VOORWOORD.
Waarom dit Ommetje?
Dit Ommetje is een opdracht van de cursus Landschapsgids Zuid-Limburg.
We hebben als locatie het Maasdal van Well Noord-Limburg gekozen.
Deze plek is bijzonder omdat er in dit gebied in de loop van de tijd grotere veranderingen hebben plaatsgevonden en in de toekomst nog plaats zullen vinden.
Ondanks al de veranderingen heeft de natuur, cultuur en historie de tand des tijds
doorstaan.
We kijken naar de historie van het gebied: hoe ligt het er nu bij en wat gebeurt er in
de toekomst. We hebben de specifieke landschapelementen in dit Ommetje opgenomen.
Daarnaast is het Ommetje voor de samenstellers een van de toplocaties geworden om
genoemden redenen.
De samenstellers wensen ieder die deze wandeling loopt veel plezier.
Marije Freriks, Theo Bouten.
Well, 26 oktober 2012

OMMETJE VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST.

Samenstellers: Theo Bouten en Marije Freriks, t.b.v. de landschapscursus 2012.
Startpunt van het ommetje is de St.Rochuskapel, de
Kamp 14 te Well. Duur 2,5 uur.
Geografische coördinaten: 201.571/397.672.
Op het kaartje is het ommetje in geel aangegeven en
loopt door de buurtschappen de Kamp en de Vossenheuvel en is ongeveer 5,6 kilometer. De wandeling
door buurtschap de Kamp is circa 2,2 kilometer en is
afzonderlijk te lopen. Het gebied is minder geschikt
voor kinderwagens en rolstoelen.

A en B zijn grondboringen
C. Landschap lezen

Routebeschrijving.

Loop vanuit de kapel richting Well. Na 100 meter rechts het verharde pad in. We komen op het
pad, welke loopt langs de voorhaven van het Leukermeer . We blijven dit pad volgen totdat we
rechtsaf een zandpad (A) op kunnen. Dit pad volgen we tot het kapelletje, dan gaan we weer
rechts. Deze weg volgen, we passeren enkele oude boerderijen, en op het einde de verharde weg
links. Vervolgens eerste weg rechts. Na 100 m weer links (zandweg). Hier staat een hek. Echter
rechts hiervan is een doorgang. Het pad gaat voor langs een oude boerderij. Ga nu rechtdoor de
bitumenweg op. Deze weg gaat een eind verder over in een zandpad(B).We volgen tot we niet
meer verder kunnen Er gaat een smal paadje rechts. Dit volgen we, we gaan over het erf van een
woonhuis. Aan het eind van de zandweg rechts. We vervolgen de weg. We komen bij een uitgraving welke de uitbreiding is van het Leukermeer. Deze laten we links liggen. We gaan na een
bocht naar links op het eind van de weg rechtsaf. Op het eind van deze weg slaan we linksaf en
na ongeveer 500 meter staan we weer voor de St.Rochuskapel., het beginpunt van de wandeling.
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Landschapsbeschrijving.

Het gebied waar buurtschap de Kamp en de Vossenheuvel toe behoren kenmerkt zich van west
naar oost door drie landschapstypen met een oplopende hoogteligging. De eerste zone wordt
gevormd door de Maas en het aanliggende rivierdal
Direct langs de Maas
ligt het laagste terras dat door een terrasrand wordt gescheiden van een iets
hoger gelegen rivierterras, waarin de
Voorhaven het Leukermeer is gelegen.
De recreatieplas ’t
Leuken en het omliggende gebied is gelegen op het middenterras.
Lokaal zijn hier in het
verleden rivierduinen
tot ontwikkeling gekomen. De derde
landschapszone ligt ten oosten van de Provinciale weg N271 en bestaat voor een belangrijk deel
uit rivierduinen. Dit gebied behoort tot het Nationaal Park De Maasduinen.
In de 60er jaren is in buurtschap De Kamp gestart met de winning van delfstoffen.
In de uiterwaarden is het toegangskanaal met een Voorhaven het resultaat van deze activiteiten. Zie kaartje. Tijdens de wandeling komen we langs de Voorhaven. De recreatieplas ’t leuken
(45 ha) en het dagstrand (13 ha) zijn in de 80-er jaren opgeleverd.
De hoger gelegen gronden in de uiterwaarden zijn van oudsher als bouwland in gebruik. De lagere en nattere gronden waren in gebruik als grasland met de kenmerkende Maasheggen op de
perceelsscheidingen. Deze natte zone gaat aan de oostzijde over in een hoger gelegen
rivierduin (Vossenheuvel/Ennenberg) met restanten van oud berken-zomereikenbos en naaldbossen met daarin verspreid gelegen schraal grasland (vroeger heideperceel). Her en der verspreid vindt men nog kleine percelen broekbos met begroeiing van elzen en berken.
Kenmerkend zijn de oude kernen op de overgang tussen het rivierdal en de hogere gronden, zoals ’t Leuken, Kamp, Elsteren en Well. Evenwijdig aan de Maas en aftakkend vanuit de kernen
komen meerdere oude landwegen voor. De Provinciale weg N271 is van latere datum, maar zeer
kenmerkend als lineaire verbindingsweg.

