MEERSSEN
OP DE GRENS VAN PLATEAU NAAR GEUL- EN MAASDAL

OMMETJE ECODUCTEN: KRUISBERG, OVERBUNDE, KASEN
Jos Kester en Hub de Rooy
Oktober 2012

       Opleiding Landschapsgids Nationaal Landschap Zuid- Limburg

INLEIDING
Door de bouw van ecoducten worden door de mens opgeworpen barrières voor de natuur
vaak letterlijk overbrugd. Vaak is zo’n oplossing ondedeel van een landelijk plan waarin de
landelijke, regionale en lokale overheden samenwerken om de versnipperde leefgebieden van
planten en dieren weer met elkaar te verbinden.
De ecoducten over de A2 in Meerssen sluiten naadloos aan op de bestaande natuurgebieden
en de ecologische hoofdstructuur. Dieren kunnen nu weer vanuit het Heuvelland naar het
Maasdal en omgekeerd.
Tevens dient dit ecoduct ter versterking van de natuur in de Landgoederenzone tussen
Meerssen en Maastricht.

Sfeertypering Ommetje Ecoducten Kruisberg Overbunde Kasen
De wandelaar kan vanaf de start bij Cafe Bergrust op de Kruisberg de invloed van water,
wind, natuur en de mens op het Limburgse “heuvellandschap” ervaren. Hiervoor benutten we
de bruggen voor zicht op Maastricht en omgeving. Vervolgens dalen we via weilanden met
hoogstambomen, een hellingbos en een voormalige groeve af van het plateau van
Schimmert naar de overgang van het Geuldal in het Maasdal. Daar straalt de wijk Overbunde
uit hoe waardevol deze plek aan de Rijnbeek al heel lang is. Door via het hellingbos terug
te klimmen naar het gehucht Kasen ervaren we de trek uit de stad naar de Limburgse
gehuchten met zijn karakteristieke bebouwing en landgebruik. Tot slot kan na bijna 5
kilometer in café Bergrust genoten worden van de vruchten van het Limburgs land zoals
“Het bier waar …. trots op is”.

Sfeerbeelden in Ommetje Ecoducten Kruisberg Meerssen
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OMMETJE ECODUCTEN: KRUISBERG, OVERBUNDE, KASEN
Startpunt
Café Bergrust Vliegveldweg 21 6235 NW Ulestraten
Eindpunt
Café Bergrust 043 3646995
50°54'N 5°44'E
Rustdag
Maandag gesloten
Openingstijden Vanaf 11.00 uur tot minimaal 21.00 uur
Vriendelijk?
Twee wandelarrangementen op de menukaart
Loopafstand
4,6 km
Hoogtemeters
110 m boven NAP naar 66 m boven NAP naar 110 m NAP
Stijgingspercentage : tot 8 %
Ontoegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen
Wandelschoenen Aanbevolen en bedekkende kleding.
Ontwerpers route : Jos Kester 06 20602264 en Hub de Rooy 06 47580907
Lees wijzer : De routebeschrijving is vetgedrukt. Li betekent links af en Re
betekent rechts afslaan. In de routebeschrijving vindt u ook nummers tussen
haakjes. In bijlage 2 vindt u ongeveer 10 regels uitleg. Achtergrondkennis is in
bijlage 3 afgedrukt. Ideeën voor activerende werkvormen vindt u in bijlage 4.
De in rood en schuin afgedrukte vragen trekken uw aandacht naar
karakteristieke elementen van Ommetje Ecoduct Kruisberg. De antwoorden op
deze vragen vindt u in bijlage 1.
ROUTEBESCHRIJVING OMMETJE ECODUCTEN KRUISBERG
Het Startpunt is Café Bergrust boven op de Kruisberg.
A.   Wat vindt u van de naam Bergrust ?

Vanuit Café Bergrust slaat u Li met het glazen scherm aan uw rechterkant.
Op het einde van de weg Li het schelpenpad op. Loop dit pad 100 m op.
B.   Kunt u de plek typeren waar u zich hier bevind?

Over de oostelijke rijbanen van de A2 is het ecoduct Kalverbosch (1)
gebouwd. Het groen met enkele bomen en keien direct aan uw rechterkant
is de verbindingsstrook naar het ecoduct Kruisberg over de westelijke
rijbanen van de A2 .

Bij helder weer heeft u een prachtig panorama ( 2).
C.   Kunt u vertellen wat u ervaart of ziet als u naar het landschap kijkt dat zich tussen het
zuidoosten en zuidwesten ontvouwt?

Keer om en wandel Li via het viaduct richting Kasen. Als u over de reling
van het viaduct naar het zuiden kijkt ziet u het ecoduct Kruisberg over de
westelijke rijbanen van de A2 en verder in het dal Maastricht.
Achter u ligt in noordoostelijk richting het plateau van Schimmert met daarop Maastricht
Aachen Airport. Dit vliegveld is in de nadagen van WO-2 aangelegd door de Amerikaanse
strijdmacht. Daarna is het geschikt gemaakt voor de burgerluchtvaart. Vliegtuigen zullen op
uw wandeling wel een of meerdere keren te horen zijn
D.   Vindt u geluiden van menselijke activiteit ook een onderdeel van ons cultuurlandschap?

Als u voorbij het viaduct bent, loopt u een grondwaterbeschermingsgebied
binnen en ziet u aan de rechterkant een typisch Limburgse carréboerderij
met een kapelletje : Hoeve Rouwet (3).
Hoeve Rouwet ligt aan de oude rijksweg van Maastricht naar Sittard, maar ook aan de zeer
oude hoofdweg van Maastricht via Meerssen naar Elsloo.
E.   Kunt u een reden bedenken waarom deze hoofdweg over Meerssen en Kasen liep?

Volg nu de veldweg Li. We bevinden ons nu op het grondgebied van Kasen
( 4)
Na 100m Li, door draaihekje (sjtegelke): we wandelen nu door een
hoogstamfruitweide (5) (Trentelen) naar een volgende draaihekje.
F.   Kunt u een drietal voorwerpen opnoemen die thuis horen bij de vroegere
hoogstamfruitteelt?

Hierna wandelen we recht door het weiland naar een zitbank. Als u om
kijkt ziet u het volgende landschapsbeeld.

Draai weer om en zie in het bosje, links voor u, dat daar het ecoduct
Kruisberg begint. In de zuidwesthoek van de wei passeert u weer een
draaihekje en loop dan Re het bosje in.
Aan de rechterzijde in de diepte bevindt zich een oud grindgat (6) dat nu vol water staat.
G.   Welke watervogels kunt u in het oude grindgat ontdekken?

