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Afbeelding 1Meerssenhoven: ontginningslandgoed op de kadastrale kaart van 1817
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Inhoudsopgave

bijlage: Atlas Meerssenhoven, een reeks kaarten op A3-formaat

1. Inleiding

Het landgoed Meerssenhoven ligt prominent in de Maastrichtse 
landgoederenzone. Er wordt al enkele jaren gediscussierd over de inrichting en het 
gebruik van de landgoederenzone, en het is de bedoeling dat er een visie op de 
landgoederenzone wordt opgesteld. 
Bovendien komen bij Meerssenhoven nog 2 andere plannen bij elkaar: het plan 
om natuur en historie in het Geuldal te versterken, en, aan de overkant van het 
Julianakanaal, het Grensmaasgebied, dat met een ecoduct over het kanaal met het 
Geuldal verbonden moet worden.

Al met al reden voor het landgoed Meerssenhoven en het Staatsbosbeheer om een 
vanuit de positie en de historische betekenis van Meerssenhoven een bijdrage te 
leveren aan de discussie over de landgoederenzone.

Het uitgangspunt is Meerssenhoven en directe omgeving. Daarna wordt de 
wijdere omgeving verkend, en tenslotte keert deze studie weer terug tot 
Meerssenhoven en omgeving.
De historie komt aan bod, de waterhuishouding en de natuur, maar net zo goed het 
moderne gebruik.
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2. Samenvatting

In het eerste deel van dit rapport wordt de ' Genius of the Place' van de omgeving 
van Meerssenhoven, zeg van de Maastrichtse landgoederenzone, onderzocht. Dat 
zijn de eigenschappen van het gebied die inzicht geven in het functioneren van het 
natuurlijk systeem, van de manier waarop dat systeem door de mensen in de loop 
der eeuwen is gebruikt, en van de mogelijkheden om van dit systeem en z'n 
culturele identiteit een toekomstgericht gebruik te maken.
Aan de monding van het Geuldal steekt een tong erosiemateriaal vanuit het 
Geuldal het Maasdal in. In de ondergrond wordt veel water aangevoerd, dat op de 
flanken van deze puinwaaier naar buiten treedt als bronnen en beekjes. De 
belangrijkste bronbeek is de Kanjel, die eerst naar het zuiden stroomt, dan 
westwaarts afbuigt, en tenslotte weer naar het noorden stroomt. In de kwelzone 
van de Kanjel is in de negentiende eeuw een hele reeks buitenplaatsen aangelegd.

Op de relatief droge bovenkant van deze puinwaaier liggen twee agrarische 
landgoederen: Vaeshartelt en Meerssenhoven.  Het laatste landgoed kijkt uit over 
het enkele meters lager gelegen Maasdal, waarin een derde landgoed, Haertelstein, 
ligt. Vaeshartelt en Meerssenhoven zijn in de achttiende eeuw ontgonnen tot grote 
landgoederen met lanenstelsels en geregelde ontwatering en bewatering. 
Vaeshartelt is in de negentiende eeuw omgevormd tot een grote buitenplaats.

In de loop der tijd is de waterhuishouding van het gebied beschadigd geraakt door 
oppompen van water, versterkte diepe drainage en afvoer, en door de aanleg van 
de haven. Het gebied is verdroogd.
Door het gebied ligt een zware infrastructuur van wegen en spoorlijnen, waardoor 
het versnipperd is geraakt.

Er spelen in het gebied drie grote plannen op het gebied van landschap en natuur, 
en een lokaal plan voor aanpassing van de infrastructuur.
Allereerst is er het plan om de landgoederenzone een nieuwe stedelijke functie als 
groengebied te geven, en als bufferzone in te richten tegen de van alle kanten 
oprukkende stedelijke functies. 
Op de tweede plaats grenst het gebied aan het Grensmaasgebied. Het is de beste 
plek voor een ecoduct over het Julianakanaal. 
Op de derde plaats ligt het gebied aan de benedenkant van het Geuldal. Er wordt 
gewerkt aan een goede verbinding voor zowel grazende kuddes als wandelaars 
tussen Valkenburg en het Julianakanaal. 
In dat gebied liggen nu al 2 grote begrazingseenheden: In Gen Dael bij St. Gerlach 
en Meerssenderbroek. langzamerhand worden die gebieden met elkaar verbonden. 
Er is behoefte aan om voorbij de soms smalle verbindingen tussen Rothem en 
Meerssen een derde begrazingsgebied van formaat aan te leggen. In verband met 
de waterhuishouding kan dat het beste langs de Geul en in het gebied tussen 
Meerssenhoven en het Julianakanaal, waar ook het ecoduct is gepland.

Tenslote speelt er op lokale schaal nog het plan voor de aanpassing van de A2. 
Hoewel dat project op zich een verdere versnippering van het gebied betekent, kan 
het ook aangegrepen worden om onderdelen van de landgoederenzone te 
verbeteren. Compenserende oppervlakte zou gebruikt kunnen worden om de 
hoognodige samenhang in de terreintjes tussen Rothem en Meerssen te verbeteren, 
en de oppervlakte begrazingsgebied bij Meerssenhoven te vergroten.

Bij ieder onderwerp worden voorstellen voor herstel, behoud en verbetering 
gegeven in de richting van een robuust, in de natuurlijke processen verankerde 
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landgoederenzone, met verbindingen naar de omgeving, en een toekomstgericht 
modern gebruik.

In 2003 hebben drie studenten van de Hogeschool Larenstein een scriptie over het 
gebied geschreven, waarbij de auteur van dit rapport hen heeft begeleid: Roel 
Boer,  Marcel van Hintum en Theo Verhagen. Op een flink aantal punten liggen 
de conclusies dicht bij elkaar, waarvoor dank. (zie literatuurlijst)
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3. Hoogteligging en oude beddingen

Meerssenhoven is in de veertiende eeuw gesticht op de plek waar het Geuldal 
uitmondt in het Maasdal. Het huidige gebouw stamt uit 1743-44. Van de ruime 
omgeving van het huis is op basis van de Actuele Hoogtekaart Nederland een 
hoogtekaart gemaakt met een interval van 50 cm, (afb. 2) en een detailkaart van 
de hoogtes in de directe omgeving met een interval van 40 cm. (afb. 3)

De Maas en de weerden aan haar oevers domineren op de kaart. In het Maasdal 
zijn in blauwe tinten de verschillende droge nevengeulen aangegeven, die bij hoge 
waterstanden mee water afvoerden. Een aantal van deze hoogwatergeulen komt 
samen bij het benedenste stuk van de Itterense Weerd, vlak voor het gehucht 
Voulwames. Daar komen ook de Geul en de Kanjel in de Maas uit. (Voor de 
namen, zie afbeelding 10)
In het Maasdal is dus sprake van een reeks geulen en hoogtes, met enkele meters 
hoogteverschil. Naar het oosten toe wordt dat patroon rustiger. Vanaf de plek 
waar nu het Julianakanaal ligt, loopt het terrein geleidelijk in oostelijke richting 
op. Meerssenhoven ligt op de plek waar ongeveer de hoogtelijn van 45 m +NAP 
loopt, zo'n 5 meter boven het laagste punt van de Itterense Weerd. Het kasteel zelf 
ligt op een terp, ruim een meter boven het omringend maaiveld.

Afbeelding 2 Meerssenhoven, hoogteligging 
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Meerssenhoven ligt dus aan de rand van de overstromingsvlakte van de Maas. Een 
van de geulen in de weerden van de Maas rijkt zo goed als tot Meerssenhoven: de 
donkerblauwe plek op afbeelding 3 ten noordoosten van Meerssenhoven tegen het 
Julianakanaal aan. Alleen echt grote hoogwaters bereikten Meerssenhoven. Op de 
rivierkaart van 1849 is in 1884 het grote hoogwater van 1880 ingetekend. (afb 4). 
Het water kwam tot aan de westelijke rand van het landgoed. Voorbij het kasteel 
boog de waterlijn naar het noordwesten, en volgde ongeveer de hoogtelijn van 
45.00 m + NAP. Even voor Brommelen boog de hoogwaterlijn even terug: daar 
ligt een kleine laagte.
Voor extra bescherming tegen overstroming is het huis zelf nog eens op een terp 
gebouwd.

Afbeelding 4 Hoogtekaart bij Meerssenhoven, 40 cm interval, detail.
Bij A, B en C resten van oude Geulbeddingen.

Afbeelding 3  Meerssenhoven, hoogteligging directe omgeving
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Op de gedetailleerde hoogtekaart (afb. 4) zijn enkele oude beddingen van de Geul 
te zien. Bij A bevindt zich een laagte, het restant van een kleine meander die op de 
Tranchotkaart van 1806  al voorkomt. Op dit moment doet zich even 
stroomafwaarts een soortgelijk verschijnsel voor. Een boom is in de beek gestort, 
en het water zoekt zich een weg er om heen. (afb. 6). Bij B zijn de restanten te 
zien van een oude Geul, die al in onbruik was op de Tranchotkaart.

Bomen die in de beek vallen kunnen de loop van de beek sterk beïnvloeden, In het 
huisarchief van Meerssenhoven worden een aantal stukken bewaard waarin de 
eigenaren gemaand worden het hout uit de beek weg te ruimen. Nu is het 
omgekeerde het geval: om natuurlijke meandering te bevorderen, is het beleid van 
het waterschap erop gericht dit soort processen te bevorderen.

4. Bodem 

Op de bodemkaart van Nederland is het gebied rond Meerssenhoven aangegeven 
als zavel en klei. Het gaat daarbij om afzettingen van de Maas, die vermengd zijn 
met afzettingen van de Geul. (afb. 6 ) Plaatselijk liggen er stenen aan de 
oppervlakte.