Buurtschap de Kamp.

De naam: “Op den camp”vinden we reeds vermeld in akten van de 15e en 16e eeuw.
Met deze benaming werden de percelen aangeduid, die waren gelegen in de omgeving van de
Kamperweg tussen Ayen en Well. Van alle buurtschappen of gehuchten van Well is de Kamp het
meest noordelijke gelegen kort bij de Maas tegenover Geysteren en Maashees, tussen welke
dorpen de grens loopt tussen de provincies Limburg en Brabant. Aangrenzende buurtschappen
zijn verder het Leuken, de Vossenheuvel en de Smeele.
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De naam komt van het latijnse woord “campus” hetgeen veld of akker betekent.
In 1845 lagen er 15 huizen met 90 inwoners. Volgens de tegenwoordige telling zijn er circa 10
boerderijen en 4 woonhuizen. De Sint Rochuskapel springt tussen deze boerderijen met zijn
sierlijk torentje al gauw in het oog Deze kapel is gelegen op de hoogte bij de Kapelerhoeve ,
welke ca. 100 meter van de weg ligt Deze hoeve staat op de plek, waar voorheen een oude boerderij stond welke in 1931 is afgebroken.

Start Ommetje: St.Rochuskapel.

Deelnemers krijgen een foto aangereikt van een landschapselement.
Zie hiervoor de bijlage.

Kruisen en kapellen.

Deze grote en kleine monumenten zijn tekenen van volksgeloof en devotie en vooral in Limburg
en Brabant werden ze al eeuwenlang in iedere glooiing van het landschap en bij haast iedere
splitsing van wegen geplaatst. Direct aan de weg, zodat er de hele dag mensen passeerden, soms
verscholen in het veld zodat er maar af en toe een toevallige voorbijganger bij stil stond. En
altijd nog worden er bloemen geplaatst, kaarsen aangestoken en wordt er gebeden. De kruisen
en kapellen markeren bijzondere plaatsen in het landschap, een teken dat de mensen door de
eeuwen heen vanuit hun geloof reageerden op voorvallen in
hun leven.

Reeds de zestiende eeuw woonde de familie Daemen op de
toenmalige Kamperhof. Uit deze familie is de stichter van
de Sint Rochuskapel voortgekomen. Nadat Derck Daemen
in 1705 in
een weiland
bij de Maas
een kapelletje ter ere van de Moeder van Smarten had laten
bouwen heeft, de bemiddelde jonggezel van de
Kamperhof, in 1715 de Sint Rochuskapel gesticht.
Net voor de voltooiing stierf Derck en zijn
broer werd de eerste beheerder. Sindsdien is
het beheer in handen van een familiestichting die
nog steeds zorgt voor de instandhouding van dit
De Kamphof in 2012
monument.
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A