Bij T-splitsing Li;
Halverwege het bospad ziet u aan uw rechterhand een open plek. Hieronder ligt het
voormalige stort in de grindgroeve van Bunde (6). Bij een sanering is het stort helemaal
afgedekt met kleiaarde. Op diverse plekken zijn meetpunten en putten. Er hebben zich
spontaan diverse planten en jonge bomen geworteld.
H.   Wat is het nut van storten afdekken met klei?

Pad naar beneden volgen. Bij splitsing met weg Li.
Aan uw linkerkant bevindt zich een golfbaan van Golfclub Meerssen. Aan de rechterzijde ligt
de “Auw Sjoël” (oude school) (7) en Huize Overbunde (8)
Bij T-splitsing Re (Catharina Daemenstraat).
Aan de rechterkant staat een kruisbeeld met de tekst ”Uit dankbaarheid” met daaronder nog
de namen van Freckenhorst en Bunde; 1876-1926.
Na 100m bij bruggetje Re. U gaat nu het Park Overbunde ( 9) in met aan de
rechterzijde Huize Overbunde met kapel en een nieuwe torenspits.
Links kunt u een tunnel in lopen: een berceau.
I.   Wat is het nut van een berceau?
Ook ziet u aan de linkerkant diverse moderne villa’s op de voormalige “bunderhof”.
J.   Waarom hadden de kloosterzusters vroeger een moestuin?.

Bij Mariabeeld kunt u kiezen Of links aanhoud en dan komt u links achter
in het park bij een Lourdesgrot gewijd aan de Maagd Maria. Vandaar het
pad volgen tot aan draaihekje.
Achter het Mariabeeld staat een reusachtige rode beuk op het grasperk. Aan de rechterzijde
heeft waterschap Maas en Overmaas een regenwaterbuffer (Dennenberg) aangelegd.

Bij rechts aanhouden gaat u de tweede bomenlaan in Park Overbunde
volgen.
K.   Welke bomen staan in de tweede laan die u in het park tegen komt (hartvormig blad en
jonge scheuten aan de voet van de bomen)?

We passeren nu het draaihekje en gaan Re de verharde weg op. Na 10m Li
en het slingerend pad volgen langs de Rijnbeek.
Bij splitsing naar Li.
Bij splitsing met verharde weg, Dennenberg (10) schuin Li oversteken naar
Op de Berg.
Weg volgen en bij T splitsing Re (Op de Locht).
Achter de villa’s aan de linkerkant bevindt zich het Bunderbos ( 11)
L.   Wat is zo bijzonder aan het Bunderbos?

Na 300m komt u bij de Peerdstael, vroeger Hoeve “Op de Locht” (12)
M.   Enig idee hoe de Hoeve “Op de Locht” aan zijn naam is gekomen?

Re draaihekje passeren. Door weiland naar volgende draaihekje. Pad langs
meidoornhaag blijven volgen. Negeer ander draaihekje aan linkerzijde. Bij
splitsing met verharde weg Re.
Als u even tijd heeft Li voor een bezoek het Puthoes ( 13). Er naast is van
een boomstam een kunstwerk gemaakt.
N.  

Heeft u enig idee hoeveel slagen met de de hefboom men moest maken om een emmer
water naar boven te halen uit de waterput?

Daarna omdraaien en weg weer vervolgen.
Tegen de gevel van de woning (huisnr.10) aan de rechterkant bevindt zich een gietijzeren
veldkruis (14).
O.   Sinds wanneer mogen in Nederland veldkruisen langs de openbare weg worden
geplaatst?

Na het huis De Kemphanen Li de veldweg inslaan.
Langs deze veldweg bevinden zich afwisselend aan linker en rechterzijde weilanden omzoomd
met meidoornheggen waarin nu eens hoogstambomen dan weer laagstambomen staan.

Na 500m einde veldweg.

Hier zien we weer Hoeve Rouwet (3) liggen en links daarvan een klein stukje bos.
P.   Waarom zou dit niet in cultuur zijn gebracht?

Bij splitsing Re.
Na het viaduct over de westelijke autoweg Li en na 300 m bent u weer bij
het startpunt : Café Bergrust.

Bijlage 1 Antwoorden op vragen in de routebeschrijving Ommetje Ecoduct
Kruisberg
A. Heeft u enig idee waarom dit café Bergrust heet, terwijl er van rust helemaal geen sprake
is?
A. De naam stamt uit de tijd dat er nog geen autoweg was, maar alleen een rijksweg. Het was
een plek met parkeerplaatsen boven aan de Kruisberg waar automobilisten en
vrachtwagenchaufeurs even konden uitrusten. Men kon er eten en drinken. Toen was het nog
een stuk rustiger langs ’s heren wegen. Nu is er een grote P aangelegd halverwege de
Kruisberg waar men kan pauzeren en het eigen brood kan nuttigen.
B. Kunt u zich voorstellen waar u zich hier (midden tussen het lawaai) bevind?
B. U staat midden op het Ecoduct Kruisberg, in feite op de middenberm van de 2 autowegen.
Er bevindt zich hier bloemenrijk grasland, wat jonge bomen, een berg stenen en een
kikkerpoel. Het vormt de verbindingsstrook voor de dieren tussen de 2 ecoducten. Het
oostelijk gedeelte van het ecoduct is hier vandaan goed te zien. Het westelijk ecoduct zien we
zometeen liggen als we over het viaduct van de autoweg lopen.
C.  
Kunt u vertellen wat u ervaart, ziet als u naar het landschap kijkt wat zich in het
zuid/westen ontvouwt?
C. U kijkt uit op resp. het Geul- en Maasdal. Het is een soort van coulissenlandschap: aan
de horizon de Ardennen, iets daaronder links ligt een steenmijnberg en rechts de Observant
en het plateau van Caestert; dan de stad Maastricht met enkele herkenbare gebouwen. Aan de
linkerzijde verdwijnt het vergezicht langzaam in het heuvelland en rechts gaat het over in het
Maasdal. Zowel de Geul als de Maas hebben dit landschap gevormd.
Vindt u geluid van menselijke activiteit ook een onderdeel van het landschap?
D. Kunt u een drietal voorwerpen opnoemen die thuis horen bij de vroegere
hoogstamfruitteelt
D.  
Voorwerpen bij de hoogstamfruitteelt zijn: fruitkisten, plukladders, ijzeren haken om
de plukmand aan de ladder te bevestigen, plukmanden, appelmal om de dikte te bepalen,
bascule (weegschaal), stroop, vla.
E. Welke watervogels kunt u in het oude grindgat ontdekken?
E. We zagen hier op onze eerdere wandelingen: aalscholver, blauwe reiger, wilde eend,
waterhoen en meerkoet.
Halverwege het bospad ziet u aan uw rechterhand een open plek. Hieronder ligt het
voormalige stort in de grindgroeve van Bunde (6). Bij een sanering is het stort helemaal
afgedekt met kleiaarde. Op diverse plekken zijn meetpunten en putten.
Q.   Wat is het nut van afdekken met klei?
R.   Oom het regenwater te verhinderen het stort uit te logen.
S.  