Afbeelding 5 de Geul bij Meerssenhoven 2004. 
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Afbeelding 6 Bodemkaart van Nederland, omgeving Meerssenhoven
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5. Waterhuishouding

Atlas Meerssenhovenn bladen Puinwaaier Geuldal 

De ligging aan de uitmonding van het Geuldal in het Maasdal is van grote 
betekenis voor het landschappelijk functioneren van de hele landgoederenzone 
van Maastricht. De hoogteverschillen en het gedrag van water in natte en droge 
tijden bepalen wat er wel of niet mogelijk is, en waarom de landgoederen al of 
niet op een bepaalde plaats liggen.

5.1 Puinwaaier van het Geuldal

Bij de uitmonding van het Geuldal in het Maasdal ligt een waaier van grind en 
zand uit het Geuldal. deze 'puinwaaier' is afgedekt door een laag klei en zavel die 
door de Geul en de Maas zijn aangevoerd.
De puinwaaier is goed te zien op de hoogtekaart van dit stuk van het Maasdal 
(afb.7) De meest westelijke, links, lijn is de hoogtelijn van 44 m + NAP. Waar 
deze in het noorden vlakbij Brommelen begint, ligt ook de noordelijke punt van 
de puinwaaier. De hoogtelijn naar het zuiden toe vormt zo ongeveer de voet van 
de puinwaaier, en de overgang naar het Maasdal met z'n oude stelsel geulen. Aan 
de zuidkant vervloeit de hoogtelijn met stukken van het Maasdal bij Borgharen

Afbeelding 7 Puinwaaier van het Geuldal in het Maasdal, met de hoogtelijnen 44 (links) en 46 m 
(rechts) + NAP
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De tweede lijn, 46 m +NAP, wijkt aan de zuidkant  naar het noordoosten terug. 
Hier gebeurt iets merkwaardigs. Het Maasdal als geheel daalt in noordelijke 
richting. Maar op deze plaats, aan de zuidkant van de puinwaaier van de Geul, 
daalt het dal vanuit het noorden bij Rothem naar het zuiden bij Bethlehem van ca 
50 +NAP naar 46 +NAP, tegen de dalrichting in dus. Nog weer verder naar het 
zuiden, richting Geusselt, gaat het Maasdal weer op de gewone manier omhoog in 
de richting van het zuiden.

5.2 Grondwaterstroom

Het Maasdal  helt van zuid naar noord. De Maas stroomt naar het noorden, en dat 
doet ook het grondwater in de grindpakketten van het Maasdal. In de puinwaaier 
van het Geuldal, die uitsteekt in het Maasdal komt er een forse stroom water uit 
het oosten. 

Veel water wordt, met de Geul mee, aan de oppervlakte of in de ondergrond 
afgevoerd in de richting van de Maas. Dat is de brede pijl op afbeelding 8. Maar 
de puinwaaier lekt water naar alle kanten. In het noorden, tussen Bunde en 
Brommelen ligt in de laagte voor de puinwaaier een brongebied, dat een beekje, 
het Geulken voedt, dat vroeger bij Brommelen in de Maas uitkwam. Aan de 
zuidkant waar het terrein vanaf Rothem 5 meter naar het zuiden toe daalt, ligt ook 
een brongebied, waarin de Kanjel ontspringt. Dat beekje stroomt eerst naar het 
zuiden, tot aan Bethlehem. Daar komt er een beek bij, die vanuit Geusselt naar het 
noorden stroomt. Beide beken gaan dan verder in westelijke richting, en draaien 
aan de voet van de puinwaaier naar het noorden toe. Daar zoeken ze, ongeveer bij 
de Wiegershof, een oude nevengeul van de Maas op, en volgen die route naar het 
noorden tot aan de uitmonding in de Maas vlak voor Voulwames.

Afbeelding 8 Puinwaaier van het Geuldal: 
afstroomrichtingen van het water
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Vanaf de puinwaaier liepen er nog kleinere watertjes naar beneden. (afb. 9) Een 
van Vaeshartelt naar de Kanjel bij Wiegershof, een van Meerssenhoven's bosquet 
even verder stroomafwaarts naar de Kanjel, en een van een bosje ten noorden van 
Meerssenhoven naar de Geul bij Haertelstein.

5.3 Landgoederen en de Kanjel

De twee oudste landgoederen, Vaeshartelt en Meerssenhoven, liggen op de 
bovenkant van de puinwaaier. Het waren van oudsher echte landgoederen, waar 
een voornaam huis omringd werd door landbouwgronden. Bovenop de puinwaaier 
zijn de gronden droog genoeg voor landbouw, terwijl er toch wateraanvoer is. Een 
overschot aan water kan makkelijk worden afgevoerd langs de flanken van de 
puinwaaier. Het feit dat met name Vaeshartelt in de 19de eeuw werd omgebouwd 

Afbeelding 9Puinwaaier van het Geuldal: beken, buitenplaatsen en dorpen.
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tot een luxe buitenplaats doet aan de landbouwkundige oorsprong niets af.
In later tijd ontstond een hele serie buitenplaatsen, met een luxe huis, omringd 
door een park, die meer voor de sier werden aangelegd. Die hadden water nodig 
om beekjes te voeden, watervallen te laten murmelen,  en vijvers te vullen. 
Stromend water was nog in een ander opzicht van belang: het was het middel bij 
uitstek om muggen te vermijden. Die buitenplaatsen zijn dan ook aangelegd op de 
plek waar het water het rijkst vloeide: langs de brongebieden van de Kanjel: 
Zonnevang, Kruisdonk, Kanjel, Marienwaard, dr. Poelsoord en Bethlehem.

5.4 Het Gelei

De puinwaaier van de Geul heeft een ondergrond van doorlatend grind, en ligt 
relatief hoog ten opzichte van de omgeving. Dat betekent, dat in droge tijden het 
water er makkelijk in wegzakt. Het kwam dus af en toe voor, dat de grachten van 
Vaeshartelt en Meerssenhoven bijna of helemaal leeg kwamen te staan. Omdat in 
de grachten vis geteeld werd, moest er een oplossing voor het watertekort worden 
gevonden. In de oude stukken in het huisarchief Meerssenhoven is dan ook al in 
de 17de eeuw sprake van de behoefte om water aan te voeren “voor de grachten 
ende visscherije” . Daartoe werd er een kleine geul gegraven met de naam “ de 
Leijgraaf” of “ het watergeleijde” , later ook “ het Gelei” genoemd. Bij de ijzeren 
molen, net onder Rothem, stond een stuw, en daar werd water uit het Geulke in 
het Gelei gelaten. Het stroomde naar Vaeshartelt. In he huisarchief 
Meerssenhoven bevinden zich kontrakten, die regelden dat van tijd tot tijd water 
van Vaeshartelt doorgevoerd mocht worden naar Meerssenhoven en Haertelstein. 
Dat gebeurde maar af en toe, want als het nodig was moest men zich op 
Vaeshartelt melden om de sleutel te halen van het slot op het sluisje dat de toevoer 
naar die landgoederen regelde. Het preciese trace van het Gelei is in deze studie 
niet onderzocht. Waarschijnlijk was het niet meer dan een ondiepe greppel. Omdat 
men het water ver weg moest brengen ligt het voor de hand om te veronderstellen 
dat het water aan de hoge noordkant van Vaeshartelt naar de noordkant van 
Meerssenhoven werd gevoerd. De huidige loop van het Gelei op Vaeshartelt 
maakte vroeger deel uit van de afwatering van dat landgoed in natte tijden in de 
richting van de Wiegershof.

Het Gelei werd naar het zuiden toe verbonden met de bovenloop van de Kanjel, 
zodat er ook Geulwater naar de Kanjel kon worden gevoerd.
[ toevoeging december 2005: de watertoevoer door het gelei vanaf Vaeshartelt 
functioneert nog steeds. Een groot deel van het Gelei is overdekt)

5.5 Veranderingen in de waterhuishouding

De overvloed aan water in het gebied is nu veranderd in een tekort.
Op de eerste plaats komt er minder water van de hoge plateaus aan de oostkant 
van het Maasdal naar beneden. De hellingen van De Dellen, die vroeger 
moerassig waren, zijn opgedroogd door het graven van de Curfsgroeve. Ten 
oosten van Amby wordt water drinkwater gewonnen.

De hoofdwaterstroom die uit het Geuldal komt, wordt in Weert voor een deel 
opgepompt ten behoeve van de papierfabriek aldaar, zodat de puinwaaier zich niet 
meer zo sterk met grondwater vult.

De Maas is tussen 1860 en 1890 'genormaliseerd'. Dat betekent dat de rivier op 
een standaardbreedte van 60 meter werd gebracht, en de nevengeulen veelal 
werden afgedamd. In de periode tot ongeveer 1940 werd er veel grind gewonnen 
in het genormaliseerde winterbed van de rivier, waardoor de Maas op deze plek 
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tussen 1 en 3 meter wegzakte in het landschap. Omdat de waterstand van de Maas 
de ontwateringsbasis is van de hele omgeving, zakte ook het grondwater, dat door 
het grindpakket naar de Maas stroomde in de hele omgeving. Deze situatie werd 
nog versterkt doordat er in Borgharen-Daalderveld water werd opgepompt voor de 
voorziening van drink- en industriewater van Maastricht.

Het laatste stuk van de Geul voor het Julianakanaal is ten behoeve van de aanleg 
van het kanaal verdiept. De Geul gaat met siphons onder het kanaal door, en deze 
siphons moeten zo diep mogelijk liggen om voldoende diepgang voor de schepen 
in het kanaal te hebben. Door de verdieping van de Geul wordt er water 
onttrokken aan de puinwaaier in de directe omgeving.

