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RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK BESTEMMINGSPLAN  
BUITENGEBIED OOST  
 
Geomorfologie 
Het reliëf van het Zuid-Limburgse Heuvelland bepaalde in belangrijke mate de loop 
van het water, de wegen en de spoorwegen in Maastricht Noordoost. Ook de vorm en 
de begrenzing van de woonwijken is door de natuurlijke omstandigheden bepaald. De 
wisselwerking tussen de morfologie van het landschap en de wijze van verstedelijking 
is gemakkelijk van de huidige stadsplattegrond af te lezen en verklaart het voelbare 
verschil tussen Maastricht op de westelijke en de oostelijke Maasoever. 
 

 
Het landschap op de oostelijke Maasoever wordt gevormd door de zogenaamde Maasterrassen. Het 
orthogonale patroon van de historische infrastructuur is te danken aan deze terrassenopbouw. (E. 
Ramakers: Atlas van Limburg). 

 
 
Het Maasdal is de geboorteplek van Maastricht. Het laagste punt ligt op ongeveer 
48+ NAP. Na de ontginning van de dichte moerasbossen ontstonden de eerste 
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nederzettingen: Maastricht,  Borgharen, Itteren en Meersen. De Romeinen kozen 
voor de stichting van Maastricht een ophoging bij de uitmonding van het riviertje de 
Jeker in de Maas. Naar het westen is het Limburgse land het grilligst. De loop van de 
droogdalen is terug te zien in het waaiervormige patroon van oude toegangswegen 
naar de stad. De oostelijke oever van de Maas kent een geleidelijk verloop. Het 
landschap wordt hier gevormd door de Maasterrassen: een trapsgewijze structuur, 
die ontstond tijdens de verschuiving van de Maas naar het westen. Het laagterras (het 
Maasdal) gaat aan de oostzijde over in het middenterras. Vier kilometer verder naar 
het oosten begint het heuvelland. Net als de rivieroevers van de Maas, bleek ook de 
rand van het laagterras een uitstekende vestigingsplaats: precies tussen de natte 
graslanden en de hoger gelegen akkers en op de kruispunten van routes en 
geomorfologische lijnen.  
 
 
Historische Nederzettingen  
De oudste nederzettingen in het Maasdal liggen langs de Maas en de natte beekdalen.  
In de vroege middeleeuwen waren de rivier- en beekdalen overwegend nog dicht 
bebost met moerasbossen van wilgen, essen, elzen en populieren. 
De ontginning van deze bossen vond vooral vóór het jaar 1000 plaats, waarbij de 
lager gelegen gebieden voor grasland en boomgaarden werden benut en de hoger 
gelegen terreinen voor akkerland. De stad Maastricht, Borgharen, Itteren en 
Meerssen behoren tot deze vroege nederzettingen langs waterlopen. Ook de rand van 
het laagterras van de Maas was een aantrekkelijke vestigingsplaats, omdat de 
nederzettingen tussen de natte graslanden en de hoger gelegen akkers lagen. De 
plaatsen Amby en Heer behoren tot deze vroege stichtingen op de rand van het 
laagterras. Met de ontginning van het plateau werd pas na het jaar 1000 een aanvang 
gemaakt en meestal geschiedde dit vanuit de bestaande lager gelegen kernen. De 
bestuurlijke indeling was voor het jaar 1000 in deze streek gebonden aan een 
hofstelsel waarmee het grondbezit van de Merovingische koningen en hun opvolgers 
werd beheerd. Deze koningsgoederen stonden ook bekend als de vroenhoven en ze 
werden door horige boeren voor de landheer bewerkt; daarnaast hadden de horigen 
ook een stuk land dat ze voor hun eigen onderhoud mochten bebouwen. 
In de Vroege Middeleeuwen was het gebied van de Landgoederenzone zeer dun 
bevolkt en ressorteerde hoofdzakelijk onder het gezag van het koningsgoed van de 
proosdij van Meerssen en in Heer onder het egzag van het kapittel van St. Servaas. 
Het beboste gebied werd in het jaar 968 door de Franse Koningin Gerberga aan de 
abdij van Reims geschonken. Het gebied bestond uit 82 mansi (= 400 Ha) en lag in 
de driehoek tussen Meerssen, Limmel en de Maas. 
 
De grote agrarische expansie na het jaar 1000 loopt parallel met de opkomst van de 
steden in de twaalfde en dertiende eeuw. In deze periode versterken lokale heersers 
hun gezag over het gebied. De heer van Valkenburg verwierf in 1237 het Bos van 
Hartert van de abdij van Reims en versterkt het grondgebied met de kastelen van 
Borgharen, Hartelstein en Meerssenhoven. Het kasteel van Limmel werd in 1288 
veroverd door de Brabantse Hertog, die het huis ook aan de Hertog van Valkenburg 
in leen gaf.  
In latere perioden neemt de versnippering verder toe en komen de landgoederen 
meer en meer in bezit van de stadsadel en militaire bestuurders, zoals Hartelstein, 
Vaeshartelt, Geusselt, Severen, Meerssenhoven, Jeruzalem en Betlehem. 
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Na-oorlogse Structuurplannen en Uitbreidingsplannen  
De  gehuchten Amby, Scharn en Heer maken onderdeel uit van deze zeer vroege 
stichtingen. Tussen de verschillende historische nederzettingen liepen 
verbindingswegen: de Balijeweg van Amby naar Limmel en Borgharen, de 
Meerssenerweg van Meerssen naar Maastricht, de Scharnerweg en Akersteenweg van 
Maastricht naar Aken en de huidige Burgemeester Cortenstraat van Amby naar Heer. 
Dit orthogonale patroon van historische infrastructuur, dat te danken is aan de 
terrassenopbouw, is nog steeds herkenbaar.  
 
 

     
Links: F.C.J. Dingemans, Structuurplan voor Groot Maastricht, 1954  & Rechts: J.J.J. van de Venne:  
Uitbreidingsplan Oost Maastricht met bebouwingscorridor langs de Rijksweg naar Valkenburg; 1962. 

 
 
 
Maastricht Oost kenmerkt zich, meer dan de andere stadsdelen, door de confrontatie 
van landschappelijke patronen met moderne infrastructuur (autowegen en spoorlijn) 
en planmatig opgezette naoorlogse woonwijken. In 1954 presenteerde de gemeente 
een Structuurplan. Op dat moment waren vrijwel alle geprojecteerde stadswijken uit 
het plan Klijnen voltooid of in aanbouw: Wittevrouwenveld, Wijckerpoort en Limmel 
op de oostelijke Maasoever. Het structuurplan baseerde zich op uitvoerig sociaal 
onderzoek van dr. Jos Viegen. Hij concludeerde dat de nieuwe woonwijken niet 
voldoende waren om de verwachte bevolkingsgroei (tot 113.500 personen in 1981) 
van Maastricht op te vangen. Verder berekende Viegen een behoefte van 57 hectare 
voor de industrie, 40 hectare voor de passieve recreatie en 80 hectare voor actieve 
recreatie. Verdere uitbreiding moest buiten de gemeentegrenzen gezocht worden en 
het Structuurplan vormde de aanzet tot een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling. Het 
belangrijkste doel van het structuurplan was om een ruimtelijke samenhang van deze 
drie gemeenten te vinden. In dit structuurplan werd de oostelijke bebouwingsgrens 
vastgelegd op de lijn Rijksweg in Heer, Dorpsstraat, Burgemeester Cortenstraat en 
Ambyerstraat- Zuid en Ambyerstraat-Noord.  
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Begin jaren zestig bleek de prognose van Viegen onjuist. Al in 1963 telden de drie 
gemeenten samen 107.000 inwoners. Dingemans’ opvolger van J.J.J. van der Venne 
ontwikkelde in 1962 een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling, waarbij de 
bebouwingsgrens werd verschoven naar de lijn Oude Molenweg in Heer en Molenweg 
in Amby. Deze grens werd ook in alle latere structuurplannen als een onwrikbare linie 
aangehouden. 
 
Infrastructuur 
 
Van Noord naar Zuid liggen aan de westzijde van het open Maasdal twee historische 
verbindingsroutes die vrijwel parallel aan elkaar lopen.  De twee doorgaande routes 
liggen op de grens van het middenterras en laagterras van de rechter Maasoever. Ze 
verbinden de dorpskernen van Rothem, Amby, Scharn, Heer en Gronsveld. De 
westelijke route wordt van Noord naar Zuid gevormd door de Oude Eindstraat, 
Ambyerstraat-Noord, Ambyerstraat-Zuid, Burgemeester Cortenstraat, Dorpsstraat en 
Rijksweg. De oostelijke route bestaat uit de Molenweg aan de noordzijde en de Oude 
Molenweg aan de zuidzijde.  
 

 
Topografische kaart 1965. 

 
De westelijke route dateert naar alle waarschijnlijkheid van vòòr 1000 na Christus. 
Deze vroeg-middeleeuwse oorsprong valt af te leiden uit de ouderdom van de aan 
deze route gelegen nederzettingen en is gelijktijdig met  de middeleeuwse verkaveling 
tot stand is gekomen. Alleen het laatste deel van de route aan de Rijksweg van Heer 
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via de torenmolen naar Gronsveld is van veel latere datum, want dit deel is namelijk 
aangelegd in de periode tussen 1810 en 1955. 
De Oostelijke route wordt gevormd door de Molenweg-Oude Molenweg heeft naar 
alle waarschijnlijkheid een vroeg-middeleeuwse oorsprong –van vòòr 1000 na 
Christus- hetgeen valt af te leiden uit de ouderdom van de nabijgelegen 
buurtschappen Amby, Scharn en Gronsveld. De weg is eerder dan de middeleeuwse 
verkaveling tot stand gekomen. De eerste betrouwbare vermelding van de weg biedt 
de Tranchotkaart, die tussen 1803 en 1820 tot stand is gekomen.  
De as Molenweg-Oude Molenweg nam sterk in belang toe door de bouw van de 
torenmolen tussen 1618 en 1623 in opdracht van de graaf van Gronsveld. De Oude 
Molenweg werd als het ware de economische slagader van het oude graafschap, 
alwaar de onderhorige dorpen verplicht waren hun graan te laten malen in de 
torenmolen. Deze was gesitueerd buiten het eigenlijke dorp op een kruispunt van de 
Oude Molenweg met een weg die vanuit het hoogterras in het Heuvelland afdaalde 
naar de Maas en daarbij de Oude Molenweg kruist. Deze twee wegen vormden tevens 
de wegen die de verschillende dorpen van het graafschap met elkaar verbond. De 
Oude Molenweg verbond de dorpen Heer in het noorden met Gronsveld in het 
zuiden. De Oost-West georiënteerde as verbond de dorpen Cadier en Keer in het 
oosten met het Maasdorp Heugem in het westen. De vier smalle kijksleuven van de 
molen waren aldus gericht op de vier richtingen van waaruit boeren en handelaren 
met hun graan in aantocht waren. 
 
Langs beide routes werden op diverse plaatsen boerderijen gebouwd. Deze kwamen 
te liggen tussen de hoger gelegen bouwlanden waar akkerbouw en tuinbouw werd 
bedreven, en de lager gelegen graslanden aan de westzijde. Op enkele plaatsen 
hebben deze boerderijen zich verdicht tot agrarische nederzettingen als Heer en 
Amby. 
 
 
Monumenten en Historisch geografische relicten 
In het Bestemmingsplangebied liggen twee Rijksmonumenten: de hoeve De Heihof 
en de Torenmolen van Gronsveld  
 
De Heihof is een monumentale hoeve gelegen tegen de beboste helling aan het einde 
van de Bodemsweg, vlakbij de Ambyerheide.  De hoeve ligt rondom een binnenplaats. 
Tegen een grote schuur uit 1743, staat een latere schuur met speklagen. De eerste 
vermelding dateert van 1406, toen de Heihof als leengoed van het Huis Valkenburg 
bewoond werd door Johan van Amt van 't Zievel. Deze familie was ook eigenaar van 
Huize Severen. In 1537 ging de Heijhof over in handen van Gerard van Strijdhagen en 
wordt sindsdien ook wel Strijdhagenhof genoemd. In de achttiende eeuw kwam de 
hoeve in bezit van de families Van Slijpe. Op de binnenplaats wijst de sluitsteen 
boven de poort, met het jaartal 1743, op een verbouwing. De lange schuur met de 
karakteristieke speklagen van mergel en baksteen werd in de negentiende eeuw 
gebouwd. Recentelijk is de boerderij voor een groot gedeelte gerestaureerd. 
In een van de stallen bevindt zich een waterput, die oorspronkelijk vijftig meter diep 
was. Op een diepte van dertig meter had men vanuit de putwand gangen uitgehouwen 
in de mergel. Over een oppervlakte van honderd vierkante meter werden circa 
tweehonderd kubieke meter mergelblokken gewonnen. Zij werden waarschijnlijk 
deels voor de bouw van de schuur gebruikt. De put werd in 1965 onderzocht en 
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opgemeten. In de wanden van de gangen trof men tal van inscripties aan, zoals: 
W.V.K.1695, ik en kan niet meer schijten van honger; Nicolaes Mullenners 1755; 
Thoman Honsneeft bluck gesreve den 17 apriel anno 1755; Hier heft mr Maerten 
KANNA Gewer(k)t den22 mert 1755; WILLEM KERKELS; Jaspar Koninckx 1754; 
Nicolaes x Mullenner, GeretQuax, Peter van Werdt 1754; Gebroecken in den bergh 
van den heijhoef 80 bloecken, Henderijckus Schillings, Joannes Schillings, Michgiel 
Jansen, Joannes Houben, Sij hebben alle rijen bij een gebroecken in het jaar 1760, 
Den 18 Meert zijn wij uitgeschijt; hier heeft gebroken Nicolaes Mulleners en Lijns 
Vrancken 1756; geloft sij jesus Christus Amen. 
 