Wat is een berceau?

F. Een berceau is een wandelpad met gewelf van aan beide kanten staande heesters. In dit
geval gele kornoelje. Dit is zeer zeldzaam vanwege zijn hoge leeftijd.
Links kunt u een tunnel in lopen: een berceau.
T.   Wat is het nut van een berceau?
Ook ziet u aan de linkerkant diverse moderne villa’s op de voormalige “bunderhof”.
U.   Waarom hadden de kloosterzusters vroeger een moestuin?.

V.  

Heeft u enig idee hoeveel slagen met de de hefboom men moest maken om een emmer
water naar boven te halen uit de waterput.
G. Om een emmer water naar boven te halen waren 100 slagen nodig.
W.  
Welke bomen staan in de tweede laan die u in het park tegen komt (hartvormig blad en
jonge scheuten aan de voet van de bomen)?
H. Dit zijn lindebomen. Ze zijn 80 á 100 jaren oud.
I. Enig idee hoe de hoeve “Op de Locht” aan zijn naam is gekomen?
I. Het antwoord hierop heeft een beetje uitleg nodig. Het betekent in het nederlands: “In de
lucht”. Toen het Bunderbos nog fungeerde als hakhout, kwam de bosrand nauwelijks boven
de plateaurand uit. Vanuit de omgeving leek het net of deze plek door lucht en wolken
omgeven was. Vandaar de naam.

Bijlage 2 Foto’s uit Ommetje Ecoduct Kruisberg Meerssen
-1- Ecoduct Kruisberg
Het ecoduct bestaat uit twee onderdelen: richting Maastricht, Kruisberg en richting
Eindhoven, Kalverbosch. Door de bouw van deze ecoducten in 2011 worden de barrières
voor de natuur in dit gebied opgeheven. Dit is een landelijk plan waarin de landelijke,
regionale en lokale overheden samenwerken om de versnipperde leefgebieden van planten en
dieren weer met elkaar te verbinden. Het sluit naadloos aan op de bestaande natuurgebieden
en de ecologische hoofdstructuur. Dieren kunnen vanuit het Heuvelland naar het Maasdal en
omgekeerd. Tevens dient dit ecoduct ter versterking van de natuur in de Landgoederenzone
tussen Meerssen en Maastricht. De ecoducten Kruisberg en Kalverbosch scheppen voor
ondermeer de vuursalamander, alpenwatersalamander, hazelworm, hagedis, egel, bunzing,
steenmarter, das en ree. een brug over de autosnelweg A2. Hierdoor kan weer migratie plaats
vinden van dieren vanuit de Eifel via het Heuvelland, naar de Grensmaas en De Hoge
Kempen en omgekeerd

- 2 - Panorama
We staan hier in de middenberm van de A2 op 110 meter hoogte op de rand van het plateau
van Schimmert,met een helling (Kruisberg) die 50 meter daalt tot de dalbodem.

Vanaf hier hebben we een mooi panorama naar het zuiden, Links vanuit het oosten stroomt
de Geul naar het Maasdall en vanuit het zuiden stroomt de Maas door Maastricht en
verdwijnt dan naar rechts.
We zien heel veel groen en daardoor lijkt het een soort van coulissenlandshap: in het zuiden
aan de horizon de Ardennen, iets daaronder links een mijnsteenberg en rechts de Observant
en het plateau van Caestert; dan de stad Maastricht met enkele herkenbare gebouwen en
tenslotte het Geuldal en Meerssen. Zowel de Geul als de Maas hebben dit landschap
gevormd. In de ondergrond zit klei, grind, zand, kalksteen en steenkool.
-3- Hoeve Rouwet
Hoeve Rouwet is de eerste grote boerderij op het plateau aan de weg van Meerssen naar
Elsloo. Op oude kaarten staat de naam Hoeve Overbundhof. Dit duidt op een relatie met de
leenhof Overbunde beneden in het Dal bij de Rijnbeek. Het plateau was na de Romeinse tijd
weer bebost geraakt en is na het jaar 1500 vanuit het Geul- en Maasdal opnieuw ontgonnen.
Ook de ontgonnen gronden hadden hun zegeningen nodig. De sacramentsprocessie van
Bunde trok dan ook tot hoeve Rouwet.
Op het plateau werd na het ontginnen vooral graan verbouwd. Voor de opslag van het
ongedorste graan waren grote schuren nodig. Vanaf 1800 werd veeteelt en fruitteelt rond
Kasen en Moorveld steeds belangrijker. Zulke hoeves konden alleen functioneren met veel
paarden en veel inwonend personeel. Ook de inwoners van Schietcoven, Kasen en Moorveld
waren een welkome arbeidsreserve in drukke tijden. Omdat arbeid vaak vergoed werd in
natura : kost en inwoning , vergde het voeden van zo vele monden veel van het
zelfvoorzienend karakter van deze gemeenschappen. Het hele jaar door werd het wekelijks
ritme gedomineerd door de seizoenen, de weersverwachtingen, de kerkelijke feesten en het op
gezette tijden verzorgen van alle levende have. De koeien moesten voor 6 uur zijn gemolken.
Ontbeten werd er na de ochtendmis om 8 uur. Om 12 uur werd “de middig” geserveerd.
Rond 16 uur kwamen de paarden thuis en werd “koffie gedronken” dwz boterham , daarna
was het tijd voor opnieuw melken en voeren. Zo rond 19 uur werd er vaak nog pap gegeten,
om tegen 20 uur op één oor te kunnen liggen. Dit dagritme valt in agrarische delen van
Zwitserland en Oostenrijk nog te herkennen.
- 4 - Kasen
Dit is de naam van de buurtgemeenschap behorende bij het dorp Bunde ressorterend onder
de gemeente Meerssen. De naam komt zeer waarschijnlijk niet van het Latijnse casas (huizen)
omdat dit gebied altijd Germaans heeft gesproken. Prof Dr. Schrijnemakers (USA) betoogt
dat de naam stamt van Caswyn. Cas zou duiden op eik en wyn is een variant op win, een
gangbaar woord voor hoeve. Heel waarschijnlijk was de hoogte , waarop Kasen lag, voor
1400 met één groot eikenbos bedekt en lag er in de buurt een alleenstaande hoeve. Op den
duur verbasterde het tot Cas-hem/ Cassem, om er later Caesen van te worden.
Kasen heeft zich verder ontwikkeld als een verzameling boerderijen en
landarbeiderswoningen in de driehoek tussen de beeldbepalende hoeves Kruisberg, Op de
Locht en de vroegere adellijke herenhofstede op de plaats van het kloostercomplex
Overbunde. De belangrijkste inkomensbron was lange tijd graan, maar werd steeds meer
fruitteelt ( vooral appels en peren). In het naburige Bunde kon men het fruit aanleveren op
twee fruitveilingen bij het treinstation. Het dorp is sinds de jaren zeventig stevig uitgebreid,
met name langs de Dennenberg en Op de Locht verschenen prachtige woningen. In 1840 had
Kasen 30 huizen en ca. 202 inwoners; tegenwoordig heeft Kasen 110 huizen en 300 inwoners.