Toen de Beatrixhaven werd afgesloten stond men voor het probleem dat 
Vaeshartelt en Meerssenhoven over het geplande industrieterrein afwaterden naar 
de Kanjel bij de Wiegershof. Dat trace verviel, en men moest dus een andere 
oplossing zoeken. Daartoe groef men vanaf Vaeshartelt langs de noordelijke weg 
van het industrieterrein een zeer diepe sloot. Die moest zo diep zijn, omdat men 
het water tegen de hoogtelijnen in ' berg op' wilde laten stromen. Die nieuwe 
diepe sloot werd opnieuw het Gelei genoemd, en stroomt langs Meerssenhoven tot 
aan het Julianakanaal, en vandaar langs het Julianakanaal naar de Geul. 
Vanzelfsprekend heeft deze meer dan 3 meter diepe sloot een sterke drainerende 
werking op het water in de puinwaaier. Voor de goede orde: het oude Gelei 
voerde water in een ondiep gootje aan, het nieuwe Gelei voert in een zeer diepe 
bak het water juist af. [ Opm dec. 2005: het oude Gelei bestaat dus nog steeds]

Kortom, de eens zo waterrijke landgoederenzone viel gedeeltelijk droog. Nu moet 
er meer dan ooit water uit de Geul via Kanjel en Gelei naar de landgoederen 
worden aangevoerd. In plaats van een gebied met meestal schoon en voedselrijk 
bronwater, wordt het gebied nu gevuld met voedselrijk Geulwater. Ter hoogte van 
Meerssenhoven ligt het nieuwe Gelei zo laag, dat er geen sprake is van aanvoer 
naar de grachten van het kasteel of naar de lage plekken in het terrein. Bovendien 
is, ecologisch gezien, voedselrijk Geulwater dat van bovenaf wordt aangevoerd, 
en naar beneden, naar het grondwater toe, zakt heel wat minder interessant dan 
helder grondwater dat in kwelgebieden en bronnen vanuit het grondwater omhoog 
komt.
In het beheersplan van de PHB voor Meerssenhoven wordt gepleit voor meer 
aanvoer van water naar het landgoed via de Gelei. Dat kan alleen, als de oude, 
hoge loop van het Gelei weer hersteld wordt.[ opm dec. 2005: het Gelei loopt over 
eigendom van derden. De loop zou veilig gesteld moeten worden, en een 
beschermde status moeten krijgen, als behorende bij het landgoed)

 5.6 Samenvatting

Water speelde en speelt op verschillende manieren een belangrijke rol in dit 
gebied:
– De Maas vormde de ontwateringsbasis , waarheen niet alleen de beken, maar 

ook het grondwater afvloeide
– Meerssenhoven lag op de rand van het Maasdal. dat betekende relatief droog 

bij lage waterstanden op de Maas, maar periodiek was de omgeving ook nog 
net  onderhevig aan overstromingen van de Maas.

– Aan de monding van het Geuldal lag een brede puinwaaier, met rondom een 
natte kwelzone, waarin eerste landgoederen ontstonden, terwijl later het water 
gebruikt werd voor industrie en waterwinning.

– Door waterwinning en drainage is de hele zone ernstig verdroogd, en moet er 
via de Geul voedselrijk water moet worden ingelaten.
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– Bij Meerssenhoven ligt het nieuwe Gelei zo diep, dat er door die watergang 
geen water kan worden aangevoerd.

– [toegevoegd dec 2005): het oude Gelei zou moeten worden gerestaureerd en 
beschermd)

 5.7 Herstelmaatregelen waterhuishouding

Om de Maastrichtse landgoederenzone, de groene bufferzone rond de stad, een 
gezonde ecologische basis te geven is het van belang om allereerst de 
waterhuishouding weer te herstellen. Daarmee kunnen de planten en dieren van 
de bronmilieus weer terugkeren.

Daarmee wordt niet bedoeld dat de waterhuishouding weer moet worden als 
vroeger – waarschijnlijk zouden dan heel wat plekken waar middelerwijl 
gebouwd is in de periode met lage grondwaterstanden, overlast van nattigheid 
krijgen. De nieuwe situatie zou zoveel van de grondwater- en kwelstromen 
moeten herstellen als mogelijk is met het oog op deze nieuwe ontwikkelingen.

Daarvoor zijn er een aantal goede mogelijkheden:

5.7.1 Met gedeeltelijk herstel van de grondwaterstromingen:

– Herstel van de aanvoer van grondwater:
Aangenomen mag worden dat de grondwaterstroom uit het Geuldal op zich 
nog steeds functioneert.
Door in het pompstation bij de papierfabriek van Weert (veel) minder water op 
te pompen, kan de omgeving, en kunnen met name de vijvers van de 
landgoederen, weer natter worden. Dit pompstation kan op die manier als een 
regelmechanisme worden gebruikt om juist de goede hoeveelheid grondwater 
door te laten naar de omgeving. De behoefte aan water van de papierfabriek 
kan worden gedekt door een leiding te leggen naar de nog intacte waterwinning 
bij Borgharen. Deze zou op den duur worden gesloten als drinkwaterwinning, 
maar kan goed gebruikt worden om proceswater te leveren.

– Vermindering van de drainerende werking van het nieuwe Gelei
Vaeshartelt watert nu af via het nieuwe Gelei. Onderzocht zou kunnen worden 
af dat ook via de Kanjel, aan de oostkant zou kunnen gebeuren.

Om de waterhuishouding in de puinwaaier, en daarmee de brongebieden in de 
landgoederenzone te herstellen zou het nieuwe Gelei moeten komen te 
vervallen. Of dat mogelijk is zou uit een hydrologische studie over de effecten 
van zo'n maatregel moeten blijken.

– Herstel van het oude Gelei
Om in tijden van droogte aanvullend water naar Meerssenhoven te kunnen 
sturen zou heropening van het historische trace van het Gelei nuttig zijn.

– Vermindering van de afvoer van water naar de Maas toe
Door uitvoering van het Grensmaasplan dalen de gemiddelde waterstanden op 
de Maas. Op zich zou dat als effect hebben dat de waterstanden in de omgeving 
nog verder zouden dalen dan tot nu toe al het geval was. Door de aanleg van de 
kleischermen in de Itterense weerd, net ten westen van het Julianakanaal 
evenwel ontstaat er een opstuwende werking, waardoor vernatting in het 
gebied ten oosten ervan op zal treden. (studie Maaswerken)
Ook hier geldt weer dat dit weer niet ten nadele mag zijn van ontwikkelingen 
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die zich inmiddels hebben voorgedaan. Met mate toegepast kan deze 
opstuwende werking een goede bijdrage leveren om weer kwelwater in het 
gebied te krijgen. Met name bij Meerssenhoven, waar geen andere bebouwing 
dan de historische aanwezig is, zou het wel eens mogelijk kunnen zijn om het 
waardevolle bosje weer te vernatten, en de grachten weer te vullen met 
kwelwater.
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– Natuurontwikkeling in hersteld moeras van Meerssenhoven
Het terrein tussen Meerssenhoven en het Julianakanaal heeft een grote potentie 
voor natuurontwikkeling door vernatting. Als het grondwater stijgt, en het 
Gelei weer water aanvoert, kan met name de zuidwestelijke punt (afb. 3) flink 
natter worden. Dat stuk van het terrein ligt al gauw 120 – 160 cm lager dan het 
plein tussen de economiegebouwen. Het oude Gelei, als vernieuwd 
kwelwaterbeekje, kan zijn historische loop terugkrijgen langs Meerssenhoven 
op, en hier in een kwelwatergevoed moerasgebied uitmonden. Daarbij zou het 
nieuwe Gelei  opgevuld moeten worden.
Dit herstelde kwelgebied zou weer inhoud en betekenis geven aan de oude 
naam “ Meerssenhove” “ hoeve in het moeras”. Nu is de omgeving van de 
buitenplaats min of meer egaal verdroogd. Herstel van de waterhuishouding 
zorgt ervoor dat het kasteel weer als vanouds op de rand van droog en nat komt 
te liggen. Daarmee zou een moderne natuur- en recreatiedoelstelling en een 
historisch motief samen gaan.
Het beoogde moerasgebied ligt ver genoeg van Meersssenhoven om niet 
hinderlijk te zijn voor de nieuwe functies aldaar. Bovendien ligt het ver van de 
nieuwbouwwijk van Bunde. De Geul stroomt tussen het te vernatten gebied en 
Bunde. De diepliggende beek werkt sterk drainerend op de omgeving, hetgeen 
het mogelijk maakt de mate van vernatting te regelen.
Naar de Geul toe wordt het terrein 80 – 160 cm hoger. Bovendien wordt het 
terrein droger naarmate de Geul dichterbij is. Zo'n diepliggende beek werkt nu 
eenmaal heel sterk drainerend op de randen erlangs. Dat betekent dan weer dat 
er een prachtige gradient in het terrein ligt van laag en nat naar hoog en droog, 
van moeras naar droge klei, van elzenbroekbos naar eikenbos, van zompig 
weiland naar droog grasland. Ook kunnen er verschillende watertypes 
voorkomen. Het herstelde Gelei kan vrij stromen als kwelwaterbeek, en 
uiteindelijk door een kletsnat broekgebied stromen. De Geul daarentegen heeft 
net genoeg kracht om de steile oevers te eroderen,en de rijkdom van een 
beweeglijk, natuurlijk riviertje met relatief eutroof water aan het geheel toe te 
voegen. Daarmee krijgt het het karakter terug dat het ook had in de tijd waarin 
de buitenplaats nog jong was – getuige de oude meander op de Tranchotkaart.