Coördinaat:
201.695/ 397.564

Bodemonderzoek coördinaat: 201.419/396.956.
We zullen tijdens de wandeling te maken krijgen met een bodem die telkens anders van samenstelling is. Op enkele plaatsen (A en B op kaartje)nemen we met de grondboor grondmonsters (uitleg zie bijlage).
Bij punt A, dit is voordat we de zandpad op gaan,
verlaten we het ommetje om ons te begeven naar de
Maas. Dit is ongeveer 175 meter lopen,
coördinaat: 201.331/396.822.
We hebben hier een prima uitzicht om het gebied te
lezen. We gaan kijken wat ons het landschap wat we
dan zien, vertelt met gebruik van
de methode leesbaar landschap. Leesbaar Landschap
leert mensen met vier brillen naar het landschap te
kijken (zie hiervoor de bijlage).
We gaan terug naar het zandpad en pakken het ommetje weer op. Rechts van dit zandpad
zien we de restanten terug van het oude maasheggenlandschap. Ten behoeve van de hoog watergeul Ayen –Bergen(op het eind van het ommetje zullen we dit verder belichten) is deze anderhalf jaar geleden gerooid. Inmiddels is het groen weer bijna twee meter hoog, want er is nog
geen begin gemaakt met de werkzaamheden.
Coördinaat:
201.122 397.111

Mariakapel Op de Kamp.

In 1705 bouwde de op de kamp wonende Dereck Daemen 't
eerste kapelletje aan de veldweg door de weilanden van Well
richting de Maas naar Maashees. In 1886 liet Peter Hannes
Daemen het herstellen. In de loop van de jaren had het veel
geleden van hoog water, ijsgang, baldadigheid en landlopers.
In 1893 liet de familie Daemen er een nieuw beeld van Onze
Lieve vrouw in nood in plaatsen, vervaardigd door kapelaan J.
van Soest, een priesterkunstenaar. Dit beeld ging door het
hoog water van 1926 verloren. De kapel werd herbouwd door
Gerardus Daemen, die er een eenvoudig Vesperbeeldje van de
Moeder van zeven Smarten in plaatste.

Met de komst van een watergeul tussen Well en Ayen zal het kapelletje Maria op de Kamp verplaatst
worden.
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Boerderijen op de Kamp.

Op de kamp waren in het verleden ongeveer 15 boerderijen. Heden ten dage telt het buurtschap circa 10 boerderijen, 4 woonhuizen en een vakantiepark. Een aantal boerderijen staan er
nu nog, sommigen geheel in oude staat, anderen zijn gerestaureerd.

Eijkenboomse Hof” is een Saksische boerderij. Op de voorgevel is met muurankers het
jaartal 1712 aangegeven. Waarschijnlijk is in
dat jaar een restauratie aan het pand uitgevoerd want de boerderij is veel ouder. Rond
16 00 omzoomden veel eikenbomen de hoevenaam. Thans is de boerderij een burgerwoning.

“Pyloriushof” op de Kamp behoorde vroeger aan een
klooster te Venlo. De voordeur zat oorspronkelijk
aan de Maaszijde,dus naar de zon, een oude van
wijsheid getuigende bouwwijze. Ook deze boerderij
is verbouwd tot burgerwoning en thans zijn het
zelfs twee woningen.

Torentje van de
“St. Rochuskapel
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Aan de weg: de Kamp ligt de Sint
Jacobsberg, waarbij de Sint Jacobs-hoeve ligt. Deze boerderij
dateert van 1935. De boerderij die
er voorheen stond lag meer terzijde van de weg. In deze oude boerderij was een café gevestigd, zoals
men in die tijd veel aantrof in
grote boerderijen.

“Portmansgoed”

Deze boerderij werd vroeger zo
genoemd omdat de fam. Portmans
(of Poortmans) uit Bergen eigenaar
was. Dit oude pand wordt niet
meer bewoond. De bewoners bouwden langs de hoeve een nieuw huis.

Boerderij “Hubertushof” is gebouwd door de heer van
het Kasteel Well in 1888 . Eerst heette deze boerderij
“Poldmanshof” In het begin van deze eeuw was hier een
café gevestigd. Dit pand is niet meer bewoond.

