baron van Boyneburg: Eene partij dennenhout, dienstig voor brandhout en tuinhout, gelegen ter 
plaatse te Herkenbosch aan de heide in het gemeentebosch. Liefhebbers worden verzocht het hout 
vooraf te gaan zien’.216 
 
Daarnaast blijkt dit uit diverse artikelen waarin werd vermeld dat er bosbranden waren. Vermeldingen 
van bosbranden zijn er uit 1852 (acht hectare),217 1863 (twintig hectare),218 1880 (200 hectare),219 1886 
(450 hectare)220 en 1899 (twaalf hectare).221 Opvallend zijn de bosbranden in de jaren ’80 van de 19de 
eeuw en dan met name de grote bosbrand van 1886 op paasmaandag. Naast meldingen van 
bosbranden, is in 1894 rijksveldwachter G. Hommen vermoord op de Meinweg met een hagelgeweer, 
vermoedelijk door een stroper. De plek waar hij is gevonden, is omschreven als een open plek in het 
hoge gras tussen de bossen.222 Door deze beschrijvingen is aan te merken dat de Meinweg steeds meer 
een bebost gebied werd. 
 
De toename van ontginningen en bebossingen tussen 1850 en 1900 heeft meerdere redenen. De 
eerste is dat door verbeterde infrastructurele omstandigheden het makkelijker werd om woeste 
gronden te gaan gebruiken.223 Daarnaast werden de pogingen tot ontginning steeds commerciëler. Al 
bestaande agrarische bedrijven ontgonnen zodoende de randen van de heide om hun 
landbouwgronden uit te breiden.224 Ook werd opstuivend zand bebost, zodat gronden en 
bewoningsplekken gespaard zouden blijven tegen zandverstuivingen.225 De oprichting van 
bebossingscollectieven als de Heidemaatschappij heeft landelijk bijgedragen aan de toename van het 
areaal bos.226 

 
216 Nieuwsblad van Roermond, 1879. 
217 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1852. 
218 Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 1863. 
219 Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 1880. 
220 Haarlemsch Advertentieblad, 1886. 
221 De Zuid-Limburger, 1899. 
222 De Morgenpost, 1894. 
223 Thissen, 1994. p. 22. 
224 Ibidem. 
225 Thissen, 1994. p. 23. 
226 Thissen, 1994. p. 26. 
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Figuur 3.10: Chromo-topografische kaart, blad 747, gemaakt in 1898. 

1900 tot 1945 
Wanneer naar de periode tussen 1900 en 1945 wordt gekeken, dan valt op dat landbouwgronden zijn 
uitgebreid, maar ook de oppervlakte bos (figuur 3.11). De landbouwgronden op het Wolfsplateau 
liepen tot anderhalve kilometer vanaf de oostelijke rand. Daarnaast zijn de gronden die in eigendom 
zijn van de gemeente Melick en Herkenbosch sterk bebost. Dit is een zogenaamd gemeentebos. De 
bossen waren geometrisch aangelegd. Hetzelfde is gebeurd met de gronden op het voormalige deel 
van Vlodrop. Het is vanzelfsprekend dat de heide eerst ontgonnen werd, zodat het vervolgens bebost 
kon worden. Bebossingen ten behoeve van productiehout werd in Nederland vaak in drie stappen 
uitgevoerd. Eerst werd de heide afgebrand, waarna het eventueel kon worden geëgd. De tweede stap 
was het inzaaien met het boomzaad. Bij de derde stap werd zand over het zaad geworpen, waardoor 
greppels en evenwijdige banen ontstonden.227  
 
Dat er een toename in bossen te zien was, is te zien aan diverse advertenties in kranten waarop 
beboste percelen verkocht worden. De eerste advertentie is gevonden in een krant uit 1902, waarin 
een dennenperceel werd verkocht.228 De grote bosbrand van 1911 laat ook zien dat het gebied vrij 
sterk bebost was. Eind augustus zou een brand zijn ontstaan door vonken afkomstig van een 
langskomende locomotief nabij het klooster in Vlodrop. 2000 morgen bos en heide zijn afgebrand op 
Nederlands grondgebied en 3000 morgen bos is afgebrand op Duits grondgebied, waarbij voornamelijk 
reewild omkwam.229 Een morgen is iets minder dan een derde hectare. 
 

 
227 Van Oosten Slingeland, 1983. p. 154.  
228 De Tijd, 1902. 
229 De Nieuwe Koerier Maas- en Roerbode, 1911. 
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In 1908 is steenkool ontdekt onder de Meinweg.230 In 1919 meende de overheid dat de ondergrond 
van grote waarde was, maar dat de bovengrond van de Meinweg een minderwaardig land- en 
bosbouwgebied was waar enige ontginningen aanwezig waren waarop een pachthoeve zich bevond. 
Minister IJsselstein van Landbouw, Nijverheid en Handel veronderstelde dat niet met 
steenkolenwinning begonnen kon worden voordat de bovengrond zodanig werd bewerkt dat het 
voedsel kon opleveren.231  
 
Een toename van ontginningen kan verklaarbaar zijn door de uitvinding van kunstmest in 1909, 
waardoor heide niet meer nodig was in het landbouwsysteem om de bodem vruchtbaarder te 
maken.232 Ook was er een bevolkingstoename, waardoor meer voedsel geproduceerd moest worden. 
De overheid stimuleerde deze ontwikkelingen onder meer door renteloze voorschotregelingen en 
wijzigingen in de Onteigeningswet. Hierdoor werd het maatschappijen makkelijker gemaakt om 
versneld te ontginnen. Werkverschaffing en staatsbebossing werden ook door de overheid uitgevoerd, 
evenals de verbetering van ontsluiting door wegen en afwatering.233 De grotere schaal van ontginning 
op het Wolfsplateau is te kenmerken als particuliere boerenontginningen. Karakteristieken van 
particuliere boerenontginningen zijn de geringe omvang  van ontgonnen gebieden, de weinig nieuwe 
infrastructuur en enkele verspreide hoeven.234 

 
Figuur 3.11: Topografische kaart 1940. 

 
 

 

 
230 Urlings, 2018. 
231 Limburger koerier, 1919. 
232 Thissen, 1993. p. 16. 
233 Thissen, 1994. p. 30. 
234 Thissen, 1994. p. 33. 
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1945 tot 2022 
In de tweede helft van de 20ste eeuw zijn de bebossingen in het Melickse deel verder gegaan totdat het 
gehele deel van heide naar bos veranderde. Daarnaast zijn enkele percelen in het deel van 
Herkenbosch bebost. Ook de ontginningen op het Wolfsplateau zijn verder gegaan tot aan de lijn waar 
de huidige landbouwgronden lopen. Deze fase is terug te zien op de topkaart van 1960. Daar is ook op 
te zien dat op het meest westelijke deel van de ontgonnen gronden van het Wolfsplateau een deel 
ontgonnen grond is aangeduid als ‘Staatsmijn Beatrix (niet in ontginning)’. De topkaarten van 1970 en 
1980 laten weinig nieuwe ontwikkelingen zien, op wat stroken bos in het deel van Herkenbosch na. De 
enige nieuwe ontwikkeling die op de topkaart van 1980 te zien is, is dat in het deel van Maasniel een 
deel is bebost (figuur 3.12). Het gaat hier om het gebied dat op de eerder genoemde toponiemenkaart 
is aangeduid als ‘de wilde verkenskuilen’. Na deze laatste bebossing in 1980 lijkt de Meinweg niet meer 
te zijn ontgonnen of bebost. 

 
Figuur 3.12: Topografische kaart 1980. 

Wat de tweede helft van de 20ste eeuw op agrarisch gebied kenmerkte, is de ruilverkaveling. De eerste 
plannen voor ruilverkaveling waren er in 1949. De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) maakte 
de eerste aanzet hierin, aangezien zij opkwamen voor de belangen van de agrariërs. Door 
herverkaveling zou de grond verbeterd worden.235 Aan de afwatering van de percelen is niks 
aangepast, daar het bestaande systeem voldoende werkte. Het wegennet werd wel aangepast. De 
meeste tracés werden behouden, maar het wegdek werd opnieuw aangelegd en op de meeste plekken 
ook verbreed ten behoeve van de bredere landbouwvoertuigen. De weg is ietwat verlegd waar de 
overgang is van het derde terras naar het vierde terras, waardoor de weg minder steil werd. Ook de 
percelen zijn aangepast in de breedte en lengte, wat de exploitatie van het gebied ten goede zou 
komen.236 Het ruilverkavelingsplan is uitgevoerd in 1952 (figuur 3.13). Toch was niet iedere agrariër 
tevreden met de ruilverkaveling. Weerstand kwam door de nieuw ontstane randschade aan 

 
235 GR, ruilverkaveling Roerstreek, verkaveling Meinweg 1949-1957, inv. nr. 2002. 
236 RHCL, archief arrondissementsrechtbank Roermond 1950-1959 (08.037), inv. nr. 230. 
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landbouwgewassen door beschaduwing en bewortelling welke er eerder nog niet was. Ook zou de 
landbouwenclave, zoals het Wolfsplateau genoemd werd, extra schade hebben door wild dat in de 
omringende bossen leefde.237 

 
Figuur 3.13: Ruilverkavelingsplan voltooid in 1952. 

3.5 Nederzettingen en cultuurlandschappen vanaf 1822 
 
De ontginningen op de Meinweg hebben geleid tot enkele nederzettingen met de bijbehorende 
cultuurlandschappen. Dankzij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is te achterhalen waar 
momenteel gebouwen aanwezig zijn op de Meinweg. Karakteristieke gebouwen in het gebied zijn het 
waterpompstation, de hoeve op de ontgonnen gronden en het gehucht genaamd ‘Meinweg’ in de 
meest oostelijke hoek van het voormalige deel van Roermond. 
 

Waterpompstation 
Het voormalige waterpompstation aan de westzijde van het onderzoeksgebied is aangelegd vanaf 
1955 en verbouwd in 1977 (figuur 3.14). Het was aangelegd om de Staatsmijn Beatrix van bedrijfswater 
te voorzien. Na de aanleg van het waterpompstation bleek dat het opgepompte grondwater slechts 
voor een-vierde deel (200 kubieke meter) voor de Staatsmijn werd gebruikt. Daarom zijn in 1958 
plannen gemaakt en later uitgevoerd om een waterleiding aan te leggen dat werd aangesloten aan 
Melick, Herkenbosch, Sint-Odiliënberg, Posterholt, Vlodrop en het nog te bouwen mijndorp 
Berkenrode. Het water bleek immers geschikt als drinkwater, maar niet voor het gehucht ‘Meinweg’, 
aangezien aansluitingskosten onbetaalbaar waren. Voor het kleine aantal huizen aldaar werd een 
contract met het Duitse Kreis Erkelenz afgesloten waarin deze huizen verzekerd werden van 
drinkwater.238 

 
237 RHCL, archief arrondissementsrechtbank Roermond 1950-1959 (08.037), inv. nr. 108. 
238 De Nieuwe Limburger, 1958. 
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Echter, in 1962 bleek dat verdere exploitatie door de Staatsmijn niet zou gaan gebeuren. Daarom is 
het pompgebouw toen overgedragen aan de Watermaatschappij Limburg (WML), welke het object 
nog steeds in eigendom heeft.239 Het oppompen van grondwater ten behoeve van drinkwater is in 
2004 gestopt. Het gebouw zou gesloopt worden, maar door een faillissement is de sloop niet door 
gegaan. Daarom is overgegaan tot herbestemming van het object als vleermuizenverblijf in 2017. 
Daarnaast is het gehele gebouw afgezet, waardoor de kans op criminaliteit in het gebouw is verkleind. 
Er zijn namelijk meerdere keren hennepplanten in het gebouw gevonden.240 

 
Figuur 3.14: Waterpompstation anno 2022. 

Hoeven op de ontgonnen gronden 
In het voormalige deel van Roermond nabij het gehucht ‘Meinweg’ is momenteel één hoeve te vinden. 
Deze hoeve is gebouwd in 1980.241 Schuin tegenover deze boerderij stond de Wolfshoeve, voorheen 
bekend als Meinweg 205 (figuur 3.15). Deze langgevelhoeve is gebouwd rond 1910, maar herbouwd 
in 1920 en 1930 na een brand.242 Klaarblijkelijk is er een relatie tussen de bouw van de boerderij en de 
landbouwkundige ontwikkelingen in het begin van de 20ste eeuw. Vanaf 1920 was intensivering van 
het landbouwbedrijf aan de orde. De ontwikkelingen lagen vooral op de verbetering van de efficiëntie 
en stijgende rentabiliteit van het bedrijf. Verbetering van efficiëntie was onder andere mogelijk door 
de aanschaf van relatief modernere landbouwwerktuigen.243 Die verbetering was ook mogelijk door 
het onderwijs. Er was namelijk in die tijd een toename in landbouwhuishoudscholen en 
landbouwscholen.244 
 
 
 

 
239 1Limburg, 2017. 
240 Ibidem. 
241 3D Geoinformation Group TU Delft, 2020. 
242 Limburger Koerier, 1930. 
243 Jansen & Rutten, 1992. p. 172. 
244 Jansen & Rutten, 1992. p. 174. 
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De Wolfshoeve is vernoemd naar de eerste eigenaar van de eerste boerderij, de heer Wolfs. Deze had 
vanaf 1910 een zetbaas in dienst. Deze man, de heer Zwieringa, beheerde namens de heer Wolfs de 
hoeve en bijbehorende gronden. Uit een krant uit 1915 blijkt dat er een rechtszaak was aangespannen 
tegen de heren Wolfs en Zwieringa, omdat de heer Zwieringa een perceel heide van 3000 vierkante 
meter wilde ontginnen door het in brand te steken. Daarbij ontstond schade aan de nabijgelegen 
dennenbossen, waarvoor beiden een geldboete moesten betalen.245 
 
De Wolfshoeve is gesloopt in 1997, voorheen bewoond door de familie Steinbusch.246 De reden hiertoe 
is niet bekend. De oprit van de historisch waardevolle hoeve is nog zichtbaar in het landschap, alsmede 
de laagte waar de boerderij heeft gestaan. 

 
Figuur 3.15: Wolfshoeve anno 1989. 

Gehucht ‘Meinweg’ 
In de meest oostelijke hoek van het voormalige deel van Roermond ligt een gehucht met de naam 
‘Meinweg’. Volgens P. Gootzen is de eerste moderne bewoning op deze plek terug te beredeneren 
naar 1881.247 Dit sluit nauw aan bij de bevindingen uit het archiefonderzoek. Volgens het 
bevolkingsregister van de gemeente Melick en Herkenbosch is de eerste inschrijving op een perceel 
gelegen op het Wolfsplateau afkomstig uit 1882. Op 1 mei 1882 vestigde Peter Nicolas Huben (later 
ook wel Hoeben of Houben genoemd), geboren op 26 december 1842 te Lüttelforst zich op perceel B 
439.248 Volgens de kadastrale hulpkaart uit 1885 is op perceel Melick en Herkenbosch B 1542, de 
opvolger van B 439, slechts één woning aangegeven (figuur 3.16). Echtgenote van Peter Nicolas Huben 
was Maria Cornelia Gootzen, geboren op 18 januari 1841 te Vlodrop. Ze kwamen op het Wolfsplateau 
wonen met vijf jonge kinderen.249 Deze woning was dus de eerst gebouwde woning in het gehucht. 
Voordat dit perceel gekocht werd, was het in eigendom van Laurent Bonsels, herbergier te 
Overcruchten. Onder zijn eigendom was dit perceel heide.250 Hiernaast waren percelen aanwezig van 
Peter Ambrosius Jackels, herbergier van beroep. 

 
245 Weekblad van het Regt, 1915. 
246 Steinbusch, 2019. 
247 Gootzen, 1981. 
248 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, bevolkingsregister Herkenbosch 1822-1899, inv. nr. 1404. 
Blad 145. 
249 Ibidem. 
250 Kadaster Archiefviewer 2.0, kadastraal leggerartikel Melick en Herkenbosch 51. 
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Figuur 3.16: Hulpkaart MLK00 B 1542. 

Van deze Peter Ambrosius Jackels heeft Johann Peter Küppers in 1884 perceel B 438 overgenomen. 
Volgens het bevolkingsregister heeft Johann Küppers zich op 11 augustus 1884 ingeschreven samen 
met zijn vrouw Cornelia Smits.251 Cornelia overleed in 1887, waarna Johann enkele maanden later 
trouwde met Anna Catharina Lütters uit Overcruchten.252 Johann was van beroep herbergier en 
winkelier, wat het logisch maakt dat zij in 1885 een huis bouwden dat door hun dochter Anna Sophia 
Catharina Küppers en haar man Hubert Anton Willemsen gebruikt zal worden als café, herberg en 
kolonialewarenwinkel genaamd ‘Jägerhof’ (figuur 3.17).253 Dit gebouw is nog steeds bewoond door 
een nazaten van Johann Küppers en in gebruik als paardenpension en overnachtingslocatie.254 Dit 
gebouw uit 1885 is het oudste nog bestaande gebouw. In november 1906 hebben de families Küppers, 
Houben, Wolters en Lenarts een kruis geplaatst.255 Daarop staat de tekst ‘In diesem Zeichen wirst du 
siegen’ (In Hoc Signo Vinces), een verwijzing naar een visioen van Constantijn de Grote in 312 waarna 
hij zich bekeerde tot het christendom na het zien van een verlicht kruis.256 Waarschijnlijk is de reden 
van de plaatsing van dit kruis om de onderlinge banden te versterken.  
 
