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Onderzoeksdoel

De hoofddoelstelling van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen 

in de ontwikkeling en het functioneren van het relatief jonge 

Maasdallandschap, in het bijzonder van de historische nederzetting 

Maasband met het omliggend cultuurland (waaronder het 

Maasbanderveld als lokale agrarische kernzone en de 

aangrenzende Oeverendijkgeul) in een meer of minder wederkerige 

relatie tot de vroegere dynamiek van de Maas.
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Het onderzoeksgebied
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Het landschap tot voor kort
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Het landschap tot voor kort
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Het landschap tot voor kort
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Het landschap tot voor kort
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Het landschap tot voor kort
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Herinrichting van het landschap door het CG

Doelen: 

- Hoogwaterbescherming

- Natuurontwikkeling

- Grindwinning
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Hoogwater 1993

11



12

Historisch landschap verdwijnt



Burgerinitiatief wordt citizen science

Har Wijnen
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Van object naar landschap
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Fase 1A: bureaustudie
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De nederzetting Maasband
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Fase 1B: Selectie onderzoekslocaties

Centrale onderzoeksvraag: Hoe en wanneer is 

het (post)middeleeuwse landschap bij Maasband 

tot stand gekomen en hoe was de wisselwerking 

tussen mens en rivier(landschap)? 
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De Oeverendijkgeul
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Het Actueel 

Hoogtebestand 

Nederland (AHN)
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Restgeulen bij Maasband

Onderzoeksvraag:

Wanneer was de 

Oeverendijkgeul een 

permanent actieve 

hoofdstroomgeul van de 

Maas?
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Riviertypologie

Cohen et al, 2009
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Meanderend versus vlechtend systeem

“De bedding van rivieren als 

Rijn en Maas, maar ook van 

Elbe en Wezer zagen er in de 

ijstijd volstrekt anders uit. Het 

rivierwater stroomde sneller 

omdat de zeespiegel ruim 120 

meter lager stond dan 

tegenwoordig. De wisselende 

waterafvoer en het aanbod aan 

veel verweringsmateriaal had tot 

gevolg dat deze rivieren een 

verwilderd patroon lieten zien 

van talrijke ondiepe stromen die 

van elkaar gescheiden waren 

door zand- en grindbanken.”

Bron: www.stenenzoek.nl
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Stroomgeulverplaatsingen
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Eerdere studies

Maaslopen bewerkt naar E. Paulissen (1973)
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Eerdere studies

2005
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Geologische storingen
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Resultaten van hoge resolutie seismiek en seismische sectie 9901 
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Geoarcheologisch onderzoek  

Door RAAP uitgevoerd in 2001:
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Geoarcheologisch onderzoek  

Door RAAP vastgesteld in 2001:

• Brokjes steenkool

• Leerfragment

• Verbrandingsresten

‘Steenkool in de afzettingen duidt op een 

relatief jonge ouderdom van de afzettingen. 

Vooral in de afgelopen circa 150 jaar komt er 

veel steenkoolgruis voor in de Maas door de 

toepassing van steenkool in de industrie.’ 

(De Graaf, De Kramer, 2005)
Conclusie: de rivierafzettingen in het 

plangebied zijn slechts maximaal 150 

jaar oud…
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(Steen)kool resten  

De zinkmijnen van Moresnet – La calamine

• Al actief sinds de Romeinse tijd

• Met bloeiperioden in de Karolingische tijd

Invloed van afzettingen van de Geul?
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Historisch-geografisch

onderzoek  

Door J. Renes vastgesteld in 1988:

Historische landschapselementen en 

-structuren duiden op een middeleeuws 

landschap daterend van vóór 1500 n. Chr.



Hooilanden
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Vooroorlogse energiecentrales 
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Archeologische vondsten
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Werkwijze  

1. Verkrijgen en selecteren van historische kaarten

2. Verzamelen van ankerpunten: gedateerde 

aardkundige of historische gebeurtenissen in 

relatie met de rivier

3. Gegevens combineren en georefereren van de 

kaarten op een actuele ortho-mozaïek foto

https://www.limburg.be/webfiles/limburg/fotoalbums/archief

Reconstructie op basis van historische gegevens
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Historisch kaartmateriaal



37

Selectie van kaartmateriaal

• Voldoende detaillering

• Met voldoende herkenningspunten, 

geschikt voor georeferering

• Betrouwbaar

• Kwalitatieve beoordeling

1573 - Episcopatus Leodiensis kaart

1650 - RAL kaart - Maas bij Meers met zijtak bij Weerterhof
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Onderzoeksgebied

Projectie op actuele ortho-mozaïekfoto
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RAL kaart uit 1686.
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Contouren

Van geselecteerde 

kaarten in hun positie
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2020

1500
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Conclusies

• De Oeverendijkgeul heeft zeker de laatste 

500 jaar geen deel uitgemaakt van de 

Maas.

• De meander van Vucht acteert als pendant 

voor de Oeverendijkgeul. Een actieve 

Oeverendijkgeul lijkt aannemelijk tussen de 

11e en 16e eeuw.

• Overbelading van het stroomsysteem door 

alluvium uit de Scharberg is een mogelijke 

verklaring voor het eilandensysteem net 

stroomopwaarts van Maasband.



43RAL kaart uit 1670 – afschuiven van de Scharberg Elsloo
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Verder onderzoek

• Ouder historisch kaartmateriaal

• Belgische archieven

• Posities van dijken

• Perceelverkaveling

• Nieuwe historische ankerpunten

• Veldonderzoek
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Bronzen gordelsluiting uit de 16e / 17e eeuw

Guus Seegers, Maasband december 2019. 

GPS coördinaten:

N50° 58.350’ 

E5° 44.278'
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‘Nieuwe dijk’ 
1875
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Historische dijken

Middendijk

Oeverendijk

Nieuwe Dijk

Veldschuurdijk

Recente kade

Maasdijk
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Historische dijken

Vroegste schriftelijke vermelding van een dijklichaam  

(Veldschuurdijk) dateert uit 1612. 
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Historische dijken

Middendijk

Nieuwe Dijk

“Dit (geo)archeologisch onderzoek hoeft zich 

niet enkel te beperken tot de dijklichamen zelf 

maar biedt de mogelijkheid om deze contextueel 

in relatie tot de sedimentatiegeschiedenis van 

de aangrenzende en onderliggende alluviale 

dalbodem te bestuderen middels grote 

dwarsprofielen met mogelijk een hoogwaardige 

dataset.”  
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Locatie 17

Voorverkenning april 2021, veldwerk 

uitgevoerd aug. 2021

Minimaal 126 jaar oud
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De gebrande steen



54

De verwachte locatie van de gebrande steen
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Gravend onderzoek naar de gebrande steen
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Bedankt voor uw aandacht.

Voor meer info: zie www.maasbandproject.nl of 

www.facebook.com/MaasBandProject

En voor wie met ons wil meedoen: meld je aan via 

maasbandproject@gmail.com

http://www.maasbandproject.nl/
http://www.facebook.com/MaasBandProject
mailto:maasbrandproject@gmail.com