5.7.2 Met aanvoer van water uit de Geul via het Gelei

Indien gedeeltelijk herstel van de grondwaterstromingen niet mogelijk is, kan 
het project ook uitgevoerd worden door water uit de Geul via het herstelde 
oude Gelei aan te voeren. Omdat het proces anders is (oppervlaktewater ipv 
kwelwater), en de kwaliteit eveneens (voedselrijk ipv voedselarm water) zal 
het resultaat kwalitatief minder zijn, maar nog altijd zeer de moeite waard. 

5.7.3 Nader hydrologisch onderzoek

Veel van de hierboven geschetste mogelijkheden hangen af van wat er precies 
mogelijk is met de waterhuishouding in het gebied. Hiervoor zou een 
nauwkeurige hydrologische studie van de omgeving,
en van de mogelijke en geplande maatregelen nodig zijn. Daarbij moeten de 
volgende studies in ieder geval betrokken worden.
Het Waterschap Roer en Overmaas heeft in 1995 een studie laten doen naar de 
mogelijkheid om water naar het gebied te brengen uit de Geul. De maatregelen 
zijn tot op dit moment niet uitgevoerd. De vijvers in de landgoederenzone zijn 
sterk verland, en er komt ook vervuild slib in voor. Het waterschap beraad zich 
op beleid ter zake.
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De Maaswerken (zie literatuurlijst) hebben een studie gedaan naar de effecten 
van de kleischermen op het grondwater ten oosten ervan. In het geval van de 
kleibergingen bij Itteren is er bij zeer hoge waterstanden op de Maas duidelijk 
sprake van vergroting van de hinder door hoge grondwaterstanden in het 
gebied direct ten noorden van de Geul, in Ingenope en directe omgeving. Ten 
zuiden van de Geul, bij Meerssenhove, is de invloed gering.
In het rapport “ Perspectief op de Landgoederenzone” van de gemeente 
Maastricht wordt ook de suggestie gedaan (kaart 5 van dat rapport) om in deze 
lage hoek het Gelei zijn gang te laten gaan.

De nieuwe toegang vanaf de A2 naar het industrieterrein Beatrixhaven 
doorsnijdt het landgoederengebied op een van de meest kwetsbare punten: het 
brongebied van de Kanjel. Bij het zoeken naar de juiste varianten voor deze 
weg moeten de hydrologische processen in de ondergrond een rol spelen.
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6. Geschiedenis

Atlas Meerssenhoven, bladen 1806 - 2000

Vanaf 1806 zijn er kaarten beschikbaar van de omgeving van Meerssenhoven. De 
vele veranderingen die juist in deze periode zijn opgetreden, kunnen op deze 
kaarten op de voet gevolgd worden.

6.1 De Tranchotkaart 1805

Het blad van de fameuze kaart van Tranchot (afb.10)  waarop Meerssenhoven is te 
zien is gemaakt in 1805. Tot dusver is dit de oudste kaart van de buitenplaats.

 

6.1.1 De buitenplaats

De manier van het aanleggen van een buitenplaats als Meerssenhoven was in de 
17de eeuw ontwikkeld, en omstreeks 1743/44 nog steeds in de mode. De basis van 
de aanleg bestaat uit 2 hoofdassen. Een noord-zuid lopende middenas loopt dwars 
door het huis heen, en langs deze as rangschikken zich de gebouwen op het 

Afbeelding 10 Meerssenhoven en Haertelstein op de Tranchotkaart, 1805
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voorplein en de economiegebouwen. Haaks op deze middenas loopt een 
dwarslaan. Zoals kenmerkend voor landgoederen uit deze tijd sluiten de lanen 
nauwelijks aan op de infrastructuur van de omgeving. Ze dienen zowel de lokale 
ontsluiting van het landgoed, als de behoefte aan representatie van een voornaam 
huis. Verder lopen ze van niks naar nergens.
Achter het huis ligt een smalle, rechthoekige kavel, rondom met een laan beplant 
.Ter weerszijde van de middenas ligt een vakkentuin met bomen in vierkante 
vakken. Op het eind van de vakkentuin ligt een ronde vijver. Het laatste stuk van 
de aanleg bestaat uit een bosquet.
Aan de overkant van de dwarslaan liggen de economiegebouwen in een 
rechthoekige kavel, die aansluit bij de vorm en de verhoudingen van de 
buitenplaats. Met betrekkingen tot de verhoudingen binnen de aanleg zij verwezen 
naar het PHB-rapport (zie literatuurlijst).
Vanuit deze aanleg lopen nog enkele lanen de omgeving in. Aansluitend bij de 
buitenplaats liggen enkele hoogstamfruitbomen. Op dit patroon wordt verder 
ingegaan bij de bespreking van de eerste kadastrale kaart.

6.1.2 De omgeving

Langs de Maas (zie kaart van de wijde omgeving in de atlas) liggen een aantal 
percelen die bij de heruitgave van deze kaart met P (prairie, weiland) zijn 
aangeduid. Dat zijn de vaak overstroomde terreinen langs de Maas. Het grootste 
deel van het gebied bestaat uit akkerland (T, Terres laborables), met hier en daar 
op de natte stukken, nog wat weiland (P) of bos (Bois, B). Bij de dorpen en 
boerderijen liggen percelen met boomgaarden.
Bij huizen en boerderijen zijn begrensde kavels te zien. De bouwlanden evenwel 
bestaan uit grote open gebieden, die door een informele infrastructuur doorsneden 
worden. Deze paden en weggetjes lopen dwars over de akkers. Slechts hier en 
daar zijn er wat vastere wegen in het landschap zichtbaar. De orde en regelmaat 
van de lanen en paden van de buitenplaats contrasteren hier sterk mee. Dat was 
ook de rol van een landgoed in deze tijd: orde en regelmaat brengen in het 
ongeordende landschap.
Even ten noordwesten van Meerssenhoven ligt een ruitvormig perceel, met B 
(Bois) aangeduid. Dit bosje ligt op de lage plek die al bekend is van de 2 
hoogtekaarten. Dit bevestigt de conclusies uit het vorige hoofdstuk. 
Meerssenhoven ligt aan de rand van het Maasdal, aan de top van een droge geul 
naar de Maas, die (zie hoogtekaart) ten westen van Haertelstein langs naar de 
noordkant van de Itterense Weerd loopt. Bij hoogwater op de Maas zal het 
Maaswater hier dus het eerst dichtbij Meerssenhoven gekomen zijn.
Het hoogteverschil, 1.20 a 1.60, is aanzienlijk. Het feit dat hier een paar 
weilanden en een bosje liggen doen vermoeden dat deze terreinen destijds al nat 
waren van uittredend kwelwater uit het achterland. Haertelstein, en de twee delen 
van het dorp Itteren liggen op hoogtes, enkele meters boven de geulen in de 
weerd.

6.1.3 De Geul

Ten oosten van Meerssenhoven vertoont de Geul een kleine meander. Zo'n 
plotselinge uitbochting van de beek duidt erop, dat er een of ander obstakel in de 
beek is terechtgekomen: een boom die niet is weggehaald, of een ijsdam in de 
winter bij laag water. Op afbeelding 6 is te zien dat zoiets zich nu aan het herhalen 
is, conform het meander-beleid van het Waterschap en het Plan Ontwikkeling 
Beneden Geuldal.
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6.1.4 Voorstellen voor herstelmaatregelen

Het grootste deel van de buitenplaats wordt als een historisch monument beheerd,  
op basis van het beheersplan van de PHB.

Twee elementen kunnen hier aan toegevoegd worden:
– De dwarslaan maakt een wezenlijk onderdeel uit van de buitenplaats, en zou 

weer als laan beplant kunnen worden.
– Aan de overkant van de dwarslaan horen niet alleen de 2 economiegebouwen 

wezenlijk bij de buitenplaats, maar ook het rechthoekige perceel eromheen.
– fruitteelt behoort van oudsher tot de buitenplaats, en kan als thema gebruikt  

worden

Vanaf de hoek van het rechthoekige perceel loopt een beplant weggetje in de 
richting van Bunde. Bij de Geul zijn nu nog de bruggehoofden van een brug te  
zien. De lijn van dit pad is nog aanwezig in het veld. Ook ligt er al een nieuwe 
brug over de Geul klaar bij Ingenope. Deze route kan dus hersteld worden.

Van de Tranchotkaart bestaan 2 copieën in het Nationaal Archief in Den Haag. 
Deze zijn volledigheidshalve in de atlas-bijlage bijgevoegd, maar tonen geen 
nieuwe aspecten.
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6.2 Kadastrale minuutplans

In het eerste kwart van de 19de eeuw werd er ten behoeve van de grondbelasting 
een systeem van kadastrale kaarten ontwikkeld, die uiteindelijk in 1832 leidde tot 
de eerste kadastrale kaart van Nederland, met de bijbehorende Oorspronkelijk 
Aanwijzende Tafels, waarop het grondgebruik en de geldende belastingklasse 
werd vastgelegd.

Aan de hand van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels uit 1832 kon 
gereconstrueerd worden welke percelen rond de buitenplaats tot het landgoed 
behoorden. Deze hebben op afbeelding 11 een kleur gekregen.
Naast de lanen die al bij de Tranchotkaart zijn beschreven, blijken er nòg 2 lanen 
geweest te zijn. De terreinen daartussen waren verdeeld in min of meer 
regelmatige vakken. Deze manier van indelen van een landgoed was ontwikkeld 
in de zeventiende eeuw, bleef kenmerkend voor de achttiende eeuw. Eigenaars 
voerden een soort van 'interne verkaveling' door, waarbij de waterhuishouding en 
de ontsluiting verbeterd werden, en het geheel in een zo regelmatig mogelijk 
patroon werd ingedeeld. Deze zgn ' ontginningslandgoederen' dienden dus nut en 
esthetiek.