De ligging van de Jägerhof als herberg annex winkel in een gebied omringd door Duitsland is 
klaarblijkelijk logisch voor het gehucht. Aan de andere zijde van de straat, precies op de grens tussen 
Duitsland en Nederland, verrees namelijk ook een café en winkel, genaamd ‘Zum Deutschen Eck’ 
(figuur 3.18). Dankzij de grensligging was dit gehucht geliefd bij smokkelaars, daar zij tamelijk 
onopgemerkt de grens met goederen over konden steken. Daarnaast kon geprofiteerd worden van 
voordeligere accijnzen aan beide zijden van de grens. 
 
Voornamelijk rond de oorlogsjaren en aan het eind van de 20ste eeuw zijn een klein aantal nieuwe 
huizen gebouwd in het gehucht, waardoor het gehucht gegroeid is tot een vijftiental huizen. 
Elektriciteits- en watervoorzieningen zijn via Duitsland geregeld, daar het dichter bij de bebouwde kom 
van Overcruchten ligt. 

 
251 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, bevolkingsregister Herkenbosch 1822-1899, inv. nr. 1404. 
Blad 149. 
252 RHCL, burgerlijke stand Melick en Herkenbosch 1796-1942 (12.063), aktenr. 17. 
253 RHCL, burgerlijke stand Melick en Herkenbosch 1796-1942 (12.063), aktenr. 19. 
254 Jägerhof, z.d. 
255 Jansen, 2009. p. 6. 
256 KRO-NCRV, z.d. 
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Figuur 3.17: Foto van Café-Restaurant 'Zum Jägerhof' Willemsen-Küppers van begin 20ste eeuw. 

 
Figuur 3.18: Voormalig café 'Zum Deutschen Eck', op de hoek van Nederland en Duitsland. 
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3.6 Conclusie 
 
De Meinweg is vanaf 1822 sterk veranderd als gebied. Waar het eerst vrijwel in zijn geheel bestond uit 
heide, is het na verdelingsplannen afkomstig uit 1807 in dertien delen verdeeld onder de gerechtigde 
gemeenten aan Pruisische en Nederlandse zijde, zodat deze schulden konden verminderen die waren 
ontstaan in de Franse tijd. Deze dertien delen waren allen 186 hectare en 43 are groot, behalve het 
deel van Melick en Herkenbosch, dat 372 hectare en 86 are groot was. Het waren immers twee 
verschillende gerechtigden, maar verweven tot één gemeente. Het proces van verdeling van de 
gemene gronden was een langdurig traject dat begon in de Franse tijd, maar werd pas voltooid in 1822. 
 
De gemeenten die gronden verdeeld hadden gekregen, hadden zelf de zeggenschap om te bepalen 
wat er met de gronden zou gaan gebeuren. Alle Nederlandse gerechtigde gemeenten besloten tot 
verkoop ten behoeve van verkleining van de schulden, behalve Melick. Ogenschijnlijk was de behoefte 
aan het stuk grond groot genoeg om het niet te verkopen. 
 
Opvallend is het dat de meest oostelijk gelegen verdeelde gronden, die van Herten en Roermond, 
vrijwel alleen aan Duitse landbouwers zijn verkocht, met het doel om deze gronden te gaan ontginnen 
en te bebossen. Deze landbouwers woonden hemelsbreed dichter bij dan die in de dichtstbijzijnde 
Nederlandse gemeenten. De verkochte gronden zijn vrijwel allemaal aan landbouwers verkocht, ook 
al ging dit bij de openbare verkopen van Herkenbosch, Maasniel en Vlodrop minder vlekkeloos dan bij 
de openbare verkopen van Herten en Roermond door de lagere interesse in de gronden. 
 
De percelering is in een aantal gebieden hetzelfde gebleven. Met name in het deel van Herkenbosch 
is dit nog duidelijk zichtbaar, daar de productiebossen in smalle rechte stroken afgewisseld worden 
met heide. De overgang van de percelen van de vele landbouwers uit 1822 naar enkele in 2022 is, in 
tegenstelling tot de percelering, minder goed te volgen. Er zijn immers nog maar een handvol 
particuliere eigenaren. Uit de huidige kadastrale gegevens is gebleken dat op het voormalige deel van 
Herten en Roermond nog slechts twee particuliere landbouwers gronden in eigendom hebben. De 
meeste particuliere eigenaren zijn nog te vinden in het deel van Herkenbosch en Vlodrop (figuur 3.19). 
De meeste gronden zijn in de 20ste eeuw overgenomen door Staatsbosbeheer en een kleiner deel door 
De Staats Mijnen (DSM). Het verdeelde stuk grond van Melick is nog voor een aanzienlijk deel in 
eigendom van de gemeente Roerdalen, waar Melick in is opgegaan. 
 
De afname van woeste gronden is veroorzaakt door een toename in ontginningen na de verkoop van 
de gemeentegronden. Deze afname van woeste gronden van de Meinweg loopt parallel met de 
provinciale cijfers van Limburg in de 19de eeuw.257 Dankzij de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) 
is te achterhalen geweest wat de functie is geworden van een deel van de percelen. De eerste 
heideontginning is te herleiden aan 1836. Op deze percelen kwam telkens dennenbos of hakhout te 
staan, daar de boeren behoefte hadden aan hout. Daarnaast was de aanleg van bossen gestimuleerd 
door de overheid, soms in het kader van werkverschaffing. Ook dankzij diverse topkaarten is te 
herleiden geweest in welke mate en in welke fasen is ontgonnen. De eerste ontginningen tot landbouw 
stammen uit de jaren ’80 van de 19de eeuw, met de komst van de eerste woningen gebouwd door de 
families Houben en Küppers in het gehucht ‘Meinweg’ aan het meest oostelijke deel van het 
voormalige deel van Roermond. 
 
 
 
 
 

 
257 Droesen, 1927. p. 82. 
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Naast de woningen in het gehucht, zijn het waterpompstation en de boerenhoeven herinneringen aan 
het grondgebruik van de Meinweg. Deze gebouwen hebben een relatie met de ontginningen. De 
hoeven en het gehucht hebben een verband met agrarische ontginningen, het waterpompstation 
heeft een direct verband met de Staatsmijn Beatrix. Anno 2022 is nog een groot deel van het 
Wolfsplateau ontgonnen ten behoeve van agrarisch gebruik. Een groot deel van de bebossingen is niet 
aanwezig, evenals niet aangeplante bossen in het voormalige deel van Maasniel. In de depressies 
tussen het derde en het vierde terras is kwelwater aan de oppervlakte gekomen, waardoor natte 
agrarische terreinen zijn ontstaan. Het agrarische terrein beperkt zich voornamelijk tot het 
Wolfsplateau (figuur 3.20). Alhoewel grind in de bodem de grond moeilijker bewerkbaar maakt, is de 
grond het beste te bewerken dankzij de löss in de bodem. 
 
 
 

 
Figuur 3.19: Grondeigendom in 2022. 
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Figuur 3.20: Grondgebruik in 2022. 
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4. Niet-agrarische invloeden in de 

19de en 20ste eeuw 
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4.1 Inleiding 
 
Vanaf het moment dat de Meinweg in 1822 was verdeeld onder de gerechtigde gemeenten is het 
gebied agrarisch ontwikkeld door middel van ontginningen en bijbehorende bebossingen. Daarnaast 
hebben vanaf de tweede helft van de 19de eeuw ook industriële en militaire ontwikkelingen 
plaatsgevonden. In paragraaf 4.2 worden de industriële ontwikkelingen benoemd. Het gaat over de 
spoorlijn de IJzeren Rijn en de Staatsmijn Beatrix. De militaire ontwikkelingen worden behandeld in 
paragraaf 4.3. Bij dit thema is voornamelijk gebruik gemaakt van de bachelorscriptie van D. Beckers 
over de Duitse verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog. 
 

4.2 Industriële ontwikkelingen 
 
Verschillende industriële ontwikkelingen hebben plaats gevonden op de Meinweg sedert 1822. Deze 
ontwikkelingen hebben elk verband met de schaalvergroting van het economische leefmilieu en de 
maatschappij. Op de Meinweg zijn twee relicten te onderscheiden. Deze relicten hebben elk hun eigen 
impact gehad op het landschap. Deze twee zijn bepaald door middel van kaartonderzoek en de 
aanwezigheid van deze economische niet-agrarische relicten. Zo is uitgekomen tot het spoor de IJzeren 
Rijn en de Staatsmijn Beatrix. 
 

Spoorlijn IJzeren Rijn 
Vanaf de Belgische Opstand in 1830 splitste België zich af van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
In het Verdrag van Londen werden verschillende regels vastgesteld waardoor de grenzen van België 
werden vastgesteld en waardoor het land internationaal erkend werd. Doordat het oosten van Limburg 
toegevoegd werd aan Nederland, grensde België niet meer aan het Duitse Ruhrgebied of Rijnland. De 
handelsroute tussen Antwerpen en het Ruhrgebied was daardoor onderbroken. Daarom is in artikel 
twaalf van het Verdrag van Londen opgenomen dat België recht had op een nieuwe handelsroute naar 
het Ruhrgebied, zoals een kanaal, weg of spoor.258 De IJzeren Rijn is dus te zien als compensatie voor 
het wegvallen van een directe route naar het Ruhrgebied. Internationaal wordt de IJzeren Rijn de 
‘Rhein-Ruhr-Rail Connection’ (3RX) genoemd. 
 
De Belgen hebben verschillende routes onderzocht en ook deels aangelegd. In 1843 is het eerste 
spoortracé aangelegd, namelijk de Montzenroute. Deze liep van Antwerpen via Mechelen, Leuven, 
Luik en Aken naar Keulen. Via deze route vormde Nederland geen barrière. Dit was de eerste 
grensoverschrijdende spoorroute ter wereld. Echter, deze was niet de meest ideale. Zo moest nabij 
Luik de spoorlijn over een lengte van drie kilometer honderd meter dalen dankzij het lager gelegen 
Maasdal. Dit was amper mogelijk met een goederentrein, vooral als deze zwaar beladen was. 
Daarnaast vonden ondernemers aan Belgische en Duitse zijde dat de reis te lang duurde en pleitten zij 
voor een goedkopere en kortere verbinding. Daarom werd een nieuwe spoorlijn aangelegd over 
Nederlands grondgebied dat nu de IJzeren Rijn heet.259 
 
Toen duidelijk was dat Nederland de spoorlijn moest faciliteren, kon een route worden vastgesteld. 
Nederland wilde echter niet dat de spoorlijn over de Maas zou gaan waar de rivier de grens zou zijn. 
In eerste instantie zou de lijn via Sittard gaan, maar dit bleek ongewenst. Daarom werd gekozen om 
via Weert de spoorlijn aan te leggen. Bijkomend voordeel hiervan was dat Weert aangesloten kon 
worden op het spoorlijnnetwerk. De bedoeling van de spoorlijn was om in Mönchengladbach te 

 
258 Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der 
wederzijdse grondgebieden, 1839. 
259 Thevissen, 2004. 
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eindigen. Daarom is de spoorlijn bij het Belgische Hamont de grens overgegaan naar Budel, waarna 
deze via Weert, Roermond, Vlodrop en Wegberg in Mönchengladbach eindigde (figuur 4.1).260 

 
Figuur 4.1: Volledig tracé IJzeren Rijn. 

De spoorlijn is in 1879 geopend als enkelspoor en werd al snel een dubbelspoor.261 Het spoor was met 
name bedoeld voor goederenvervoer. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog reden er circa duizend 
goederenwagons per dag over de lijn, waarvan de omgeving relatief dun bevolkt was. Het 
goederenvervoer vond 24 uur per dag plaats. Slechts twee treinen per dag waren bestemd voor 
personenvervoer.262 
 
In tijden van de Eerste Wereldoorlog was de IJzeren Rijn gesloten bij de Belgische grens, maar niet bij 
de Duitse grens. Deze opening naar Duitsland was namelijk belangrijk voor Nederland door de handel 
en vervoer van steenkolen van de steenkolenmijn Sophia-Jacoba in Hückelhoven. In 1918 ging de grens 
met België weer open. Omdat België zich benadeeld vond, mede door de hoge doorvoertarieven, eiste 
het land Nederlands-Limburg op, aangezien bij toekomstig gevaar de Nederlandse regering Limburg 
niet kon beschermen. Dit zou een ernstig gevaar vormen voor België.263 Het dubbele spoor werd tijdens 
de Eerste Wereldoorlog weggehaald tussen Roermond en de grens, waardoor de spoorlijn weer 
gedeeltelijk een enkelspoor werd.264 Ook in de Tweede Wereldoorlog was de lijn van strategisch 
belang. Door middel van de spoorlijn kon het Duitse leger hun bemanning bevoorraden aan het front 
in 1940. De Duitsers hebben zelfs van de spoorlijn weer een dubbelspoor gemaakt, maar dit heeft de 
Nederlandse regering na de oorlog weer ongedaan gemaakt.265 Aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog werd de spoorlijn gebruikt door de Amerikaanse bevrijders om het offensief richting het 
Rijnland te bevoorraden. De IJzeren Rijn is dus tevens te zien als militair strategisch belang.266 
 
Na de Tweede Wereldoorlog is de spoorlijn blijven bestaan. Tot in 1991 heeft de spoorlijn officieel 
dienst gedaan, maar vanaf circa 1960 was er slechts zeer sporadisch goederenvervoer over deze lijn.267 
De eerder genoemde Montzenroute had te lage tunnels voor de goederentreinen, maar deze zijn toen 
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verhoogd. Hierdoor werd de IJzeren Rijn overbodig. Het enkele spoor is sindsdien in verval geraakt en 
overgroeid (figuur 4.2).268 

 
Figuur 4.2: In verval geraakte IJzeren Rijn. 

Eind jaren ’90 bleek dat de maximumcapaciteit van de Montzenroute bereikt was. Daarnaast bleek dat 
een verbinding per spoor van Antwerpen naar Mönchengladbach weer gewenst werd door de 
Belgische overheid. Doordat de IJzeren Rijn vanuit Belgische kant voorheen overbodig bleek, was de 
spoorlijn verkocht aan de Nederlandse Staat en zodoende kwam het in handen van ProRail.269 België 
wilde de spoorlijn weer in gebruik nemen, maar de Nederlandse Staat zag dit niet zitten. De spoorlijn 
liep immers door een beschermd natuurgebied. Nederland eiste dat in het geval dat de spoorlijn weer 
in gebruik genomen zou worden, dat de spoorlijn via een tunnel onder de grond moest gaan. Het 
arbitragetribunaal in Den Haag heeft op 24 mei 2005 besloten dat goederenvervoer over de spoorlijn 
weer herstart mocht worden. Bepaald is dat de Nederlandse en Belgische Staat samen de kosten van 
de tunnel moesten betalen. Elke afwijking van de oorspronkelijke route zou door Nederland betaald 
moeten worden.270 
 
Doordat de kosten van een nieuw aan te leggen tunnel onder het Meinweggebied extreem hoog 
zouden zijn, heeft België er voor gekozen om de IJzeren Rijn toen niet in gebruik te nemen. In 2021 is 
begonnen aan een nieuw haalbaarheidsonderzoek waarin de drie landen gezamenlijk kijken naar de 
mogelijkheden. Nederland ziet echter niet graag een heropening van de lijn over de Meinweg, en ook 
niet door middel van een route via Venlo. Dit zou immers slecht uitvallen voor de handel met de haven 
van Rotterdam. Toch hebben recente maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van stikstof en 
milieu plaatsgevonden waardoor goederen- én personenvervoer via het spoor interessanter is 
geworden. De resultaten van dit onderzoek laten nog op zich wachten.271 
 
 

 
268 Nationaal Park De Meinweg, z.d. b. 
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Staatsmijn Beatrix 
Steenkolen zijn al in de middeleeuwen ontgonnen in de buurt van Kerkrade. Voornamelijk vanaf het 
midden van de 19de eeuw is steenkool gebruikt ten behoeve van warmteopwekking, mede door de 
Mijnwet van 1810. Deze was onder Napoleon in het leven geroepen, waardoor particulieren eigenaren 
concessies konden krijgen om steenkool te gaan exploiteren. Zo zijn diverse particuliere en 
staatsmijnen ontstaan, met name in de Oostelijke Mijnstreek.272 
 
In 1863 heeft men een eerste grondboring gedaan op 
zoek naar steenkool in het Meinweggebied. Die reikte 
tot een diepte van 147,58 meter, maar daarbij is geen 
steenkool of carboon aangetroffen.273 Vanaf circa 1900 
wilde de Nederlandse Staat zelf verantwoordelijk zijn 
voor de energieopwekking. Gevolg daarvan was de 
oprichting van de Staatsmijnen in Limburg. In 1902 is dit 
bedrijf opgericht, waarna de Staatsmijnen Wilhelmina, 
Maurits, Hendrik en Emma zijn aangelegd.274 
 
In 1904 werd met het ingenieursbureau van W. Schlusen 
uit Den Haag een contract afgesloten om proefboringen 
naar steenkool te doen in het Meinweggebied. Bij de 
eerste boring nabij Vlodrop was het doel om tot 800 
meter diepte te boren. Hij haalde slechts de 790 meter 
en daarbij waaide de boortoren ook nog eens om. Een 
tweede boring in 1906 verliep ook niet zoals gewenst. 
Door tegenvallend materiaal viel deze boring ook stil. De 
derde en laatste boring van Schlusen in 1907 en 1908 
verliep beter dan de eerste twee, maar door financiële 
problemen en tegenvallend materiaal maakte de boring 
weinig vooruitgang. Toen het boorpersoneel ook nog in 
staking ging, moest Schlusen stoppen met de 
werkzaamheden.275 
 
In 1925 kreeg de Herkenbosscher mijnbouwer Biermans opdracht om onderzoek te doen naar 
exploitatie van de Meinweg voor steenkolenontginning. In 1926 had hij drie boringen geplaatst, 
waarvan hij bij een boring een flinke steenkolenlaag aanboorde op een diepte van 600 meter (figuur 
4.3).276 Het gevolg daarvan was dat de heer Biermans het Syndicaat Vlodrop oprichtte, met hulp van 
verschillende financiële investeerders. Echter, doordat de investeerders terugtrokken, werd ook dit 
plan geannuleerd.277 
 
Toen eind jaren ’30 van de 20ste eeuw de gewenste productiecapaciteit voor de komende jaren hoog 
bleek en de nog beschikbare steenkool minder hoog was, moest de Nederlandse Staat alternatieven 
voor de Zuid-Limburgse steenkolenmijnen gaan vinden. Alternatieve locaties in de Peel en de 
Achterhoek werden onderzocht, maar bleken onrealistisch. De te winnen steenkolenlaag zou bij deze 
locaties nog lager liggen en daarnaast zou het ontploffingsgevaar nog groter zijn. Het enige realistische 
alternatief voor de Zuid-Limburgse steenkolenmijnen zou een mijn zijn op de Meinweg. Deze zou 

 
272 Engelen, 1989. p. 221. 
273 Engelen, 1989. p. 222. 
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Figuur 4.3: Boortoren in gebruik door 
Biermans in 1926. 
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geëxploiteerd gaan worden door de Staatsmijnen.278 In tijden van de Tweede Wereldoorlog lag de 
aanleg voor de Staatsmijn stil, maar spoedig daarna gingen de plannen weer verder. 
 