Café -boerderijen zijn thans overal verdwenen. In die jaren hadden deze cafe's een belangrijke
functie in het maatschappelijk verkeer.
Deze gelagmakers waren gezellige trefpunten. Voor landlopers en marskramers het welkome
rustplaatsen, waar men de dorst kon lessen.
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We wandelen langs Hubertushof en gaan de verharde weg op waar we na een boerderij en enkele huizen zullen komen bij de laatste hoeve van de Kamp namelijk hoeve de Ennenberg. Vanaf
deze hoeve hebben we uitzicht op de winterbedding van de maas.
Dit gedeelte staat op het moment dat er hoogwater is, wat toch bijna jaarlijks voorkomt, onder
water. Op deze lagere gronden bevinden zich thans meerdere waterlopen en
sloten. Die zijn nodig om overtollig water in natte periodes af te voeren ten behoeve van het landbouwkundig gebruik.
De weg gaat over in een zandpad en
voert langs de Ennenberg en de Vossenheuvel. Dit zijn nog restanten van
de rivierduinen. Rivierduinen zijn ontstaan door het opwaaien van dekzand.
Rivierduinen zijn een vrij zeldzaam
fenomeen in het Nederlandse landschap. De meeste rivierduinen zijn
aan het einde van de laatste ijstijd,
zo'n 10.000 jaar geleden, ontstaan.
Rivieren ondergingen toen grote seizoensgebonden schommelingen.
Bodemonderzoek B. Coördinaat: 201.517/399.026.
Het gebied de Vossenheuvel kenmerkt zich, naast de rivierduinen, voornamelijk door weiden en
akkerbouw, met onder andere maïs en pompoenen. Sommige weidepercelen zijn door houtwallen
omzoomd, anderen door kleine percelen bos. Deze dienen, vroeger maar ook nu nog, als afscheiding voor het vee. Ook zijn er her en der verspreid stukjes broekbos. Het is niet ondenkbaar dat
men vroeger uit de wallen en het bos hout voor
afzettingen en voor de kachel haalde. Het hout
van essen werd gebruikt voor gereedschappen
(schop).
De zandweg loopt op het eind dood. Hier
hebben we aan de linkerzijde, middels een
doorkijkje zicht op het lager gelegen Ayerbroek. Dit is een laagte welke continu wordt
gevoed met grondwater. Voordat het gebied
ontgonnen werd bevond zich hier een moeras,
waar veen zich heeft ontwikkeld.
Rechts is een smal paadje, welk hoofdzakelijk
gebruikt wordt door omwonenden. We volgen
dit pad en we komen bij woonhuis/boerderij
Vossenheuvel 5. Ook dit gebied stroomt bij hoogwater onder. Echter bijzonder is, gezien het huis
min of meer op een terp ligt, dat deze woning droog blijft. De bewoner blijft bij hoog water ten
alle tijden op zijn stek. Aan het einde van de toegangsweg naar het huis gaan we rechts, we
volgen deze zandweg, waarbij links en rechts kleine percelen broekbos met elzen, berkenbomen
en zelfs enkele oude veenputten te zien zijn. We komen bij een T-splitsing. Hier lopen we tegen
de laatste uitgravingen aan van het Leukermeer Deze uitgraving is een onderdeel van het toekomstige ontwikkelingen van het Maaspark, waar ook de Hoogwatergeul Ayen –Bergen onderdeel
van uitmaakt. We gaan hier rechts en volgen het zandpad. Deze gaat over in een verharde
weg. Op de T-splitsing gaan we rechts en deze weg leidt ons naar het startpunt van de
wandeling.
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Toekomst