- 5 - Hoogstamfruitbomen
De Limburgers houden zich al eeuwenlang bezig met fruitteelt. Aanvankelijk voor eigen
gebruik. Later voor de handel. Omdat de boomgaard ( aanvankelijk kort bij de huizen en
boerderijen) meestal als veeweide moest dienen, plantte men fruitbomen met een stam van
twee meter. Vandaar de naam hoogstamfruitbomen. Zo kon het vee niet van het fruit snoepen.
Deze huisweiden lagen vroeger als groene gordels om de dorpen , gehuchten en
boerenhoeven, omgeven door meidoornhagen. Tot 1950 bepaalden ze zo het beeld van de
agrarische nederzettingen. Het fruit was veelal bestemd voor eigen gebruik: voor de vlaai,
jam, stroop en de inmaak. De veelkleurige variatie en de ouderdom van de fruitrassen in de
Limburgse boomgaarden is opvallend. We treffen hier nog vaak karakteristieke streek of
plaatsgebonden rassen aan. Appels met namen als Schone van Moorveld, Eysdener klumke en
perenrassen als Herfstpeer van Geulle of Kelmonder grieske en kersen zoals de Puther dikke
of pruimen zoals de Zweikhuiser ringelote.
Goedkope Amerikaanse granen leidde na 1865 tot een crisis in de graanteelt. Veel
Limburgse boeren gingen zich toeleggen op commerciële productieboomgaarden met een
beperkt aantal fruitrassen. Ook de vraag naar melkproducten steeg in de steden. Deze nieuwe
hoogstamboomgaarden lagen in het buitengebied, vaak verder van de bebouwing. In de
tweede helft van de 20e eeuw nam de vraag naar fruit en de exportmogelijkheden toe. Het
stijgen van de lonen vroeg om nog meer gespecialiseerde fruitteelt. Langzaam verdwenen de
hoogstamboomgaarden. Door schaalvergroting en intensivering van het grondgebruik
verdween de hoogstam langzaam of maakte plaats voor laagstambomen. Ook slecht
onderhoud eiste zijn tol: bomen die niet regelmatig gesnoeid werden, kregen last van ziekten
en plagen of werden slachtoffer van de wind. Tenslotte stimuleerde de overheid met speciale
premies het rooien van deze hoogstamboomgaarden. Helaas is de waarde van de
laagstamplantages voor de natuur en het landschap veel lager dan die van
hoogstamboomgaarden. De achteruitgang van het areaal hoogstamboomgaarden is toen flink
geslonken . In 1950: 15.000ha en in 1987nog maar 1500ha. ( een achteruitgang van 80%).
De stichting IKL ijvert al meer dan 20 jaar ervoor om deze neergang een halt toe te roepen.
Tot nu toe hebben ze al meer dan 40.000 jonge fruitbomen opnieuw aangeplant.
- 6 - Oud grindgat
Aan deze kant van de helling zijn in het verleden op diverse plekken grind en zand gewonnen.
Dit is op verschillende plaatsen goed te zien aan de grotere en kleinere sporen in het
landschap. Een daarvan is gebruikt als stort om het locale huisvuil kwijt te raken. Daarna is
het met een laag aarde afgedekt. Nu groeien er jonge bomen en struiken. Op enkele plaatsen
zijn meetpunten in de vorm van putten. Een ander gat, vlak ernaast, is vol gelopen met
grondwater en doet dienst als visvijver. Diverse watervogels kun je er aantreffen zoals eend,
blauwe reiger, aalscholver, meerkoet en waterhoentje. Een rustgebied is het niet, omdat de
autogeluiden van de autoweg hoorbaar aanwezig zijn. In dit bosje bevinden zich de volgende
bomen en struiken: inlandse eiken, Amerikaanse eiken, pseudo acacia’s, beuken, hazelnoten
en vlierbessen.
- 7 en 8 - Huize Overbunde: historie van het Kloostercomplex.

1381-1871
In 1381 werd de leenhof Overbunde voor het eerst vermeld in de geschiedenis. Tot 1871
wisselden herenhoeve en landgoed meerdere malen van eigenaar. De belangrijkste bezitters
waren de families Van Bunde, Daems, Dolmans, Nelissen en Swelsen.
1871-1932
Op 3 juli 1871 viel een groot deel van de herenhoeve ten prooi aan brand. Het landgoed werd
vervolgens geschonken aan de zusters Franciscanessen: een kloosterorde uit Duitsland
(Freckenhorst), die het land moest ontvluchten vanwege de “Kulturkampf”. In 1875
begonnen de zusters een meisjespensionaat en meisjesschool (Aw Sjoël). In de loop der jaren
werd het kloostercomplex aanzienlijk uitgebreid. Op 7 juli 1876 vond inwijding plaats van de
nieuwe kapel. In 1903 werd naast het klooster een apart schoolgebouw gerealiseerd. Door
terugloop van het aantal leerlingen (ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918)
werd het meisjespensionaat in 1920 definitief gesloten.
1932-1977
In 1932 startten de zusters een herstellings- en ontspanningsoord voor zwakke kinderen ( zgn.
“bleekneusjes”) met de naam Koloniehuis Overbunde. Vanaf de jaren 60 werd Huize
Overbunde tevens gebruikt als opvanghuis voor moeilijk lerende kinderen. Vanaf 1970 was
Overbunde een erkend medisch kindertehuis.
1977-2003
In 1977- na een verblijf van exact honderd en een jaar- verlieten de zusters het
kloostercomplex. Opvangtehuis en school vertrokken in de jaren 80 naar nieuwbouw aan de
Mariëenwaard. Het oude complex werd vervolgens nog maar sporadisch bewoond. Sindsdien
werkte de gemeente in samenwerking met Grouwels Daelmans Projectontwikkeling aan
plannen om het terrein met behoud van het monument in te richten als villawijk. Op 3 juli
1997 woedde een felle brand waardoor het complex ernstige schade opliep. Het markante
torentje van de kapel ging geheel in vlammen op. Desondanks werd de planvorming
voortgezet.
2003- heden
In 2003 is gestart met de uitvoering van de plannen voor Huize Overbunde en het omliggende
gebied. Op de voormalige weilanden rondom het klooster werden door particulieren 34
villa’s gebouwd. In het carré van het voormalige Huize Overbunde zijn 8 woningen
gerealiseerd en de kloosterkapel werd gerestaureerd. Op 18 februari 2005 is het torentje op
de kapel herplaatst. Het voormalige schoolgebouw is door voormalige minister van
Onderwijs, Jo Ritzen verbouwd tot woonhuis. In 2006 is de voormalige kloostertuin
opgeknapt en heet nu Park Overbunde/Dennenberg.
-9- Park Overbunde/Dennenberg
Dit park heeft de functie van bos- en natuurgebied in combinatie met recreatief gebruik. In
2003 zijn restauratiewerkzaamheden aan het voormalige kloostercomplex gecombineerd met
woningbouw en ecologisch herstel. In het park zijn een aantal cultuurhistorische elementen
aanwezig. De voornaamste zijn: een Lourdesgrot, een monumentale kastanjelaan en
lindelaan, een waterpartij met bijbehorende bruggetjes en een “berceau”: een wandelpad
overdekt met een gewelf van gele kornoelje ( zeer zeldzaam in zijn soort door zijn hoge
leeftijd’). Verder staan er in dit park enkele oude rode beuken
Het gebied kenmerkt zich door een droog gedeelte en een gebied waar natuurlijke bronnen en
kwellen voorkomen. Het Waterschap Roer en Overmaas heeft in het park een waterbuffer
aangelegd om het regenwater op een natuurlijke manier binnen het gebied te houden. Deze
waterbuffer staat in verbinding met een cascade ( getrapte waterloop), die binnen het