In de wederopbouwjaren was de vraag naar steenkool gestegen, waardoor zichtbaar een te kort bleek. 
Daardoor zijn de plannen van voor de oorlog hervat in 1949. De Staat heeft in dat jaar 100 miljoen 
gulden gereserveerd voor de aanleg van de nieuwe mijn.279 Toen duidelijk werd dat de Staatsmijn er 
zou komen, moest een goede naam bedacht worden. Bij een bezoek van prins Bernard aan de directie 
van de Staatsmijnen in Heerlen kwam de naam van de nieuwe mijn ter sprake. Zoals bij de eerder 
aangelegde Staatsmijnen, zou ook deze vernoemd dienen te worden naar iemand uit het Koninklijk 
huis. Nadat prins Bernard tijdens het overleg naar huis belde, liet Koningin Juliana weten goedkeuring 
te geven aan de naam ‘Beatrix’.280 
 
In 1954 werd begonnen met de aanleg van de eerste schacht, waarmee de steenkolen ontgonnen 
konden worden. In eerste instantie zou begonnen worden met een schacht van 800 meter diep waarbij 
meerdere zijgangen gemaakt zouden worden. Mocht het nodig zijn, dan zouden nog twee gangen 
aangelegd kunnen worden van 500 meter diepte. Met behulp van een Duits boorbedrijf werd een 
golfplaten boortoren gebouwd van 35 meter hoog waardoor de boorkoppen naar beneden gelaten 
konden worden en opgehaald konden worden (figuur 4.4).281 

 
Figuur 4.4: De boortoren op de achtergrond, gezien vanaf het Wolfsplateau. 

 
278 Wolters, 2018. p. 41. 
279 Wolters, 2018. p. 56. 
280 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, exploitatie Staatsmijn Beatrix 1952-1964, inv. nr. 2048. 
281 Ibidem. 
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In 1955 werd gestart met de aanleg van de tweede boorschacht. Zes dagen per week werd er geboord, 
zelfs op zondag werd het apparatuur gecontroleerd en gerepareerd. Daardoor werd in oktober 1957 
de diepte van 500 meter bereikt, een mijlpaal.282  
 
In 1962 werd de verdere boring van de schacht stil gelegd. In het Groningse Slochteren werd gas in de 
bodem ontdekt. Het aardgas en het eerder gevonden aardolie konden als fossiele brandstoffen de 
functie van steenkool overnemen, waardoor verder graven naar steenkool niet meer nodig was. Dit 
aardgas was veel goedkoper en exploitatie was makkelijker op gang te zetten dan bij de 
steenkoolindustrie het geval was.283 Inmiddels was een diepte bereikt in beide schachten van zo’n 710 
meter, zo’n 90 meter verwijderd van de gewenste diepte.284 De Staatsmijn had inmiddels al 67 miljoen 
gulden gekost, zonder dat het überhaupt in bedrijf is geweest.285 
 
Na protesten uit verschillende hoeken van de samenleving, zowel uit de agrarische katholieke én 
communistische kringen, werden de boorschachten gevuld met zout water en werden deze enorme 
gaten afgedicht met betonnen platen.286 De boortorens zijn in 1967 gesloopt en afgevoerd.287 De 
boorschachten konden niet vernietigd worden. Ze moesten immers aangebroken kunnen worden in 
tijden van nood. Door het zoute water kon de mijn het beste geconserveerd worden.288 Doordat de 
boorschachten met water gevuld waren, nam in de jaren ’80 een duikschool het initiatief om 
duiklessen te geven in de zuidelijke schacht welke heropend was (zie nummer 8, figuur 4.5). De 
duikschool ging failliet, waardoor de schacht weer gedicht werd, tot de dag van vandaag.289 DSM heeft 
nog steeds de concessies van de Nederlandse Staat om naar steenkool te gaan graven, mocht dit nodig 
zijn. Daarom is het voormalige mijngebied nog steeds in eigendom van deze organisatie. 
 
De Staatsmijn Beatrix heeft op verschillende manieren negatieve milieutechnische invloed gehad op 
het landschap. Zo is een deel van de vergraven grond aan de zuidzijde van de doorgaande weg 
gedumpt. Daarnaast is het zoute water regelmatig door de schachtwanden gestroomd, wat nabij de 
Zandbergbreuk afspoelde. Hierdoor is op de oostelijke helling klei afgezet dat honderden meters diep 
uit de Staatsmijn afkomstig is.290 
 
 

 
282 Wolters, 2018. p. 87. 
283 Wolters, 2018. p. 147. 
284 Mijnstreek, 2015. 
285 Wolters, 2018. p. 147. 
286 Mijnstreek, 2015. 
287 Wolters, 2018. p. 147. 
288 Ibidem. 
289 De Mijnen, z.d. 
290 Nationaal Park De Meinweg, z.d. c. 



 

85 
 

 
Figuur 4.5: Plattegrond van het terrein van de Staatsmijn Beatrix. 

Een eerste maatschappelijke ontwikkeling als gevolg van de boringen in de jaren ’20 van de 20ste eeuw 
was de komst van een basisschool. In 1926 hadden elf personen een brief gestuurd aan het 
gemeentebestuur van Melick en Herkenbosch met de vraag om een school op de Meinweg op te 
richten. Deze bewoners, veelal wonend in het gehucht ‘Meinweg’, zouden een nieuwe school graag 
zien, aangezien de weg slecht was, de dichtstbijzijnde school in Nedercruchten ver weg was en omdat 
op deze school geen Nederlands geleerd werd. Het was de bedoeling dat de school zou bestaan voor 
de duur dat de mensen op de Meinweg zouden wonen.291 
 
Op 9 april 1926 besloot de gemeenteraad van Melick en Herkenbosch dat het nodig was om een school 
te gaan bouwen, zeker met het oog op groei in de gemeente door de exploitatie van de Staatsmijn. 
Omdat daar nog geen woningen voor gebouwd waren, besloot de raad om een noodlokaal te huren, 
zodat de aanwezige leerplichtige kinderen naar school konden gaan. Dit lokaal werd gehuurd van een 
bewoner van de Meinweg en werd geplaatst op perceel B 1910, nabij het gehucht. Ook de 
Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hadden hiervoor goedkeuring gegeven. Nadat het 
klaslokaal was geplaatst, werd door de gemeente een advertentie in verschillende kranten geplaatst, 
waarin gevraagd werd naar een leerkracht waarbij kennis van het Duits gewenst was.292 Dat was 
vanzelfsprekend, daar de kinderen eerst naar een Duitse school gingen en dus het Duits waarschijnlijk 
beter konden dan het Nederlands. 
 
Op 3 november 1926 werd de school geopend door de pastoor van Overcruchten en konden de eerste 
kinderen naar school. Het gehucht ‘Meinweg’ viel onder de parochie van het Duitse Overcruchten 
omdat de pastoor van Herkenbosch te ver weg woonde. Het klaslokaaltje moest vergroot worden, daar 
de verwachting van schoolgaande kinderen in 1928 op 23 lag. Dit zou in 1934 stijgen naar 38.293 In 1929 
besloot de gemeenteraad tot de aankoop van een perceel van Laurens Houben, winkelier op de 
Meinweg. Op perceel B 1830 zou een stenen school gebouwd gaan worden. De pachter van de 

 
291 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, school op de Meinweg, inv. nr. 1957. 
292 Ibidem. 
293 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, school op de Meinweg, inv. nr. 1960. 
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Wolfshoeve was hier echter op tegen, daar dit nadelig kon uitvallen voor zijn rust.294 Toch kwam op 
deze locatie de nieuwe school. 
 
In 1935 werd door de gemeenteraad een nieuwe leerkracht aangenomen voor het geven van les in 
nuttige handwerken. Mejuffrouw M. Schoenmakers uit Melick werd hiertoe benoemd.295 Drie jaar 
later, in 1938, besloot de gemeenteraad tot instandhouding van de school, hoewel er minder kinderen 
waren dan vereist. Hetzelfde is gebeurd in 1939 en 1940. In 1941 schrijft de commissaris van de 
provincie Limburg aan de burgemeester of het nog wel noodzakelijk is om de openbare lagere school 
open te houden, daar er nog slechts vijf kinderen op zitten en dit terug zou gaan lopen tot twee. Op 
15 december 1941 laat de burgemeester aan de commissaris weten dat er nog maar twee kinderen op 
school zitten. In 1942 zou er nog slechts één kind bijkomen, maar de instandhouding van de school lijkt 
niet meer nodig. Een van de gezinnen zou namelijk gaan verhuizen en een nieuwe aanwas aan kinderen 
lijkt niet meer te komen. Op 30 januari 1942 geeft de commissaris goedkeuring tot het maken van een 
beslissing over de school. Als gevolg daarop wordt op 10 februari 1942 besloten door de burgemeester 
tot opheffing van de school. De school op de Meinweg had toen bijna achttien jaar bestaan.296 
 
Op 5 april 1949 wendt L. Eussen, wonende tien kilometer van de bebouwde kom van Herkenbosch, 
zich tot de gouverneur van Limburg. Omdat er inmiddels weer meerdere families woonden op de 
Meinweg, was het aantal leerplichtige kinderen gegroeid tot elf. Gevraagd werd om de mogelijkheden 
te bekijken tot heropening van de school. Hij meende dat de kinderen van zeven jaar onmogelijk per 
fiets naar Herkenbosch konden gaan, daar het pad bestond uit zand en heide. Voor kinderen van die 
leeftijd bleek dat onmogelijk te fietsen. Op 29 april van dat jaar gaf de gemeenteraad van Melick en 
Herkenbosch een terugkoppeling door aan L. Eussen. Geadviseerd werd om de kinderen in 
Herkenbosch naar school te sturen en om een fietsvergoeding te vragen.297 
 
Een tweede maatschappelijke ontwikkeling die samenhing met de Staatsmijn Beatrix was het plan van 
een nieuw te bouwen dorp (figuur 4.6). Toen duidelijk werd dat een nieuwe mijn gebouwd zou worden, 
moest er ook nagedacht worden over de 
huisvesting van de mijnwerkers, maar ook 
iedereen die rondom de mijn zou komen te 
werken. In totaal zouden er 3500 mensen in 
dienst van de Staatsmijn Beatrix werken. 
Het was de bedoeling dat de mijnwerkers 
zouden gaan wonen in nieuwbouw van de 
bestaande dorpen, zoals Herkenbosch en 
Vlodrop. Voor zo’n 600 werknemers was het 
nodig om dichter bij de mijn te wonen, 
omdat deze bij nood snel opgeroepen 
moesten kunnen worden. Het ging hierbij 
voornamelijk om technici en 
ziekenpersoneel.298 In de 
streekontwikkelingsplannen van 1955 en 
1956 werd het plan nader uitgewerkt. Er 
werd zelfs een bestemmingsplan 
‘Berkenrode’ vastgesteld.299 Dit plan is 

 
294 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, school op de Meinweg, inv. nr. 1959. 
295 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, jaarverslag 1931-1935, inv. nr. 254. 
296 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, inv. nr. 2138. 
297 Ibidem. 
298 Wolters, 2018. p. 106. 
299 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, bestemmingsplan Berkenrode, inv. nr. 1656. 

Figuur 4.6: Geplande ligging van het nieuwe dorp Berkenrode. 
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vastgesteld op 10 juni 1958. Voor dit dorp moest ook een naam bedacht worden die bondig en relevant 
was voor het gebied. Zo heeft oud-leerkracht Bronneberg de naam bedacht aan de hand van de 
voorkomende berkenbomen die in het gebied aanwezig waren. Het deel ‘-rode’ duidt op een 
ontgonnen bos, zoals dat elders ook is gebruikt.300 
 
In het plan van de gemeente lag het dorp midden in het bos en zou het ook gebruik maken van de 
bestaande wegen en paden, naar de wens van Staatsbosbeheer. Volgens het plan van 
architectenbureau Swinkels en Salemans uit Maastricht zouden er 460 arbeiderswoningen en twintig 
winkels komen (figuur 4.7). Daarnaast was de aanwezigheid van een katholieke kerk en een kleinere 
protestantse kerk ook gepland, zodat ook gedacht werd aan maatschappelijke differentiatie.301 Dit zou 
moeten gebeuren naar de ervaringen in de Noordoostpolder. 

 
Figuur 4.7: Plan voor het dorp Berkenrode. 

Voor de bouw van het dorp zou 51 hectare gebruikt gaan worden, gelegen in een natuurlijk dal. In 
totaal zouden er volgens het streekplan 3550 mensen gaan wonen, waarvan het grootste deel 
werkzaam zou zijn voor de Staatsmijn. Mensen die niet in dienst waren van de mijn zouden ook in het 
dorp kunnen gaan wonen, met name als winkelier ter bevoorrading (figuur 4.8). De maatschappij 
‘Tijdig’ was in het leven geroepen voor de realisering. Echter, op 4 februari 1959 bleek dat deze 
maatschappij niet alle gronden in eigendom kon krijgen en dat daardoor de mogelijkheid tot 
onteigening gebruikt moest worden.302 Deze mogelijkheid bleek niet nodig te zijn. In het voorjaar van 
1959 bleek dat de directie van de Staatsmijnen bedenkingen kreeg bij de aanleg van het dorp, omdat 
de vervoers- en communicatiemiddelen aan het verbeteren waren.303 Ook de Provinciale Staten van 
de provincie Limburg zagen af van het streekplan, omdat er grote sociologische bezwaren waren voor 
de geïsoleerde woonkern. Alhoewel er een katholieke en protestantse kerk gebouwd zouden gaan 
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worden, zou de bevolking weinig verschillend van aard zijn.304 Op 22 augustus 1959 is het plan 
ingetrokken, op voorwaarde dat de medewerkers de mogelijkheid zouden krijgen om in de naburige 
dorpen te kunnen wonen.305 Zo geschiedde. Doordat de mijn enkele jaren later in 1962 werd stil 
gelegd, kan gezegd worden dat de intrekking van het plan verstandig is geweest, met het oog op 
natuurontwikkeling van de Meinweg. Ook sociaal-maatschappelijke achteruitgang van het dorp na 
sluiting van de gehele steenkolensector, zoals in de Oostelijke Mijnstreek te zien was, is voorkomen. 

 
Figuur 4.8: Schematische tekening van Berkenrode. 

4.3 Militaire ontwikkelingen 
 
Een onderwerp dat pas recentelijk is onderzocht, is de Meinweg als onderdeel van de Maas-
Rurstellung. Dit was een systeem dat ter uitbreiding diende op de in de jaren ’30 van de 20ste eeuw 
gebouwde Westwall. De Westwall was gebouwd toen Adolf Hitler net aan de macht kwam met het 
doel om de westelijke grens van Duitsland te kunnen verdedigen door middel van bunkers en 
verdedigingswerken zoals loopgraven en tankgrachten. Deze linie werd vanuit het zuiden gebouwd 
langs de Franse grens tot aan de Nederlandse grens.306 De aanleg van de Westwall heeft regelmatig 
vertraging opgelopen, mede door internationale verdragen, maar ook doordat het beschikbare geld 
werd gebruikt voor de nieuw aan te leggen Autobahnen. 
 