De Torenmolen van Gronsveld werd gebouwd op de kruising van de weg van 
Gronsveld naar Heer en die van Cadier naar Heugem. Vier smalle kijksleuven in 
torenromp zijn precies gericht naar omliggen dorpen; via deze sleuven kon de 
molenaar alle wegen in de gaten houden. De inwoners van deze vier dorpen waren 
verplicht om het graan in de banmolen van de graaf van Gronsveld te laten malen.  
 De torenmolen heeft een cilindrische stenen romp, waarop een houten kap kan 
ronddraaien.  De molen werd tussen 1616 en 1623 gebouwd in opdracht van de graaf 
van Gronsveld: heer Joost Maximiliaan van Bronckhorst. Zijn naam staat op een 
gedenksteen aan de voet van molen gebeiteld.  In 1766 werd de molen ruim drie 
meter verhoogd: deze verhoging wijkt echter iets naar binnen toe. Ook werd er toen 
als extra steun een aarden wal of belt rond de voet van de toren opgeworpen met 
daaromheen een ringmuur. Op deze beltmuur staan palen, waaraan een lier kan 
worden bevestigd: met deze lier kan de houten kap van de molen met de wieken naar 
de wind gedraaid worden. 
 
 

  

Tot 1930 is de molen beroepsmatig in 
bedrijf geweest. In 1944 brandde de 
molen uit. 
Pas in 1958 werd de molen m.b.v. 
onderdelen van molens uit Horssen 
(GL) en Maarheeze (NB) gerestaureerd 
en is sindsdien regelmatig op 
vrijwillige basis in bedrijf.  In 2012 
onderging de molen een 
consoliderende restauratie. De molen 
kreeg toen een nieuwe staart en de 
stenen romp werd opnieuw gevoegd.  
 
 
 

 
De Gronsveldermolen kent een historische molenbiotoop aan de Rijksweg die in het 
jaar 1863 tot stand kwam, dankzij de toenmalige eigenaresse van de molen, Catherina 
Jacobs. Zij diende in dat jaar bij de Commissaris des Konings een bezwaarschrift in 
tegen het planten van bomen langs de grote weg Maastricht-Battice, die pal langs de 
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molen liep. De eigenaresse vreesde dat deze wegbeplanting een belemmering voor de 
windtoevoer naar de molen zou veroorzaken. Toen de Commissaris meende dat de 
wegbeplanting de eerste 12 à 15 jaar geen last zou veroorzaken en dat na die tijd de 
bomen door een nieuwe jonge aanplant vervangen konden worden, ging de 
eigenaresse in beroep bij de Kroon. Dit leidde ertoe dat de bestaande beplanting tot 
350 meter ten noorden en ten zuiden van de molen op voorstel van de hoofdingenieur 
van Waterstaat werd vervangen door laagblijvende bolaccacia’s. 
 
In het bestemmingsplangebied liggen drie boerderijen met de status van gemeentelijk 
monument: aan de Molenweg 4 (Dominant) en aan de Bemelerweg 222 en 320 
(Kenmerkend). In de omgeving van de Torenmolen Gronsveld zijn enkele 
meidoornhagen als historische groenstructuur beschermd en in het gehele gebied zijn 
verschillende veldkruisen, wegkruisen en kapelletjes aangewezen als 
cultuurhistorisch waardevol object. Zie voor de beschrijving en waardering van deze 
objecten bij het deel: Inventarisatie. 
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1 Toelichting 

1.1 Inleiding en systematiek 
 
Het voorliggende deelrapport Inventarisatie vormt een van de drie onderleggers die ten doel hebben het 
cultureel erfgoed van Buitengebied Oost , goed gemotiveerd en gedocumenteerd, planologisch te 
beschermen (zie hiervoor de toelichting en de regels van dit bestemmingsplan) 
 
Het is van belang om rekening te houden met de wettelijke verplichtingen, zoals vermeld in de wet Ruimtelijke 
Ordening en zoals vastgesteld door jurisprudentie. De voornaamste bepaling hierbij is de verplichting om iedere 
beslissing of aanbeveling goed te motiveren. Om aan deze eisen te voldoen is het noodzakelijk gebleken om het 
onderzoek op te delen in een drietal onderleggers die respectievelijk inzoomen op macro-niveau, micro-niveau 
en ondergronds niveau. Dit resulteert in een onderbouwing in drie deelrapporten ruimtelijke karakteristiek, 
Inventarisatie, en Archeologie waarin de waarden en verwachtingen zijn beschreven.  
 
De waardevolle onderdelen worden vastgelegd in de planverbeelding.  
 

Macro-niveau 
Het deelrapport Ruimtelijke karakteristiek behandelt het Buitengebied Terraspark op stedenbouwkundig 
niveau. Hierin wordt een aantal thema’s behandeld (waaronder infrastructuur, groen, bebouwing, verkaveling) 
dat samen het karakter van het bestemmingsplangebied bepaalt. Ook de beeldkwaliteit is in kaart gebracht. Het 
rapport Ruimtelijke karakteristiek dient ter motivering voor de planologische bescherming van Buitengebied 
Oost. Daarnaast kan het worden aangewend als instrument en inspiratiebron voor het beheer en de 
verdere ontwikkeling van het gebied.  
 

Micro-niveau 
Het deelrapport Inventarisatie behandelt het bestemmingsplangebied Buitengebied Oost op object- en 
structuurniveau. Het rapport dient als motivering voor de planologische bescherming van behoudenswaardige 
panden, complexen, objecten, structuren en groenelementen. Omdat niet alleen het pand, maar ook de directe 
omgeving van belang is ook deze bij het behoud van de specifieke karakteristiek meegenomen in de 
beschrijving.  
Door de toevoeging van zowel algemene als specifieke richtlijnen kan het worden toegepast als instrument voor 
het beheer en de ontwikkeling op pand- of objectniveau en op structuurniveau.  
Het deelrapport Inventarisatie is van belang bij de beoordeling van de omgevingsvergunning met de activiteit 
bouwen, slopen en/of aanleggen en bij de ontwikkeling van bouwplannen.  
 

Ondergronds niveau  
Het deelrapport Archeologie heeft betrekking op het bodemarchief. Dit rapport fungeert als motivering van de 
planologische bescherming van de ondergrondse behoudenswaardigheden.  
Het rapport dient te worden geraadpleegd bij beslissingen op stedenbouwkundig niveau, bij de behandeling van 
ontheffingsprocedures en projectbesluiten en bij de beoordeling van de omgevingsvergunning met de activiteit 
bouwen, slopen en/of aanleggen.  
 
Elk rapport moet worden beschouwd als een op zichzelf staand product en behelst enkele specifieke 
toepassingsmogelijkheden. Niettemin moeten deze drie rapporten die samen het MPE Buitengebied Oost 
inhoud geven, als één totaalonderzoek worden beschouwd. Vandaar dat ze als onderdeel van het 
bestemmingsplan in de inspraak worden gebracht en de bijbehorende procedures zullen doorlopen.  
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2 Algemene richtlijnen 
 

2.1 Algemene richtlijnen voor onderhoud, restauratie, wijziging 

en herbestemming van dominante en kenmerkende 

bouwwerken alsmede voor waardevolle cultuurhistorische 

elementen 
 
De algemene uitgangspunten voor werkzaamheden aan cultuurhistorisch erfgoed zijn hieronder weergegeven. 
Of het nu een restauratie betreft, het aanpassen aan de huidige gebruikseisen of een herontwikkeling ten 
behoeve van toekomstig ander gebruik, de uitgangspunten welke hieronder staan beschreven moeten altijd een 
leidende rol spelen in het denkproces van omgang met cultureel erfgoed. Indien met gemotiveerde redenen voor 
vernieuwing en herontwikkeling wordt gekozen, dient dit  eveneens te gebeuren vanuit deze cultuurhistorische 
randvoorwaarden.  
 

Behoud gaat voor vernieuwen 
Historische constructies, structuren en bouwmaterialen geven een pand belangrijke monumentale en 
historische waarde. Door de aanwezigheid hiervan is de geschiedenis en ontwikkeling van het monument 
afleesbaar. Vervangen of wijzigen van de bestaande constructies, structuren, materialen, details en indien van 
toepassing waardevolle interieuronderdelen gaan ten koste van de bouw- en cultuurhistorische waarde. Daarom 
dienen deze waarden gerespecteerd te worden.  
 

Behoud door zorgvuldig ontwikkelen en vernieuwen 
Toevoegingen dienen tot stand te komen op, in of bij de minst kwetsbare plekken van het beschermde pand. Een 
eigentijds ontwerp heeft hierbij de voorkeur, waarbij moderne materialen mogelijk zijn, mits passend bij de 
bestaande textuur en het kleurengamma. Dergelijke ingrepen dienen zorgvuldig te worden afgewogen en 
terughoudend worden vormgegeven.  
Veranderingen of toevoegingen dienen bij voorkeur reversibel te zijn. Dit wil zeggen dat deze ooit weer 
ongedaan gemaakt kunnen worden zonder de monumentale waarden aan te tasten. De toe te passen technieken 
mogen geen mechanische, fysische of chemische schade toebrengen aan een monument. 
 

Structuren eerbiedigen 
Externe hoofdstructuren moeten gerespecteerd worden; dit geldt voor de voor- en achtergevelrooilijnen en de 
herkenbaarheid van bouwvolumes, zoals achterhuizen, schuren, koetshuizen en tuinhuizen.  
Ook de interne structuur dient zoveel mogelijk in tact te blijven. Ingrepen in de structuur dienen te gebeuren 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij optimaal aansluiting gezocht wordt bij het oorspronkelijke 
concept. Ingrepen moeten zodanig uitgevoerd worden, dat de oorspronkelijke structuur herkenbaar blijft.  
 

Respect voor historisch materiaal 
Alvorens tot vervanging van historisch materiaal over te gaan moet eerst onderzocht worden of bij het bestaande 
materiaal in slechte staat technisch herstel mogelijk is. Bij noodzakelijke vervanging van historisch materiaal 
wordt tot op detailniveau uitgegaan van gelijksoortig materiaalgebruik conform bestaande toestand. Indien dit 
niet mogelijk blijkt dient aansluiting gezocht te worden bij de historische materialen en substanties.  
 

Respect voor authenticiteit 
Bij restauratie moet men de historische gelaagdheid en de afleesbaarheid van het verleden in vormgeving, 
constructie en materiaalgebruik respecteren. Het transformatieproces, door verandering van het gebruik of 
functie, dat een gebouw door de tijd heen ondergaat, heeft historische waarde. Een monument ontleent 
ondermeer zijn waarde aan de bouwgeschiedenis.  
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Indien het oorspronkelijke materiaal reeds volledig verloren is gegaan wordt niet gepleit voor reconstructie, 
maar voor een eigentijds ontwerp zodat de geschiedenis in afleesbaar blijft. 
 

Respect voor details 
De kwaliteit van een monument wordt vaak bepaald door de aanwezigheid van historische bouwdetails. De 
oorspronkelijke detaillering in de vorm van voegwerk, gevelafwerking, decoraties, metselpatronen, 
roedeverdelingen in vensters, et cetera dient optimaal gerespecteerd te worden. Indien er sprake is van 
eigentijdse interventies, dient de detaillering qua maat en schaal in overeenstemming te zijn met het historische 
karakter van het pand. 
 

Afweging bij sloop  
Indien in uitzonderlijke gevallen ondanks de monumentale waarden toch sprake is van een afweging tot gehele 
of gedeeltelijke sloop van een rijksmonument of een gemeentelijk monument in het Maastrichts Planologisch 
Erfgoed (MPE)dient een zorgvuldige belangenafweging plaats te vinden. 
Dit wil zeggen dat bij de planvorming het volgende vereist is:  
• een gefundeerde onderbouwing dat behoud niet mogelijk is (technisch en ruimtelijk).  
• documentatie van de te slopen onderdelen in de vorm van een bouwhistorische rapportage met fotomateriaal 

en opmetingstekeningen. 
 

Archeologische toets bij graafwerkzaamheden 
Indien er graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 40 cm is een toets, of een nader archeologisch 
onderzoek uitgevoerd moet worden, verplicht indien:  
• de ingreep gelegen is binnen een straal van 50 meter van een bekende vindplaats of historisch relict, omdat 

hierbinnen de kans groot is aanvullende informatie hierover aan te treffen (archeologische zone A) 
• de ingreep gelegen is binnen de eerste stadsmuur (de zero-tolerance-zone ofwel archeologische zone A). 
• De ingreep gelegen is binnen:  

• de eerste en tweede stadsmuur of binnen een historische dorpskern en een omvang heeft van minimaal 
250 m2 (archeologische zone B) 

• het buitengebied en een omvang heeft van minimaal 2500 m2 (archeologische zone C) 
 

Gebrekenrapport, bouwtechnisch rapport en/of cultuurhistorisch rapport (met 
bouwhistorisch onderzoek) 

Indien de bouwkundige en/of monumentale kwaliteit van het object vooraf niet bekend is, kan het zijn dat bij de 
planbeoordeling een onderbouwing hiervan wordt vereist. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar 
de indieningverseisten van de vergunning en de planregels van het bestemmingsplan. 