woongebied is aangelegd. Het beekje dat hier hogerop ontspringt heette de Rijnbeek. Het
begrip Rijn staat in het dialect voor grens, maar misschien slaat het wel op zuiver water.

Het gekanaliseerde beekje aan uw rechterzijde is de Rijnbeek. Aan beide zijde van dit pad
staan monumentale wilde kastanjebomen en aan de rechterzijde halverwege dit pad aan de
linkerkant bevind zich de Berceau.
- 10 - Dennenberg (holle weg)
Het onderste stuk Dennenberg is een typisch voorbeeld van een holle weg: een diep
uitgesneden weg in het landschap die een verbinding vormt tussen enerzijds het plateau en het
lager gelegen dal. Het ontstaan van zo’n holle weg moet op de volgende manier gebeurd zijn:
het regenwater dat op het plateau viel stroomde met volle kracht op bepaalde plaatsen naar
de lager gelegen plaatsen. Er ontstond langzaam een geul. Om naar de lager gelegen plekken
te geraken of omgekeerd, gebruikte men vroeger graag deze geulen. Enerzijds door mensen
handen (eigenlijk voeten) anderzijds door de natuur ontstond op deze manier langzamerhand
een echt pad. Sommige holle wegen zijn echt diep in het omringende landschap ingesneden;
taludhoogten van 5 of 6 meter zijn geen uitzondering. Om deze begaanbaar te houden, werd
hier aanvankelijk huishoudelijk afval gestrooid. Later stenen. Om te voorkomen dat bij heftige
regenval de hele weg zou verdwijnen, werden deze holle wegen nog later voorzien van een
asfaltlaag en de taluds voorzien van struiken en bomen. De wortels hiervan houden dan de
grond op zijn plaats.
-11- Het Bunderbos
Het Bunderbos is een lang gerekt stuk hellingbos dat ligt op de oostelijke oevers van het
Maasdal over een afstand van 5,5 km tussen Bunde en Elsloo; het bedekt een oppervlakte van
144 hectare en bedekt daar een aantal Maasterrassen. Plaatselijk komen hoogteverschillen
voor van 80meter. Er bevinden zich talrijke bronnen en beekjes. Samen met het aangrenzend
bosgebied vormt het Bunderbos een Natura 2000-gebied onder de naam Bunder- en
Elsloërbos. Het reliëf van het bos is onderbroken door de spoorlijn Roermond-Maastricht, die
prominent in het smalle bosgebied aanwezig is. De oorspronkelijke padenstructuur is door de
aanleg van dit tracé dan ook grotendeels verloren gegaan.
Het Bunderbos maakt deel uit van het zuidelijk rivierenlandschap, omdat de nabijgelegen
Grindmaas een sterke invloed heeft gehad op de vorming van de geomorfologie van het bos.
Doordat het aangrenzende Julianakanaal voor een groot deel de oorspronkelijke hydrologie
en de daarmee samenhangende dynamiek tussen rivier en bos heeft weggenomen, wordt de
ontwikkeling van het Bunderbos tegenwoordig nauwelijks beïnvloed door de Maas. De
voornaamste waterafvoerende beken zijn nu de Hemelbeek en de Slakbeek in Elsloo.
Het reliëf van het Bunderbos is na het glaciaal ontstaan. Zo’n 10.000 jaar geleden nam de
stroomsnelheid en breedte van de Maas fors toe. De Maas sneed toen diep in het toenmalige,
matig glooiende landschap. Daarbij sneed de Maas ook tal van al eerder door de rivier
afgezette grind- en zandlagen aan. Toen de stroomsnelheid van de Maas zo’n 9000 geleden
fors afnam, ontstond er eendagzomen van uittredende bronnen op de plaatsen waar de Maas