De bouw van de Maas-Rurstellung is begonnen in 1944. De aanleg van de stelling gebeurde door 
dwangarbeiders uit Oost-Europa, de zogenaamde ‘Ostarbeitern’.307 Met deze linie moest de regio 
tussen de Eifel en Nederrijn versterkt worden, zodat geallieerden geen mogelijkheid zouden krijgen 
tot verovering via de Rijn. Deze stelling is gebouwd op Nederlands en Duits grondgebied en liep vanaf 
Venlo tot aan de Roer ten zuiden van Herkenbosch.308 De Maas-Rurstellung had een systeem waarmee 
verdediging geoptimaliseerd werd. De eerste linie waren de loopgraven (figuur 4.9). Verschillende 
loopgraven konden met elkaar verbonden worden, waardoor een uitgestrekt systeem kon ontstaan. 
Deze loopgraven zijn te herkennen aan de relatief smalle geulen met verschillende hoeken.309 Achter 
deze loopgraven waren tankgrachten gegraven, waardoor tanks van de geallieerden vast zouden 
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komen te zitten. De tankgrachten zijn te herkennen aan de diepere brede geulen. Achter deze 
tankgrachten was antitankgeschut opgesteld in de vorm van bunkers. Door middel van dit geschut 
konden de gestremde geallieerde tanks uitgeschakeld worden.310 

 
Figuur 4.9: Loopgraf in het bosgebied nabij de Rolvinderberg. 

Het systeem van loopgraven, tankgrachten en bunkers is bemand en ook in gebruik geweest, met 
name in het voorjaar van 1945 toen de Amerikanen over de Roer gingen. Daarbij zijn vanuit de 
loopgraven vele beschietingen geweest. Ook de aanwezigheid van oude granaten laat zien dat de 
Maas-Rurstellung in de Meinweg intensief is gebruikt.311 
 
Op de Meinweg zijn deze drie onderdelen van de Maas-Rurstellung terug te vinden. Doordat de 
stellingen te vinden zijn in een bosrijk gebied, is het systeem relatief goed in stand gehouden. Toch zijn 
diverse loopgraven en tankgrachten geëgaliseerd, met name in delen waar akkerbouw te vinden is. 
Ook zijn vrijwel alle bunkers verwijderd of afgedicht. Het verwijderen van de betonnen bunkers is niet 
altijd gelukt, daar de wanden van deze bunkers vrij dik zijn. De bunkers zijn in veel gevallen ook 
dichtgestort met beton, vooral vanaf 1975, na de vermissing van de Schimmertse Marjo Winkens.312  
 
Desalniettemin zijn door middel van het Actueel Hoogtebestand Nederland vele loopgraven te 
herkennen in het landschap (figuur 4.10). Door deze elementen in kaart te brengen, kan de Maas-
Rurstellung beter beleefd worden en krijgt het een duidelijk en herkenbaar verhaal. De meeste 
loopgraven zijn gelegen in het bos en heide en niet op landbouwterreinen. Hier kunnen ze wel hebben 
gelegen, maar egalisatie van de gronden zouden deze kunnen hebben weggewerkt. Ook is te zien dat 
de loopgraven veelal in groepen liggen of op elkaar aansluiten. Daarnaast zijn naast de spoorlijn ‘de 
IJzeren Rijn’ een aantal loopgraven te vinden, mogelijk ter verdediging van de spoorovergang. 
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4.4 Conclusie 
 
Vanaf 1879 zijn er op de Meinweg diverse industriële en militaire veranderingen geweest. De eerste 
verandering kwam met de aanleg van de IJzeren Rijn. Vlak daarvoor vonden de eerste proefboringen 
naar steenkool plaats, zonder resultaat. De komst van de IJzeren Rijn heeft het gebied aangetast. In 
het relatief dunbevolkte gebied reden sindsdien dagelijks zware goederenwagons en niet geheel 
zonder gevaar. Door vonken afkomstig van de treinen is meermaals brand ontstaan. Nadat 
spoorvervoer over de IJzeren Rijn werd stilgelegd in 1991, is het enkele spoor in verval geraakt. Toch 
heeft de Belgische Staat recht op gebruik van de spoorlijn, waardoor het in de toekomst kan gaan 
gebeuren dat er weer treinen gaan rijden door de Meinweg. 
 
De tweede industriële ontwikkeling die beschreven is, is de komst van de Staatsmijn Beatrix. Na 
verschillende boringen naar steenkool is in 1954 begonnen met de bouw van de steenkolenmijn. 
Daarbij zijn twee boorschachten gegraven die een diepte hebben bereikt van 710 meter diep. In 1962 
is besloten dat verdere boring naar steenkool gestopt kon worden, doordat gas was ontdekt in de 
Groningse bodem. Daarnaast bleek ook aardolie een goedkopere en toegankelijkere fossiele brandstof 
te zijn, waardoor steenkool overbodig werd. Het gehele terrein van de Staatsmijn Beatrix werd 
gesloten en de twee schachten werden gevuld met zout water en afgedekt met betonnen platen. Na 
een korte fase waarin een duikschool een schacht exploiteerde, is de mijn niet meer in gebruik 
geweest. Toch is het, net als bij de IJzeren Rijn, mogelijk dat de mijn weer in gebruik wordt genomen. 

Figuur 4.10: Loopgraven van de Maas-Rurstellung uit de Tweede Wereldoorlog. 
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DSM heeft de concessies behouden om de mijn te gebruiken en is dan ook nog steeds eigenaar van 
het gehele voormalige mijnterrein. 
 
De boringen naar steenkool hadden twee maatschappelijke neveneffecten, namelijk de komst van een 
basisschool en de plannen voor het nieuwe dorp Berkenrode. De basisschool heeft voornamelijk 
gediend voor de jeugd afkomstig uit het gehucht ‘Meinweg’, maar was ook gebouwd met het oog op 
bevolkingsgroei door exploitatie van de mijn in de jaren ‘20. Deze lagere school heeft bestaan vanaf 
1926 tot 1942. Waar in de beginjaren de school nog een groot aantal leerlingen had, nam dit later af. 
Hierdoor is de school uiteindelijk gestopt. 
 
Het dorp Berkenrode was een plan van de gemeente Melick en Herkenbosch in samenspraak met de 
directie van de Staatsmijn. Door de verwachte exploitatie zouden er circa 3500 mensen gaan werken 
in de mijn, waarvan een deel bij nood in de mijn snel aanwezig moest kunnen zijn. De eerste plannen 
voor dit dorp zijn gemaakt in 1955, maar het gehele plan werd al in 1959 geannuleerd. De directie zag 
er geen toekomst meer in, omdat communicatie- en vervoersmiddelen dusdanig aan het verbeteren 
waren dat een nieuw dorp niet nodig bleek. Daarnaast zag ook de provincie af van het plan. In het plan 
was nauwelijks rekening gehouden met maatschappelijke differentiatie. Het plan voor een nieuw dorp 
werd dus al geannuleerd voordat de mijn nog geopend kon worden.  
 
Naast de ontwikkelingen rondom het spoor en de mijn, was de Meinweg in de 20ste eeuw ook het decor 
van de Tweede Wereldoorlog als onderdeel van de Maas-Rurstellung. Ter verdediging van de 
westelijke grens van Duitsland zijn vanaf 1944 diverse maatregelen genomen. Onderdeel van deze 
militaire linie waren loopgraven, tankgrachten en antitankgeschut. Deze zijn nog steeds te vinden in 
het landschap. Met name de loopgraven zijn kenmerkend, doordat deze in het bosrijke gebied opvallen 
door de geulen. Ook zijn deze door middel van het Actueel Hoogtebestand Nederland te lokaliseren. 
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5. Het huidige landschap 
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5.1 Inleiding 
 
Het huidige landschap is gevormd door de historische ontwikkelingen die zich in het gebied hebben 
afgespeeld. Gebleken is dat op de Meinweg een grote verscheidenheid aan historische elementen 
aanwezig is, variërend van ontginningen tot loopgraven. Paragraaf 5.2 gaat over het landschappelijk 
erfgoed. Een kaart met de landschappelijke relicten is daarvan het resultaat. In paragraaf 5.3 is de 
beleefbaarheid van de aanwezige historische kenmerken onderzocht. Gekeken is naar hoe de 
Meinweg de historische kenmerken onder de recreanten brengt. Bronnen als de beheersplannen van 
Staatsbosbeheer en de historische kennis over de flora en fauna kunnen gecombineerd worden met 
de kennis die is opgedaan over de geschiedenis van de Meinweg. Hierdoor kan getracht worden om 
het beheer van Staatsbosbeheer te verbeteren ten aanzien van de landschapshistorie. Deelvraag 4.3 
wordt beantwoord in paragraaf 5.4 en gaat over het beheer dat op de Meinweg wordt uitgevoerd, met 
name door Staatsbosbeheer. 
 

5.2 Landschappelijk erfgoed 
 
Zoals uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk is geworden, hebben verschillende historische 
ontwikkelingen geleid tot hoe het huidige landschap er uit ziet. Aan de hand van veldwaarnemingen 
en de historische literatuur is een kaart gemaakt waardoor duidelijk gemaakt kan worden welke 
historische gebruikssporen in het huidige landschap zichtbaar en beleefbaar zijn (figuur 5.1). 

Figuur 5.1: Landschappelijk erfgoed van de Meinweg relictenkaart. 
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Op de kaart zijn verschillende landschapshistorische relicten te zien, waarvan de grenzen van de 
verdeling enige toelichting behoeven. Toen de Meinweg werd verdeeld in 1822 volgens het plan uit 
1807, zijn gelijke stukken grond verdeeld. Waar geen natuurlijke grens aangehouden kon worden, zoals 
een staatsgrens of rivier, was het praktisch om een rechte lijn aan te houden. Deze lijnen waren 
voorafgaand aan deze verdeling niet aanwezig en waren dus een direct resultaat van de verdeling. De 
lijnen maakten de grenzen in het landschap zichtbaar, zodat duidelijk werd waar de grenzen tussen de 
afzonderlijke partages van de gemeenten liepen. Een aantal van de voormalige grenzen zijn in het 
landschap zichtbaar gebleven. De meest onaangetaste grens is die tussen het voormalige deel van 
Melick en Herkenbosch. Daarnaast zijn ook de lijnen tussen de voormalige gronden van Melick en 
Maasniel, Maasniel en Roermond en Roermond en Herten relicten van de verdeling van de gemene 
gronden in 1822. 
 
Ook de karrensporen hebben verdere aandacht nodig. Deze zijn aangeduid op de Tranchot-kaart, zoals 
te zien is op figuur 2.14. Door middel van deze bron en de hoogtekaart zijn enkele karrensporen te 
herleiden in het landschap. De karrensporen zijn van de loopgraven te onderscheiden doordat de 
loopgraven dieper ingegraven zijn.  
 
Overige landschapshistorische relicten die zichtbaar zijn in het landschap, zijn eikenstrubben, de 
IJzeren Rijn, loopgraven, de diverse bebouwing, het reliëf van de breuklijnen, de verschillende 
vegetatietypen en het voormalige terrein van de Staatsmijn Beatrix, waarvan de cultuurhistorische 
relicten op chronologische volgorde zijn gezet in figuur 5.2. De eikenstrubben zijn ontstaan door 
begrazing van schapen op de heide. Door (tijdelijke) stop van deze begrazing konden jonge takken 
groeien, waar verschillende dunnere takken uit één dikkere stam het resultaat van zijn. Deze 
eikenstrubben zullen met name zijn ontstaan vanaf het moment dat de heide niet meer begraasd 
werd, dus in de eerste helft van de 19de eeuw. Deze relicten zijn met name aanwezig op de heide of de 
rand daarvan. 
 
Het landschapshistorische relict dat in de 19de eeuw is aangelegd, is de spoorlijn de IJzeren Rijn. Deze 
is geopend in 1879 en daarmee kenmerkend voor de industrialisatie en internationalisering van de 
maatschappij. In diezelfde periode begonnen de eerste proefboringen naar steenkool, maar zonder 
resultaat. Wat wel resultaat had in de tweede helft van de 19de eeuw, waren de ontginningen op het 
Wolfsplateau. Hierdoor zijn vanaf 1881 de eerste bewoners zich gaan vestigen in het gehucht 
‘Meinweg’ en in het begin van de 20ste eeuw werden ook de langgevelhoeven gebouwd. Door de 
bevolkingstoename in het gebied én de verwachting dat een toekomstige steenkolenmijn tot een 
toename van schoolgaande kinderen zou leiden, was er de behoefte gekomen aan een lagere school. 
Deze is dan ook geopend in 1926. Door een latere afname aan schoolgaande kinderen bleek de school 
overbodig en sloot deze haar deuren. Dit relict is dus niet meer zichtbaar in het landschap. 
 
Het relict dat chronologisch de basisschool opvolgt, is de Maas-Rurstellung. In 1944 besloot de Duitse 
bezetter tot verdediging van haar westelijke grens door middel van deze stelling, een uitbreiding op 
de Westwall. De Meinweg werd op verschillende tactische punten verdedigd op mogelijke aanvallen 
van de geallieerden troepen. Op verschillende locaties in het gebied zijn loopgraven, tankgrachten en 
antitankgeschut aangelegd door dwangarbeiders uit Oost-Europa. Verschillende militaire relicten zijn 
nog aanwezig in het landschap, waarvan de loopgraven het eenvoudigst zijn te herkennen door de 
diep gegraven geulen. 
 
Door de vondst van steenkool in de bodem van de Meinweg, werd in 1954 gestart met de bouw van 
de schachten om steenkool te gaan delven. De gewenste diepte werd echter niet behaald doordat 
aardgas en aardolie betere alternatieven bleken. DSM heeft het gebied nog steeds in eigendom en het 
terrein is afgesloten voor publiek met hekken. Voor de Staatsmijn is in 1955 in het bosgebied van 
Melick een waterpompgebouw aangelegd om de mijn te voorzien van grondwater. Door de relatief 
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lage afname van het water, werden verschillende omliggende dorpen aangesloten op dit gebouw, 
zodat deze drinkwater konden afnemen. Nadat de mijn verdween en de dorpen drinkwater van elders 
kregen, was het gebouw niet meer nodig en raakte het in verval. Het waterpompstation is in vervallen 
staat aanwezig in het gebied waar het momenteel dienst doet als vleermuizenverblijf. 
 
In 1958 werd het bestemmingsplan ‘Berkenrode’ vastgesteld. Het was de bedoeling dat hier 3550 
mensen zouden komen gaan wonen die met name werkzaam zouden zijn in de Staatsmijn. Echter, 
modernisatie in communicatie- en vervoersmiddelen maakte samen met tegenvallende sociologische 
plannen het bestemmingsplan overbodig. Daaropvolgend is het plan in 1959 ingetrokken en is niks in 
het landschap aanwezig dat duidt op het voorgenomen dorp. 
 
Op figuur 5.1 zijn diverse fysisch-geografische relicten aangegeven. Dit zijn de breuklijnen en de 
verschillende natuurlijke vegetatietypen. Getracht is ook archeologische vindplaatsen, historische 
wegen en houtwallen aan te geven, maar daar is geen gedetailleerd onderzoek naar gedaan of zijn 
geen vindplaatsen van beschreven. De breuklijnen zijn samen met de invloeden van de rivieren 
verantwoordelijk voor de verschillende terrassen. Door middel van seismologische metingen is een lijn 
in de bodem te herkennen, waarbij een steilrand in de nabijheid is. De steilrand van het derde naar 
het vierde terras loopt vrijwel gelijk met de Zandbergbreuk. 
 
Ook is de strokenverkaveling van de bosgebieden van de voormalige delen van Herkenbosch en 
Vlodrop goed zichtbaar, met name door de afwisseling in grondgebruik. Deze strokenverkaveling is 
ontstaan bij de openbare verkopen van de heidegebieden door de gemeenten. In het huidige 
landschap zijn deze langwerpige regelmatige stroken zichtbaar, doordat verschillende particuliere 
eigenaren een andere aanplant hebben. Variatie is te zien in heide en bos, maar ook in de bospercelen 
is de strokenverkaveling zichtbaar door de verschillende boomsoorten of boomleeftijden. Deze 
strokenverkaveling is te dateren vanaf 1825 voor het voormalige deel van Herkenbosch en vanaf 1828 
voor het voormalige deel van Vlodrop. 
 