Afbeelding 11 Het kadastrale Minuutplan van Itteren, 1817, met de landgoederen 
meerssenhove en Haertelstein.
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Op de kadastrale kaart is de verkaveling van de omgeving goed te zien. Deze was 
op de Tranchotkaart niet in zoveel detail ingetekend. Naar de verschillende 
verkavelingspatronen is in 1988 onderzoek gedaan door dr. H. Renes. Bij Itteren 
is een verkaveling met heel kleine perceeltjes te zien, kenmerkend voor een 
middeleeuws type verkaveling. Het bezit van Haertelstein ziet er heel anders uit 
dan het patroon op Meerssenhove: grote onregelmatige blokken. Ook dat is een 
ontginningsvorm die uit de middeleeuwen stamt, en kenmerkend is voor 
grootgrondbezit.
Het 18de eeuwse rechthoekenpatroon van het ontginningslandgoed 
Meerssenhoven kan hier dus aan worden toegevoegd.

Meerssenhoven bestaat daarmee als het ware uit 2 elementen: de buitenplaats, dat 
is het kasteel met 2 assen die haaks op elkaar staan, en de terreinen daar direct 
omheen, en in een ruimere omgeving, het ontginningslandgoed met regelmatige 
vierkantverkaveling.

Ten noordoosten van Meerssenhoven ligt het bosje, al bekend van de 
Tranchotkaart, dat nu “ Haertelsteinerbosken” blijkt te heten. Het ligt precies op 
de lage plek die al op de hoogtekaart zichtbaar werd. Een deel van het bosje 
bestaat nog steeds, aan de westkant van het Julianakanaal. Het is een kwelgebied, 
waar een beekje ontspringt, dat richting Haertelstein loopt. een deel van deze 
waterloop zal ook gebruikt zijn om onder de naam het Gelei water naar de 
grachten van Haertelstein te brengen.

Meerssenhoven zelf heeft ook een kwelbosje. Het deel van het landgoed ten 
zuiden van de buitenplaats loopt vrij sterk af. Daar ligt een klein bosje, met paden 
in een sterpatroon. Water uit het bosquet van de buitenplaats kan door een sloot 
via dit sterrebosch afgevoerd worden naar de Kanjel even stroomafwaarts van de 
Wiegershof.

Een nauwkeuriger studie, en vergelijk met latere kadastrale plans kan 
mogelijkerwijs het precies trace van het Gelei achterhalen. 

6.3 Eerste Militaire en Topografische kaart van Nederland

Deze nieuw opgemeten kaart bevestigt in grote lijnen dat de situatie van de kaart 
van 1806 ook in 1849 nog bestond.
Op deze kaart (atlas) is duidelijk te zien dat het bosje op de lage plek ten 
noordwesten van Meerssenhoven omringd is door sloten. Een nieuwe bevestiging 
van het feit dat het daarbij om een moerassige plek gaat.
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6.4 Rivierkaarten van de Maas, 1849 en 1894

Meerssenhoven en directe omgeving zijn op deze kaarten ongewijzigd. Op kaart 
van 1849 wordt bevestigd dat er vanuit het door een sloot omringde 
Haertelsteinerbosje een waterloop is gegraven door de laagte, westelijk van 
Haertelstein langs, naar de Geul vlakbij de monding in de Maas.

Er ontwikkelt zich inmiddels een duidelijker infrastructuur. Vanaf het westelijk 
stuk van de dwarslaan van Meerssenhoven loopt nu een weg naar Geneind / 
Itteren.

De meander langs de Geul is verdwenen. Het betreffende tracee van de Geul is 
hersteld en rechtgetrokken.

Op deze copie van deze gedrukte rivierkaart zijn in 1880 met de hand de 
normalisatiewerken op de Maas aangegeven. (atlas) De normaalbreedte van 60 
meter is overal aangegeven, en bij de monding van de Geul en Kanjel is een bocht 
aangepast. Daarbij werd een zandbank weggegraven, en een uitbochting door een 
dam van de rivier afgesloten.

Afbeelding 12 Meerssenhoven op de Eerste Rivierkaart 1849, detail.



24

De Geul is op dit moment daar bezig een enorme meander te vormen, en in de 
stelwanden is duidelijk te zien waar de oude uitbochting van de Maas lag.

De Tweede rivierkaart van 1894 voegt hier weinig aan toe. Wel is dit de oudste 
kaart met een hoogtemeting van het terrein. Tussen het Haertelsteiner bosje en 
Meerssenhoven is bos aangelegd. 
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6.5 Topografische kaart 1907

Op de topkaart van 1907 (afb. 13) zijn een aantal nieuwe elementen aangegeven. 
In de omgeving (atlas) verminderd de oppervlakte bouwland geleidelijk, er komt 
een beetje bos voor terug op de natte plekken,maar vooral de oppervlakte weiland 
neemt toe. 

Tegelijkertijd is er een begin van toenamevan de fruitteelt.

Afbeelding 13 Topografische kaart 1907
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Het rechthoekig perceel bij de economiegebouwen is verdwenen, en samen met 
het naastliggende perceel beplant met fruitbomen.
De dwarslaan is nu verhard, en opgenomen in de route van Weert naar Itteren.
In Weert is inmiddels een papierfabriek gevestigd.

De kaart van 1907 geeft de oude voetpaden langs het perceel, die ook al op oudere 
kaarten stonden, tegenover Meerssenhoven naar de brug over de Geul naar 
Ingenope, en langs de Geul zelf duidelijk weer.

6.6 Aanbeveling voor de inrichting:

Aanbeveling voor de inrichting: op basis van de padenpatronen op deze en 
eerdere kaarten wordt er voor gepleit om bij de openstelling van het gebied uit te 
gaan van  het herstel van het historische padenpatroon en de brug ten behoeve 
van wandelgelegenheid in de omgeving.
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6.6 Topografische kaart 1935

Op deze kaart is voor het eerst het Julianakanaal te zien. Het kanaal loopt van 
zuidwest naar noordoost door het gebied, dwars over het Hartelsteiner bosje van 
de Tranchotkaart heen.
Op de plaats waar de Geul onder het kanaal doorgaat, is de beek iets naar het 
zuiden verlegd. Ook is de beek verdiept.
Langs het kanaal is de diepe kwelsloot gegraven, die het kwelwater, dat voorheen 
omhoogkwam in het natte bosje, zijdelings moet afvoeren naar  de Geul. 
Kennelijk was de grondwaterstroom nog in tact.

Afbeelding 14 Topkaart 1935: Julianakanaal
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Aan de zuidkant van de oprit naar de nieuwe brug over het kanaal ligt een klein 
moerasje: daar hoopte het kwelwater zich kennelijk op, en kwam aan de 
oppervlakte.
De oppervlakte akkerland is verder afgenomen, en de fruitteelt heeft zich sterk 
uitgebreid.

De kaart van 1949 (atlas) is een herziening van die van 1935, en geeft geen 
nieuwe gezichtspunten. De topografische kaart van 1959 (atlas) geeft een eerste 
industrievestiging langs het kanaal te zien, en de hoogspanningsleiding komt er 
voor het eerst op voor.

6.7 Topografische kaart 1969

Op de kaart van 1969 is de grootste verandering die op het landgoed heeft 
plaatsgevonden te zien. Het grootste deel van de westelijke helft van het landgoed 
is onder het havengebied verdwenen. Langs de Klipperweg is de diepe 
afwateringssloot gegraven, waarlangs Vaeshartelt en Meerssenhoven voortaan 
afwateren op de Geul, in plaats van op de Kanjel: het nieuwe Gelei.

Omstreeks 1959 – 1969 bereikt de fruitteelt zijn grootste omvang. Daarna 
verdwijnen de hoogstamboomgaarden, en deze worden maar gedeeltelijk omgezet 
in laagstamboomgaarden.

Op alle kaarten van Meerssenhoven is fruitteelt een belangrijk gegeven. De 
standplaats is er dan ook erg geschikt voor. De belangrijkste soorten, appels, 
peren, kersen en pruimen zijn soorten die in het wild in ooibossen thuishoren. 
Ooibossen zijn periodiek overstroomde rivierbegeleidende bossen. Deze 
fruitsoorten verdragen overstromingen en hoge grondwaterstanden erg goed. De 
sterke schommelingen in de grondwaterstand zijn ook kenmerkend voor 
ooibossen. Als het water wegzakt naar een laag peil, vullen de holtes in de grond 
zich met lucht. Als het water terugkeert, blijven er talloze luchtbelletjes in de 
bodem achter. Deze bomen profiteren ervan, dat er ook bij hoge waterstanden, 
nog zuurstof in de bodem achter is gebleven.

Meerssenhoven heeft ook een rol gespeeld bij de ontwikkeling van de 
laagstamfruitteelt. Dit zou nader moeten worden onderzocht en uitgewerkt.

6.8 Topografische kaarten 1979, 1989, 1999

Op de laatste serie topografische kaarten is te zien hoe met name Bunde verder 
groeit in de richting van Ingenope. Het aandeel van de fruitteelt neemt af, maar 
het gebied tussen de Geul, de Beatrixhaven en Vaeshartelt blijft het open karakter 
met veel akkerbouw houden.

6.9 Aanbeveling voor de inrichting:

Op basis van de eeuwenoude band tussen hoog- en laagstamfruit wordt ervoor 
gepleit om in de omgeving van de buitenplaats de teelt van hoogstamfruit met 
oude achttiende en negentiende eeuwse rassen, en oude laagstam-rassen passen 
voort te zetten. Dit past uitstekend bij de inrichting van de terreinen tussen de 
Klipperweg en de buitenplaats, en rond de economiegebouwen.
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Afbeelding 15 Topografische kaart 1979
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 7. Bestaande plannen
Meerssenhoven ligt in het plangebied van 3 grote plannen op het gebied van 
natuur en recreatie.