 
Zorgvuldigheid tijdens uitvoering werkzaamheden 

Historisch waardevolle elementen moeten tijdens restauratie- en verbouwingswerkzaamheden afdoende 
beschermd worden tegen beschadigingen. 
Indien tijdens de uitvoering van vergunde werkzaamheden historische onderdelen (zowel wanneer dit 
archeologische elementen als bouwhistorische elementen betreft) te voorschijn komen waarvan het bestaan 
voordien niet bekend was, is de vergunninghouder verplicht dit te melden bij de gemeente Maastricht. 

2.2 Algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van 

waardevolle groenelementen 
 
 
• Behoud gaat vóór vernieuwen, vervangen of wijzigen. Indien toch voor vernieuwing, vervanging of wijziging 

wordt gekozen vanwege bijvoorbeeld afsterven of ziekte, dient dit te geschieden vanuit deze 
cultuurhistorische randvoorwaarden. De karakteristieke elementen en patronen in het landschap alsmede de 
sporen die de natuur en de mens in het landschap hebben achtergelaten, moet men zoveel mogelijk intact 
laten en het uiterlijk daarvan zoveel mogelijk behouden, respecteren en zo mogelijk versterken. 
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• 

• 

Bij onderhoud en/of verandering moet men de plaatsing, vorm, groeiwijze, omvang en structuur respecteren. 
Er dient zoveel mogelijk aansluiting gezocht te worden bij de omgevingsarchitectuur en de cultuurhistorische 
karakteristiek. 

• 

Bij herplant of nieuwe beplanting dient uitgegaan te worden van de oorspronkelijke soort, tenzij deskundig 
advies anders uitwijst. 

• 

Geen schade in algemene zin mag worden toegebracht aan het waardevol groenelement alsmede moeten 
snoei- en onderhoudswerkzaamheden en/of het gebruik van bestrijdingsmiddelen, dusdanig uitgevoerd 
worden dat geen blijvende schade wordt toegebracht aan het waardevol groenelement. 
Bebouwing, aanleggen of slopen binnen, bij, op of aan een waardevol groenelement is alleen mogelijk indien 
de bestaande karakteristieken qua maat, schaal, materiaal en kleur gehandhaafd blijven. 
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3 Inventarisatie en specifieke 
richtlijnen 

3.1 Inventarisatie en specifieke richtlijnen dominante en 

kenmerkende bouwwerken 

 
 



ADRES Bemelerweg 222 
6226 NE  Maastricht 
 

GEGEVENS Oorspronkelijke functie: boerderij  
Huidige functie:  woonboerderij 
 

STATUS Kenmerkend bouwwerk, bouwmassa, dak, voorgevel 
 

FOTO’S 

 
Bemelerweg 222, woonboerderij 

 

 

Bemelerweg 222, zijgevel woonboerderij en stal op 

achterterrein 

   

OMSCHRIJVING 
 
 
 

Inleiding 
Hoevecomplex eind 19de eeuw gelegen buiten de bebouwde kom.  
 
Beschrijving 
Hoeve, bestaande uit twee parallelle vleugels en gedekt met zadeldaken. Het 
woongedeelte en de schuur met hoge inrijpoort liggen aan de Bemelerweg en op het 
achterterrein ligt de stal. De muren van beide vleugels zijn overwegend in mergelblokken 
opgetrokken op en gepleisterde plint. Bij het woongedeelte is echter alleen de voorgevel 
in mergel en zijn de andere gevels in baksteen vernieuwd. De daken zijn belegd met 
vernieuwde grijze OHV-pannen. 
Het woongedeelte heeft vernieuwde vensteropeningen op de verdieping. 
De stal aan de Bemelerweg heeft een rondboogpoort met een getoogde boog van baksteen 
aan de bovenrand. In het midden van deze boog is een mergelstenen sluitsteen geplaatst. 
Op het achterterrein een stal met zadeldak dat belegd is met rode Hollandse pannen.  
 
 

WAARDERING Het bouwwerk is “kenmerkend” gewaardeerd vanwege zijn historisch-ruimtelijke 
samenhang en bouwhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat: 
• het object ruimtelijk bepalend c.q. markant voor de omgeving is. 
• het bijzonder materiaalgebruik en heeft, zoals de toepassing van mergel in 

combinatie met baksteen elementen zoals de omlijsting van de poort.  
• het de typologische, functionele, bouwtechnische en architectuurhistorische 

kenmerken van het streekeigen bouwen heeft.  
 
Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 
• de gecementeerde dorpels  
• de mergelstenen gevels 
 
Het pand is niet “dominant” vanwege de vele verbouwingsingrepen. 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 



attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 
 
Objectgericht: 
• nvt 
 

 



 



ADRES Bemelerweg 320  
6226 NE Maastricht 
 

GEGEVENS Oorspronkelijke functie: boerderij Bemelerhof 
Huidige functie:  Winkelboerderij 
 

STATUS Kenmerkend bouwwerk, bouwmassa, dak, voorgevel 

FOTO’S 

 
Bemelerweg 222, woonboerderij 

 

 

 

   

OMSCHRIJVING 
 
 
 

Inleiding 
Hoevecomplex ca. 1925 gelegen buiten de bebouwde kom.  
 
Beschrijving 
Hoeve, bestaande uit vier vleugels rond een langgerekt binnenterrein. Alleen de 
bebouwing direct aan de Bemelerweg heeft historische waarde: de achterliggende 
bebouwing is niet beschermd.  
Het woongedeelte en de schuur met inrijpoort liggen aan de Bemelerweg. De muren zijn 
opgetrokken in baksteen in kruisverband. Het woongedeelte heeft en mansardekap die 
dwars op de straat is georiënteerd en die belegd is met grijze OHV-pannen De daken zijn 
belegd met vernieuwde grijze muldenpannen. De schuur heeft ook een mansardekap, 
maar die ligt parallel aan de straat en is gedekt met rode muldenpannen. Aan de 
voorzijde zijn twee nieuwe legramen toegevoegd. In de voorgevel van de schuur is een 
rondboogpoort geplaatst en links daarvan een oorspronkelijk blindvenster  
 

WAARDERING Het bouwwerk is “kenmerkend” gewaardeerd vanwege zijn historisch-ruimtelijke 
samenhang en bouwhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat: 
• het object ruimtelijk bepalend c.q. markant voor de omgeving is. 
• De toepassing van massardedaken .  
• de typologische, functionele, bouwtechnische en architectuurhistorische kenmerken 

van het streekeigen bouwen.  
 
Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 
• de mansardedaken 
• de baksteen gevel met poort en blindvenster 
 
Het pand is niet “dominant” vanwege meerdere verbouwingsingrepen. 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 



• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 

 
Objectgericht: 
• nvt 
 

 



 



ADRES Molenweg 4  
6225 NC Maastricht 
 

GEGEVENS Oorspronkelijke functie: boerderij Daalhof 
Huidige functie:  Theater 
 

STATUS Dominant bouwwerk 
 

FOTO’S  

 
 
Molenweg 4   

 

 

 

OMSCHRIJVING 
 
 
 

Inleiding 
Boerderij, woonhuis met schuur, gelegen achter de rooilijn binnen de bebouwde kom van 
Maastricht in de wijk Amby. Het complex is gebouwd in het jaar 1935 in de stijl van het 
Traditionalisme naar ontwerp van Alphons Boosten. 
 
Beschrijving 
Tweelaags woonhuis met kapverdieping en kelder onder schilddak, gedekt met Tuiles-du-
Nord pannen, met eenvoudige bakgoot. Achter het woonhuis ligt de schuur, onder 
zadeldak, tevens gedekt met Tuiles-du-Nord. In de dakschilden zijn diverse dakvensters 
aangebracht. Het geheel is opgetrokken in baksteen met metselwerk in Vlaams verband, 
waarbij de rondboogvormige entree is verlevendigd met decoratief metselwerk. In de 
voorgevel bevinden zich twee topgevels, waarin tevens decoratief metselwerk is 
aangebracht. De plint is gecementeerd. Tussen de topgevels is een gevelsteen 
aangebracht, met daarin ‘Daalhof’. Rechte vensters waarvan enkele met  glas-in-lood 
bovenlicht, met uitzondering van de vensters op de verdieping, die niet voorzien zijn van 
bovenlichten. De rechte, teruggelegen, houten deur in rondboogvormig portiek met  
boven- en zijlichten.   
 
De voorgevel heeft in de eerste bouwlaag de entree, met aan weerszijden een venster. De 
tweede bouwlaag heeft drie smalle vensters met aan weerszijden een venster. In de 
rechterzijgevel van het woonhuis is zowel in de eerste als de tweede bouwlaag een venster 
aangebracht. De schuur heeft een deur, een klein venster en vier rechte grotere vensters. 
De achtergevel van het woonhuis is blind. De achtergevel van de schuur heeft een groot 
rondboogvenster met aan weerszijden een dicht recht venster. Bovenin is een rond 
topgevelvenster aangebracht. De linkerzijgevel van het woonhuis heeft zowel in de eerste 
als de tweede bouwlaag een venster. De schuur heeft een klein venster en vijf grotere 
rechte vensters. 



WAARDERING Het bouwwerk is “dominant” gewaardeerd vanwege zijn historisch-ruimtelijke 
samenhang en bouwhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat: het object 
ruimtelijk bepalend c.q. markant voor de omgeving is. 
• Architectuurhistorisch is het pand van belang vanwege de stijl en als voorbeeld van 

het oeuvre van architect Alphons Boosten. 
• Het bouwwerk heeft cultuurhistorische waarde omdat het een voorbeeld is van de 

sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw en de stichting van boerderijen 
in het dorp Amby. 

 
Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 
• de parallelle dakschilden 
• gevels met baksteen met metselwerk in Vlaams verband en decoratief metselwerk 
• de rondboogvormige entree en portiek 
• vensters bovenlichten met glas-in-loodramen  
• gevelsteen met de naam “Daalhof” 
 
 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 

 
Objectgericht: 
• nvt 
 

 



 



3.2  Inventarisatie en specifieke richtlijnen waardevolle 
cultuurhistorische elementen 

 
 
LOCATIE Molenweg / Bergerstraat 

GEGEVENS Wegkapelletje op de kruising Oude Molenweg en Bergerstraat  

STATUS Waardevol cultuurhistorisch element 
 

FOTO’S 

 
Wegkapelletje Oude Molenweg   

 

OMSCHRIJVING 
 
 
 

Objectbeschrijving 
Inleiding 
Wegkapelletje op de noordoosthoek van de kruising van de Bergerstraat met de Oude 
Molenweg. Het bouwjaar is onbekend, maar op grond van stijlkenmerken te dateren 
omstreeks 1910-1920.  
 
Omschrijving 
Wegkapelletje op vierkant grondvlak, opgetrokken uit onregelmatige blokken 
Kunradersteen. De wegkapel wordt afgedekt door een zadeldak met dakleer, afgetimmerd 
met hout. De kapel rust op een massief vierkant basement van circa een halve meter 
hoog. De kapel heeft een topgevel aan voor- en achterzijde. Aan de voorzijde bevindt zich 
een kleine apsis waarin een Mariabeeld is ondergebracht, rustende op een steen. Op het 
voetstuk van het beeld staat de tekst ‘Maria delle rose’. De binnenzijde van de apsis is 
hemels blauw geverfd. De ingang wordt afgesloten door een smeedijzeren hek met 
krulmotieven. 

WAARDERING Wegkapelletjes zijn waardevolle cultuurhistorische elementen omdat deze een uiting zijn 
van volksdevotie en het katholieke geloof van de omwonenden. 
Daarnaast zijn het subtiele markeringen in het landschap die bijdragen aan de 
ruimtelijke kwaliteit. 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport 

 
Objectgericht: 
• Geen aanvullende richtlijnen. 



 
 



LOCATIE Molenweg hoek Hagenstraat  
 

GEGEVENS Betonnen wegkruis (Gegroet O Kruis – onze enige hoop) 
 

STATUS Waardevol cultuurhistorisch element 
 

FOTO’S 

 
Molenweg Hagenstraat  

 

OMSCHRIJVING 
 
 
 

Objectbeschrijving 
Betonnen wegkruis op een hoog getrapt basement  
Iets boven de kruising van de kruisarmen is de tekst: “INRI” uitgehakt 
Aan de voet van het kruis staat een metalen plaquette met de tekst : Gegroet O Kruis; 
onze enige Hoop” . 

WAARDERING Weg- en veldkruisen zijn cultuurhistorisch waardevolle elementen omdat deze een uiting 
zijn van volksdevotie en het katholieke geloof van de omwonenden. 
Daarnaast zijn het waardevolle cultuurhistorische markeringen in het landschap die 
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport 

 
Objectgericht: 
• Geen aanvullende richtlijnen. 
 

 
 



LOCATIE Oude Molenweg Holstraat wegkruis  

GEGEVENS Houten wegkruis bevestigd tegen een oude lindenboom 
 

STATUS Waardevol cultuurhistorisch element 
 

FOTO’S 

 
Oude Molenweg Holstraat  

 

OMSCHRIJVING 
 
 
 

Objectbeschrijving 
Klein houten wegkruis met corpus bevestigd tegen zeer oude lindeboom in de 
zuidoosthoek van het kruispunt van de Oude Molenweg en Holstraat. De lindeboom 
wordt in de volksmond aangeduid als de ‘kruisboom’. Zeker tot het begin van de aanleg 
van de Akersteenweg in 1825 was dit kruispunt van groot belang. Tot die tijd was 
Veldstraat- en in het verlengde daarvan de Holstraat- de enige verbindingsweg met Keer 
vanuit Heer. Keer behoorde toen nog zowel de parochie als de gemeente Heer. Ook de 
Oude Molenweg was in die tijd een belangrijke (noord-zuid) verbinding, zodat 
aangenomen mag worden dat het hier een belangrijk kruispunt betrof met relatief veel 
passanten. Oorspronkelijk stond als tekst vermeld: ‘Geloof zij Jezus Christus’. Deze is 
begin jaren negentig van de 20e eeuw gewijzigd in: ‘Jezus, is vertrouw op U’. De datering 
van het kruis is onbekend. 