Naast de strokenverkaveling en de breuklijnen zijn meerdere natuurlijke relicten zichtbaar. Dit zijn de 
heide in het voormalige deel van Maasniel en Herkenbosch, de beboste gebieden in het voormalige 
deel van Vlodrop, Melick, Herkenbosch, Herten en Roermond en de ontgonnen landbouwgronden in 
met name de voormalige delen van Herten en Roermond. Waar de heide aanwezig is, is deze 
nauwelijks veranderd sinds de verdeling in 1822. Enkele plekken zullen tijdelijk ontgonnen zijn, maar 
daar is de heide terug gekomen. Waar de gebieden bebost zijn, is dit op grotere schaal begonnen in de 
tweede helft van de 19de eeuw, maar uitgebreid in de eerste helft van de 20ste eeuw, vaak door 
werkverschaffing en staatsbebossing. De grootschalige ontgonnen landbouwgronden zijn voor het 
gebied beperkt tot het Wolfsplateau, waar gronden werden ontgonnen in de tweede helft van de 19de 
eeuw. Deze eerste fase is te benoemen als keuterontginningen. De agrarische ontginningen werden 
aan het eind van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw uitgebreid op een grotere schaal door 
particuliere boeren waardoor ze boerenontginningen heten. Na deze toename van landbouwgronden 
is het gebied nog enkele malen verder ontgonnen. 
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5.3 Beleefbaarheid 
 
Uit de vorige paragraaf is gebleken dat verschillende relicten in het huidige landschap zichtbaar zijn. 
Een aantal groepen mensen maakt gebruik van de Meinweg. Deze groepen worden belanghebbenden 
genoemd. Voorbeelden van deze belanghebbenden zijn grondeigenaren, verschillende recreanten, 
beleidsmakers, agrariërs en bewoners. Door het erfgoed beleefbaar te maken onder de 
belanghebbenden, zijn meerdere doelen te bereiken. Door een groeiend besef en interesse van het 
landschappelijke en natuurlijke erfgoed, kunnen deze elementen en de natuur beter beschermd 
worden. Betrokkenheid bij de door de maatschappij geapprecieerde gebieden komt het erfgoed vaak 
ten goede, zowel op het vlak van waardering als van financiële middelen.313 Daarnaast biedt 
landschappelijk erfgoed een meerwaarde voor de geestelijke en fysieke gezondheid. Hierbij kan 
gedacht worden aan wandelen door een historisch gebied, maar ook de verbondenheid die met een 
plek gemaakt kan worden door de aanwezigheid van bepaalde karakteristieke landschappelijke 
elementen.314 
 
In en rondom de Meinweg zijn verschillende voorzieningen getroffen voor de beleefbaarheid van het 
gebied (figuur 5.3). Met name voor de recreanten zijn faciliteiten aanwezig. De weg uit de richting van 
Herkenbosch richting het gehucht ‘Meinweg’ is enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer en 
bezoekers van de Jägerhof en is verhard in 1952 in het kader van de ruilverkaveling. Deze weg is rond 
2000 versmald.315 Deze verharde verbinding wordt voornamelijk door fietsers gebruikt. Door het 
onderzoeksgebied zijn verschillende fietsknooppunten aanwezig. Ook diverse verharde en onverharde 
wandelroutes van verschillende afstanden kunnen gelopen worden, zoals de Bomenkunstroute, de 
Meinvennenroute of de Brandwandeling. Deze laatste route is uitgezet na de grote bosbrand van april 
2020 en laat de relicten van deze brand zien.316 Nabij Rijstal Venhof is ook een uitkijktoren en is het 
voor rolstoelgebruikers mogelijk gemaakt om de Meinweg te verkennen door middel van een route 
van twee kilometer lang over verharde paden.317 De Rijstal Venhof, net buiten het onderzoeksgebied, 
faciliteert verschillende vormen van recreatie, waaronder de verhuur van paarden voor toertochten 

 
313 Bredenoord et al., 2020. p. 50. 
314 Ibidem. 
315 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, Nationaal Park, inv. nr. 2256. 
316 Staatsbosbeheer, 2021. 
317 Natuurparken Limburg, z.d. 

Figuur 5.2: Tijdlijn van de landschapshistorische relicten. 
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en huifkarritten.318 Ook de eerder genoemde Jägerhof faciliteert recreatie met paarden, door middel 
van overnachtingen met eigen paard.319 
 
Aan de randen van de Meinweg zijn twee parkeerplaatsen, een nabij de Venhof en een bij de 
spoorwegovergang. Vanuit deze plekken worden excursies georganiseerd. Bewegwijzering naar deze 
parkeerplaatsen is gekomen in 1990.320 Ook bij het bezoekerscentrum nabij de Keulsebaan worden 
deze excursies georganiseerd. Dit bezoekerscentrum doet nu vooral dienst als brasserie, maar was ooit 
gebouwd om er een natuurcentrum van te maken.321 Ook heeft het een speeltuin en is het 
districtskantoor van Staatsbosbeheer er gevestigd. Deze brasserie en de Venhof zijn de enige horeca-
locaties in het gebied rondom het onderzoeksgebied. 

 
Tussen het bezoekerscentrum en de parkeerplaats bij de spoorwegovergang, welke vanaf 1990 is 
aangelegd, heeft tot voor kort een vakantiepark gelegen.322 Deze heette het Elfenmeer, vernoemd naar 
een van de vennen op de Meinweg. Eind jaren ’60 van de vorige eeuw is gekozen om de Meinweg 
aantrekkelijker te maken voor vakantiegangers. Er was immers meer tijd en geld om op vakantie te 
gaan. De gemeente Melick en Herkenbosch heeft toen nagedacht over de beschikbare mogelijkheden. 
Daaruit is gekomen dat er behoefte bleek aan een vakantiepark. Dit vakantiepark zou een 

 
318 Venhof, z.d. 
319 Jägerhof, z.d. 
320 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, Nationaal Park overleg en vergadering 1990, inv. nr. 37. 
321 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, Nationaal Park, inv. nr. 2258. 
322 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, Nationaal Park overleg en vergadering 1990, inv. nr. 37. 

Figuur 5.3: Recreatiekaart. 
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recreatiecentrum worden voor verschillende doelgroepen. Een speciaal kindervakantieoord zou 
onderdeel worden van dit park, wat ook voor mindervaliden beschikbaar zou worden. Daarnaast zijn 
toen tennisbanen, een kampeerveld, een hotel, een parkeerterrein en een visvijver aangelegd. Het 
bestemmingsplan is goedgekeurd op 30 september 1969 door de gemeente en op 15 mei 1970 
goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten.323 Toen de voormalige eigenaar in 2018 het vakantiepark 
van de hand deed, werd het door de gemeente Roerdalen tijdelijk overgenomen, wachtend op een 
nieuwe eigenaar.324 Eind 2020 heeft een nieuwe eigenaar het terrein gekocht en zal het voor minimaal 
de komende 50 jaar gaan exploiteren.325 
 
Staatsbosbeheer heeft in 1982 onderzoek laten doen naar de recreatiedruk op het gebied. Toen was 
de beleefbaarheid een compleet andere dan dat het nu is. Bij dit onderzoek is door middel van 
enquêtes en tellingen van bezoekers en vervoersmiddelen de recreatiedruk bepaald. De 
bezoekersaantallen verschilden van 680 tot 5000 bezoekers per dag in het hoogseizoen, met een 
gemiddelde van 3500 bezoekers. Jaarlijks kwamen er circa 410.000 bezoekers op het gebied af. In 
vergelijking met andere natuurgebieden van Staatsbosbeheer was de Meinweg een relatief rustig 
gebied, met zo’n 1,6 bezoeker per hectare per dag. De ingang van het gebied waar de meeste 
bezoekers binnen kwamen, was bij de spoorwegovergang.326 
 
De meeste bezoekers gingen toen nog met de auto naar het Elfenmeer. Hier was ook een 
parkeerplaats, die nu enkel door vergunninghouders te gebruiken is. In het Elfenmeer mocht 
toentertijd gezwommen worden, wat nu ook niet meer mag. Het grootste deel van de bezoekers ging 
met de auto het gebied in. Slechts 24% tot 40% ging met de fiets het gebied in. Een nog kleiner 
percentage ging wandelend en kwam vanuit huis of een parkeerplaats gelopen.327 
 
Van alle dagrecreanten was 75% afkomstig uit een kring binnen vijf kilometer van de Meinweg en van 
de vakantiegangers was dit 27%. Van alle bezoekers bezocht 62% het gebied minimaal één keer per 
maand en slechts 12% kwam er voor het eerst. De bezoekers kwamen naar de Meinweg omdat ze de 
afwisseling tussen bos, heide en vennen aantrekkelijk vonden. Daarnaast werden ze getrokken door 
de hoogteverschillen en de vennen. De vennen werden dan ook gekozen als favoriete plek om te 
bezoeken.328 
 
In 1982 waren er nog weinig voorzieningen getroffen voor de recreant. Zo waren er nog geen 
uitgezette wandel- of fietsroutes en bleken er nog te weinig banken te zijn, tot onvrede van de fietsers, 
wandelaars en ruiters. De behoefte was er voor meer informatie over de Meinweg, zowel in het 
bezoekerscentrum als op borden. Met name was er interesse in informatie over het natuur en het 
landschap, maar ook over de geschiedenis van het gebied. De mensen die met de auto kwamen, wilden 
vrijwel allemaal dat het gebied toegankelijk bleef voor de auto. Gesteld is dat het mogelijk zou zijn om 
de met de auto begaanbare weg niet meer toegankelijk te maken voor auto’s ten behoeve van het 
stiltegebied en de natuurbescherming. Toch zouden de geliefde vennen toegankelijk moeten blijven 
voor recreanten.329 
 
 
 

 
323 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, bestemmingsplan recreatiecentrum Meinweg 1967-1970, inv. 
nr. 1650. 
324 Hubers, 2020. 
325 Beaumont, 2020. 
326 GR, archief gemeente Melick en Herkenbosch, recreatiecentrum 1967-1993, inv. nr. 1650. 
327 Ibidem. 
328 Ibidem. 
329 Ibidem. 
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5.4 Beheer 
 
Het onderzoeksgebied is in de 20ste eeuw voor een groot deel verworven door de terreinbeherende 
organisatie Staatsbosbeheer. Dit proces is begonnen in 1942. Doordat Staatsbosbeheer een groot deel 
van het Meinweg in eigendom heeft gekregen sinds de tweede helft van de 20ste eeuw, is door middel 
van veldrapporten, literatuuronderzoek en archiefonderzoek vast te stellen hoe de Meinweg vanaf de 
tweede helft van de 20ste eeuw is beheerd. 
 

Verwervingen 
De eerste grondaankopen waren relatief kleine percelen van met name dennenpercelen. Deze dennen 
werden gekweekt voor het mijnhout dat het opleverde. Het beheer werd vanaf 1947 uitgevoerd door 
boswachter Van Schendel en onder leiding van de provinciale directeur de heer Sissingh, onder wie 
het eerste idee kwam om van de Meinweg een Nationaal Park te maken. Na de oorlogsjaren groeide 
het eigendom van Staatsbosbeheer geleidelijk. In de periode tussen 1947 en 1963 zijn de verwervingen 
van Staatsbosbeheer in de archieven terug te vinden, waardoor de groei van het eigendom inzichtelijk 
te maken is (figuur 5.4). In deze periode is meer dan 423 hectare verworven.330 De prijs voor één 
hectare lag net onder 1.000 gulden.331 Sinds 1948, vlak nadat Staatsbosbeheer begon met de 
verwerving van percelen op de Meinweg, werd het gebied bestempeld met de status van 
‘natuurgebied’.332  
 
Van de verworven gronden was het grootste deel afkomstig van aankopen en een kleiner deel 
afkomstig uit ruilingen. In totaal waren er 221 transacties. Verkopen van gronden waren aan DSM en 
de bouwmaatschappij Tijdig voor de bouw van het dorp Berkenrode. De aankopen die door 
Staatsbosbeheer zijn gedaan, waren veelal kleiner dan één hectare. Slechts enkele aankopen waren 
groter dan vijf hectare. De meeste verwervingen waren in het begin van de jaren ’50.333 Deze 
verworven percelen waren deels afkomstig uit vijandelijk vermogen. Deze gronden waren reeds in 
eigendom van Duitse agrariërs voor de Tweede Wereldoorlog en werden erna in beslag genomen door 
de Nederlandse Staat. Deze percelen werden overgedragen aan de Stichting tot het beheer van 
landbouwgronden. De Duitse eigendommen die binnen het natuurreservaat en buiten het 
ruilverkavelingsgebied lagen, werden overgedragen aan Staatsbosbeheer. De overdracht van de Duitse 
gronden vond plaats in 1952, waardoor een piek te zien is in de verworven hectares.334 Deze piek hangt 
samen met de periode van ruilverkaveling, waardoor een behoorlijke toename te zien is. 

 
330 RHCL, archief Staatsbosbeheer Houtvesterij Maastricht (07. F 13), inv.nrs. 134-138; archief Staatsbosbeheer, 
consulentschap Limburg (07.F 14), inv.nr. 185. 
331 RHCL, archief Staatsbosbeheer Houtvesterij Maastricht (07. F 13), inv. nr. 97. 
332 Van de Klundert, z.d. 
333 RHCL, archief Staatsbosbeheer Houtvesterij Maastricht (07. F 13), inv.nrs. 134-138; archief Staatsbosbeheer, 
consulentschap Limburg (07.F 14), inv.nr. 185. 
334 RHCL, archief Staatsbosbeheer Houtvesterij Maastricht 1941-1956, inv. nr. 139. 
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Figuur 5.4: Verworven hectares tussen 1947 en 1963. 

De verworven percelen waren verdeeld over twintig verschillende vegetatietypen. De meeste 
verworven vegetatietypen waren percelen met dennen, percelen met heide en dennen als opstand, 
percelen waar heide, dennen en hakhout op stonden en percelen van heide met eikenstruikgewas 
(tabel 5.1).335 
 

Vegetatietype Aantal hectare 

Dennen 169.33.25 

Heide 12.23.74 

Dennen en heide 22.19.70 

Dennen en moeras 2.51.20 

Moeras 8.42.20 

Heide, dennen met houtopstand 62.15.42 

Heide met houtopstand 9.31.87 

Heide, dennen en moeras 4.55.50 

Heide, dennen, hakhout 37.04.25 

Heide en hakhout 6.59.15 

Heide met eikenslaghout 2.24.90 

Heide met eikenstruikgewas 5.03.50 

Heide met dennen- en eiken struiken 23.81.14 

Eikenstruikgewas 0.82.60 

Heide en struikgewas 0.87.20 

Eikenhakhout 11.44.65 

Hakhout 7.63.65 

Hakhout met eikenstruikgewas 0.57.50 

Berkenhakhout en dennen 2.57.00 

Woeste grond 1.97.80 
Tabel 5.1: Verworven vegetatietypen. 

 

 
335 RHCL, archief Staatsbosbeheer Houtvesterij Maastricht (07. F 13), inv. nrs. 134-138; archief 
Staatsbosbeheer, consulentschap Limburg (07.F 14), inv.nr. 185. 
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Hoeveel gronden er verworven zijn in 1964 en 1965 is niet bekend. Deze cijfers zijn wel bekend uit de 
periode van 1966 tot 1982 (figuur 5.5). Het gaat hierbij enkel om aankopen en ruilingen en niet om 
giften van gronden of onteigeningen. De verworven percelen vielen veelal onder de gemeente Melick 
en Herkenbosch en niet onder de gemeente Vlodrop, daar de verworven gronden van Staatsbosbeheer 
buiten de Meinweg lagen.336 
 
Opvallend is dat de verworven percelen tussen 1966 en 1982 slechts van kleine oppervlakte zijn in 
vergelijking met de jaren ervoor, wellicht doordat een groot terrein reeds in eigendom was. De 
vegetatietypen die werden verworven, waren voornamelijk bosgronden met houtopstanden en 
heiden.337 

 
Figuur 5.5: Verworven hectares tussen 1966 en 1982. 

Verschillende onteigeningen hebben ervoor gezorgd dat het areaal aan eigendom bij Staatsbosbeheer 
steeg. Een voorbeeld was de onteigening van het Elfenmeer en een parkachtige bos. In 1966 was de 
heer Hubertus Godfriedus Bruekers eigenaar van het Elfenmeer en omgeving dat een grootte had van 
meer dan 25 hectare. Deze gronden werden gezien als een belangrijk en interessant gebied om op te 
nemen als kern van het natuurgebied. Het gebied was een enclave tussen gronden van 
Staatsbosbeheer en is meerdere malen bijna verloren gegaan, eerst door de invloed van de Duitsers 
en later door de ruilverkaveling. In het Elfenmeer werd voorheen gezwommen, maar dit was niet meer 
mogelijk toen deze percelen in eigendom kwamen van Staatsbosbeheer. Dit proces liep echter niet 
vlekkeloos. Staatsbosbeheer deed een bod van f. 81.000,- voor het gehele eigendom van de heer 
Bruekers. Hij accepteerde dit bod niet omdat dit naar zijn inziens veel te laag was. Daarop wilde hij de 
percelen met het Elfenmeer en het parkachtige bos met onder andere kerstsparren, populieren, 
berken, acacia’s, Corsicaanse dennen en cipressen verkopen voor f. 439.900,-. Op 12 juni 1969 werd 
bepaald door de arrondissementsrechtbank Roermond in de zaak van de burgemeester van Melick en 
Herkenbosch tegen Hubertus Godfriedus Bruekers dat de percelen onteigend werden en dat daar 
tegenover een totaal bedrag van f. 289.810,- betaald moest worden aan de heer Bruekers.338 
 
 

 
336 RHCL, archief Provinciale directie Staatsbosbeheer (07. F 17), inv. nr. 322. 
337 Ibidem. 
338 RHCL, archief Provinciale directie Staatsbosbeheer (07. F 17), inv. nr. 321. 
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In 1978 was er sprake van om in het voormalige klooster Sint Ludwig net buiten het onderzoeksgebied 
het nationale politieopleidingsinstituut te vestigen, tot onvrede van Staatsbosbeheer. De 
voorgenomen activiteiten rond het voormalige klooster zouden in strijd zijn met de realisatie van het 
Nationale Park. Er zouden namelijk gebouwen worden uitgebreid, schietbanen zouden aangelegd gaan 
worden en er zou veel wegverkeer zijn in een stiltegebied. Uiteindelijk is het voormalige 
kloostercomplex niet omgevormd tot politieopleidingsinstituut, maar is er een hindoeïstisch 
meditatiecentrum gekomen. Nadat duidelijk werd dat het complex niet omgevormd zou worden tot 
politieopleidingsinstituut, zijn de gronden die eigendom waren van het voormalige klooster 
overgedragen aan Staatsbosbeheer. Deze hadden een gezamenlijke grootte van meer dan 84 hectare 
en bestonden uit bossen, bouwlanden en weilanden.339 
 

Flora en fauna in de jaren ’40, ’50 en ’60 van de 20ste eeuw 
Er zijn twee historische bronnen die inzichten geven in het historische biotische bestand sinds 
Staatsbosbeheer gronden op de Meinweg ging kopen. Deze zijn het rapport van de heer Sissingh uit 
1942 en de uittreksels van de dagboeken van de reservaatbewaker J.G. Tullemans. Tussen 1958 en 
1966 heeft hij vrijwel dagelijks bijgehouden welke diersoorten hij zag, in welke hoedanigheid deze 
waren en in welke aantallen. Daarnaast beschreef hij welke bijzonderheden hij aantrof. Dit konden het 
aantreffen van strikken zijn, maar ook overlast veroorzaakt door brommer rijdende jongeren. 
Opvallend is de beschrijving van een kampeerbezoek van een ‘hoge vorst’ uit Den Haag op 16 augustus 
1958. 
 