Op de eerste plaats ligt het in de noordelijke stadsrand van Maastricht. Inmiddels 
ingeklemd tussen infrastructuur (haven, spoorwegen, snelwegen, kanaal, 
vliegveld) en zich uitbreidende dorpen heeft de landgoederenzone van Maastricht 
de neiging vol te slibben met allerhande activiteiten. Er bestaan al lang plannen 
om de nu nog bestaande groenzone in te richten als een robuuste groene 
bufferzone, maar daarvan is tot dusver weinig terecht gekomen.

Aan de overkant van het Julianakanaal stroomt de Grensmaas, en voor dat gebied 
is een plan ontwikkeld waarbij waterstandsverlaging, natuurontwikkeling en 
recreatie samengaan, en grindwinning de manier is om de gestelde doelen te 
realiseren. 

In het Geuldal wordt al een jaar of tien gewerkt aan een reeks van samenhangende 
natuurgebieden die uiteindelijk de bronnen van de Geul met de Maas zouden 
moeten verbinden, en daarmee de Eiffel / Ardennen met het Maasdal.

Tenslotte speelt er in de directe omgeving van Meerssenhoven nog een plan dat 
lokaal een grote impact heeft: de herstructurering van het verkeersplein van de 
A2, en de verbinding van de A2 met het industrieterrein.

In het onderstaande wordt kort op deze plannen ingegaan.

7.1 Het Grensmaasplan

Tussen Maastricht en Maaseik is de Maas niet gestuwd. De rivier stroomt onder 
vrij verval door het landschap. Toch is de loop bij lange na niet natuurlijk meer. In 
de laatste helft van de negentiende eeuw is de rivier ten behoeve van de 
scheepvaart 'genormaliseerd'. 
Dat betekende, dat de loop die eerst tussen 50 en 250 meter breed was, 
genormaliseerd werd tot 60 meter breedte. Eilanden en zandbanken werden 
weggegraven. Nevengeulen werden afgesloten. Daardoor verdween de 
beweeglijkheid uit de rivier. Zijdelingse erosie werd stilgelegd, de meandering 
hield op. De bedding spoelde leeg, doordat er wel zand en fijn grind verdween, 
maar er van opzij niets meer bij kwam. 
De afgedamde nevengeulen vulden zich met slib. Door de versmalling werd de 
stroming in de resterende hoofdgeul sterker, en de waterstandsfluctuaties werden 
er groter. Daardoor verslechterde de kwaliteit voor allerlei levensvormen in de 
rivier, die ecologisch sterk achteruitging.
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In de eerste helft van de 20ste eeuw werden vergunningen afgegeven om zand en 
grind te winnen in de bedding van de Maas. Die kwam daardoor 1-6 meter dieper 
te liggen dan oorspronkelijk het geval was. De negatieve effecten voor de natuur 
verergerden. Het grondwater in de hele omgeving zakte weg. De rivier zelf 
verwerd tot een afvoergoot.

In 1990 was de kritiek op de traditionele manier van grindwinnen in de grote 
plassen van Midden Limburg zo groot geworden, dat eigenlijk niemand meer de 
grindwinning in Limburg wilde continueren. Het Ministerie van Verkeer en 

Afbeelding 16 Voorlopig Ontwerp Grensmaasproject, locatie Itteren
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Waterstaat verplichtte de provincie evenwel om nog 30 miljoen ton te leveren als 
afbouw en overgangsscenario voor de bedrijfstak. Daarvoor is toen door stroming 
bv het rapport “ Toekomst voor een Grindrivier” geschreven. Daarin werd 
voorgesteld om het afgraven van de laatste hoeveelheden grind in Limburg te 
gebruiken om de rivier weer als een natuurlijke rivier de vrijheid terug te geven. 
De rivier zou daarbij opnieuw een breed dal krijgen, waarin het verleggen van de 
bochten en verandering van de loop binnen marges weer mogelijk werd. Als 
voorbeeld werd gewezen naar de Allier in Frankrijk, de rijke natuur langs die 
rivier en de grote recreatieve mogelijkheden.
Het voorgestelde nieuwe dal voor de rivier zou bereikt moeten worden door de 
weerden langs de rivier af te graven. In de lagergelegen vlakte zou de rivier zich 
vrij mogen bewegen. Bij die afgraving moest eerst de deklaag van klei afgegraven 
worden. De grote hoeveelheden klei die daarbij vrij kwamen konden 'begraven' 
worden in kleibergingen parallel aan de rivier, waartoe eerst het grind en zand 
eronder verwijderd moest worden.
De principes van het plan “ Toekomst voor een Grindrivier” zijn sindsdien steeds 
gedetailleerd en verfijnd, maar in essentie hetzelfde gebleven.

Het eindresultaat zou een vrij en natuurlijk afstromende rivier zijn over een lengte 
van 50 km, met grote recreatieve mogelijkheden en toeristische 
aantrekkingskracht. Na de overstromingen van 1993 en 1995 kwam daar het 
aspekt bescherming tegen overstromingen nog bij. Het plan bleek in het 
plangebied de waterstand meer dan voldoende te verlagen.

7.1.1 Meersenhoven en het Grensmaasplan

Voor Meerssenhoven en de landgoederenzone zijn drie aspecten van het 
Grensmaasplanvan groot belang.

Op de eerste plaats worden er tussen Itteren en Haertelstein twee grote en diepe 

Afbeelding 17 Grensmaasproject, Itterense Weerd



33

kleibergingen aangelegd. Recente studies tonen aan ( rapport Maaswerken 2003 ), 
dat het grondwater in het grindpakket ten oosten van het Julianakanaal zal worden 
opgestuwd. Omdat er met name bij Bunde veel nieuwe huizen zijn neergezet, 
zullen er dus maatregelen nodig zijn om overlast aan die huizen te vermijden: het 
grondwater zal moeten worden afgevoerd voor zover het inderdaad overlast 
bezorgt.
Van de andere kant levert deze opstuwing ook een grote mogelijkheid om het 
grondwatersysteem in de puinwaaier van het Geuldal te herstellen. Een verdere 
hydrologische studie moet inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen.

Op de tweede plaats ligt Meerssenhoven op het raakvlak van het Grensmaasplan 
met de Maastrichtse landgoederenzone en het Geuldal. Er zijn maar weinig 
plekken waar het Julianakanaal, dat als een barrière tussen de Maas en het 
heuvelland ten oosten ervan ligt, kan worden overgestoken. Kleinere dieren 
kunnen incidenteel het kanaal nog wel overzwemmen. Maar voor grotere dieren is 
het een grote barrière. Zowel in het Geuldal als in het Grensmaasplan is er sprake 
van om natuurlijke begrazing met als wilde dieren levende kuddes runderen en 
paarden te introduceren. In beide plannen is dan ook een ecoduct op deze plaats 
opgenomen, dat aangelegd zal worden in het kader van de verbetering van de 
scheepvaartweg Maas – Julianakanaal. Hier, vlak bij de stuw van Borgharen waar 
het kanaal begint, ligt het Julianakanaal nog laag in het landschap. Hier komen de 
plannen voor het Geuldal en het Maasdal het dichtst bij elkaar, en hier is dan ook 
de beste plek om een ecoduct over het kanaal aan te leggen dat de natuurlijke 
systemen van deze twee dalen met elkaar verbindt.

Op de derde plaats is het van belang dat ook de recreatieve kanten van deze drie 
plannen hier in de landgoederenzone bij elkaar komen.
In het sterk verstedelijkte Zuid Limburg bestaat een duidelijke behoefte aan 
recreatieve mogelijkheden, die tegelijkertijd ook als toeristische 
aantrekkingskracht hebben. Het Grensmaasplan vormt een 50 km lang 
natuurgebied door heel het zuidelijk deel van de provincie. Meerssenhoven en in 
het algemeen de Maastrichtse landgoederenzone vormt hier het beginpunt.

7.2 De Geul

De Geul en haar zijrivieren zijn, naast een klein stukje van de Worm, de enige 
beken in Nederland met de karakteristieken van middengebergte-beken. Het 
verval is groot: 5 tot 7 meter per kilometer, en dus is de kracht van het water 
relatief groot.

Het dal is al heel lang bewoond, en heeft een rijke culturele erfenis van 
prehistorische vuursteenmijnen, romeinse resten in de ondergrond, middeleeuwse 
kastelen, barokke kloosters tot het huidige agrarisch-toeristische karakter.
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In het Geuldal bestaan tal van initiatieven om het historisch karakter te 
respecteren en het natuurlijk karakter te vergroten. Wat natuur betreft gaat het er 
uiteindelijk om, de Eiffel / Ardennen te verbinden met het Maasdal. Een 
aaneengesloten reeks van natuurgebieden zou het voor een kudde wilde paarden 
mogelijk moeten maken om van het Vijlenerbos naar Maastricht of naar 
Roermond te zwerven. 

Het samengaan van natuur en cultuur zal de recreatieve kwaliteiten en de 
toeristische aantrekkelijkheid vergroten.