de grindlagen had aangesneden. Aanvankelijk moet dat op zeer veel locaties hebben
plaatsgevonden, maar door de oprukkende bosvorming en de al dan niet daarmee
samenhangende hellingprocessen, is het aantal bronlocaties in de loop der eeuwen
afgenomen.
Door de altijd forse invloed van hellingprocessen in het bos, krijgt de bosbodem in het
Bunderbos nauwelijks tijd om zich goed te ontwikkelen. De oudste bosbodems worden dan
ook aangetroffen op de vlakkere terrasplateaus. Bodemerosie als hellingproces is in het bos
soms goed zichtbaar door de aanwezigheid van daslook. Dit kruid, herkenbaar aan de
typische uienlucht, vestigt zich in afglijdende bodemformaties. Andere typische planten van
dit bos zijn o.a. witte bosanemoon, gevlekte aronskelk, lelie der dalen, salomonszegel,
klaverzuring, reuze paardenstaart, herfsttijloos en hangende zegge.
De voornaamste typerende bosvegetatie van het Bunderbos zijn het essenbroekbos, veldbiesbeukenbos, gierstgras-beukenbos en het parelgras-beukenbos.
Verder staat het bos bekend om het voorkomen van de vuursalamander. Verder komen voor:
alpenwatersalamander, kleine watersalamander, groene en bruine kikker, gewone pad en de
hazelworm. De meest typerende broedvogels zijn ijsvogel, boomvalk en de grote gele
kwikstaart. Geregeld in het bos waargenomen zoogdieren zijn o.a. ree, das, vos, steenmarter,
bunzing eekhoorn en rosse woelmuis. Ook de watervleermuis, gewone baardvleermuis,
franjestaart, rosse vleermuis en laatvlieger worden er aangetroffen, evenals de zeldzame
Brands vleermuis. Bij onderzoeken van de afgelopen jaren werden liefst 20 soorten libellen
aangetroffen, waaronder de zeldzame beekrombout.
De eerste ontginner van het huidige Bunderbos moeten de Bandkeramiekers zijn geweest, die
medio 5000 v. Chr. Limburg binnentrokken en de landbouw in Nederland introduceerden. Uit
die tijd zijn vele vuursteen disselbijlen als individuele vondsten teruggevonden op de
akkerplateaus. Deze behoorden toe aan de prehistorische houthakkers. De eerste hernieuwde
activiteit in het gebied vond plaats rond 90 v. Chr. Na de Romeinse bezetting van de
toenmalige Eburoonse regio. De Romeinen begonnen toen een deel van het schrale oerbos op
de plateaus te ontginnen om een lange, aaneengesloten heirbaan aan te leggen die de
legereenheden snel in de bestuurseenheden tussen Tongeren en Nijmegen kon brengen;
heirbaan Maastricht-Nijmegen. Aan beide zijden van de heirbaan werden grote percelen
bosgebied gekapt om het gebied overzichtelijk te houden voor de militairen. Enigszins
afgelegen van de heirbaan zou tegen het huidige Bunderbos een Romeinse villa gelegen
hebben. Ook wordt vermoed dat de Romeinen kiezelwinning op kleine schaal pleegden door
kuilen en sleuven in het bosgebied te graven.
Na de val van het Romeinse rijk verviel de orde in de regio en rukte het bos sterk op. Rond het
jaar 700 moeten er zich rond de huidige dorpen Elsloo, Geulle en Bunde al kleine
nederzettingen hebben ontwikkeld uit bosontginningen. Het achtervoegsel “loo”in Elsloo kan
hierop duiden. Het is mogelijk dat het bos in die tijd een voornaam houtwinninggebied was.
In die tijd kan het bosgebied ook in gebruik genomen zijn als weidegebied voor varkens en
runderen en als ontginningsgebied voor de, aanvankelijk nog kleine-, akkercomplexen. Toen
vond vermoedelijk ook de eerste vorming van hakhoutbomen plaats. Halverwege de 16e eeuw
was de topografische vorm van het huidige Bunderbos al bepaald.
-12- Hoeve Op de Locht
Vanuit Elsloo gezien komt de weg naar Meerssen na Moorveld door het Lochterveld. Ten
westen van de kern Kasen ligt de Hoeve Op de Locht. Toen het Bunderbos nog fungeerde als

hakhout kwam de bosrand nauwelijks boven de plateaurand uit. Vanuit Moorveld gezien leek
deze hoeve omgeven door lucht en wolken. Ook deze hoeve heeft in zijn ontwikkeling een
gesloten carrévorm gekregen. Op de binnenplaats lag vroeger de mestvaalt. De oogst werd
via grote poorten rechtstreeks de schuren binnen gereden en dan naast de dorsvloer
opgestapeld op “den tas” . Ook Op de Locht was tot begin jaren zeventig van de 20ste eeuw
een gemengd bedrijf met koeien, fruit en akkers. De zoon is toen begonnen met het
organiseren van buitenritten door het Bunderbos. Hieruit is manege Meijers ontstaan en zijn
café De Peerdsstal. Het paardrijden in het Bunderbos heeft jarenlang discussies gegeven,
met als resultaat dat er ruiterpaden zijn aangelegd en alleen daar gereden mag worden.
Hoeve Op de Locht is ook een carréboerderij. Een in België en Zuid-Limburg voorkomend
boerderijtype, die behoort tot de dwarshuisgroep. De ontwikkeling is het gevolg van
vergroting van het bedrijf en daarmee gepaard gaande behoefte aan meer werk- en
bergruimte. Deze ontwikkeling verliep vanuit de langgevelboerderij via de L-vorm en
vervolgens de U-vorm tot het uiteindelijke "binnenhoftype" (met de mestvaalt op de
binnenplaats). Vaak wordt dit type boerderij met de inrijpoort in de voor- of poortgevel in
verband gebracht met de Romeinse "villa", maar deze heeft aan het ontstaan van de Belgische
en Zuid-Limburgse variant van de dwarshuisgroep bepaald geen deel gehad.
- 4 - Kasen
Dit is de naam van de buurtgemeenschap behorende bij het dorp Bunde ressorterend onder
de gemeente Meerssen. De naam komt zeer waarschijnlijk niet van het Latijnse casas (huizen)
omdat dit gebied altijd Germaans heeft gesproken. Prof Dr. Schrijnemakers (USA) betoogt
dat de naam stamt van Caswyn. Cas zou duiden op eik en wyn is een variant op win, een
gangbaar woord voor hoeve. Heel waarschijnlijk was de hoogte , waarop Kasen lag, voor
1400 met één groot eikenbos bedekt en lag er in de buurt een alleenstaande hoeve. Op den
duur verbasterde het tot Cas-hem/ Cassem, om er later Caesen van te worden.
Kasen heeft zich verder ontwikkeld als een verzameling boerderijen en
landarbeiderswoningen in de driehoek tussen de beeldbepalende hoeves Kruisberg, Op de
Locht en de vroegere adellijke herenhofstede op de plaats van het kloostercomplex
Overbunde. De belangrijkste inkomensbron was lange tijd graan, maar werd steeds meer
fruitteelt ( vooral appels en peren). In het naburige Bunde kon men het fruit aanleveren op
twee fruitveilingen bij het treinstation. Het dorp is sinds de jaren zeventig stevig uitgebreid,
met name langs de Dennenberg en Op de Locht verschenen prachtige woningen. In 1840 had
Kasen 30 huizen en ca. 202 inwoners; tegenwoordig heeft Kasen 110 huizen en 300 inwoners.
- 13 - Het puthoes
Voor 1899 waren de bewoners voor het water voor het vee nog aangewezen op poelen en
voor henzelf op de lokale bron onder aan de Dennenberg of op een privébron in het
Bunderbos achter hoeve Op de Locht. Na jaren wachten werd een waterput van 30 meter
diepte gerealiseerd. Aangezien het pompen van water destijds geen gemakkelijke klus was
(100 slagen met de hefboom waren nodig om een emmer water naar boven te halen) werd er
later nog een verbetering aangebracht door het plaatsen van een zuigerpomp in de
putschacht. Via het putwiel werd een krukas met twee stangen in beweging gebracht. Dit
zorgde voor het aanzuigen en opstuwen van het water. Deze waterpomp raakte in verval toen
Kasen (net als Bunde en Geulle) in 1933 op het waterleidingnet werd aangesloten. In 1977 is
deze door de buurtvereniging gerestaureerd naar een ontwerp van de bewoner van De