WAARDERING Weg- en veldkruisen zijn cultuurhistorisch waardevolle elementen omdat deze een uiting 
zijn van volksdevotie en het katholieke geloof van de omwonenden. 
Daarnaast zijn het waardevolle cultuurhistorische markeringen in het landschap die 
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport 

 
Objectgericht: 
• Geen aanvullende richtlijnen. 
 

 
 



LOCATIE Oude Molenweg Oude Steegstraat  hagelkruis 

GEGEVENS Gietijzeren hagelkruis   
 

STATUS Waardevol cultuurhistorisch element 
 

FOTO’S 

 
Oude Molenweg Oude Steegstraat hagelkruis 

 

OMSCHRIJVING 
 
 
 

Objectbeschrijving 
Gietijzeren veldkruis of hagelkruis  waarop een bronskleurig geschilderd corpus. Op de 
dwarsbalk het opschrift:   “Heer -  Bescherm  -  Heer” . 
Het hagelkruis werd in 1920 vervaardigd als hagelkruis. Het kruis is  in 1920  ingezegend 
door pastoor J. Heijnen. De Oude Molenweg was in die tijd een belangrijke noordzuid- 
verbinding langs het middenterras. Aanvankelijk stond het kruis aan de overzijde van de 
straat in de noordwesthoek. Vanwege wegverlegging en woningbouw op de 
oorspronkelijke plek moest het kruis wijken naar de huidige noordoosthoek. 
De tekst wijst op een speciale intentie. Vermoedelijk is het kruis door het 
gemeentebestuur geplaatst en was het kruis ook eigendom van de gemeente, die het ook 
onderhield. Het is een bekend gegeven dat hagelkruisen als regel door gemeenten werden 
geplaatst en onderhouden. Vermoedelijk is hier inderdaad sprake van een hagelkruis. Na 
verplaatsing van het kruis naar de huidige plek werd dit gedurende vele jaren 
onderhouden door het gezin Custers, destijds wonende aan de Akersteenweg. 

WAARDERING Weg- en veldkruisen zijn cultuurhistorisch waardevolle elementen omdat deze een uiting 
zijn van volksdevotie en het katholieke geloof van de omwonenden. 
Daarnaast zijn het waardevolle cultuurhistorische markeringen in het landschap die 
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport 

 
Objectgericht: 
• Geen aanvullende richtlijnen. 
 

 
 



LOCATIE Hoek Oude Steegstraat – Pater Kustersweg 

GEGEVENS Hardstenen geprofileerd basement van een zuil van een grensmarkering tussen Heer en 
Keer (nu gemeente Eijsden Margraten)  
 

STATUS Waardevol cultuurhistorisch element 
 

FOTO’S 

 
Oude Steegstraathoek  

 

OMSCHRIJVING 
 
 
 

Objectbeschrijving 
Hardstenen basement met in het zicht een deel van de vierkante funderingsvoet: 
daarboven een geprofileerde rand van de aanzet van een ronde zuilvormige 
grensmarkering 
 

WAARDERING Grensmarkeringen zijn cultuurhistorisch waardevolle elementen omdat deze een uiting 
zijn van de lokale territoriale geschiedenis. 
Daarnaast zijn het waardevolle cultuurhistorische markeringen in het landschap die 
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport 

 
Objectgericht: 
• De twee roodwit geblokte markeringspaaltjes doen afbreuk aan de belevingswaarde 

van het monument. 
 
 



LOCATIE Hoek Oude Steegstraat - Pater Kustersweg:  

GEGEVENS Smeedijzeren wegkruis  
 

STATUS Waardevol cultuurhistorisch element 
 

FOTO’S 

 
Oude Steegstraathoek Pater Kustersweg 

 

OMSCHRIJVING 
 
 
 

Objectbeschrijving 
Smeedijzeren wegkruis waarvan de kruiseinden voorzien zijn van een smeedijzeren hartje 
en tussen de kruisramen in de hoeken smeedijzeren sierkrullen zijn gemonteerd. Het 
zilverkleurige corpus is van gietijzer.  

WAARDERING Weg- en veldkruisen zijn cultuurhistorisch waardevolle elementen omdat deze een uiting 
zijn van volksdevotie en het katholieke geloof van de omwonenden. 
Daarnaast zijn het waardevolle cultuurhistorische markeringen in het landschap die 
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport 

 
Objectgericht: 
• Geen aanvullende richtlijnen. 
 

 
 



3.3  Inventarisatie en specifieke richtlijnen waardevolle groenelementen 
 
 
ADRES Bronckweg – Kleine Molenweg  -  Rijksweg 

GEGEVENS Huisweide met hoogstamboomgaard omzoomd door een meidoornhaag aan de oostzijde 
van de Torenmolen Gronsveld   
 

STATUS Waardevol  groenelement 
FOTO’S  

 
 

 
Hoogstamboomgaard  

 
 

  
OMSCHRIJVING 
 
 

Historische groenstructuur aan de oostzijde van de torenmolen Gronsveld met 
hoogstamboomgaard van perenbomen en een zoom van meidoornhagen  

WAARDERING Hoogstamboomgaarden horen al eeuwen bij het Zuid-Limburgse landschap. De 
boomgaard met meidoornhaag heeft als agrarisch relict cultuurhistorische waarde, 
vanwege de ruimtelijke samenhang met het landschap aan de rand van de stad.  
De ruimtelijke waardering berust op de samenhang van  de Torenmolen Gronsveld en de 
begroeiing in de huisweide ; hoogstamboomgaarden zijn van belang vanwege de 
landschappelijke, cultuurhistorisch en ecologisch betekenis. 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 
 

Objectgericht:   
• Geen aanvullende richtlijnen. 
 

 



 
 
 
ADRES Bronckweg: Meidoornhagen  

GEGEVENS Meidoornhagen  
 

STATUS Waardevol  groenelement 
FOTO’S  

 
 
 
Meidoornhagen Bronckweg 

 
 

  
OMSCHRIJVING 
 
 
 

Historische groenstructuur met meidoornhaag langs de zuidzijde van de Bronckweg, die 
vanuit het middenterras naar de torenmolen Gronsveld loopt. 
 

WAARDERING De ruimtelijke waardering berust op de samenhang van  de Torenmolen Gronsveld en de 
beplanting langs de Bronckweg; de belevingswaarde van deze beplanting is  van belang 
voor de geschiedenis van deze molen van Gronsveld.  

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 
 

Objectgericht:   
• Geen aanvullende richtlijnen. 
 

 



 
 
ADRES Kleine Molenweg: Meidoornhagen  

GEGEVENS Meidoornhagen  
 

STATUS Waardevol  groenelement 
FOTO’S  

 
 
 
Meidoornhagen Kleine Molenweg 

 
 

  
OMSCHRIJVING 
 
 
 

Historische groenstructuur met meidoornhaag langs de noordzijde van de Kleine 
Molenweg, die vanuit het middenterras naar de torenmolen Grondveld loopt. 
Het puthuis dat net ten noorden van de Kleine Molenweg ligt is eind jaren 1980 
gereconstrueerd aan de hand van oude ansichtkaarten. 

WAARDERING De ruimtelijke waardering berust op de samenhang van  de Torenmolen Gronsveld en de 
beplanting langs de Kleine Molenweg; de belevingswaarde van deze beplanting is  van 
belang voor de geschiedenis van deze molen van Gronsveld.  

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 
 

Objectgericht:   
• Geen aanvullende richtlijnen. 
 

 



 
 
ADRES Rijksweg van Torenmolen Gronsveld tot aan de Maastrichterweg: Bolaccaccia’s  

 

GEGEVENS Bolaccaccia’s  
STATUS Waardevol  groenelement 

 
FOTO’S  

 

 
 
Bolaccaccia’s nabij de Torenmolen Gronsveld 

 
 

  
OMSCHRIJVING 
 
 
 

Historische groenstructuur als onderdeel van de molenbiotoop van de Torenmolen van 
Gronsveld. Deze structuur bestaat uit bolacacia’s aan weerskanten van de Rijksweg. De 
uniforme beplanting langs de noord-zuidverbinding (Heer-Gronsveld) ter hoogte van de 
torenmolen accentueert deze positie nog eens. De aanplant  is in het jaar 1863 tot stand 
gekomen toen de toenmalige eigenaresse van de molen, Catherina Jacobs, bij de 
Commissaris des Konings een bezwaarschrift in diende tegen het planten van hoge 
lindenbomen langs de grote weg Maastricht-Battice, de langs de molen lopende huidige 
Rijksweg. De eigenaresse vreesde van die wegbeplanting windbelemmering. 
 

WAARDERING De ruimtelijke waardering berust op de samenhang van  de Torenmolen Gronsveld en de 
beplanting aan weerszijden van de Rijksweg ; de belevingswaarde van deze beplanting is  
van belang voor de geschiedenis van deze molenbiotoop.. 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 
 

Objectgericht:   
• De bolaccaccioa’s moeten regelmatig geknot worden om uitgroei van de kroon tegen 

te gaan.  
 

 



 
 
ADRES Rijksweg 96 

GEGEVENS Huisweide met hoogstamboomgaard omzoomd door een meidoornhaag  
 

STATUS Waardevol  groenelement 
FOTO’S  

 
 

 
 
Hoogstamboomgaard Rijksweg 96 

 
 

  
OMSCHRIJVING 
 
 

Historische groenstructuur met hoogstamboomgaard omzoomd door meidoornhaag 

WAARDERING Hoogstamboomgaarden horen al eeuwen bij het Zuid-Limburgse landschap. De 
boomgaard met meidoornhaag heeft als agrarisch relict cultuurhistorische waarde, 
vanwege de ruimtelijke samenhang met het landschap aan de rand van de stad.  
Hoogstamboomgaarden zijn van belang vanwege de landschappelijke, cultuurhistorisch 
en ecologisch betekenis. 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 



 
Objectgericht:   
• Geen aanvullende richtlijnen. 
 

 



 
 
ADRES Rijksweg voor de torenmolen Gronsveld: Meidoornhagen  

GEGEVENS Meidoornhagen  
 

STATUS Waardevol  groenelement 
FOTO’S  

 
 
 
Meidoornhaag: Rijksweg 

 
 

  
OMSCHRIJVING 
 
 
 

Historische groenstructuur met meidoornhaag langs de oostzijde van de Rijksweg, ter 
hoogte van de torenmolen Grondveld. 
 

WAARDERING De ruimtelijke waardering berust op de samenhang van  de Torenmolen Gronsveld en de 
beplanting langs de Rijksweg; de belevingswaarde van deze beplanting is  van belang 
voor de geschiedenis van deze molen van Gronsveld.  

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 
 

Objectgericht:   
• Geen aanvullende richtlijnen. 
 

 



 
 
ADRES Verbindingspad tussen Bronckweg en Kleine Molenweg: Meidoornhagen 

GEGEVENS Meidoornhagen 
 

STATUS Waardevol  groenelement 
FOTO’S  

 
 
 
Meidoornhagen langs het verbindingspad tussen Bronckweg en Kleine Molenweg 

 
 

  
OMSCHRIJVING 
 
 
 

Historische groenstructuur met meidoornhagen aan weerszijden van het verbindingspad 
tussen Bronckweg en Kleine Molenweg  

WAARDERING De ruimtelijke waardering berust op de samenhang van  de Torenmolen Gronsveld en de 
beplanting langs het verbindingspad tussen de Bronckweg en Kleine Molenweg; de 
belevingswaarde van deze beplanting is van belang voor de geschiedenis van deze molen 
van Gronsveld.  

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, 

alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit 
rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen van waardevolle 
groenelementen, zie paragraaf 2.2 van dit rapport. 

• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 
attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 
 

Objectgericht:   
• Geen aanvullende richtlijnen. 
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1 Inleiding 
 
 
Dit deelrapport Archeologie is opgesteld ten behoeve van de implementatie van het 

Maastrichts Planologisch Erfgoedregime (afgekort MPE) in het bestemmingsplan 

Buitengebied Terraspark. Het rapport heeft betrekking op het bodemarchief, en fungeert 

als motivering van de planologische bescherming van de archeologische zones zoals 

vermeld in het onderhavige bestemmingsplan. Het deelrapport Archeologie dient te 

worden geraadpleegd door een deskundige op het gebied van archeologie van de 

gemeente Maastricht bij beslissingen op stedenbouwkundig niveau, bij de behandeling 

van de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, aanleggen, en slopen, of het 

opheffen voor planologisch strijdig gebruik. 
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2 Werkwijze archeologisch 
bureauonderzoek 

 

 

Dit deelrapport Archeologie behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied Terraspark 

is tot stand gekomen met behulp van de nauwkeurige bestudering van bekende 

archeologische waarden binnen het plangebied, literatuurstudie, en de raadpleging van 

andere relevante informatiebronnen. Archeologische vindplaatsen zijn onderzocht aan de 

hand van twee databases: 

1. Het Wetenschappelijk Onderzoekskader (WOK) voor het gemeentelijk gebied van 

Maastricht, opgesteld in het kader van het A2-project in 2008.1 De in deze database 

opgenomen bekende archeologische waarden worden gevisualiseerd in en beheerd 

binnen het gemeentelijke Geografische Informatie Systeem: Flexiweb (applicatie van 

Bentley Benelux bv). 