De provinciale directeur van Staatsbosbeheer, de heer Sissingh, maakte in 1942 een planten-
sociologische beschrijving van de Meinweg. Dit is het oudste document van Staatsbosbeheer 
betreffende de Meinweg. De heer Sissingh kenmerkt het terrein als een sterk geaccidenteerd terrein 
ten oosten van station Herkenbosch tegen de Duitse grens aan. Het landschap is beschreven als 
heuvelachtig waarin ook enige vennen aanwezig zijn. De vegetatie bestaat op de hogere delen uit 
heideachtige soorten waartussen struiken te vinden zijn van verschillende variëteiten. 
Noemenswaardig is de vermelding van de eikenstrubben waarin nog veelal Wintereik (Quercus 
petraea) aanwezig is. Naast deze Wintereiken heeft de heer Sissingh verschillende oude bosplanten 
waargenomen, zoals de Valse salie (Teucrium scorodonia), Dalkruid (Maianthemum bifolium) en 
Duinsalomonszegel (Polygonatum odoratum). In totaal worden elf soorten die thuis zijn in het 
Wintereiken-Berkenbos enkel onder de eikenstrubben waargenomen, waarmee gezegd kan worden 
dat deze relicten naast historische waarde ook een botanische waarde hebben. De plantensoorten die 
in de vennen waarneembaar waren, behoorden tot het Zeggen-gezelschap. Aan de randen van de 
vennen waren verschillende veenmossen te vinden, waarbij de randen van de vennen in verlanding 
raakten door planten als de Wilde gagel (Myrica gale), Geoorde wilg (Salix aurita) en de Zachte berk 
(Betula pubescens). Op de heidevelden waren ook enkele planten te vinden die behoren tot het 
Dopheide-gezelschap, zoals de Dopheide (Erica cinerea), Veenbies (Trichophorum germanicum) en 
Beenbreek (Narthecium ossifragum). Ook werden op enkele plekken verschillende Zonnedauw-
soorten waargenomen. Deze waren met name waarneembaar op plekken waar recentelijk geplagd 
was. De heer Sissingh meende dat door de bijzondere botanische en planten-sociologische soorten de 
Meinweg van grote wetenschappelijke waarde was, waardoor het gewenst was het gebied veilig te 
stellen.340 
 
Blijkens de verslagen van J.G. Tullemans werden in het Meinweggebied vanaf 1958 vele diersoorten 
met enige regelmaat waargenomen. Het meest karakteristieke dier dat met enige regelmaat gespot 
werd, was de Adder (Vipera berus). De Meinweg is nog steeds het enige gebied in Zuid-Nederland waar 
de Adder aangetroffen kan worden. Deze giftige slang is naar alle waarschijnlijkheid terecht gekomen 
in het gebied doordat paters van het voormalige franciscanenklooster Sint-Ludwig, net buiten het 

 
339 RHCL, archief Provinciale directie Staatsbosbeheer (07. F 17), inv. nr. 322. 
340 RHCL, archief Staatsbosbeheer Houtvesterij Maastricht 1941-1956 (07. F 13), inv. nr. 1. 



 

103 
 

onderzoeksgebied, Adders meenamen uit Zuid-Europa. De Meinweg bleek een geschikt habitat en 
daarom zijn deze dieren nog steeds een kenmerk van het gebied.341 Op 28 maart 1958 deed 
reservaatbewaker J.G. Tullemans uit Herkenbosch de eerste Adderwaarneming van het jaar op een 
pad nabij de Duitse grens. In de maanden erna werden nog verschillende keren Adders gespot, meestal 
alleen. Deze reptielen werden meermaals rustend aangetroffen op een hoger gelegen heuvel. Ook in 
de jaren erna werd de Adder regelmatig aangetroffen. De meeste waarnemingen vonden plaats in de 
maand juli, waar de koudbloedige dieren meestal ’s ochtends of ’s avonds werden aangetroffen op 
een zandpad waar zij zich opwarmden. De vindplek was vaak in de nabijheid van een van de vennen.342 
Dit aanwezigheid van de Adder nabij de vennen was niet altijd zonder gevaar. Meerdere malen zijn 
jonge kinderen gebeten door Adders nabij het Elfenmeer. Een voorbeeld is de beet van een jongetje 
van drie in augustus 1968 die nabij het ven aan het voetballen was met zijn vader op blote voeten. Het 
jongetje raakte in levensgevaar, maar het kind werd in het ziekenhuis van Roermond verzorgd en 
daardoor kon het na twee weken het ziekenhuis verlaten. Als gevolg daarvan zijn door de boswachters 
borden geplaatst die wijzen op het gevaar van Adders.343 Naast Adders waren en zijn er nog enkele 
andere reptielen die met regelmaat gespot werden. Dit waren de Hazelworm (Anguis fragilis), de 
Zandhagedis (Lacerta agilis) en de Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara).344 

 
Naast reptielen werden ook regelmatig diverse vogels waargenomen door J.G. Tullemans. In 1958 zijn 
door de reservaatbewaker 40 verschillende vogelsoorten waargenomen (tabel 5.2). Naast de in tabel 
5.2 opgenomen vogelsoorten, kunnen in andere jaren dat J.G. Tullemans zijn waarnemingen heeft 
opgeschreven andere soorten op de Meinweg zijn gezien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
341 Heinen, 2015. 
342 RHCL, archief Staatsbosbeheer-Consulentschap Limburg 1957-1966 (07. F 14), inv. nr. 44. 
343 De Waarheid, 1968. 
344 RHCL, archief Staatsbosbeheer-Consulentschap Limburg 1957-1966 (07. F 14), inv. nr. 44. 



 

104 
 

Vogelsoort Aantal 

Klapekster (Lanius excubitor) 1 

Houtsnip (Scolopax rusticola) 9 

Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) 7 

Grote bonte specht (Dendrocopos major) 3 

Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) 10 

Koolmees (Parus major) 37 

Kuifmees (Lophophanus cristatus) 2 

Fazant (Phasianus colchicus) 145 

Wulp (Numenius arquata) 1 

Blauwe reiger (Ardea cinerea) 2 

Zwarte specht (Dryocopus martinus) 2 

Winterkoning (Nannus troglodytes) 1 

Korhoen (Tetrao tetrix) 4 

Kraanvogel (Grus grus) 141 

Boerenzwaluw (Hirundo rustica) 1 

Blauwborst (Luscinia svecica) 1 

Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) 15 

Witte kwikstaart (Motacilla alba) 1 

Kievit (Vanellus vanellus) 212 

Wilde eend (Anas platyrhynchos) 39 

Dodaars (Tachybaptus ruficollis) 2 

Zomertaling (Spatula querquedula) 10 

Staartmees (Aegithalos caudatus) 2 

Grauwe klauwier (Lanius collurio) 2 

Ransuil (Asio otus) 2 

Buizerd (Buteo buteo) 2 

Roodborst (Erithacus rubecula) 2 

Patrijs (Perdix perdix) 18 

Steenuil (Athene vidalii) 3 

Sperwer (Accipiter nisus) 1 

Houtduif (Columba palumbus) 91 

Zanglijster (Turdus philomenos) 60 

Gele kwikstaart (Motacilla flava) 1 

Waterhoen (Gallinula chloropus) 2 

Gaai (Garrulus glandarius) 50 

Merel (Turdus merula) 3 

Putter (Carduelis carduelis) 1 

Witgat (Tringa ochropus) 1 

Pijlstaart (Anas acuta) 1 

Grauwe gans (Anser anser) 25 
Tabel 5.2: Waargenomen vogelsoorten en aantallen in 1958 door J.G. Tullemans. 

Naast de waargenomen reptielen en vogels, zijn in de dagboeken van J.G. Tullemans verschillende 
waarnemingen te zien van zoogdieren (tabel 5.3). Daarin is ook de enige waarneming van de Edelhert 
beschreven. Opvallend is de hoeveelheid levenloze Konijnen, Hazen en Reeën die hij aantreft als gevolg 
van stroperij. Enkele keren ziet hij ook stropers aan het werk, maar deze heeft hij bijna nooit kunnen 
oppakken.345 Zelf bejaagde de heer Tullemans Konijnen en Hazen en voerde hij in de wintermaanden 
de vogels bij met zaden en bollen en de zwijnen met spek van de slager. 

 
345 Ibidem. 
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Zoogdieren 

Haas (Lepus europaeus) 

Konijn (Oryctolagus cuniculus) 

Ree (Cervus capreolus) 

Wild zwijn (Sus scrofa) 

Vos (Vulpes vulpes) 

Grote bosmuis (Apodemus flavicollis) 

Edelhert (Cervus elaphus) (enige waarneming uit 1964) 

Egel (Erinaceus europaeus) 

Bunzing (Mustela putorius) 

Eekhoorn (Sciurus vulgaris) 

Das (Meles meles) 
Tabel 5.3: Waargenomen zoogdieren door J.G. Tullemans. 

Bescherming van het natuurgebied 
Eind jaren ’60 is een groot deel van de Meinweg aangewezen als natuurreservaat en daarmee heeft 
het gebied een bijzondere bescherming die wettelijk is vastgelegd en waardoor bepaalde activiteiten 
vaak niet zijn toegestaan, zoals intensieve landbouw of bebouwing. Dit natuurreservaat kan gezien 
worden als de voorloper van het Natura 2000-gebied. In 1968 is voor dit gebied een beheersplan 
opgesteld waarin is beschreven wat de doelstelling van het gebied is en wat de planning is om dit op 
termijn te behalen. De voornaamste doelen van het natuurreservaat was het in stand houden van het 
milieu van de verschillende plantengemeenschappen, het beschermen en het tot ontwikkeling 
brengen van de stand van de aanwezige diersoorten, het bevorderen van de natuurlijke rijkdommen 
van het reservaat, het behouden van geologische, geomorfologische en landschappelijk waardevolle 
elementen van het reservaat en het bieden van rustige dagrecreatie voor het publiek voor zover niet 
schadelijk voor de eerder genoemde punten. Beheersmaatregelen die bij deze doelstellingen hoorden, 
waren het periodiek maaien of branden van de heide, het zodanig dunnen van bomen dat er een 
variërend bos ontstaat en het verwijderen van exoten uit het plantenbestand. Ook zijn borden bij de 
wandelpaden geplaatst die erop wijzen dat men moet oppassen voor Adders en dat men op de wegen 
moet blijven.346 
 
In 1985 zijn gesprekken gevoerd tussen de Gedeputeerde Staten van Limburg en de voorzitter van de 
Voorlopige Commissie Nationale Parken (VCNP). Er waren plannen om in Limburg een nieuw gebied 
toe te voegen aan de lijst van Nationale Parken. Voor het predicaat ‘Nationaal Park’ kwamen in Limburg 
landgoed De Hamert in Bergen van het Limburgs Landschap en de Meinweg in aanmerking. Beide 
beherende organisaties werden gevraagd een beheersplan en een integraal beheersvisie op te stellen 
voor de Commissie. Staatsbosbeheer reageerde op het bericht van de VCNP met de benodigde 
documenten en de opmerking dat het gebied als zeer rustig te kenmerken was in vergelijking met 
andere natuurreservaten van Staatsbosbeheer. Het gebied scheen een lokale functie te hebben en 
werd met name gebruikt door de lokale bevolking. Aangezien de Meinweg niet volledig in eigendom 
was van Staatsbosbeheer, werd door de gemeente Melick en Herkenbosch een commissie opgesteld 
waardoor het beheer van het gebied een samenhang zou krijgen. In deze commissie hebben onder 
andere verschillende particuliere eigenaren, Staatsbosbeheer, de gemeenten en ProRail plaats 
genomen, waardoor het beheer op elkaar afgesteld kon worden. Toen deze commissie door de 
Minister was goed gekeurd, kreeg de Meinweg de status van ‘Nationaal Park in oprichting’.347 
 

 
346 RHCL, archief Provinciale directie Staatsbosbeheer (07. F 17), stukken betreffende de aanwijzing als 
nationaal park 1984-1988, inv. nr. 333. 
347 Ibidem. 
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Bijbehorend aan de procedure tot benoeming van ‘Nationaal Park’, was het om bepaalde 
voorzieningen te nemen. Zo kwam de wens om de recreatiedruk  te spreiden. Op enkele plaatsen was 
deze druk te hoog, zoals bij het Elfenmeer. Door de gewenste komst van een bezoekerscentrum 
konden de recreanten voorzien worden van informatie over het gebied. Ook moest een definitieve 
grens worden vastgesteld van het gebied. Gekozen werd om de landbouwgebieden en gebieden met 
bebouwing niet mee te nemen in het gebied, daar deze niet aan zouden sluiten op de doeleinden. Het 
gehele bos- en heidegebied in en rondom het onderzoeksgebied werd meegenomen, alsmede het 
gebied genaamd ‘de Vogelkooi’, ‘het Herkenbosscher Ven’ en het daar westelijk van gelegen bosgebied 
richting Roermond. Deze begrenzing is op het aanwezige vegetatietype bepaald en heeft dus geen 
historische begrenzing aangehouden (figuur 5.6).348 

 
Figuur 5.6: Begrenzing van het Nationaal Park de Meinweg. 

Na enige berichtgeving over en weer tussen de VCNP en de commissie van eigenaren is in 1993 het 
definitieve beheersplan van het potentiële Nationale Park uitgebracht, waarna het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de benoeming van de Meinweg als Nationale Park goedkeurde 
op 1 juni 1995.349 In 2005 is een nieuw beheersplan gekomen, waarin nieuwe doelstellingen zijn 
geformuleerd. Op het gebied van natuur, landschap en landschapshistorie was er het doel om de 
Meinweg te behouden als kerngebied in een groter complex van verbindingen tussen Limburg en 
Duitsland. Daarnaast zouden de kenmerken van de Meinweg behouden en ontwikkeld worden die 
ervoor hebben gezorgd dat de Meinweg het natuurlijke landschap heeft gegeven. Hiermee werden de 
breuklijnen en terrassen bedoeld. Tenslotte zouden de verschillende natuurlijke, landschappelijke en 
landschapshistorische kenmerken behouden en ontwikkeld worden.350 Op welke manier dit precies 
zou gebeuren en met welke beheersmaatregelen, is niet benoemd. 

 
348 Ibidem. 
349 Van de Klundert, z.d. 
350 Van Seggelen, 2007. p. 143. 



 

107 
 

 
Naast de bescherming die de status ‘Nationaal Park’ met zich meeneemt, heeft de Meinweg ook de 
status van Natura 2000-gebied. Een Natura 2000-gebied is onderdeel van een breed Europees netwerk 
waarin flora en fauna van bijzondere betekenis wordt beschermd. Doordat de Meinweg een Natura 
2000-gebied is, is het verplicht een Natura 2000-plan op te stellen waarin het beheer beschreven is. 
Het initiatief hierin komt van de provincie en wordt gemaakt in samenspraak met de 
belanghebbenden, zoals de grondeigenaren, de gemeenten en de waterschappen. De juridische 
bescherming van de Meinweg is geborgen door de Wet natuurbescherming, waarin de Habitat- en 
Vogelrichtlijnen zijn beschreven.351 De grenzen van het Natura 2000-gebied zijn bepaald door middel 
van de aanwezigheid van natuurlijke grenzen, landsgrenzen en de aanwezigheid van bepaalde 
habitattypen (figuur 5.7). De begrenzing loopt voor een gedeelte samen met de begrenzing van het 
Nationale Park De Meinweg, maar is iets kleiner. Het Nationale Park is namelijk 2055 hectare groot en 
het Natura 2000-gebied 1822 hectare.352 Deze oppervlakten zijn relatief groot in vergelijking met het 
onderzoeksgebied. De oppervlakte van de zes aan de gemeenten toegewezen gronden bedraagt 
namelijk 1118 hectare en 58 are. 
 