Aan het eind van het Ommetje willen we nog een korte uitleg geven over de toekomst van het
gebied.
In de 60-er jaren hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in buurtschap de Kamp.
Het ziet er naar uit dat in de toekomst opnieuw grote veranderingen zullen brengen voor het
buurtschap. De natuur en cultuur zal daarbij onder druk komen te staan.
De bedoeling is dat er ook nieuwe natuur komt en bepaalde cultuurhistorische elementen verplaatst zullen worden.
Hoogwatergeul Well-Aijen / Maaspark Well
Vanuit oudsher heeft Well en omgeving te maken met overstromingen tengevolge van het hoge
water de Maas. Ook de afgelopen jaren is er steeds vaker sprake van pieken in de waterafvoer.
Om de kans op overstromingen kleiner te maken, wordt er tussen Well en Aijen een hoogwatergeul aangelegd. Deze moet uiterlijk in 2015 klaar zijn. Het gaat in feite om twee geulen die in
elkaars verlengde liggen: de noordelijke bij Aijen en de zuidelijke bij Well. De geulen vormen
‘inhammen’ van de Maas die bij hoogwater
gaan meestromen. Daarnaast worden de
oevers bij de hoogwatergeul verlaagd. Dit
gebeurt met diverse partijen, waaronder
de gemeente Bergen in samenwerking met
de provincie Limburg en Kampergeul BV.
Zij ontwikkelen daarlangs een aantrekkelijk toeristisch gebied.
De aanleg van hoogwatergeul Well-Aijen
leidt tot een daling van de waterstand die
tientallen kilometers stroomopwaarts nog
merkbaar is. Daarnaast ontstaat na aanleg
127 hectare nieuwe natuur. Bij de aanleg
van de hoogwatergeul worden delfstoffen
gewonnen.
Archeologie.
Door de ontwikkeling van Maaspark Well vinden veel ontgrondingen plaats. Om te voorkomen dat
bij de aanleg archeologische vindplaatsen verloren gaan, heeft er grootschalig onderzoek plaats
gevonden.

De archelogische vindplaats.
Tekeningen van vuurstenen werktuigen uit
de nieuwe steentijd, gevon-den in werkvak
2. (Tekening BAAC bv)
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Tijdens de onderzoeken zijn archeologische vindplaatsen ontdekt uit de steentijd tot de middeleeuwen. De archeologen vonden uit de middensteentijd veel vuurstenen werktuigen. Van de
late steentijd zijn vermoedelijk sporen van woonerven aanwezig. Ook in de latere brons- en ijzertijd woonden hier mensen. De bewoners wonnen zelf lokaal ijzererts dat ze in ovens smolten
tot bewerkbaar ijzer. Het gebied bleef ook in de Romeinse tijd bewoond. Ook uit de middeleeuwen hebben de archeologen bewijzen gevonden.
Archeologische vindplaats.
Project afgerond in 2011.
Perceel is weer in oude staat hersteld.
Gebouwen op de achtergrond zijn :
De Silo’s van de firma Havens in
Maashees

Landschap en cultuurhistorie doelen/gewenste situatie.
Door het verbeteren en versterken van het rivierenlandschap vanuit een visueel ruimtelijk en
cultuurhistorisch oogpunt kan een kwaliteitsimpuls voor het landschap worden gegeven.
Hierbij moet men denken aan:
• het versterken van het cultuurlandschap op de hogere gronden met behoud van de
karakteristieke openheid,
• het realiseren van een meer natuurlandschap in de oude stroomgeulen en laagtes,
• het herstellen van het Maasheggenlandschap.
De kwaliteitsimpuls kan worden bewerkstelligd door op een goede wijze de ruimte te gaan
indelen, waarbij men kan denken aan:
• grasland, hooiland, en natte bosjes in de lagere delen, en bouwland op de hogere delen;
• het aanbrengen van maasheggen tussen de graslandvegetatie in de lagere delen, als
accenturering van oude akkergrenzen of als fysieke begrenzing tussen respectievelijk
landbouw en natuur;
• het aanbrengen van kleine landschapselementen, zoals:
- begeleidende wegbeplanting langs oude wegen,
- solitaire bomen als markering van het cultuurlandschap,
- het stimuleren van landschappelijke erfbeplanting.
Algemeen knelpunt in het gebied vormt het ontbreken van een herkenbaar landschap, waaraan
de cultuurhistorie is af te lezen.