2. Het landelijke Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE), waarin archeologische waarnemingen en monumenten (AMK-

terreinen) zijn opgenomen. 

Beide databases verschaffen een compleet beeld van alle tot nu bekende archeologische 

waarden binnen het gebied van het onderhavige bestemmingsplan. Tijdens de 

inventarisatie is de gemeentelijke database (Flexiweb) geactualiseerd en vergeleken met de 

landelijke database van Archis II. Waar nodig zijn correcties doorgevoerd, met name in het 

geval van foutieve coördinaten. Daarnaast zijn gegevens van alle geregistreerde 

archeologische opgravingen (begeleidingen, proefsleuven en definitieve opgravingen) 

verzameld. Tot slot is in aanvulling op beide databases ook de Cultuurhistorische 

waardenkaart van de Provincie Limburg geraadpleegd. 

 Voor de reconstructie van de landschappelijke setting is gebruik gemaakt van de 

geomorfologische kaart (Berg 1989; Berg en Cate 1987) en bodemkaart (Steur en Heijink 

1991; Vleeshouwer en Damoiseaux 1990) en de daarbij behorende toelichtingen. Tevens is 

achtergrondliteratuur geraadpleegd inzake de geologische en morfologische ontwikkeling 

van de Maasvallei, en de sedimentologische en bodemkundige geschiedenis van rivier- en 

lössafzettingen in het gebied.  

                                                                    
1 Quadflieg en Visser 2008. 
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 Tenslotte is informatie verzameld over verstoringen van de bodem, die de gaafheid en 

conservering van archeologische resten in de ondergrond ernstig hebben aangetast. Hierbij 

zijn bodemsaneringsgegevens bij de gemeente geraadpleegd en zijn ontgrondingsgegevens 

bij de Provincie Limburg opgevraagd.  

 

 

 Afbeelding 1: afbakening onderzoeksgebied; dit is gelijk aan het plangebied 
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3 Gebiedsbeschrijving 
 

 

Vanwege hun relevantie voor het archeologisch bodemarchief worden in het 

hiernavolgende een aantal kenmerken van het gebied van het bestemmingsplan 

Buitengebied Terraspark beschreven, zoals de geologische, geomorfologische en 

bodemkundige gegevens. 

3.1 Inleiding 

 

Het fysieke landschap geeft bruikbare indicaties over de bewoningsgeschiedenis, het 

archeologische potentieel, alsmede over de mate van gaafheid en conservering van 

archeologische vindplaatsen. Daarom is in dit deelrapport Archeologie een uitgebreide 

karakterisering van de geologie, geomorfologie en verschillende soorten bodems binnen het 

bestemmingsplangebied opgenomen. In de volgende paragrafen wordt verduidelijkt hoe de 

ondergrond en het fysieke landschap zich in de afgelopen 2 miljoen jaar ontwikkeld hebben 

binnen het plangebied. 

3.2 Geologie: de diepere ondergrond 

 

Het gebied van bestemmingsplan Buitengebied Terraspark ligt in het dal van de West-

Maas. De West-Maas is circa 2 miljoen jaar geleden ontstaan en vormt tot op de dag van 

vandaag het Maasdal. De diepere ondergrond (>10 m onder maaiveld) bestaat uit de 

Formaties van Maastricht en Houthem, die grotendeels samengesteld zijn uit fijnkorrelige, 

zachte kalksteen ("mergel"). Deze mariene afzettingen zijn tijdens de laatste fase van het 

Krijt (het geologisch tijdvak van circa 99 tot 65 miljoen jaar geleden) en de eerste fase van 

het Tertiair (circa 65 tot 2,5 miljoen jaar geleden) in een ondiepe zee gevormd. Later in het 

Tertiair werden deze formaties door tektonische werking van de aardkorst tot ver boven het 

zeeniveau opgeheven. 

Tijdens het Laat-Tertiair was het klimaat warm en vochtig, waardoor op grote schaal 

chemische verwering van de kalksteen optrad. Mede door dit geologische proces en de 

laterale erosie van de Maas heeft zich toen in de Ardennen en Zuid-Limburg een 

uitgestrekte schiervlakte (peneplain) ontwikkeld. Vervolgens hebben gedurende het 

Kwartair (circa 2,5 miljoen jaar geleden tot heden) de Maas, andere rivieren en beken in 
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Zuid-Limburg zich ingesneden in deze schiervlakte, waardoor het karakteristieke 

heuvellandschap is ontstaan. In dit laatste geologische tijdvak hebben zich in Zuid-Limburg 

fluviatiele (door de Maas afgezet zand en grind) en eolische sedimenten (door de wind 

afgezette löss) gevormd. In geologisch opzicht behoren de fluviatiele Maasafzettingen tot de 

Formatie van Beegden (in het plangebied de Laagpakketten van Caberg en Rothem) en de 

eolische afzettingen tot de Formatie van Boxtel (Laagpakket van Schimmert). De directe 

ondergrond van het gebied van het bestemmingsplan Buitengebied Terraspark bestaat uit 

een pakket löss dat de Maassedimenten afdekt. 

 

Löss 

Löss is een zeer fijnkorrelig sediment (zwak zandige leem) dat tijdens de koudste en 

droogste perioden van het Pleistoceen, klimatologisch gekenmerkt door een poolwoestijn 

en de bijna volledige afwezigheid van vegetatie, door de wind is afgezet. Dit type sediment 

heeft het merendeel van de plateaus en Maasterrassen in Zuid-Limburg bedekt. Gedurende 

de twee laatste ijstijden, het Saalien en het Weichselien, zijn de terrassen van Caberg en 

Rothem afgedekt met een pakket löss van ca. 5 tot 6 meter dik. De löss is waarschijnlijk 

afkomstig van afzettingen uit het Noordzeebekken. Het onderste lösspakket wordt 

gedateerd in het Saalien, waarin zich in het daarop volgende interglaciaal, het Eemien (circa 

130.000 – 116.000 jaar geleden), een roodbruine bodem gevormd heeft, de zogenaamde 

Rocourt-bodem. 

In het bovenste pakket löss zijn twee fases te onderscheiden, aangezien er gedurende 

het Weichselien twee perioden zijn geweest waarin op grote schaal löss is afgezet. De twee 

perioden van lössafzetting in het Weichselien worden gescheiden door de zogenaamde 

Nagelbeek Horizont, die zich vermoedelijk rond 20.000 jaar geleden heeft ontwikkeld. Deze 

horizont weerspiegelt een zeer koude periode, die wordt gekenmerkt door de ontwikkeling 

van permafrost, gevolgd door een plotselinge warme periode, waarbij sterke ontdooiing van 

de permafrost is opgetreden. In het oude bodemoppervlak worden daarom zgn. cryoturbate 

structuren aangetroffen. Vanwege het ontbreken van vegetatie is er nauwelijks een bodem 

gevormd, zodat dit oude oppervlak in boringen meestal niet te herkennen is. 

In het bovenste lösspakket kunnen twee zogenaamde tephra-lagen aangetroffen worden, 

die gedurende vulkaanuitbarstingen in de Eifel zijn gevormd. Het betreft respectievelijk een 

laag als gevolg van de Eltville uitbarsting (tussen 22.000 – 21.000 jaar geleden) en de 

Laacher See uitbarsting (ca. 11.000 jaar geleden). Deze aslagen vertegenwoordigen een 

tijdsgrens in de löss. Het aantreffen van een laag met tephra van de Laacher See uitbarsting 

kan een indicatie geven voor de diepteligging van het oppervlak uit het Laat-Paleolithicum. 
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Mogelijk zijn onder deze laag sporen van bodemvorming waar te nemen vanwege het 

relatief milde klimaat (het Allerød Interstadiaal) voorafgaand aan de Laacher See 

uitbarsting. 

3.3 Geomorfologie 

 

Het Maasdal bij Maastricht wordt gekenmerkt door een opeenvolging van rivierterrassen. 

Deze rivierterrassen zijn gevormd door sedimentatie en insnijding van de Maas tijdens de 

koude (glaciale) en warme (interglaciale) perioden van het Pleistoceen (circa 2,5 miljoen tot 

11.500 jaar geleden) en het Holoceen (11.500 jaar geleden tot heden). Tijdens de glaciale 

perioden (ijstijden) werden voornamelijk grove sedimenten (grind en zand) afgezet, terwijl 

in de interglacialen ook fijnere sedimenten (klei en leem) door de Maas werden afgezet. Als 

gevolg van de combinatie van tektonische opheffing van de Ardennen (en Zuid-Limburg), 

de laterale erosie en periodieke insnijdingen van de Maas en de afzetting van 

riviersedimenten is een groot aantal rivierterrassen ontstaan. De hoogstgelegen terrassen 

zijn het oudst, terwijl de laagste terrassen vlakbij de Maas het jongst zijn en uit het einde 

van het Pleistoceen en het Vroeg-Holoceen dateren. 
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Afbeelding 2: uitsnede van Geomorfologische kaart (links) en Maasterrassenkaart (rechts) (Bron: Berg en Ten 

Cate 1987; Berg 1989).  

 

Het Terrassen van Caberg en Rothem 

Het gebied van bestemmingsplan Buitengebied Terraspark ligt voor een groot deel op het 

Terras van Caberg (top terras op circa 60 - 70 m +NAP). Op de Terrassenkaart staat dit 

gebied als het Terras van Eisden-Lanklaar aangegeven, maar op basis van gedetailleerde 

hoogtegegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) kan dit terras echter 

gecorreleerd worden met het Terras van Caberg. Dit terras is in meerdere fasen gevormd 

tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien (glaciaal dat gedateerd kan worden tussen circa 
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370.000 en 130.000 jaar geleden) toen de Maas overwegend grof sediment afzette in een 

brede vlechtende riviervlakte, die bestond uit vele geulen en grindbanken. In de groeve 

Belvedère, aan de westzijde van de Maas, zijn op dit terras enkele kampementen van 

jagers/verzamelaars aangetroffen in fijnkorrelige Maassedimenten, die dateren uit een 

relatief warme periode (ca. 250.000 jaar geleden). In latere, koude en droge fasen van het 

Saalien en Weichselien werd een pakket löss van circa 5 à 6 meter dik gevormd. Het hoger 

gelegen noordoostelijke deel van het plangebied ligt op het terras van Rothem. Dit terras is 

waarschijnlijk gevormd in een vroege fase van het Saalien. De scheiding tussen de twee 

terrassen wordt gevormd door een zgn. afbraakwand.  

Het plangebied wordt doorsneden door een aantal droogdalen met voornamelijk een oost-

west oriëntatie. Deze droogdalen hebben zich tijdens de ijstijden ingesneden in het terras 

toen sneeuwsmeltwater vanwege de permanent bevroren bodem (permafrost) niet kon 

infiltreren. 

 

Colluvium 

Geomorfologisch en bodemkundig onderzoek heeft uitgewezen dat lössgebieden met een 

hellingspercentage >2% zeer gevoelig zijn voor erosie, hetgeen ook van toepassing is op 

hellingen binnen het gebied van het onderhavige bestemmingsplan. De zeer fijnkorrelige 

löss kan makkelijk geërodeerd worden door regenwater, zeker als er weinig tot geen 

vegetatie aanwezig is, bijvoorbeeld op braakliggende akkers. De geërodeerde löss wordt dan 

op en aan de voet van hellingen afgezet als colluvium. Het colluvium is te herkennen als een 

zandiger en bruiner pakket sediment, waarin fijne grindjes worden aangetroffen en waarin 

geen duidelijke bodem is gevormd.  

In de regel wordt verondersteld dat de erosie van de löss pas grootschalige vormen 

aannam na de ontginning van de plateaus en rivierterrassen, vaak gedateerd in de 

Romeinse tijd en Middeleeuwen. Maar het kan zeker niet uitgesloten worden dat colluvium 

ook in eerdere perioden en mogelijk in het Laat-Glaciaal of Vroeg-Holoceen is gevormd. In 

ieder geval kan colluvium oudere landschappen hebben afgedekt, die rijk kunnen zijn aan 

goed bewaarde archeologische resten. 

3.4 Bodemgesteldheid 

 

De bodems in het plangebied zijn op de bodemkaart grotendeels geclassificeerd als 

brikgronden en leemgronden in löss. Op de afbraakwanden komen associaties van 
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meerdere bodemeenheden voor. De verschillende bodemtypes staan met hun gangbare 

codes vermeld in onderstaande tabel (tabel 1). 

 

Bodemtype Subgroep Code 

Leembrikgronden Radebrikgronden in löss BLd6 

Leembrikgronden Bergbrikgronden in löss BLb6 

Leemgronden Ooivaaggronden in löss in situ Ld6 

Leemgronden Ooivaaggronden in colluviale löss Ldh6 en Ldd6 

Bodemassociatie van löss-, terras 

en kalksteenhellinggronden 

 AH 

Tabel 1: voorkomende bodemtypen in het plangebied Buitengebied Terraspark. 