Kemphanen: prof. Hubert Levigne. Hij was docent, beeldend kunstenaar en ontwierp als
grafisch ontwerper o.a. 27 postzegels.
- 14 - Weg- of veldkruis
Een veldkruis of wegkruis is in katholieke streken in heel Europa een veel voortkomend
gedenkteken op de kruising van wegen en straten. Ze werden geplaatst door rijke personen,
vaak boeren, of door buurtverenigingen die hiervoor geld inzamelden. Als een wegkruis
buiten de bebouwde kom is geplaatst spreekt men van een veldkruis. Het is een religieuze
uiting die de voorbijgangers er aan herinnert dat Christus aan het kruis gestorven is.
Wegkruisen bestaan in houten, gietijzeren en stenen varianten. Ze dienen ook meerdere
doelen. Er zijn memorie- of ongevalkruizen, die geplaatst zijn om iemand te herdenken die op
de bewuste plek een noodlottig ongeval is overkomen. Moord- of zoenkruizen werden
geplaatst als bijkomende straf in het kader van een gerechtelijke veroordeling voor moord of
doodslag. Deze gedenktekens hebben gemeen dat ze ook bedoeld zijn als oproep om te bidden
voor het zielenheil van de overledene.
Een bijzondere vorm is het hagelkruis, dat, meestal bij een kruispunt, geplaatst werd om
slechte zaken af te weren, in het bijzonder onweer- en hagelschade.

Bijlage 3 Werkvorm bij Ommetje Ecoduct Kruisberg Meerssen
Leestekens van het landschap in beeld.
Aan het begin van de wandeling vertel je de deelnemers wat cultuurhistorie is en welke
cultuurhistorische elementen in de omgeving voorkomen.
Deel voor de wandeling een aantal foto’s uit van cultuurhistorische elementen in het
landschap, die we onderweg kunnen tegen komen (b.v. twee per persoon of vier per groepje).
Er bevinden zich ook foto’s van elementen bij die niet in dit landschap voorkomen of kleinere
details van een landschapselement.
De deelnemers krijgen de opdracht om de landschapselementen tijdens de wandeling op de
foto’s terug te vinden en er proberen iets zinnigs over te vertellen.
Per gevonden landschapselement krijgt men 1 punten en per zinnig verteld verhaal nog 1 of 2
punten ( dit ter beoordeling van de gids).
De persoon of groep die de meeste punten scoort krijgt als beloning een verse appel of peer
van de locale fruitboer.

Bijlage 4 Verdieping bij Ommetje Ecoduct Kruisberg Meerssen
-15- Wegenpatroon
De Romeinse heirweg naar Nijmegen, die zich tussen Bunde en Meerssen aftakte van de weg
Maastricht-Keulen, liep over Kasen. Deze weg correspondeerde met die van de linker
Maasoever op Belgisch gebied. De heirbaan volgt namelijk voortdurend natuurlijke hoogtes,
veilig uitstekend boven het overstromingsgebied van de toen onbetrouwbare Maas. Op die
manier wilden de Romeinen ervoor zorgen dat hun weg veilig was tegen overstromingen en
overtollige neerslag.
-16- Archeologische vondsten in Kasen
Op de Locht in Kasen zijn tussen 1890 en 1892 Romeinse munten gevonden, stammend uit de
regeringsperiode van keizer Constantijn (306-337) of Constantijn II (337-340), en in 1920 een
dakpanfragment, waarvan de ouderdom tussen de eerste en de derde eeuw ligt. Deze vondsten
alléén vormen onvoldoende aanleiding om van een Romeinse villa te Kasen te spreken. Latere
graafwerkzaamheden hebben echter een aantal vondsten opgeleverd die het tegendeel doen
vermoeden.
-17- Tweede Wereldoorlog
Enkele weken voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, op zaterdag 20
april 1940, maakt een Duitse Heinkel bommenwerper, die tijdens een verkenningsvlucht
boven Frankrijk en België zwaar wordt bestookt, een noodlanding in de huiswei van Hoeve
De Locht te Kasen. Een van de bemanningsleden overlijdt kort na de noodlanding, de overige
vier worden krijgsgevangen genomen. Vele duizenden nieuwsgierigen komen de daarop
volgende dagen het vliegtuigwrak bekijken.
Tussen 4 oktober en 12 november 1944 worden vele honderden doden via Kasen naar de
begraafplaats in Henri-Chapelle (België) vervoerd (het oorlogskerkhof te Margraten wordt
pas rond 10 november 1944 in gebruik genomen). Naast hoeve Rouwet boven aan de
Kruisberg is een coördinatiepunt voor registratie en transport van de gesneuvelden.
  

-18- De appel valt niet ver van de boom

Vier van de vijf Nederlanders stammen af van jager-verzamelaars die al in de Oude Steentijd,
vanaf 40 duizend jaar geleden, in Europa leefden.... Dat zijn uitkomsten van een onderzoek in
2008 aan dna van 205 scholieren (80 jongens en 125 meisjes) uit Den Haag, Leeuwarden,
Maastricht, Nijmegen, Silvolde, Terneuzen en Utrecht. Dit biedt uitsluitsel over de oude vraag
of de landbouw zich in de Nieuwe Steentijd vooral via migratie van boeren uit het MiddenOosten over Europa heeft verspreid. ‘We zien geen genetische aanwijzingen dat dit het geval
is. Het lijkt er meer op dat de jager-verzamelaars de nieuwe landbouwtechnieken hebben
overgenomen.’

Om vroege afstamming te bepalen worden voor mannen varianten op het Y-chromosoom
gebruikt, voor vrouwen in het mitochondriaal (mt-) dna. Onder de onderzochte jongens
werden 13 Y-haplogroepen gevonden, bij de meisjes 16 mt-dna-haplogroepen.
Gemiddeld 78 procent van de Y- en mt-dna haplogroepen is volgens De Knijff van
paleolithische herkomst (de jager-verzamelaars), bijna 20 procent van neolithische herkomst
(de boeren). De resterende 2,5 procent houdt verband met recentere immigratie, met name uit
Azië.
De haplogroep-frequenties blijken gelijkmatig over Nederland verspreid. Geringe verschillen
wijt De Knijff aan statistische vertekening door het relatief klein aantal monsters. Hij wil de
uitkomsten nog vergelijken met monsters uit een veel groter bestand met Nederlandse Yhaplogroepen.