In het Beneden-Geuldal is de afgelopen 10 jaar hard gewerkt om enerzijds het 
historische karakter te handhaven, anderzijds de natuurlijke krachten van de beek 
beter tot hun recht te laten komen. Bij Chateau St.Gerlach is de combinatie van 
een gerestaureerd barok klooster met een moderne bestemming, en het 
natuurontwikkelingsgebied In Gen Dael, met wild levende runderen en paarden, 
en een vrij meanderende Geul het mooist te zien. Terwijl tegelijkertijd ook de 
traditionele functie als bedevaartsoord behouden blijft. (afb. 18)

Tussen Valkenburg en het Julianakanaal zijn de afgelopen 10 jaar een aantal grote 
natuurgebieden gerealiseerd, en zijn kleine gebiedjes tot grotere verenigd. Een 
grote eenheid is In Gen Dael, waarbij ook de bossen van de hellingen bij Vilt en 
berg zijn aangesloten. Een tweede grote eenheid is het Meerssenerbroek met de 
hellingbossen van de Dellen. Bij stukjes en beetjes wordt er nu gewerkt aan de 
verwerving van soms kleine stukjes grond die de verbinding tussen de grote 
begrazingseenheden mogelijk moeten maken. Een van de moeilijkste doorgangen 
daarbij is het dal van de Geul tussen Rothem en Meerssen, waar 2 snelwegen en 2 
spoorwegen gepasseerd moeten worden. Daar zijn de afgelopen jaren enkele 
kleine stukken natuurgebied ingericht, ondanks het feit dat de verbinding met de 
grote eenheden nog niet klaar was. Daarover is nu discussie ontstaan in de 
gemeente Meerssen, en men bezint zich nu op de manier van beheren van de 
kleine fragmenten. Ondertussen is een van de allergrootste obstakels, de nauwe 

Afbeelding 18 Het uit 1996 daterende plan voor natuurontwikkeling in het Beneden Geuldal.



35

duiker onder de A2, verdwenen. Onlangs is er een nieuwe duiker gemaakt, met 
een ruime en brede doorgang, waarlangs de dieren makkelijk kunnen migreren.

Bij Meerssenhoven komt het Geuldal uit in het Maasdal: dat is de historische 
plaats van het kasteel. Het Julianakanaal vormt hier nog een barrière in de 
Ecologische Hoofdstructuur. (zie de paragraaf over het Grensmaasplan)

De gronden, die in het kader van het plan voor het Beneden Geuldal als te 
verwerven zijn aangewezen (natuurontwikkelingsgebieden) zijn ter hoogte van het 
Julianakanaal en Meerssenhoven nogal krap bemeten, eigenlijk niet meer dan 
brede stroken langs de Geul.

Om de doorgang tussen Rothem en Meerssen door goed te laten functioneren is 
het eigenlijk nodig om hier, aan het eind van het Geuldal, een volgende grote 
begrazingseenheid te realiseren. In de hoek tussen Weerterhof, Bunde en 
Meerssenhoven is nog net genoeg ruimte om een derde ' stepping stone' tussen 
Valkenburg en de Maas te laten ontstaan.

Net als in St. Gerlach kunnen historie, natuur en modern gebruik in de omgeving 
van Meerssenhoven prachtig samengaan.

Met name de terreinen vlak langs het kanaal, die ook natter zullen worden als de 
waterhuishouding wordt hersteld, lenen zich uitstekend voor een grotere 
begrazingseenheid, waarvandaan dan ook het ecoduct voor dieren zowel als 
recreanten naar de Itterense Weerd leidt.

7.3 De landgoederenzone van Maastricht

Het Maasdal bij Maastricht staat onder sterke stedelijke druk. Het is een 
knooppunt van snelwegen en spoorlijnen. In de afgelopen decennia zijn grote 
industrieterreinen en havens aanglegd, en noordelijk van het gebied komt een 
luchthaven tot ontwikkeling. De landgoederenzone langs de Kanjel en de Geul ligt 
daar als een oase middenin. De gebouwen hebben veelal al een moderne functie 
gekregen. De parken en landerijen eromheen zijn nog onbebouwd. Geen wonder 
dat in visies en bestemmingsplannen waardering voor dit gebied als bufferzone 
rond de stad en als recreatief gebied wordt uitgesproken. Er is al jaren sprake van 
het ontwikkelen van een integrale visie op het gebied, maar dat is er nog niet van 
gekomen. Wel zijn er mogelijkheden om extra middelen in te zetten met gelden 
uit de GIOS-pot van de landelijke overheid: Groen In en Om de Stad.
Op dit moment evenwel is de samenhang in het gebied min of meer zoek. In een 
vorige fase van de ontwikkeling van het gebied zijn de moerassige weilanden en 
bossen vaak ingeplant met populieren, om nog enig rendement uit de grond te 
halen. Die bossen groeien soms wel goed, maar op veel plaatsen is de bodem te 
nat, en gedijen de populieren niet goed. Ze staan in feite op de standplaats van 
veel interessantere natuurlijke bostypen: bronnenrijk elzenbroekbos of vochtig 
eikenbos. 
De vele infrastructuur heeft het gebied natuuurlijk versnipperd, en de snippers 
hebben vaak een eigen gebruik, waardoor de eenheid verloren gaat. De 
landgoederenzone is voor reizigers per trein of per auto uit het noorden de 
welkomstgroet van Maastricht:  vanuit de ramen heb je een prachtig zicht op de 
landgoederen en (potentiele) natuurgebieden. Het nieuwe gebruik van de 
landgoederen is op zich een prima gegeven. Maar soms zijn faciliteiten als 
toegangswegen en parkeerplaatsen niet echt goed in de historische structuur 
ingepast.

Het gebied bezit een aantal zeer aantrekkelijke kenmerken, die het ideaal maken 
om er een groot, samenhangend parkgebied van te maken. Daarvoor zou het 
volgende moeten gebeuren.
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7.3.1 Bronbossen en watervallen

Zoals in het hoofdstuk over de hydrologie al is betoogd, zou althans een deel van 
het natuurlijke hydrologische systeem hersteld moeten worden. Helder bronwater 
dat omhoog komt in de vijvers, watervallen en beekjes van de buitenplaatsen. 
Bronbossen vol dotters, goudveil en bosanemonen, waar het water tussen de 
elzenstammen stroomt om uiteindelijk een klein natuurlijk beekje te vormen. Het 
water in z'n culturele en natuurlijke vorm is de basis voor het gebied.

7.3.2 Landgoederen en buitenplaatsen

De landgoederenzone bestaat uit 2 grote achttiende eeuwse landgoederen: 
Vaeshartelt en Meerssenhove,n en uit een hele reeks van buitenplaatsen met 
parken en vijvers op de bronnenrijke zuidflank van de puinwaaier van de Geul, 
langs de Kanjel. De landgoederen en buitenplaatsen hebben ieder hun eigen vorm, 
geschiedenis en gebruik. Het zijn als het ware op zichzelfstaande groene 
juweeltjes in de grotere context van het buffergebied. De aanbeveling hier is om 
die eigen identiteit en dat eigen karakter zoveel mogelijk te respecteren. Deze 
groene parels verdienen een goed historisch onderzoek, een zorgvuldige 
restauratie en een goed beheer.
Belangrijk daarbij is dat de parken en de huizen een goed modern gebruik krijgen, 
en dat de faciliteiten die daarvoor nodig zijn ingepast worden in de historische 
aanleg.

7.3.3 Langs de Kanjel

De terreinen tussen de landgoederen in het gebied van de Kanjel zijn veelal klein, 
en het gebruik is divers: populierenbosjes, natuurterreintjes, stukjes weiland, en 
hier en daar nog wat akkers. Op de achtergrond is op veel plaatsen het 
industriegebied te zien. Het maakt een versnipperde en rommelige indruk. 
Voorgesteld wordt om hier een kontrast aan te brengen tussen de (gerestaureerde) 
buitenplaatsen en de gebieden er tussenin, zodat de buitenplaatsen herkenbaar 
worden als eilandjes met een eigen identiteit.
De gebieden tussen de landgoederen zouden daarbij ingericht kunnen worden als 
natuurgebieden. Wat voor soort natuurgebieden dat kunnen worden hangt sterk af 
van het water in de ondergrond. Populierenbossen kunnen omgevormd worden 
naar elzenbroekbossen of natte eikenbossen. Waar gebieden open kunnen blijven 
als natte weilanden, is begrazing een goede methode, die ook aansluit bij het 
Geuldal project.
Van groot belang om de indruk van versnippering tegen te gaan is om op de 
snippers grond in het gebied steeds konsequent hetzelfde grondgebruik te 
hanteren. De bonte afwisseling die er nu is, met stukjes snelweg, spoorbaan, dan 
een prachtige buitenplaats, weer een weg, dan een akkertje, en bosje met scheve 
bomen-- die bonte afwisseling zorgt ervoor dat de versnippering zo opvalt.

Om de sfeer van het gebied niet te verslechteren, en om de versnippering tegen te 
gaan is het van belang om faciliteiten niet in het gebied te localiseren, maar om 
aan te sluiten bij bestaande faciliteiten buiten de landgoederenzone. Hierdoor 
worden bestaande voorzieningen optimaal benut en kan de recreant ongestoord 
van het gebied genieten.

De benedenloop van de Kanjel loopt dwars door het industriegebied. Er ligt een 
groene zone langs, die beter ingericht en toegankelijk gemaakt kan worden, zodat 
het bruikbaar wordt voor mensen die hier werken. (lunchpauzes)
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7.3.4 Eindbeeld en toegankelijkheid Kanjelgebied

Het eindbeeld van het Kanjelgebied zou dan kunnen worden, dat het hele gebied 
als een nat natuurgebied wordt ingericht, met natuurlijke bossen, afgewisseld met 
begraasde open ruimtes. Daarin liggen dan als groene paarlen de gerestaureerde, 
modern gebruikte buitenplaatsen. Een vrij besloten gebied, met een afwisseling 
van graslanden, water en bos in natuurlijke of in een cultuurlijke vorm.
Om de recreatieve functie goed te kunnen vervullen zorgt een net van 
wandelpaden ervoor dat de schoonheid van het gebied ook in details goed door de 
stedelingen uit de buurt, en door toeristen kan worden beleefd.