 

Aan het begin van het Holoceen ontwikkelde zich door het warme en vochtige klimaat een 

dichtbegroeid vegetatiedek op de löss en werden bodemvormende processen op gang 

gebracht. Op de hogere vlakke delen van het Caberg- en Rothem-terras die bedekt zijn met 

een pakket löss, hebben zich radebrikgronden ontwikkeld (een niet-geërodeerde lössbodem 

met een kleiinspoelings- of Bt-horizont). Op (flauwe) hellingen waar de bovenste 

horizonten (A- en E-horizont) door erosie zijn verdwenen ligt de kleiinspoelingshorizont 

(Bt-horizont) van de zgn. bergbrikgronden aan het oppervlak. In de droogdalen, ligt de C-

horizont van de oorspronkelijke löss (ooivaaggronden in löss in situ) weer aan het 

oppervlak omdat de bovengrond daar is weggeërodeerd. Op hellingen kunnen leemgronden 

voorkomen die zich hebben gevormd in colluvium, d.w.z. de geërodeerde löss die zich op de 

helling en aan de hellingvoet heeft afgezet. Deze ooivaaggronden in colluviale löss kunnen 

als relatief jonge bodems worden beschouwd, waarin tekenen van langdurige 

bodemprocessen (uit- en inspoeling) ontbreken. Op de afbraakwanden komen 

hellinggronden met verspoelde löss, terrasgrind en kalksteen voor.  
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Afbeelding 3: uitsnede van de Bodemkaart (Bron: Vleeshouwer en Damoiseaux 1990).  

 

Ontgrondingen 

Bij de Provincie Limburg zijn ontgrondingsgegevens van het gebied opgevraagd.2 Er 

is sprake van vijf ontgrondingen in het gebied. De ontgrondingen bevinden zich allen 

rondom de Bodemsweg tussen nummer 1 en 3. Van vergunningsaanvragen voor 

ontgrondingen in het plangebied zijn er van drie onvoldoende gegevens aanwezig 

[clusternummers 11; 177; 252]. Bij één ontgronding is de aanvraag geweigerd 

[clusternummer 1073]. Van de laatste ontgronding bevindt de contour van de vergunning 

zich op een andere locatie dan de contour in de kaart [clusternummer 176]. Daarnaast is er 

geen locatie van het profiel beschikbaar, zodat de exacte verstoring niet bekend is. Wel is 

                                                                    
2 http://portal.prvlimburg.nl/geo_dataportaal/ 
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het van belang dat in dit gebied rekening gehouden wordt met ontgrondingen die het 

archeologisch bodemarchief mogelijk verstoord hebben.  

 

 

Afbeelding 4: ontgrondingsgegevens van de Provincie Limburg (Bron: 

http://portal.prvlimburg.nl/geo_dataportaal/).  

3.5 Archeologische relevantie van geologie, geomorfologie en bodems 

 

De geomorfologische en bodemkundige kenmerken van het bestemmingsplangebied geven 

een indicatie waar archeologische vindplaatsen verwacht kunnen worden. Grootschalige 

bodemingrepen hebben niet plaatsgevonden binnen het plangebied zodat de ondergrond 

nog redelijk intact is. Daardoor zal sprake zijn van een waardevol archeologisch 

bodemarchief.  

Bij de brikgronden kunnen archeologische artefacten en sporen aanwezig zijn in de 

bouwvoor (A-horizont) tot in de uitspoelingslaag (E-horizont) en/of de briklaag (Bt-

horizont). Ook bij de leemgronden kunnen archeologische artefacten en sporen zich in de 

eerste 50 cm onder het maaiveld bevinden. In het geval van colluvium kunnen goed 

bewaarde archeologische vindplaatsen ook aanwezig zijn onder het colluvium. Met deze 

situatie moet vooral rekening worden gehouden in het gebied direct ten westen van de 

afbraakwand van het terras van Rothem en in de droogdalen. 

Tevens moet er rekening mee gehouden worden dat midden- en laat-paleolithische 

kampementen gevonden kunnen worden in paleosols (fossiele bodems) onder de 
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verschillende lösspakketten, die tijdens het Saalien en Weichselien zijn afgezet op de 

terrassen. 
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4 Maastrichts Planologisch 
Erfgoedregime 

 

 

Het gemeentelijke beleid voor het culturele erfgoed is recentelijk vastgelegd in het 

Maastrichts Planologisch Erfgoedregime, waarin de kaders worden geboden voor 

het huidige en toekomstige archeologie- en monumentenbeleid van Maastricht. 

Het uitgangspunt voor het archeologiebeleid is de toepassing van kwantitatieve 

normen voor behoud ‘in situ’ en ‘ex situ’. 

 

Binnen het vigerende gemeentelijk beleid ten aanzien van archeologische waarden wordt 

een indeling in drie zones gehanteerd en gerelateerd hieraan verschillende kwantitatieve 

ondergrenzen voor behoud in situ (conform het Verdrag van Valletta (Malta) en de Wet op 

de Archeologische Monumentenzorg (Wamz)) en de verplichting voor verkennend, 

karterend, waarderend en/of preventief archeologisch onderzoek in de vorm van definitieve 

opgravingen. Specifiek zijn deze kwantitatieve ondergrenzen: (1) zone A – zogenaamde 

‘zero-tolerance-zone’; (2) zone B – geen archeologisch onderzoek bij ingrepen kleiner dan 

250 m2; (3) zone C – geen onderzoek bij ingrepen kleiner dan 2.500 m2. Onderzoek naar de 

Maastrichtse situatie wijst uit dat de toepassing van dergelijke kwantitatieve ondergrenzen 

voor archeologische verplichtingen ertoe leidt dat slechts 10% van het totaal aantal 

vergunningen onderzoeksplichtig is en dat dan toch 85% van het te verstoren oppervlak 

onderzocht wordt. Dit toont aan dat het vigerende gemeentelijke beleid ten aanzien van 

archeologische waarden weloverwogen tot stand is gekomen, waarbij rekening is gehouden 

met zowel het wetenschappelijk belang, de maatschappelijke acceptatie als bestuurlijke 

verantwoordelijkheden in het kader van de omgang met archeologische waarden.  

Op het bestemmingsplan Buitengebied Terraspark zijn de regels van alle drie zones van 

toepassing. 

 

Zone A: 

 

Binnen zone A is preventief archeologisch onderzoek verplicht, indien er 

graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 40 centimeter onder het huidige maaiveld. 

Binnen deze ‘zero-tolerance-zone’ zijn alle bodemingrepen onderzoeksplicht. De enig 
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toegestane uitzondering betreft zones binnen het plangebied, waarvoor is vastgesteld dat de 

archeologisch waardevolle ondergrond volledig is verstoord bij het in werking treden van 

het onderhavige bestemmingsplan. Zone A is gelegen binnen een diameter van 50 meter 

rondom archeologische vindplaatsen, AMK-terreinen van ‘zeer hoge archeologische waarde’ 

en historische relicten.  

 

Zone B: 

 

Binnen zone B is preventief archeologisch onderzoek verplicht, indien er 

graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 40 centimeter onder het huidige maaiveld en 

de ingreep gelijk is aan of groter dan 250 m2. Historische dorpskernen worden gerekend tot 

zone B, indien hier geen evidente archeologische vindplaatsen zijn gedocumenteerd op het 

moment van het in werking treden van het onderhavige bestemmingsplan. 

 

Zone C: 

 

Binnen zone C is preventief archeologisch onderzoek verplicht, indien er 

graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 40 centimeter onder het huidige maaiveld en 

de ingreep gelijk is aan of groter dan 2.500 m2. Zone C betreft gebieden die buiten een 

straal van 50 meter rond archeologische vindplaatsen vallen, en buiten AMK-terreinen van 

‘zeer hoge archeologische waarde’ alsmede historische dorpskernen en historische relicten. 

 

Aan het einde van dit deelrapport Archeologie is een catalogus toegevoegd van alle bekende 

archeologische vindplaatsen binnen het plangebied zoals die bekend zijn bij de gemeente 

Maastricht (taakgroep Cultureel Erfgoed) en in de landelijke database Archis II bij het in 

werking treden van het onderhavige bestemmingsplan. 
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5 Archeologische waarden 
 
 

5.1 AMK-terreinen (Archeologische Monumentenkaart) 
 

De Archeologische Monumententkaart (AMK) is een gedigitaliseerd bestand van 

alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen. De AMK is door het 

Rijk opgesteld, in samenwerking met de Provincie Limburg. AMK-terreinen zijn 

gewaardeerde archeologische vindplaatsen. De terreinen op de AMK zijn slechts 

gedeeltelijk wettelijk beschermd. De wettelijke bescherming is gebaseerd op de Wet 

op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) met bijbehorend 

vergunningstelsel. In het plangebied bevindt zich één AMK-terrein.  

 

Tumulus ‘De Tomme’ (‘terrein van hoge archeologische waarde’; AMK 

nummer 8508) 

Vlak ten noordoosten van de kruising van de Bemelerweg en de Oude Molenweg liggen de 

resten van een Romeinse grafheuvel (in Latijn: tumulus) in de ondergrond [Archis II 

waarnemingsnummer 37944; taakgroep Cultureel Erfgoed: WOK-code 2001]. Van oudsher 

werd deze grafheuvel door lokale bewoners ‘De Tomme’ genoemd. Hij was tot in de 19e 

eeuw nog als een verhoging in het landschap zichtbaar en is ook duidelijk aangegeven op de 

Tranchotkaart.3 Volgens sommige mondelinge overleveringen lag in de heuvel een generaal 

begraven op wiens lijk elke soldaat een kepie (een soort militaire pet zoals gedragen door 

het Franse Vreemdelingenlegioen) vol aarde gestort zou hebben. Onderzoek tussen 1865 en 

1870 door pastoor en Rijksarchivaris Jozef Habets toonde echter aan dat het om een 

Romeinse grafheuvel gaat. Het graf behoorde mogelijk tot de Romeinse villa van 

Backerbosch aan de Bemelerweg te Cadier en Keer of tot één van de andere villae in de 

omgeving zoals die in het gebied van Willetienne aan het eind van de Wanweg nabij Huize 

Sint Joseph [Archis II waarnemingsnummers 17571, 17572, 38619, 38620, 38621, 38622, 

38624, 48570, 48861, en 138553; AMK nummers 332 en 15350; taakgroep Cultureel 

Erfgoed: WOK-code 6060]. In 1969 is vastgesteld dat de bovengrondse heuvel in de loop 

van de 20e eeuw geheel verdwenen is en nu op het terrein van een aannemersbedrijf ligt. 

Het is echter goed mogelijk dat zich nog resten van de tumulus in de ondergrond bevinden. 

                                                                    
3  De Tranchotkaart is tussen 1802 en 1807 opgesteld voor het gebied tussen Rijn en Maas door de Franse cartograaf Jean 

Joseph Tranchot en vervolgens verder uitgewerkt door Generalfeldmarshall Karl von Müffling. 
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Tot slot is het ook van belang om te melden dat de Tumulus ‘De Tomme’ de enige tot nu toe 

bekende Romeinse grafheuvel is ten oosten van de Maas. 

 

 

Afbeelding5: Tumulus ‘De Tomme’ weergegeven op de Tranchotkaart (1803-1820). 
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5.2 Historische relicten 
 

Historische relicten zijn objecten en structuren van vóór 1830 en hun omgeving, 

zoals kastelen, historische landhuizen, molens, hoeves en kloosters, waarvan op 

basis van oude kaarten wordt verwacht dat de bodem waardevolle informatie kan 

herbergen over het nog aanwezige gebouwde monument en/of oudere 

voorgangers en andere archeologische resten. In deze paragraaf volgt een korte 

omschrijving van historische relicten, die op basis van de lijst van 

Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn geselecteerd. Op de locatie 

van historische relicten gelden de regels zoals vastgesteld voor zone A in het 

onderhavige bestemmingsplan.  

 

Rijksmonumenten: 

 

Hoeve De Heihof (Bodemsweg 3 en 4; rijksmonumentnrs. 28038 en 28039)  

De Heihof is een monumentale hoeve gelegen tegen de beboste helling aan het einde van de 

Bodemsweg, vlakbij de Ambyerheide. De hoeve ligt rondom een binnenplaats. Tegen een 

grote schuur uit 1743, staat een latere schuur met speklagen. De eerste vermelding dateert 

van 1406, toen de Heihof als leengoed van het Huis Valkenburg bewoond werd door Johan 

van Amt van 't Zievel. Deze familie was ook eigenaar van Huize Severen. In 1537 ging de 

Heijhof over in handen van Gerard van Strijdhagen en wordt sindsdien ook wel 

Strijdhagenhof genoemd. In de achttiende eeuw kwam de hoeve in bezit van de families Van 

Slijpe. Op de binnenplaats wijst de sluitsteen boven de poort, met het jaartal 1743, op een 

verbouwing. De lange schuur met de karakteristieke speklagen van mergel en baksteen 

werd in de negentiende eeuw gebouwd. Recentelijk is de boerderij voor een groot gedeelte 

gerestaureerd. 

In een van de stallen bevindt zich een waterput, die oorspronkelijk vijftig meter diep 

was. Op een diepte van dertig meter had men vanuit de putwand gangen uitgehouwen in de 

mergel. Over een oppervlakte van honderd vierkante meter werden circa tweehonderd 

kubieke meter mergelblokken gewonnen. Zij werden waarschijnlijk deels voor de bouw van 

de schuur gebruikt. De put werd in 1965 onderzocht en opgemeten. In de wanden van de 

gangen trof men tal van inscripties aan, zoals: W.V.K.1695, ik en kan niet meer schijten van 

honger; Nicolaes Mullenners 1755; Thoman Honsneeft bluck gesreve den 17 apriel anno 

1755; Hier heft mr Maerten KANNA Gewer(k)t den22 mert 1755; WILLEM KERKELS; 

Jaspar Koninckx 1754; Nicolaes x Mullenner, GeretQuax, Peter van Werdt 1754; 
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Gebroecken in den bergh van den heijhoef 80 bloecken, Henderijckus Schillings, Joannes 

Schillings, Michgiel Jansen, Joannes Houben, Sij hebben alle rijen bij een gebroecken in 

het jaar 1760, Den 18 Meert zijn wij uitgeschijt; hier heeft gebroken Nicolaes Mulleners en 

Lijns Vrancken 1756; geloft sij jesus Christus Amen. 