Doordat de Meinweg een Natura 2000-gebied is, zijn er bepaalde dier- en plantsoorten die beschermd 
moeten worden. Voor de Meinweg zijn dit de Drijvende waterweegbree (Luronium natans), Gaffellibel 
(Ophiogomphus cecilia), de Kamsalamander (Triturus cristatus) en de Beekprik (Lampetra planeri).353 
Daarnaast zijn ook diverse habitattypen aangewezen om in stand te houden. Dit zijn veenbossen 
(H91D0), vochtige alluviale bossen (H91E0C) en heideveentjes (H7110B).354 Binnen de provincie 
Limburg gelden alle Natura 2000-gebieden onder de Goudgroene natuurzone. De Goudgroene 
natuurzone is een verbinding tussen diverse natuurgebieden. Daarnaast zijn Goudgroene gebieden 
aangewezen locaties waar het mogelijk is om het natuurareaal uit te breiden door het omzetten van 
landbouwgebieden in natuurterreinen.355 

 
351 Provincie Limburg, 2019. p. 7. 
352 Provincie Limburg, 2019. p. 13. 
353 Provincie Limburg, 2019. p. 17. 
354 Provincie Limburg, 2019. p. 38. 
355 Provincie Limburg, 2019. p. 19. 
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Figuur 5.7: Begrenzing van het Natura 2000-gebied van de Meinweg. 

Flora en fauna 
Sinds dat Staatsbosbeheer percelen op de Meinweg begon te verwerven, heeft het de boswachters en 
reservaatbewakers opdracht gegeven om dagelijks te inventariseren wat voor bijzonderheden er voor 
kwamen in het gebied en welke dieren ze zagen. Ook is bijgehouden in de financiële rapporten en 
jaarverslagen wat bijzondere uitgaven waren. Deze notities geven inzichten in het historische beheer 
en de ontwikkelingen van de Meinweg. 
 
Opvallend in de jaren ’50 was de start van een boomkwekerij door Staatsbosbeheer. In het jaarverslag 
van 1953 is genoteerd dat er een grote aankoop van eikels is geweest, daar deze gezaaid zouden 
worden om later in het bos te planten. Staatsbosbeheer wilde namelijk kunnen voorzien in een deel 
van de behoefte van plantmateriaal. Deze boomkwekerij is opgestart in 1953. Daarnaast waren er 
regelmatig kosten voor het ruimen van hout, ontstaan na een bosbrand. Eén jaar later, in 1954, waren 
er geen bijzondere kosten of opbrengsten. Het is noemenswaardig dat een deel van de opbrengsten 
afkomstig was uit de verkoop van heide voor het binden van bezems en borstels.356 In 1958 heeft 
Staatsbosbeheer een grote aankoop van 3500 zaden en zaailingen van Wintereiken (Quercus petraea) 
gedaan. In 1959 viel het op dat er een opmerkelijke en onverklaarbare toename te zien was van de 
Korhoender (Tetrao tetrix). De populatie van deze vogel verdubbelde van zes naar twaalf individuen.  
 
In het begin van de jaren ’60 zijn grote acties geweest tegen stroperijen. Zo zijn in 1960 150 
reeënstrikken en 200 hazenstrikken verwijderd.357 De wildstand had namelijk zichtbaar te lijden onder 
de stroperijen. De toename van stropersactiviteiten was ook terug te zien in het aantal overtredingen 

 
356 RHCL, archief Staatsbosbeheer Houtvesterij Maastricht 1941-1956 (07 F. 13), inv. nr. 97. 
357 RHCL, archief Staatsbosbeheer-Consulentschap Limburg 1957-1966 (07 F. 14), inv. nr. 33. 



 

109 
 

die geconstateerd werden door de boswachters en reservaatbewakers.358 Opvallend is de waarneming 
van twee Edelherten (Cervus elaphus) op de Meinweg op 22 oktober 1964. Dit is de enige waarneming 
die beschreven is van deze diersoort. Het zou zijn gegaan om een mannelijk dier dat ook door naburige 
Duitse jagers was gezien en dat afkomstig was uit het Duitse grensgebied. Bij het mannelijke hert liep 
een hinde mee. Naar alle waarschijnlijk was de hinde een ontsnapt exemplaar uit een hertenkamp 
nabij Swalmen.359  
 
Vanaf het midden van de jaren ’60 was het een moeilijke tijd voor de bosbouwsector. De regering 
legde namelijk Staatsbosbeheer een bestedingsbeperking op met een personeelsstop als gevolg. Ook 
door de industrialisering waren er minder mensen werkzaam in de landbouw- en bosbouwsector, 
mede doordat er veel banen waren in de fabrieken. Daarnaast was de verkoop van mijnhout moeilijker 
geworden door het staken van de mijnwerkzaamheden. Dit alles, inclusief een grote brand van 120 
hectare aan heide, bos en struwelen in 1969, zorgde ervoor dat de kwaliteit van het bos achteruit 
ging.360 Bovenop deze antropogene factoren, verslechterde de kwaliteit van het bos ook door de 
Dennenscheerder (Tomicus piniperda). Deze kever maakte gangen in de bast in verslechterde 
dennenopstanden, waardoor het hout van de bomen aangetast werd.361 De jaren ’60 werden 
bosbouwkundig gekenmerkt door tegenslagen. 
 
De jaren ’70 waren betere tijden voor het Meinweggebied. Door publiciteit in de media bleek er een 
toename te zijn van politieke en maatschappelijke bewustzijn voor natuurbescherming, wat in deze 
jaren zijn effect had door middel van financiële bijdragen, zoals de Beschikking Bosbijdragen en 
Natuurbijdragen.362 De vooruitgang op het gebied van natuurbehoud liet zich ook merken in het 
ontstaan van diverse samenwerkingsverbanden waardoor verschillende beheersplannen op elkaar 
afgestemd konden worden. Toch blijkt dat door een overvloed aan administratieve werkzaamheden 
de veldwerkzaamheden minder goed uitgevoerd konden worden. Als gevolg daarvan is geïnvesteerd 
in het personeelsbestand, waardoor de veldwerkzaamheden beter uitgevoerd konden worden. Dit was 
ook nodig, omdat enkele zomers in de jaren ’70 uitzonderlijk droog waren, waardoor een daling te zien 
was van de grondwaterstand. Ook was de droge zomer van 1976 fataal voor delen van de Meinweg 
met jonge beplanting en waterrijke vegetaties.363 Naast droge zomers, werd de Meinweg in 1972 
geteisterd door een Noordwesterstorm in de nacht van 11 op 12 november waarbij 250 bomen 
omvielen. Daarnaast was de konijnenstand van de Meinweg drastisch gedaald door een combinatie 
van een te hoge afschot van 600 Konijnen en de dodelijke schimmel myxomatose.364 Myxomatose is 
een virus onder Konijnen die vaak verspreid wordt door middel van muggenprikken. Na een infectie 
krijgt het Konijn verschillende zwellingen, waardoor het dier longontsteking krijgt en sterft.365 Dit virus 
zorgde ervoor dat in verschillende jaren de konijnenstand drastisch kon dalen. 
 
In de jaren ’80 heeft Staatsbosbeheer op de Meinweg een begrazingsexperiment uitgevoerd, waarbij 
het doel was om een methode van vegetatiebeheer te ontwikkelen waardoor een zo hoog mogelijke 
graad van zelfregulatie van het gebied kon ontstaan. In 1987 werd door de Tweede Kamer de begrazing 
in bossen ter discussie gesteld bij de behandeling van het meerjarenplan voor de bosbouw. Echter, 
geen resultaten konden getoond worden, waardoor een voorstel tot een begrazingsexperiment is 
uitgewerkt. Allereerst werd op de Veluwe gekeken naar een locatie, maar daar was te veel weerstand, 

 
358 RHCL, archief maandrapporten van de reservaatbewaker 1967-1972 (07. F 17), inv. nr. 328. 
359 RHCL, archief Staatsbosbeheer-Consulentschap Limburg 1957-1966 (07. F 14), inv. nr. 188. 
360 RHCL, archief van de jaarverslagen aan de directeur van Staatsbosbeheer (07. F 17), inv. nr. 12. 
361 Wageningen University & Research, z.d. 
362 RHCL, archief van de jaarverslagen aan de directeur van Staatsbosbeheer (07. F 17), inv. nr. 13. 
363 Ibidem. 
364 RHCL, archief Provinciale directie Limburg van Staatsbosbeheer en Hoofd Terreinbeheer in Limburg 1954-
1988 (07. F 17), inv. nr. 329. 
365 LICG, 2022. 



 

110 
 

daar men bang was voor schade aan de bosopstanden. Vervolgens werd gekeken naar de 
mogelijkheden voor het begrazingsexperiment op de Meinweg, omdat dit een Nationaal Park in 
oprichting was. Zodoende werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het 
begrazingsexperiment met voornamelijk paarden en runderen, maar ook met het Edelhert en Wisent. 
Begrazing met schapen was inmiddels al een bekende beheersmaatregel, maar dat was begrazing met 
paarden en runderen nog niet. Het specifieke doel van het experiment was om in grote 
natuurgebieden een grote variatie aan bos en heide te krijgen, naar het model van het Engelse New 
Forest. Daarnaast was bosontwikkeling een belangrijk punt in het experiment, wat waarschijnlijk een 
neergang van de productiebossen zou betekenen. Het begrazingsexperiment zou dus ook alleen plaats 
vinden in de gebieden met heide en bos waar geen houtproductie plaatsvond. Het zou dus niet plaats 
vinden op de aaneengesloten landbouwgebieden (figuur 5.8).366 
 
Het experiment is nooit in de praktijk gebracht, daar het in strijd zou zijn met de reguliere 
beheersmaatregelen. Het zou immers niet meer toegestaan zijn om het gebied te beheren door middel 
van ingrepen in de vegetatie of het kappen van de houtopstanden. Daarnaast zouden de grazers niet 
bijgevoederd mogen worden, mocht slechts sporadisch veterinaire zorg worden toegepast en mocht 
geen drinkwater ter beschikking worden gesteld. Ook waren er enkele fysieke hindernissen die het 
experiment zouden bemoeilijken. Binnen het gebied waren diverse percelen van particuliere 
eigenaren die aangekocht zouden moeten worden. Het experiment was namelijk niet uit te voeren als 
elke eigenaar die niet mee wilde werken een veeraster om zijn perceel moest aanleggen. Daarnaast 
zou dit de reguliere stand van de aanwezige Reeën en Wilde zwijnen blokkeren. De recreanten in het 
gebied zouden ook moeten aanpassen aan de grote grazers. Zo zouden ze voorlichting moeten krijgen, 
zouden zij hun honden niet meer los mogen laten en waren de rasters in de vorm van veeroosters en 
hoge hekken niet aantrekkelijk voor het landschap. Bovendien zou de veiligheid niet meer op dezelfde 
wijze als voorheen gegarandeerd kunnen worden, waardoor onder andere het begrazingsexperiment 
niet is uitgevoerd op de Meinweg.367 

 
Figuur 5.8: Afgerasterd gebied van het begrazingsexperiment. 

 
366 RHCL, archief Provinciale directie Limburg van Staatsbosbeheer (07. F 17), inv. nr. 330. 
367 Ibidem. 
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Huidig beheer 
Doordat de Meinweg voor het grootste deel in eigendom is van Staatsbosbeheer, beheert deze 
terreinbeherende organisatie het grootste deel ook, behalve enkele landbouwpercelen die in pacht 
zijn uitgegeven. Hoe het gebied beheert wordt, is beschreven in de diverse beheersplannen van 
Staatsbosbeheer. Omdat de Meinweg een Natura 2000-gebied is, is ook een Natura 2000-beheersplan 
opgesteld. Hierdoor wordt duidelijk hoe het huidige beheer van het gebied er uit ziet. Bovendien geven 
deze plannen inzichten in hoe met het landschappelijk erfgoed wordt omgegaan. 
 
De diverse vegetatietypen op de Meinweg worden conform de Wet natuurbescherming beheerd door 
middel van diverse natuur- en beheersmaatregelen. Deze beschreven maatregelen zijn van reguliere 
en periodieke aard en kunnen daarmee in de praktijk afwijken in uitzonderlijke gevallen.368 
 
De graslanden worden in de Meinweg jaarrond begraasd en waar geen grazers komen worden deze 
graslanden gemaaid. Door deze vormen van beheer gaan de graslanden niet overwoekeren en ontstaat 
er een gevarieerd soortenbestand wat het niveau van de leefomgeving verbetert. Doordat machinaal 
beheer slechts sporadisch plaats vindt, wordt verstoring van de omgeving zo laag mogelijk 
gehouden.369 
 
De Meinweg heeft een groot areaal aan bosoppervlak. Het beheer van deze bossen gebeurd op 
dezelfde manier als waarop de landschapselementen beheerd worden. Daarbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen naaldbossen, loofbossen of gemengde bossen. Beheersmaatregelen die 
in de bossen binnen het Natura 2000-begrenzing plaats vinden, zijn onder andere aanplantingen, 
kapwerkzaamheden, het plaatsen van rasters en het dunnen van houtopstanden. Aanplant wordt 
enkel met inheemse soorten gedaan. Exoten zoals de Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaanse 
vogelkers (Prunus serotina) en Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) worden structureel 
verwijderd. Daarnaast houden de verschillende eigenaren rekening met de kap van de houtopstanden 
in het kader van verstoring voor flora en fauna.370 
 
De vennen die gesitueerd zijn op de Meinweg dienen beheerd te worden zodat deze niet verlanden of 
dichtgroeien. Om dit te voorkomen wordt periodiek de sliblaag verwijderd, worden de Gagelstruwelen 
gesnoeid en worden de randen van het water vrijgehouden van overmatige begroeiing. Met deze 
beheersmaatregelen wordt dit kenmerkende natuurtype in stand gehouden, wat resulteert in de 
aanwezigheid van diverse doelsoorten van de Meinweg, zoals de Kamsalamander en de Drijvende 
waterweegbree.371 
 
De heide is een oud natuurtype en dient ook beheerd te worden, omdat zonder beheer soorten die 
goed groeien door de neerslag van stikstof anders de overhand zouden nemen. Om ervoor te zorgen 
dat begroeiing als grassen en bomen niet de heide verdringen, wordt de heide begraasd met diverse 
grazers. Door het gebruik van verschillende soorten grazers worden verschillende planten begraasd, 
wat ervoor zorgt dat een variatie aan vegetatie ontstaat. Slechts sporadisch wordt de heide gemaaid 
en nog minder vaak wordt de heide geplagd, zodat de bodem verschraald.372 
 
Diverse kruidenrijke graslanden, akkerranden en agrarische gronden dienen ook beheerd te worden, 
zodat een juiste variatie aan planten gehandhaafd kan worden. Deze akkers worden beheerd door 
middel van periodieke bewerking van de grond, waarna de gronden ingezaaid worden met een 
kruidenrijk mengsel. Door deze planten periodiek, vaak zo’n twee keer per jaar, te maaien, ontstaat 

 
368 Provincie Limburg, 2019. 
369 Provincie Limburg, 2019. p. 130. 
370 Provincie Limburg, 2019. p. 131. 
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een gebied met diverse plantensoorten. Binnen het Natura 2000-gebied worden geen chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruikt.373 
 
De diverse landschapshistorische elementen, zoals de eerder genoemde grenzen van de verdeling, 
spoorlijn en loopgraven, worden op een zodanige manier beheerd dat de elementen behouden blijven. 
Per element verschilt de aanpak van beheer. Zo zal het bij de loopgraven en de spoorlijn nodig zijn om 
periodiek te elementen van opgaande vegetatie vrij te maken, zodat het zichtbaar blijft. De grenzen 
van de verdeling zullen in tact gehouden blijven dankzij het open houden van de paden. In de meeste 
gevallen voldoet het periodiek weghalen van vegetatie voor het behoud van de landschapshistorische 
elementen.374 
 
In 2012 is het boek ‘De biodiversiteit van Nationaal Park de Meinweg’ uitgekomen, waarin diverse 
flora- en faunawaarnemingen zijn opgenomen die gedaan zijn op de Meinweg tussen 1900 en 2012. 
Daarvoor zijn diverse bronnen gebruikt, zoals artikelen, landelijke soortenbanken en 
excursieverslagen. Door middel van dit naslagwerk, kan bekeken worden of er diersoorten zijn die door 
J.G. Tullemans in de jaren ’50 en ’60 zijn waargenomen welke nu niet meer voorkomen op de Meinweg. 
Ter toelichting is gekeken naar of de in 1958 waargenomen soorten nog steeds voorkomen in het 
gebied. Van elke soort is bijgehouden in welke periode deze voorkwam. Van de genoemde reptielen 
zijn alle diersoorten aanwezig op de Meinweg. Bij de vogelsoorten zijn er twee die niet meer 
voorkomen op de Meinweg, namelijk de Korhoen en de Pijlstaart.375 De Korhoen is bijna uitgestorven 
in Nederland en is alleen nog aanwezig op de Sallandse Heuvelrug. In de eerste helft van de 20ste eeuw 
was deze vogelsoort nog in relatief grote getallen aanwezig in natuurgebieden met heide, vennen en 
akkerland. Door verlies van habitat aan landbouwgronden is deze soort nagenoeg verdwenen in 
Nederland.376 De Pijlstaart is ook een vogelsoort die niet meer te zien is op de Meinweg. In de tweede 
helft van de 20ste eeuw waren de aantallen van deze soort aan het afnemen, maar langzamerhand 
stijgen de aantallen van deze soort in Nederland.377 Het zoogdier dat niet meer is waargenomen, is het 
Edelhert. De waarneming van de twee Edelherten in 1964 is dus de enige waarneming die gedaan is 
van deze diersoort. 
 