7.3.5 Tussen Vaeshartelt en Meerssenhoven

Het gebied tussen Vaeshartelt, Meerssenhoven en het Julianakanaal heeft een heel 
ander karakter. Het is veel droger, en akkerbouw overheerst. Vroeger kwam ook 
veel fruitteelt voor. Dit gebied heeft al vele eeuwen een open karakter, met 
prachtige uitzichten op de beboste flanken van het Maasdal. Via de Geul staat dit 
gebied in kontakt met heel het achterland. Langs de Geul zijn de 
begrazingsgebieden van het beneden Geuldal in ontwikkeling. 
Als de hydrologie van het gebied herstelt wordt, zal met name op de hellende 
flanken van de puinwaaier van de Geul, de terreinen tussen Meerssenhoven en het 
kanaal een begraasd natuurgebied met overgang van nat naar droog kunnen 
ontstaan. Daardoor wordt de historische kontekst van de open ligging van 
Meerssenhoven aan de rand van het Maasdal, vlak boven de zone waar kwelwater 
uit de helling trad, hersteld.  De terreinen ter weerszijde van Meerssenhoven 
zouden als hoogstamboomgaarden hersteld kunnen worden, als daarvoor de 
middelen voor het onderhoud gevonden kunnen worden. Het doet in ieder geval 
recht aan de eeuwenlange fruitteelt op deze plek.
Akkerbouw wordt op deze plek al duizenden jaren bedreven, en zou een plaats 
moeten houden.

7.3.6 Nieuwe Landgoederen

In principe is er in het gebied nog plaats voor een of meer ' nieuwe landgoederen' . 
Om goed te integreren in de context van de lansdgoederenzone zouden ook die 
nieuwe landgoederen een binding moeten krijgen met de 'Genius of the Place' van 
het gebied als geheel.
De belangrijkste overwegingen zijn:
– aansluiting bij de kenmerken van de 2 deelgebieden: besloten langs de kanjel, 

open tussen Meerssenhoven en Vaeshartelt
– gekoppeld aan het watersysteem van de puinwaaier van de Geul. Door gebruik 

te maken van bronnen en bronbeekjes, of door koppeling aan wateraanvoer via 
het nieuwe Gelei.

7.4 aanpassing A2

Het verkeersknooppunt in de A2 zal worden gereconstrueerd, waarbij er ook een 
aftakking aangelegd wordt naar het industriegebied Beatrixhaven. Dat betekent 
enerzijds dat er nog meer versnippering zal optreden, vooral ook omdat de weg 
het brongebied van de Kanjel moet doorsnijden. Anderzijds is het ook een 
uitgelezen kans om terreinen te verwerven, met elkaar te verbinden, en het nieuwe 
elan van het landgoederengebied te geven. Beken, wandelroutes en ecologische 
verbindingen kunnen daar gerealiseerd worden.
Een goede inrichting van het gebied zelf waar de vernieuwde en nieuwe wegen 
doorheengaan kan dus bijdragen aan en betere inrichting van dit deel van de 
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landgoederenzone.
Daarnaast moet er kompensatie gezocht worden voor natuur die desondanks toch 
verloren gaat. In oppervlakte uitgedrukt zou het daarbij gaan om 10 – 15 hectares. 
(mond. meded. provincie)

Deze oppervlakte kan het best ingezet worden om de situatie op het laatste traject 
van het Beneden Geuldal te verbeteren. Dat betekent dan een bijdrage aan de 
realisering van een grote begrazingseenheid bij Meerssenhoven, en verbetering 
van de doorgang tussen Meerssen en Weert.

7.5 Samenvatting aanbevelingen landgoederenzone

– herstel natuurlijke hydrologie zowel als de cultuurlijke waterhuishouding
– herstel duidelijke identiteit van de landgoederen met hun parken; restoratie 

in combinatie met modern gebruik: opnieuw cultuureilanden in groene 
omgeving.

– grote opknapbeurt van de ruimte tussen de landgoederen in. elementen: 
akkerbouw, fruitteelt, en in de natte gebieden vooral ook ontwikkeling van 
brongebieden, kwelbosjes, en aansluiting bij de totale oppervlakte gebied 
met natuurlijke begrazing.

– goede recreatieve infrastructuur. aansluiting bij historische paden en routes. 
Toegankelijkheid ook van de spannende delen van de kwelgebieden.

– opkanppen als een toegankelijk natuurgebied van de kanjel die door het 
industriegebied loopt.

– aansluiting begrazing Geuldal met grote begrazingseenheid langs het kanaal
– aansluiting bij het Grensmaasplan via ecoduct over het Julianakanaal
– weren van gebiedsvreemde functies uit het gebied. 
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8 Buitenplaats Meerssenhoven en omgeving

Deze studie heeft Meerssenhoven als uitgangspunt. na aanbevelingen over de 
ruime omgeving is het dus op zijn plaats om te besluiten met aanbevelingen ten 
behoeve van het landgoed / de buitenplaats zelf.

De aanbevelingen stammen uit verschillende inspiratiebronnen:

8.1 Verder herstel historische buitenplaats

– beplanting dwarslaan met lindebomen
– aankoop en modern gebruik economiegebouwen
– herstel vierkant perceel rond economiegebouwen
– handhaving wandelroutes en oude brug over de Geul
– fruitbomen kunnen gebruikt worden als historisch thema, bijv bij de 

beplanting van het terrein rond de economiegebouwen.

8.2 Natuurontwikkeling op grote schaal van het Geuldal:

– aansluiting bij de aaneengesloten reeks van natuurgebieden
– grote begrazingseenheid bij het Julianakanaal
– verbinding langs het kanaal met Hemelbeek Elsloo en Bunderbos – 

Kruisbergviaduct
– ecoduct over het Julianakanaal naar het Grensmaasgebied

8.3 Historie en natuur op de schaal van de landgoederenzone 

– open houden van het gebied 
– herstel grondwaterstromen
– herstel oude loop van het Gelei
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– schoonmaken vijvers en waterlopen

8.4 Natuur vlakbij Meerssenhoven

– herstel grondwater door aanvoer water uit het herstelde oude Gelei
– idem door het dichtgooien van de kwelsloot langs het kanaal en Klipperweg
– herstel kwelgebied 
– verder herstel dynamiek van de Geul
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( invoegen: A3-kaart gevouwen: overzicht van de plannen)



42

9. Literatuur en bronnen
Renes, dr. H., 1988. De Geschiedenis van het Zuidlimburgde Cultuurlandschap.

Stichting PHB, 1991. Beheersvisie Meerssenhoven, Elburg.

Helmer, W., W. Overmars & G. Litjens, 1991. Toekomst voor een grindrivier. 9 
deelrapporten. Studie in opdracht van de Provincie Limburg.

Maastricht, gemeente 1996. Perspectief op de landgoederenzone.

Overmars, Willem, Wouter Helmer en Gerard Litjens, Beekdalontwikkeling 
Beneden Geuldal. Laag Keppel, 1996.

Maaswerken, De, 2000. Voorlopig Ontwerp Grensmaasproject, Maastricht.

Overmars, Willem, Martine Lejeune, Delphine de Hemptinne en Alphons van 
Winden, Eiland in de Geul. Laag Keppel 2000.

Maaswerken, De, 2003. Grensmaasproject, nader grondwateronderzoek. 
Maastricht.

Boer, Roel, Marcel van Hintum, Theo Verhagen, 2003. Natuurontwikkeling 
Ingenope-Meerssenhove. Scriptie Larenstein Velp.

Prickartz, J.P.H.Th., 2004. Visie Historische Buitenplaats Meerssenhoven, 
Arcadis-rapport.

Primaire bronnen:

AHN: Actuele Hoogtekaart Nederland

Kaarten uit de volgende archieven:
Rijksarchief in Limburg
Nationaal Archief Den Haag
Bibliotheek Topografische Dienst Emmen
Herdruk Tranchotkaart
En stukken uit het Huisarchief Meerssenhoven


	1. Inleiding
	2. Samenvatting
	3. Hoogteligging en oude beddingen
	4. Bodem 
	5. Waterhuishouding
	5.1 Puinwaaier van het Geuldal
	5.2 Grondwaterstroom
	5.3 Landgoederen en de Kanjel
	5.4 Het Gelei
	5.5 Veranderingen in de waterhuishouding
	 5.6 Samenvatting
	 5.7 Herstelmaatregelen waterhuishouding
	5.7.1 Met gedeeltelijk herstel van de grondwaterstromingen:
	5.7.2 Met aanvoer van water uit de Geul via het Gelei
	5.7.3 Nader hydrologisch onderzoek


	6. Geschiedenis
	6.1 De Tranchotkaart 1805
	6.1.1 De buitenplaats
	6.1.2 De omgeving
	6.1.3 De Geul
	6.1.4 Voorstellen voor herstelmaatregelen

	6.6 Topografische kaart 1935
	6.7 Topografische kaart 1969
	6.8 Topografische kaarten 1979, 1989, 1999
	6.9 Aanbeveling voor de inrichting:

	 7. Bestaande plannen
	7.1 Het Grensmaasplan
	7.1.1 Meersenhoven en het Grensmaasplan
	7.2 De Geul
	7.3 De landgoederenzone van Maastricht
	7.3.1 Bronbossen en watervallen
	7.3.2 Landgoederen en buitenplaatsen
	7.3.3 Langs de Kanjel
	7.3.4 Eindbeeld en toegankelijkheid Kanjelgebied
	7.3.5 Tussen Vaeshartelt en Meerssenhoven
	7.3.6 Nieuwe Landgoederen
	7.4 aanpassing A2
	7.5 Samenvatting aanbevelingen landgoederenzone

	8 Buitenplaats Meerssenhoven en omgeving
	8.1 Verder herstel historische buitenplaats
	8.2 Natuurontwikkeling op grote schaal van het Geuldal:
	8.3 Historie en natuur op de schaal van de landgoederenzone 
	8.4 Natuur vlakbij Meerssenhoven

	9. Literatuur en bronnen