 

 

Afbeelding 6: Hoeve de Heihof (bron: http://commons.wikimedia.org) 

 

Torenmolen van Gronsveld (Rijksweg 90; rijksmonumentnr. 28086)  

De Torenmolen van Gronsveld werd gebouwd op de kruising van de weg van Gronsveld 

naar Heer en die van Cadier naar Heugem. Vier smalle kijksleuven in torenromp zijn 

precies gericht naar omliggen dorpen; via deze sleuven kon de molenaar alle wegen in de 

gaten houden. De inwoners van deze vier dorpen waren verplicht om het graan in de 

banmolen van de graaf van Gronsveld te laten malen.  

De torenmolen heeft een cilindrische stenen romp, waarop een houten kap kan 

ronddraaien. De molen werd tussen 1616 en 1623 gebouwd in opdracht van de graaf van 

Gronsveld: heer Joost Maximiliaan van Bronckhorst. Zijn naam staat op een gedenksteen 

aan de voet van molen gebeiteld. In 1766 werd de molen ruim drie meter verhoogd: deze 

verhoging wijkt echter iets naar binnen toe. Ook werd er toen als extra steun een aarden wal 

of belt rond de voet van de toren opgeworpen met daaromheen een ringmuur. Op deze 
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beltmuur staan palen, waaraan een lier kan worden bevestigd: met deze lier kan de houten 

kap van de molen met de wieken naar de wind gedraaid worden. 

Tot 1930 is de molen beroepsmatig in bedrijf geweest. In 1944 brandde de molen uit. 

Pas in 1958 werd de molen m.b.v. onderdelen van molens uit Horssen (GL) en Maarheeze 

(NB) gerestaureerd en is sindsdien regelmatig op vrijwillige basis in bedrijf. In 2012 

onderging de molen een consoliderende restauratie. De molen kreeg toen een nieuwe staart 

en de stenen romp werd opnieuw gevoegd.  

De Gronsveldermolen kent een historische molenbiotoop aan de Rijksweg die in het 

jaar 1863 tot stand kwam, dankzij de toenmalige eigenaresse van de molen, Catherina 

Jacobs. Zij diende in dat jaar bij de Commissaris des Konings een bezwaarschrift in tegen 

het planten van bomen langs de grote weg Maastricht-Battice, die pal langs de molen liep. 

De eigenaresse vreesde dat deze wegbeplanting een belemmering voor de windtoevoer naar 

de molen zou veroorzaken. Toen de Commissaris meende dat de wegbeplanting de eerste 12 

à 15 jaar geen last zou veroorzaken en dat na die tijd de bomen door een nieuwe jonge 

aanplant vervangen konden worden, ging de eigenaresse in beroep bij de Kroon. Dit leidde 

ertoe dat de bestaande beplanting tot 350 meter ten noorden en ten zuiden van de molen op 

voorstel van de hoofdingenieur van Waterstaat werd vervangen door laagblijvende 

bolaccacia’s. 

 

 
Afbeelding 7: Torenmolen van Gronsveld 
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Gemeentelijke monumenten: 
 

Er bevinden zich geen gemeentelijke monumenten in het bestemmingsplangebied die in 

aanmerking komen voor de aanwijzing van historisch relict. Wel is er in het plangebied 

sprake van een vermoedelijk tracé van de Romeinse weg. 

 

Romeinse weg 

Er bestaan archeologische aanwijzingen dat één van de Romeinse wegen vanuit Maastricht 

over de Bemelerweg naar het oosten gelopen zou hebben. Deze conclusie is hoofdzakelijk 

gebaseerd op een enkele waarneming van een donkergekleurd pakket kiezel tijdens 

rioleringwerkzaamheden aan de zuidkant van de Scharnerweg in 1920 [Archis II 

waarnemingsnummer 38080; taakgroep Cultureel Erfgoed: WOK-code 2002]. Het kan 

echter niet uitgesloten worden dat het pakket kiezel in werkelijkheid op natuurlijke wijze is 

afgezet door de Maas en daarom mogelijk onjuist is geïnterpreteerd als één van de 

Romeinse wegen die vanuit de Maastrichtse binnenstad naar het oosten liepen.4 Verder 

speelt de Tumulus ‘De Tomme’ ook een rol in de discussie over het vermoedelijke tracé van 

deze Romeinse weg. Onderzoek bijvoorbeeld in de streek van de Haspengouw in Belgisch-

Limburg heeft aangetoond dat grafheuvels vaak langs de belangrijke doorgaande Romeinse 

wegen lagen. 

 

 

 

                                                                    
4   De andere Romeinse heerbaan aan de oostkant van de Maas liep vanaf de binnenstad (Romeinse brug) via Wyck naar het 

noordoosten in de richting van Meersen en het Geuldal. Resten van deze Romeinse heerbaan zijn onder meer onderzocht in 

de Rechtstraat tegenover het portaal van de Sint Martinuskerk [taakgroep Cultureel Erfgoed: WOK-code 6068] en direct ten 

westen van de Meerssenerweg en de Mariënwaard (Gerards en Schutte 2009). 
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5.3 Archeologisch kader en vindplaatsen 

 

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van vindplaatsen binnen 

het gebied van het bestemmingsplan Buitengebied Terraspark zoals aangegeven 

op de archeologische waarden-, beheers- en sturingskaart. Vindplaatsen worden 

vermeld met het Archis II waarnemingsnummer (landelijke database) en/of de 

WOK-code (dossiers bij de taakgroep Cultureel Erfgoed van de gemeente 

Maastricht). 

 
Prehistorie 

In het plangebied is een klein aantal vindplaatsen uit de prehistorie bekend. Bij de 

Bodemsweg is bij een veldkartering op een akker vuursteenafslag uit het Neolithicum 

aangetroffen. Daarnaast is er één stuk vuursteenafslag uit het Midden-Paleolithicum 

aangetroffen [Archis2 waarnemingsnummer 40859]. Op een akker tussen de 

Schaandertweg en de Peutgensweg zijn bij een veldkartering eveneens enkele 

vuursteenafslagen uit het Neolithicum aangetroffen. Omdat het om één grondstoftype gaat, 

betreffen de vondsten mogelijk een restant van een productieplaats [Archis2 

waarnemingsnummer 40861]. Direct ten zuidoosten hiervan is eveneens vuursteenafslag 

uit het Neolithicum gevonden. Mogelijk betreft deze afslag een bijlproductie [Archis2 

waarnemingsnummer 429379]. 

Bij de Bronckweg 500 is door ArcheoPro een booronderzoek uitgevoerd in 2011. In 

één boring zijn drie fragmenten vuursteen aangetroffen. Rondom deze boring zijn nog twee 

fragmenten vuursteen aangetroffen. Geadviseerd is om vanwege de vuursteenfragmenten 

en het onverstoorde karakter van de bodem vervolgonderzoek in de vorm van een 

archeologische begeleiding uit te voeren. Bij deze begeleiding – uitgevoerd door 

Archeodienst in 2011 – zijn een aantal kuilen en fragmenten vuursteen aangetroffen die in 

het Neolithicum te dateren zijn [Archis2 onderzoeksmeldingnummers 44524; 47679]. 

De meest bijzondere vondst in het plangebied uit deze periode betreft een Keltische 

muntschat van gouden en zilveren munten die gevonden is op een akker aan de 

Bodemsweg.5 Deze muntschat is in 2008 bij toeval gevonden met een metaaldetector, 

waarna er een opgraving heeft plaatsgevonden. In totaal werden er 39 gouden 

Eburonenstaters en 77 zilveren Rijnlandse regenboogschoteltjes aangetroffen. De datering 

van de depositie kort voor 52 v. Chr. geplaatst. Dit tijdstip hangt samen met de Gallische 

                                                                    
5 Roymans en Dijkman 2010. 
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veroveringen van Caesar en de Eburoonse opstand van 54-53 v. Chr. [Archis2 

onderzoeksmeldingnummers 39441]. 

 

Romeinse tijd 

Van de Romeinse tijd zijn veel vindplaatsen bekend in het plangebied. Een aantal 

vindplaatsen uit de Romeinse tijd bevindt zich in een cluster (straal ca. 350m) [WOK-codes 

2003, 5018, 5040 & 6058; Archis2 waarnemingsnummers 38006, 38021, 38022, 38676, 

40804, 51416, 121282 & 406401]. Deze vindplaatsen hangen samen met ondermeer de 

vondst van één of meerdere villaterreinen, een kelder en een begraafplaats.  

Bij het ‘Schoenmakersbosje’ (Scharnderkuilen) vlakbij de weg de Schandert is een 

Romeinse begraafplaats aangetroffen. Al uit 1827 is er een melding bekend van de vondst 

van 40 voorwerpen van Romeins aardewerk, waaronder terra sigillata. In 1933 heeft er een 

opgraving plaatsgevonden op het terrein, waarbij er een compleet brandgraf vrijgelegd 

werd. In 1983 en 1984 werd de verspreide inhoud van een brandgraf uit de tweede helft van 

de 2de eeuw geborgen. In 1986 werd een Romeins brandgraf met een ommuring van 

mergelblokken opgegraven. Het graf had een afmeting van 1,44 x 1,18 m (aan de 

binnenzijde). In het graf werden ondermeer een reukpot met deksel, schaal, olielampje, 

bronzen staafje, crematieresten, ijzeren spijkers, kan, bruine pot met ribbels, blauw 

kommetje, vijf deukbekers, diverse vormen glas, fragmenten roodbakkende pot en een 

bronzen munt (indetermineerbaar) aangetroffen [WOK-code 5018; Archis2 

waarnemingsnummer 38006]. Uit 1994 dateert een inspectie van het terrein [Archis2 

waarnemingsnummer 121282]. Circa 200 meter ten noordwesten hiervan hebben in 1964 

en 1969 veldcontroles plaatsgevonden. Uit deze veldcontroles is geconcludeerd dat er geen 

reden was dit terrein tot monument te benoemen [Archis2 waarnemingsnummers 38021 en 

38022]. In 2000 zijn bij werkzaamheden aan een waterleiding de muurresten van een 

Romeinse kelder aangetroffen. In de kelder lag een brandlaag met houtskool, verbrand 

leem en aardewerkfragmenten. Daarnaast zijn er twee bijlen, stukken van een pantser, een 

schildbeslag, spijkers en andere ijzerwaren aangetroffen [WOK-code 2003, 6058; Archis2 

waarnemingsnummers 40804]. Ten oosten van deze kelder zijn bij een archeologische 

terreininspectie een aantal vondsten gedaan. De vondsten betroffen aardewerk, dakpannen, 

glas en kalksteenblokken [Archis2 waarnemingsnummers 38676 en 406401].6 Direct ten 

noordwesten hiervan is een sestertius van keizer Hadrianus aangetroffen met een 

                                                                    
6 Mogelijk betreft dit hetzelfde terrein als waar Habets naar verwijst in 1881 [Archis2 waarnemingsnummer 38054]. De 

coördinaten van deze melding zijn echter zo onnauwkeurig dat deze melding niet in de archeologische waardenkaart zal 

worden opgenomen. 
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metaaldetector [Archis2 waarnemingsnummer 51416]. De laatste melding in het cluster 

betreft een veldverkenning ten noordoosten van het grafveld in 1993. Op basis van de 

vondsten (een munt en diverse soorten aardewerk) kan ook dit terrein onderdeel zijn van 

een villaterrein [WOK-code 5040].  

 

In 1998 is er door RAAP een geofysisch onderzoek door middel van weerstandsmeting 

verricht op een terrein (‘Willetienne’) waar het vermoeden bestaat dat het een villaterrein 

betreft. Op het terrein zijn prehistorische en Romeinse scherven aangetroffen, een munt 

van Vespasianus, een bronzen vrouwenhoofd, een maalsteen en bouwpuin. Bij het 

onderzoek zijn er echter geen muurresten aangetroffen. Een vervolgonderzoek in de vorm 

van een booronderzoek is geadviseerd [WOK-codes 2004 & 6060; Archis2 

onderzoeksmelding 2859]. In 1969 heeft er een inspectie plaatsgevonden op het terrein van 

tumulus ‘De Tomme’ (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1) [Archis2 waarnemingsnummer 

37944]. De laatste vondsten uit de Romeinse tijd betreffen vondsten die gedaan zijn met 

een metaaldetector. Aan de overzijde van de weg ter hoogte van het complex aan de 

Bronckweg 500 zijn een aantal vondsten gedaan. Deze vondsten betreffen munten, glas, 

bronzen beslag, een gesp, een fibula en andere metalen voorwerpen. De voorwerpen zijn 

gedateerd van de Romeinse tijd. Een armband die gevonden is dateert mogelijk uit de 

vroege Middeleeuwen [Archis2 waarnemingsnummer 232163]. De laatste vondst uit de 

Romeinse tijd betreft de vondst van een ring met donkergroen patina. Deze ring werd in 

2012 gevonden ten noorden van de vindplaats van de Keltische muntschat [Archis2 

waarnemingsnummer 440971].  