-19- Bunderbos
De fraaiste Limburgse hellingbossen met bronnetjes liggen op de oostelijke Maasdalhelling.
Vooral in het voorjaar is een bezoek aan het bos de moeite meer dan waard vanwege de
bijzondere voorjaarsflora. In het bos leven allerlei vogels, zoogdieren en de bijzondere
Vuursalamander (Salamandra salamandra). De bossen tussen Meerssen en Elsloo worden
vaak aangeduid als het Bunderbos. Dit is eigenlijk de naam van het zuidelijke deelgebied
nabij Bunde. Verder liggen er het Dennenbos, het Armenbos, de Wantenberg en bij Geulle
vinden we het Geulderbos en bij Elsloo het Hoge en het Lage Bosch. Het Bunderbos is een
langgerekt bos met een lengte van 5 kilometer en een breedte die varieert van enkele
honderden meters tot meer dan een kilometer. Het gehele bos wordt doorsneden door
bronnetjes en kleine beekjes. Deze vormen de afwatering aan de westelijke zijde van het
plateau van Schimmert.
-20- Geschiedenis van het bos.
In de Middeleeuwen vormden de bossen op de oostelijke helling van het Maasdal één geheel
met de bossen op de hoger gelegen plateau's. In de loop van de 12e en de 13e eeuw werd het
merendeel van de plateaubossen ontgonnen en ontstonden nieuwe nederzettingen. Dit is ook
te zien in hun namen, zoals Elsloo. Het woord "loo" betekent open plaats in het bos.
Het bos op de Maasdalhelling bleef bestaan, maar de menselijke invloed nam steeds meer toe.
In de late Middeleeuwen was van het oorspronkelijke bos weinig meer over. De hellingen
bestonden uit een afwisseling van grasland, heide, struweel en bosschages. Het weinige
overgebleven bos werd gebruikt als hakhout, soms ook als middenbos. In een middenbos
worden de meeste bomen om de 10 tot 15 jaar gekapt en blijven enkele grote bomen als
zogenaamde overstaanders staan. Het kappen van hakhout bleef bestaan tot 1950. De gekapte
takken werden gebruikt als brandhout en als geriefhout. De takken van Haagbeuk (Carpinus
betulus) werden in en rond het erf gebruikt als bijvoorbeeld rijshout, voor takken waaraan
erwten kunnen groeien, voor bonenstaken en weidepalen. Ook werd het hout gebruikt als
stelen voor gereedschap. Het kappen vond met name plaats in de wintermaanden. Door het
gebruik van hakhout verdwenen allerlei boomsoorten die het regelmatig afhakken niet
verdragen en werd de Haagbeuk, die hier wel goed mee overweg kan, juist bevorderd.
-21- Boomtax.
Langs de voetpaden en wegen door het bos staan vaak oude knotbomen, onder meer

Haagbeuken en Lindes. Dit zijn de zogenaamde Tax-bomen. In het verleden werd in de
gemeente Geulle namelijk een boomtax geheven. Dit hield in dat particulieren bomen die op
openbare of aan de gemeente toebehorende grond stonden konden exploiteren tegen betaling
van een boombelasting (ofwel boomtax). Deze bomen waren vroeger gemarkeerd met letters
die met verf aangebracht waren. Het waren de letters van de voor- en achternaam van de
gebruiker of eigenaar van de boom. Ook voor fruitbomen gold een dergelijke boomtax.
Het Armenbos was in bezit van de Tafel van de Heilige Geest van Meerssen. Deze sociale
kerkelijke instelling kwam op voor de armen, waarmee de naam van dit bosdeel ook verklaard
is.
De weilanden en heides op de plateauranden werden beweid met schapen, dit gebeurde op de
Hussenberg, Snijdersberg, Schieversberg, Biesenberg, te Moorveld en Heiland. Naast schapen
werden ook koeien geweid, vaak door kinderen die op deze wijze een extra zakcentje
verdienden.
Op de Wijngaardsberg, tussen Geulle en Waterval, werd op kleine schaal aan wijnbouw
gedaan. Dit gebeurde onder meer door de bestuursleden van de Armentafel van Meerssen.
De bewoners van de plateaus lieten hun vee weiden in het Maasdal, waar betere
weidegronden lagen. Toponiemen als Pasweg, Pasbeemden en Hulsterbeemden herinneren
hier nog aan. Andere activiteiten waren het snijden van wilgentenen, het vlechten van manden
en het maken van klompen. Deze ambachten werden uitgevoerd door de inwoners van de
gehuchten Husseberg en Snijdersberg.
Nadat men eeuwenlang het water uit de bronnen had gehaald, werden in 1866 zowel op de
Snijdersberg, als in Moorveld en in Hussenberg waterputten geslagen om drinkwater te
putten. In en na de Tweede Wereldoorlog zijn de waterputten van Moorveld en Hussenberg
afgebroken. De put bij de Snijdersberg kon behouden blijven. Door de vele bronbeekjes (per
jaar komt er 6 miljoen m3 water uit de bossen) en het niet geringe verval werden onderaan de
helling vaak watermolens opgetrokken. Vele hiervan zijn verdwenen, alleen de Slakmolen
nabij Kasteel Elsloo en de molen bij Hulsen zijn nog over. Beiden bezitten een stuwvijver.
-22- Bescherming van het bos.
In de jaren '50 van de twintigste eeuw kocht Staatsbosbeheer grote delen van het bos aan. Om
de toestand van het bos te verbeteren stelde W.H. Diemont in 1953 een "Plan van
instandhouding en van verbetering van het Staatsnatuurreservaat Bunderbos" op. In dit
rapport constateerde hij dat het Armenbos en delen van het Bunder- en Geulderbos in
bosbouwkundig opzicht een zeer verwaarloosd hellingbos vormden, maar in
natuurwetenschappelijk opzicht van buitengewoon belang waren. Het bos was tot die tijd als
middenbos beheerd, hetgeen betekende dat om de 8 tot 12 jaar een groot deel van de bomen
gekapt werd en slechts enkele eiken, essen of andere boomsoorten gespaard werden. De
snelgroeiende boomsoorten werden hierdoor bevoordeeld ten opzichte van de meer
waardevolle, langzaam groeiende soorten als eiken. Ook waren grote delen van het bos
begroeid met bramen (Rubus sp.) en Adelaarsvaren (Pteridium aquilegium). Staatsbosbeheer
heeft zich ervoor ingezet om in de loop van de tijd dit bos, dat ten dele bestond uit exoten
zoals Amerikaanse eik (Quercus rubra) en Robinia (Robinia pseudoaccacia), maar ook Grove
den (Pinus sylvestris) en andere soorten, om te vormen tot een meer natuurlijk geheel waarin
ook de bosflora een kans krijgt.