5.5 Conclusie 
 
Op de Meinweg is een aantal kenmerkende landschapshistorische relicten zichtbaar in het landschap 
waarvan de oudste relicten, op een aantal fysisch-geografische relicten na, hun oorsprong hebben bij 
de verdeling van de Meinweg in 1822. Deze oudste relicten zijn de grenzen van de verdeling en de 
eikenstrubben. Na deze oudste landschapshistorische relicten zijn verschillende relicten toegevoegd 
aan het landschap, waarvan de laatst aangebrachte relict het waterpompstation uit 1955 is. Door 
middel van een tijdlijn is overzichtelijk gemaakt welke relicten in kaart zijn gebracht en in welke fasen 
deze ontwikkeld zijn. De relicten die in de eerste helft van de 19de eeuw zijn ontstaan, zijn met name 
het gevolg van agrarische ontwikkelingen. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw zijn de relicten 
ontstaan als gevolg van industriële, militaire en bewoningsinvloeden. 
 
Hoe de Meinweg te beleven is, is onderzocht in paragraaf 5.3. In kaart is gebracht welke recreatieve 
mogelijkheden er zijn. Daarbij zijn voor de verschillende recreanten routes in kaart gebracht, maar ook 
de voorzieningen. Wanneer gekeken wordt naar de informatieve voorzieningen over de 
landschapshistorische relicten van de Meinweg, dan valt op dat nauwelijks recreatieve voorzieningen 
zijn ontwikkeld vanuit de aanwezige relicten. Op een enkel informatiebord, een route om het 
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voormalige klooster Sint Ludwig en een brandwandeling na worden de historische ontwikkelingen 
beperkt toegelicht. Aanpassingen kunnen gedaan worden door het plaatsen van meer informatieve 
borden of het uitzetten van thematische wandelingen over het oorlogsverleden of de verdeling van 
1822 waarbij de aanwezige landschapshistorische relicten als vertrekpunt genomen kunnen worden 
om een breed scala aan onderwerpen aan te snijden. 
 
De Meinweg is beschermd dankzij diverse statussen. Dankzij deze positie is de bescherming en behoud 
van de aanwezige biotische factoren gewaarborgd. De beheersmaatregelen die genomen worden in 
het gebied, zijn met name gericht op het behoud van flora en fauna. De landschapshistorische relicten 
worden grotendeels beheerd door middel van het bijhouden van de aanwezige vegetatie. Het beheer 
van de relicten is daarmee gewaarborgd. Het behoud ervan is dat echter niet en de relicten kunnen bij 
enige wijziging van beheersplannen worden aangetast, wat negatieve gevolgen kan hebben voor het 
verhaal van de genese van het Meinweggebied. De erfgoedzorg van de Meinweg kan op een 
doelgerichte manier worden gecombineerd met het huidige beheer door middel van het creëren van 
bewustzijn bij de belanghebbenden van het gebied door het vervaardigen van informatie, bijvoorbeeld 
door de eerder genoemde informatieborden en thematische wandelingen.  
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6.1 Inleiding 
 
Het onderzoek naar de historische ontwikkelingen op de Meinweg vanaf 1822 draaide om de 
hoofdvraag ‘Welke soorten en fasen van ontginning, eigendom en beheer hebben plaats gevonden op 
de Meinweg, hoe zijn deze veranderingen te verklaren en hoe zijn ze terug te zien in het landschap?’ 
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn diverse deelvragen beantwoord. Op alle 
deelvragen en hoofdvraag wordt antwoord gegeven in dit hoofdstuk. Daarnaast zullen in de discussie 
de verschillende conclusies gewogen worden en zal bekeken worden waar beperkingen lagen in het 
onderzoek. Ten slotte zijn diverse aanbevelingen voor toekomstig onderzoek beschreven, evenals 
aanbevelingen voor beheer van de Meinweg gericht op behoud van de landschapshistorische relicten. 
 

6.2 Conclusies 
 
De elf verschillende deelvragen zijn onderverdeeld in vier verschillende thema’s. Deze zijn het 
landschap van de Meinweg vóór 1822, de verdeling, verkoop en ontginningen vanaf 1822, de niet-
agrarische invloeden op het landschap in de 19de en 20ste eeuw en het huidige landschap. Deze vier 
thema’s behandelen elk een deel van de hoofdvraag en daardoor vormen de antwoorden van de elf 
deelvragen gezamenlijk het antwoord op de hoofdvraag. 
 
De Meinweg maakte verschillende landschappelijke en bezitsrechtelijke ontwikkelingen mee. De 
landschappelijke factoren die een grote invloed op de Meinweg hebben gehad, waren tektonische en 
fluviatiele processen. Daarnaast is het gebied gebruikt door kerspelen die het gebied gebruikten voor 
verschillende doeleinden. Vanaf 1350 is bekend van welke partijen het bestuurlijke gezag over het 
gebied was. Bij de eerste vermelding was de Meinweg onderdeel van het land van Wassenberg. Vlak 
voor 1822 hadden de Fransen het bestuurlijk gezag van het gebied, waarna dit in handen kwam van 
het Koninkrijk der Nederland en Pruisen. In 1814 werd het gehele Meinweggebied opgesplitst in een 
Pruisisch deel en een Nederlands deel. 
 
De verdeling van de gemene gronden was ontstaan naar een plan gemaakt in 1807 en uitgevoerd in 
1822, ten behoeve van het wegwerken van gemeentelijke schulden. Doordat de gemeenten de 
gronden in eigendom kregen, konden zij deze verkopen. Elke gemeente kreeg een stuk grond van een 
gelijke oppervlakte. De meeste gemeenten verkochten de gronden door middel van openbare 
verkopen aan particulieren. In veel gevallen was dit aan akkerbouwers die vervolgens de gronden 
wilden ontginnen en bebossen. De eerste ontginning is te herleiden naar 1836. De ontginningen in de 
tweede helft van de 19de eeuw zijn te benoemen als keuterontginningen. Ontginningen in de eerste 
helft van de 20ste eeuw zijn kenmerkend voor boerenontginningen. Ook vonden verschillende 
bebossingen plaats, met name in deze eerste helft van de 20ste eeuw. Het gehucht ‘Meinweg’ en enkele 
langgevelhoeven zijn nederzettingen die behoren bij de ontginningen. 
 
De industriële ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden op de Meinweg na 1822, zijn de aanleg en 
gebruik van de spoorlijn de IJzeren Rijn in 1879 en de aanleg van de schachten van de Staatsmijn 
Beatrix in 1954. In 1944 is in het gebied de Maas-Rurstellung aangelegd, een defensieve linie tegen de 
geallieerden. Deze linie is een militaire ontwikkelingen. 
 
Het landschappelijk erfgoed dat in het huidige landschap zichtbaar is uit de periode na 1822, zijn de 
eikenstrubben, de IJzeren Rijn, de grenzen van de verdeling, de loopgraven, de bebouwing, het 
voormalige terrein van de Staatsmijn Beatrix, de percelering en de verschillende natuurtypen. Enkele 
relicten zoals de karrensporen en de breuklijnen zijn afkomstig uit de periode voor 1822. Dit erfgoed 
wordt beleefbaar gemaakt door middel van verschillende recreatieve voorzieningen, zoals wandel- en 
fietsroutes. Deze voorzieningen hebben niet de nadruk op de landschapsgenese, op een enkele 
wandelroute na. Dit kan doelgerichter worden aangepakt door middel van het zichtbaar beheren en 
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benutten van de landschappelijke relicten, waardoor deze elementen onder de aandacht komen. 
Recreatieve voorzieningen kunnen een grotere nadruk krijgen op het ontstaan van het gebied. 
 

Eindconclusie 
De genoemde hoofdvraag kan dankzij de verschillende deelvragen beantwoord worden. Op de 
Meinweg hebben verschillende fasen van ontginningen en bebossingen plaats gevonden, waarvan de 
oudste ontginning te herleiden is naar 1836, een aantal jaren nadat de gronden waren verdeeld aan 
de gemeenten en ze deze weer verkochten. Deze eerste ontginning gebeurde op een perceel waar een 
particuliere eigenaar de grond met dennen beplantte. In de eerste helft van de 19de eeuw vonden enkel 
kleinschalige bebossingen van de heide plaats, verklaarbaar door de afwezigheid van nabije bewoning. 
In de tweede helft van de 19de eeuw werden de ontginningen en bebossingen grootschaliger, mede 
door de eerste agrarische bewoners. De eerste helft van de 20ste eeuw werd gekenmerkt door een 
grotere toename van ontginningen en bebossingen, onder meer door werkverschaffing. Vanaf het eind 
van de eerste helft van de 20ste eeuw begon Staatsbosbeheer met het opkopen van percelen grond, 
waarop later natuurontwikkeling kon plaats vinden, evenals bebossingen. Het gebied werd vanaf de 
tweede helft van de 20ste eeuw op grotere schaal recreatief gebruikt. Het eigendom van 
Staatsbosbeheer groeide met name in de jaren ’50 en ’60, onder andere door onteigeningen en de 
overdracht van vijandige gronden. Staatsbosbeheer is nog steeds de grootste eigenaar van het 
onderzoeksgebied. Andere grote eigenaren zijn de gemeente Roerdalen, DSM en twee agrariërs op 
het Wolfsplateau. Verschillende landschappelijke relicten uit de tijd van de ontginningen na 1822 zijn 
te vinden, zoals de kenmerkende strokenverkaveling in het voormalige deel van Herkenbosch en 
Vlodrop. Andere relicten die herinneren aan de eerste ontginningen zijn de grenzen van de verdeling 
en de eikenstrubben. Latere relicten zijn de IJzeren Rijn, het terrein van de voormalige Staatsmijn 
Beatrix, verschillende bebouwingen en de loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog, elk herkenbaar 
door specifieke eigenschappen. Het beheer van het gebied is sinds de komst van Staatsbosbeheer 
minder gericht op de commerciële winst, maar op het behoud en beheer van de bijzondere factoren 
van het gebied. Landschappelijk erfgoed is daar ook een onderdeel van. 
 

6.3 Discussie 
 
Met dit onderzoek is getracht inzichten en informatie te geven over de verschillende menselijke 
ingrepen die hebben plaats gevonden op de Meinweg, met in het bijzonder de ontginningen vanaf 
1822. Verschillende processen hebben invloed gehad op hoe de Meinweg in 1822 eruit zag en hoe het 
gebied vanaf dat moment is ontwikkeld. Getracht is alle ontwikkelingen in beeld te brengen die vanaf 
1822 hebben plaats gevonden, waarmee duidelijk is geworden hoe de genese van het gebied is. 
 
De belangrijkste bron voor dit onderzoek was archiefmateriaal. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt 
van de fysieke archieven van het Gemeentearchief Roermond en het Regionaal Historisch Centrum 
Limburg te Maastricht. Tevens zijn de digitale databanken van deze instanties geraadpleegd. 
Informatie uit deze bronnen is vrij raadpleegbaar en daardoor zal bij herhaling van dit onderzoek met 
dezelfde bronnen soortgelijke resultaten naar voren komen. Doordat het merendeel van de bronnen 
niet digitaal raadpleegbaar is, is onderzoek op locatie noodzakelijk om de benodigde data te 
verzamelen. 
 
Literatuurmateriaal is naast het archiefmateriaal evenzeer van betekenis geweest. Specifieke 
literatuur over heideontginningen en de karakteristieke eigenschappen van het gebied zijn 
geraadpleegd, zowel in de Duitse als in de Nederlandse taal. Waar mogelijk had een breder scala aan 
literatuur gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld uit de bibliotheek van de Heemkundevereniging 
Roerstreek. Daarnaast is gebruik gemaakt van het materiaal van P.H.M. Thissen. In zijn publicaties 
wordt gebruik gemaakt van vergelijkingen tussen verschillende regio’s met jonge heideontginningen. 
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Wanneer vergelijkingen waren gemaakt tussen de Meinweg en enkele andere streken, dan had 
bijvoorbeeld bepaald kunnen worden of de eerste ontginning in 1836 relatief vroeg was. 
 
Aanvankelijk was het de bedoeling om met meer deskundigen te praten over het gebied en de historie. 
Dit had meer inzichten kunnen bieden, waardoor verdere details zichtbaar zouden kunnen worden. 
Staatsbosbeheer had meer historische beheersplannen liggen, naast een uitgebreidere versie van het 
meest recente beheersplan. Deze plannen kunnen onderliggende informatie verschaffen over de 
beheersmethodes die Staatsbosbeheer heeft toegepast op vegetatiesystemen en het cultureel 
erfgoed dat zij in bezit heeft. Door het onderzoek van het gebied niet enkel te concentreren op archief- 
of literatuurbronnen, maar ook onder andere op kaartmateriaal en afbeeldingen, is getracht een 
interdisciplinaire analyse van het gebied te maken. 
 

6.4 Aanbevelingen 
 
Na afloop van het onderzoekstraject zijn enkele aanbevelingen te doen. Deze aanbevelingen hebben 
betrekking op het nadere onderzoek, het toekomstige beheer en toekomstige publiekseducatie. 
 

Aanbevelingen voor nader onderzoek 
Tot op heden is onbekend waarom de gemeente Melick haar deel nauwelijks heeft verkocht. Een groot 
deel van de verdeelde grond is nog steeds in eigendom van de opvolger van de gemeente Melick, 
namelijk de gemeente Roerdalen. Door archiefonderzoek kan duidelijk gemaakt worden wat de reden 
van het aanhouden van de gronden is. Mogelijk is in de jaarrekeningen van de gemeente het antwoord 
te vinden. Wellicht heeft Melick de verdeelde grond gehouden doordat de bewoners er gebruik van 
bleven maken, er winst gemaakt kon worden op het verkoop van heide of omdat de gemeente 
beperkte schulden had. 
 
Om een volledig beeld te krijgen van de ontginningen, is het mogelijk om door middel van de Kadaster 
Archiefviewer elk individueel perceel te onderzoeken op eigendomsinformatie en de aanwezige 
begroeiing. Hierdoor is een totaalbeeld te maken van de verschillende ontginningen welke vervolgens 
in de verschillende fasen opgedeeld kunnen worden. Indien mogelijk kunnen ook de bedragen voor de 
verkochte percelen vermeld worden, waardoor opvattingen en vergelijkingen opgedaan kunnen 
worden over de marktwaarde van de gronden. Ook is het mogelijk om een volledig beeld te krijgen 
van de ontwikkelingen en de besluitvorming in de tweede helft van de 20ste eeuw door middel van 
uitgebreider onderzoek in de archieven van Staatsbosbeheer op nationaal niveau. In dit onderzoek zijn 
diverse bronnen gebruikt uit het Gemeentearchief Roermond en het Regionaal Historisch Centrum 
Limburg te Maastricht. Mogelijk zijn bronnen aanwezig in het Nationaal Archief te Den Haag. 
 
Naast een volledig beeld van de ontginningen, kunnen de veldwaarnemingen van J.G. Tullemans verder 
uitgewerkt worden waardoor representatievere omschrijvingen gemaakt kunnen worden van de 
aanwezige diersoorten en bijzonderheden op de Meinweg. Deze omschrijvingen kunnen nieuwe 
inzichten bieden over de presentie van dieren en de daaruit volgende beheersstrategie.  
 

Aanbevelingen voor toekomstig beheer 
Naast de diverse landschapshistorische relicten, zijn diverse biotische en abiotische relicten aanwezig 
in het landschap waaraan recreatieve en informatieve voorzieningen gekoppeld kunnen worden. 
Voorbeelden van aanwezige voorzieningen zijn de te nemen wandelroute langs een deel van de 
vennen en excursies met vrijwilligers. Het is van belang de antropogene, biotische en abiotische 
relicten veilig te stellen en waar mogelijk te combineren in de recreatieve en informatieve 
voorzieningen. Hierdoor wordt de historische context in de toekomst gewaarborgd. Een verkennend 
toekomstig onderzoek kan uitwijzen hoe recreatieve voorzieningen in relatie met de relicten 
gerealiseerd kunnen worden. Voor verschillende belanghebbenden van het gebied kunnen 
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maatregelen genomen worden, zoals dagen waarop men kan met de boswachter op excursie kan of 
laagdrempelige natuurwerkdagen. Op deze manier wordt het fysieke werk gedeeltelijk verlicht en 
worden verschillende belanghebbenden ook betrokken bij het beheer en de genese van het landschap. 
 

Aanbevelingen voor toekomstige publiekseducatie 
Het onderzoeksgebied op de Meinweg herbergt diverse landschapshistorische relicten welke 
gedeeltelijk zichtbaar zijn. Echter, zonder enige voorkennis van de historische gebeurtenissen in het 
gebied, is het moeilijk om een voorstelling te krijgen van de historische context van de relicten. De 
verschillende terreinbeheerders- en eigenaren van de Meinweg, en dan met name Staatsbosbeheer 
met het grootste areaal eigendom, kunnen veelzijdiger gebruik maken van de aanwezige historische 
relicten in het gebied. Eerder genoemde manieren zijn het gebruik van thematische wandelroutes, 
excursies of het plaatsen van informatieborden. Daarnaast blijft beheer én behoud van deze relicten 
nodig om de ontstaansgeschiedenis van de Meinweg te blijven vertellen. 
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