We bedanken de deelnemers voor de aandacht en tot ziens.
Bronvermelding:
• Bezoek Well archief.
• Website archief Well: www.archiefwell.nl
• De Sint Rochuskapel op de Kamp.
Door Th.W.J. Driessen, pastoor te Well en J. Daemen.
Drukkerij Missiehuis, Steijl, 1965.
• Gebiedsuitwerking inrichtingsplan Heukelomsebeek.
Dienst Landelijk Gebied Roermond . Juni 2011
• MER Hoogwatergeul Well-Aijen.
Groen-planning Maastricht BV
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BIJLAGE WERKVORMEN
Luisteren, vragen en antwoorden.
Wij als gidsen willen graag in contact staan met het publiek.
We hebben een aantal foto's gemaakt van de diverse landschapselementen.
We delen aan de deelnemers de foto’s uit en vragen hen om een reactie op de foto, wanneer
men onderweg het element tegenkomt .
Het doel er achter is dat deelnemers zelf leren kijken naar het landschap en wat dit te bieden
heeft. Daarbij kan men ook enigszins kennis opdoen van elkaar en van de gids. Belangrijk is wel
dat de deelnemers naar elkaar
Indien een deelnemer het lastig vindt om zelf zijn eigen interpretatie te geven, dan kan men
deze stimuleren door et stellen van vragen?
1.
Toegang tot het gebied. Heeft u enig idee welk gebied U gaat bezoeken en wat hoopt U
hier te vinden?
2.
Welke boom zou dit kunnen zijn, verwijst dit ook naar de bodemstructuur?
3.
Wat ziet U op deze foto?
4.
Wat komt bij U op bij het zien van deze foto?
5.
Kunt U iets vertellen over de plant?
6.
Wat is er gebeurd met deze boom?
7.
Welke bomen zijn dit en benoem een kenmerk?
8.
Kunt U iets vertellen over de struiken, waar deze bessen aanhangen?
9.
Wat is de functie van deze paal?
10.
Wanneer bomen gekapt worden blijven de stronken achter, voor welke planten, vruchten
is dit een prima voedingsbodem?
11.
Laat Uw fantasie hierop los?
12.
Waar verwijst dit jaartal naar?
13.
De bewoner die in deze boerderij heeft dit element gemaakt van wilgentakken. Welke
gedachte zou hij hierbij gehad hebben?
14.
Wat ziet U?
15.
Vertelt U eens wat over deze vruchten?
16.
Wat is de naam van deze boom, is dit een boom die in dit langschap thuis hoort?
17.
Een kruis en dan?
18.
Waar verwijzen de varens naar?
19.
Wat valt U op?
Werkvorm grondboren
Het gebied bestaat uit de diverse bodemlagen.
We doen een grondboring A. in de uiterwaarden
en een grondboring op een rivierduin B.

A

B
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Luisteren, vragen en antwoorden.
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Werkvorm: Leesbaar landschap
Leesbaar Landschap is een methode die mensen leert zoeken naar
zichtbare, eigen en wezenlijke kenmerken in het landschap. Een
landschap is leesbaar door de samenhangen die we daarin kunnen
waarnemen. Ze vertellen ons over het achterliggende systeem van
de natuurlijke, sociaaldemocratische en culturele omgeving. Leesbaar Landschap leert mensen met vier brillen naar het landschap
kijken. De ene bril biedt vooral een blik op ecologie, de andere kijkt
naar die van de aardrijkskundige, de derde meer naar de geschiedenis terwijl de laatste vooral is gericht op de loop van de seizoenen en de beleving daarvan. We verdelen de groep in vieren en geven ieder groepje de opdracht om door een bril te kijken. We staan
op een verhoging: de Maas staat hier in verbinding met de Voorhaven van het Leukermeer.
Wat kan de historicus hier zien:
de Maas die in de loop der jaren aan verandering onderhevig is.
gronden van de boeren
ruïne van kasteel Geysteren aan de overkant van de Maas
herdenkingsplek (kruis).
Wat ziet de aardrijkskundige:
verandering in het landschap van agrarisch gebruik
verschil van hoogte van de randen van de Maas
pad welk langzaam aan het wegvallen is doordat de begroeiing oprukt
grintafzetting
Wat ziet de ecoloog:
Relaties tussen planten en dieren
Relaties binnen de ecologie:
. voedselketens
. voedselpiramides
. voedselwebs
Wat ziet de seizoensgenieter:
Kleuren en vormen van planten en bomen.
Vegetatie en gewassen kunnen uitdrukking geven aan de tijd van het jaar.
Nu staat er bijvoorbeeld maïs.
Zijn er veranderingen in het landschap die typisch zijn voor het seizoen:
. in de zomer zie je bijvoorbeeld veel meer plezierjachten
. visplekken
. akkervogels en soorten riviervogels kunnen ook aangeven welk seizoen het is.
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