 

Middeleeuwen 

In het plangebied zijn slechts 3 vindplaatsen bekend uit de Middeleeuwen. De drie 

vindplaatsen betreffen losse vondsten, gedaan met een metaaldetector. Circa 200 meter ten 

noorden van de straat ‘weg door de Grub’ is in 1997 een metalen deksel van een doosje of 

een vonkenvanger van een pijp aangetroffen [Archis2 waarnemingsnummer 232164]. In de 

nabijheid van het villaterrein aan de Bemelerweg [Archis2 waarnemingsnummer 38676] 

zijn op één locatie een stuk bronzen beslag en een zilveren munt gevonden. De munt was 

gebruikt als hanger en droeg de inscriptie PIUS VCTR [Archis2 waarnemingsnummers 

406265; 406573]. 

 

Nieuwe en Nieuwste tijd 

Van de periode na de Middeleeuwen zijn er geen vindplaatsen bekend in het plangebied. 
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Bijlage 1 
 

Catalogus van archeologische vindplaatsen 

In de catalogus zijn zowel de archeologische vindplaatsen uit het Maastrichts 

Gemeentelijk Archief (taakgroep Cultureel Erfgoed; WOK-codes) als uit de 

landelijke database Archis II opgenomen (Archis II waarnemingsnummers). Voor 

het gebied binnen een straal van 50 meter van archeologische vindplaatsen gelden 

de regels zoals vastgesteld voor zone A. 
 

 

Archeologische vindplaatsen in het Maastrichts Gemeentelijk Archief 
(taakgroep Cultureel Erfgoed; WOK-codes) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
WOK-code:  2003 
Dossiernr.:  D70  
Projectcode:  2000.MABM.R 
Archis II waarnemingsnr.:  
Toponiem:   Bemelerveld 
Coördinaten:   180.269/317.676 
Jaar melding:  2000 
Verwerving:   Opgraving 
Complex:     Romeinse kelder (muurresten mergelblokken)  
Vondsten:  Muurresten kelder van mergelblokken. Brandlaag met 

houtskool, verbrand leem en aardewerk fragmenten op 80 
cm diep, 2 bijlen. 

Begindatering:   Romeinse tijd Einddatering: Romeinse tijd 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
WOK-code:  2004 & 6060 
Dossiernr.:  D64  
Projectcode:  1997.MAWJ.L 
Archis II onderzoeksmel.: 2859  
Toponiem:   Villaterrein Willetienne 
Coördinaten:   180.125/316.250 
Jaar melding:  1998 
Verwerving:   Geofysisch onderzoek 
Complex:     Romeinse villa 
Vondsten:   Prehistorische en Romeinse scherven, munt Vespasianus, 

bronzen vrouwenkop, brok conglomeraatsteen (maalsteen), 
TS (1e-3e eeuw), bouwpuin en fragment maalsteen in 
basaltlava. 

Begindatering:   IJzertijd Einddatering: Romeinse tijd 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
WOK-code:  5018 
Dossiernr.:  D20  
Projectcode:  1983.MASC.L, 1986.MASCL, 1991.MASC.L 
Archis II waarnemingsnr.:  
Toponiem:   Schoenmakersbosje, Scharnderkuile, 't Heitje 
Coördinaten:   180.474/317.938 
Jaar melding:  1983 
Verwerving:   waarneming & opgraving 
Complex:     Romeinse begraafplaats 
Vondsten: Romeins brandgraf met ommuring van mergelblokken, 

reukpot met deksel, schaal, olielampje, bronzen staafje, 
crematieresten, ijzeren spijkers, kan, bruine pot met ribbels, 
blauw kommetje, vijf deukbekers, diverse vormen glas, 
fragmenten roodbakkende pot, bronzen munt 
(ondetermineerbaar). Gladwandig kruikje, gevernist urntje 
met zandbestrooiing, ruwwandig bord, ruwwandig 
kookpotje, TS aardewerk. 

Begindatering:   Romeinse tijd Einddatering: Romeinse tijd 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
WOK-code:  5040 
Dossiernr.:  D61  
Projectcode:  1993.MASG.L, 1993.MAEL.L 
Archis II waarnemingsnr.:  
Toponiem:   Scharnweg 
Coördinaten:   180.629/318.184 
Jaar melding:  1993 
Verwerving:   Veldverkenning 
Complex:     Mogelijk villaterrein 
Vondsten: 1 as Antoninus Pius, 9 fragmenten van een wrijfschaal, 4 TS-

scherven waaronder fragmenten van een wrijfschaal, 
gladwandig aardewerk, o.a. dolia 

Begindatering:  Romeinse tijd Einddatering: Romeinse tijd 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
WOK-code:  6058 
Dossiernr.:  D70 
Projectcode:  2000.MABM.R 
Archis II waarnemingsnr.: 40804 
Toponiem:   Bemelerweg 
Coördinaten:   180.269/317.676 
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Jaar melding:  2000 
Verwerving:   opgraving 
Complex:     Romeinse kelder 
Vondsten:   Kelder opgebouwd uit kalksteen, schildbeslag en 

fragmenten van borstplaat van een pantser, bijlen, spijkers, 
fragmenten van sloten, deurhengsels, krammen, mogelijk 
een breekijzer, div. aardenwerk GLD; TS-kom en scherven 
TS; doliumfragmenten; RUW; cylindrische zwart/grijze 
geverfde beker 

Begindatering:   Romeinse tijd Einddatering: Romeinse tijd 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Archeologische vindplaatsen in de landelijke database (Archis II 
waarnemingsnummers) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 37944  
Toponiem:   Scharn  
Coördinaten:   179.790 / 317.390  
Jaar melding:  1969 
Verwerving:   Archeologisch: inspectie  
Complex:   Graf (Romeinse tumulus) 
Vondsten:  Melding van terrein waar tumulus gelegen heeft (AMK-

terrein 8508) 
Begindatering:   Romeinse tijd Einddatering: Romeinse tijd  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 38006  
Toponiem:   Scharnderkuilen/’t Hetje  
Coördinaten:   180.450 / 317.800  
Jaar melding:  1827/1871 
Verwerving:   Archeologisch: opgraving  
Complex:   Grafveld 
Vondsten:  Romeins aardewerk (Brunsting 16, Niederbieber 104, 30, 

32, TS Dragendorff 18/31, urnen, bekers); crematieresten; 
crematiegraven. 

Begindatering:   Romeinse tijd Einddatering: Romeinse tijd  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 38021  
Toponiem:   Scharnderkuilen/’t Hetje  
Coördinaten:   180.300 / 317.940  
Jaar melding:  1964 
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Verwerving:   Archeologisch: inspectie  
Complex:   Nederzetting, onbepaald; grafveld, onbepaald 
Vondsten:   fundering gebouw, graf  
Begindatering:   Romeinse tijd Einddatering: Romeinse tijd  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 38022  
Toponiem:   Scharnderkuilen/’t Hetje  
Coördinaten:   180.300 / 317.940  
Jaar melding:  1969 
Verwerving:   Archeologisch: inspectie 
Complex:   Nederzetting, onbepaald; grafveld, onbepaald 
Vondsten:  grondverkleuringen 
Begindatering:   Romeinse tijd Einddatering: Romeinse tijd  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 38054  
Toponiem:   Heerbaan Maastricht-Aken  
Coördinaten:   180.000 / 317.000 
Jaar melding:  1880 
Verwerving:   Archeologisch: inspectie  
Complex:   Romeins villacomplex 
Vondsten:  Romeins aardewerk, dakpannen; mergelblokken; 

muurresten gebouw 
Begindatering:   Romeinse tijd Einddatering: Romeinse tijd  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 38676  
Toponiem:   Bemelerveld 
Coördinaten:   180.500 / 317.600  
Jaar melding: 1998 
Verwerving:  Archeologisch: inspectie 
Complex:  Romeins villacomplex 
Vondsten:  Romeins aardewerk (kookpot, dolium, TS); glaswerk; 

dakpannen; kalksteen  
Begindatering: Romeinse tijd Einddatering: Romeinse tijd 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 40859  
Toponiem:   Bodemsweg  
Coördinaten:   180.800 / 319.440 
Jaar melding:  1998 
Verwerving:   Archeologisch: (veld)kartering  
Complex:   Vuursteenbewerking 
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Vondsten:   vuursteenafslag waaronder één stuk uit het Midden-
Paleolithicum 

Begindatering:  Paleolithicum Einddatering: Neolithicum 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 40861  
Toponiem:   Vijverdal  
Coördinaten:   180.080 / 317.960  
Jaar melding:  1998 
Verwerving:   Archeologisch: (veld)kartering 
Complex:   Vuursteenbewerking 
Vondsten:  vuursteenafslag 
Begindatering:   Neolithicum Einddatering: Neolithicum  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 51416  
Toponiem:   Bemelen  
Coördinaten:   180.425 / 317.650  
Jaar melding:  2002 
Verwerving:   niet-archeologisch: metaaldetector 
Complex:   onbekend 
Vondsten:  sestertius van keizer Hadrianus 
Begindatering:   Romeinse tijd Einddatering: Romeinse tijd  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 121282  
Toponiem:   Scharnderkuilen/’t Hetje  
Coördinaten:   180.300 / 317.940 
Jaar melding:  1994 
Verwerving:   Archeologisch: inspectie 
Complex:   Grafveld, onbepaald 
Vondsten:  grondverkleuringen 
Begindatering:   Romeinse tijd Einddatering: Romeinse tijd  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 232163  
Toponiem:   Bronckweg  
Coördinaten:   179.400 / 315.080  
Jaar melding:  1994 
Verwerving:   niet-archeologisch: metaaldetector 
Complex:   Nederzetting: onbepaald 
Vondsten:  Glas; munten (denarius Vitellius, antoninianus Gordianus, 

as, dupondius uit Rome); metaal (armband, beslag, kram, 
naald, kraan, hanger, fibula, gesp, oorlepel, gewicht, sleutel) 
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Begindatering:   Romeinse tijd Einddatering: Middeleeuwen vroeg 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 232164  
Toponiem:   Vroendaal  
Coördinaten:   179.260 / 314.480  
Jaar melding:  1997 
Verwerving:   niet-archeologisch: metaaldetector 
Complex:   onbekend 
Vondsten:  dekseltje van doosje of pijp (vonkenvanger) 
Begindatering:   Middeleeuwen laat  Einddatering: Middeleeuwen laat  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 406265  
Toponiem:   -  
Coördinaten:   180.520 / 317.725  
Jaar melding:  2004 
Verwerving:   niet-archeologisch: metaaldetector  
Complex:   onbekend 
Vondsten:  brons beslag (verguld) 
Begindatering:   Middeleeuwen Einddatering: Middeleeuwen  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 406401  
Toponiem:   Oost van Bemelen  
Coördinaten:   180.500 / 317.640  
Jaar melding:  1998 
Verwerving:   Archeologisch: (veld)kartering 
Complex:   Romeins villacomplex 
Vondsten:  glaswerk, dakpan, Romeins aardewerk (Niederbieber 89, 

Stuart 201, Stuart 210, Dressel 20, Stuart 149, TS 
Dragendorff 18, ruwwandige kan, dolium, wrijfschaal, 
slijpsteen, maalsteen). 

Begindatering:   Romeinse tijd Einddatering: Romeinse tijd  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 406573  
Toponiem:   -  
Coördinaten:   180.520 / 317.725  
Jaar melding:  2004 
Verwerving:   niet-archeologisch: metaaldetector 
Complex:   onbekend 
Vondsten:  zilveren munt (PIUS VCTR) gebruikt als hanger 
Begindatering:   Middeleeuwen laat Einddatering: Middeleeuwen laat  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 429379  
Toponiem:   Tussen de Rasbergen en het Bemelerveld  
Coördinaten:   180.160 / 317.900  
Jaar melding:  2010 
Verwerving:   onbekend  
Complex:   onbekend 
Vondsten:  vuursteenafslag 
Begindatering:   Neolithicum  Einddatering: Neolithicum  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II waarnemingsnr.: 440971  
Toponiem:   Molenweg  
Coördinaten:   179.901 / 319.722  
Jaar melding:  2012 
Verwerving:   niet-archeologisch: metaaldetector 
Complex:   onbekend 
Vondsten:  Bronzen Romeinse ring met donkergroen patina 
Begindatering:  Romeinse tijd  Einddatering: Romeinse tijd 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Relevante archeologische onderzoeksmeldingen in de landelijke database 
(Archis II onderzoeksmeldingen) 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II onderzoeksmel.:  39441  
Toponiem:   Amby Bodemsweg  
Coördinaten:   179.904 / 319.597  
Jaar melding:  2008 
Verwerving:   Archeologisch: opgraving  
Complex:   onbekend 
Vondsten:  Keltische muntschat van gouden en zilveren munten 
Begindatering:   IJzertijd laat  Einddatering: Romeinse tijd 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II onderzoeksmel.:  44524  
Toponiem:   - 
Coördinaten:   179.561 / 315.221  
Jaar melding:  2010 
Verwerving:   Archeologisch: booronderzoek  
Complex:   Nederzetting, onbekend 
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Vondsten:  Vuursteen 
Begindatering:   Laat Paleoliticum  Einddatering: Neolithicum 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Archis II onderzoeksmel.:  47679  
Toponiem:   Vroendaal, Bronckweg 500 
Coördinaten:   179.557 / 315.250  
Jaar melding:  2011 
Verwerving:   Archeologisch: begeleiding  
Complex:   Nederzetting, onbekend 
Vondsten:  Vuursteen 
Begindatering:   Neolithicum  Einddatering: Neolithicum 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 2 

  Archeologische waardenkaart 
 

  Archeologische beheer- en sturingskaart 
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