


Catsop
Unieke kern in uniek landschap



Doel van presentatie

Inzicht geven in:

 - de ontstaansgeschiedenis

 - de ontwikkeling v/h landschap

 - de wegen

 - de bebouwing

 - de bewoners



situering Catsop



Landschap op de grens van
twee plateaus





Plateau van Schimmert



Graetheide



Maasdal





Archeologische hotspots



 Maasdalrand bij Catsop /Terhagen is
vanaf oudheid altijd bewoond geweest.

 Maasdalrand heeft aanduiding :

Gebied met hoge archeologische
verwachting





Langs Maasdalrand overal
sporen uit:

- Steentijd

- Bronstijd

- IJzertijd

- Romeins (-50 – 500)

- -vroege middeleeuwen (500-1000)



Van belang voor vroege
landbouwers was:

 Aanwezigheid water

 Hooilanden en weidegronden

 Vlakke vruchtbare velden

 Bossen

Maasdalrand van Geulle tot Obbicht was ideaal
woongebied.







Bronnen / hemelwaterafvoer







Maasdal was in Romeinse tijd zeer
dicht bevolkt.



 Tussen Romeinse hoofdwegen bestonden

tussenverbindingen.

 Materberg was opgang in hoge oever uit
Maasdal naar plateau van Schimmert

 Vermoed Romeins tracé: Rekem-
Hussenberg-Beek-Geleen-Sittard- Tuddren



Romeinse “hotspot”











Overige historische
punten:

 Begraafplaats “judde” (aanduiding
voor niet katholieken)

 Plaats galg

 Plaats legerkamp Karel de Stoute





Plaats in 1964 geruimde
“Juddekirkhof”



Op de Hoogte aan de grens met Geulle
stond de galg





1573 “op de Heugde aant gericht boven den
Wingerd op de rein van Elsloo”



(Mogelijk) werden hier 21 Bokkenrijders
gehangen



Plaats legerkamp Karel de Stoute op de Horst



Middeleeuws legerkamp



Oorsprong Catsop en
ontginning landschap



Heerdgang (beweiden door vee)

 Voor verkrijgen van mest tbv akkers waren
uitgebreide weidegebieden nodig.

 Hiervoor werden de bossen gekapt en
veeweringen aangelegd.

 Uit de dorpen vertrokken veedriften naar de
weidegebieden.



Naam Catsop

 Twee elementen: Cat en sop

Cat: Middeleeuws woord Cateile
(Engels: Cattle) = Vee

Scop: Kop = Hoogte

Catsop = Veehoogte



Gebied Catsop was voor ca 1100
in oorsprong weidegebied van Elsloo



Door beweiding degradeerde het aanwezige
oerbos tot weidegebied (grousen).



Veeweringen lagen op de grens tussen
wildernis en bouwland



Veekeringen

 Het vee diende van de bouwlanden
afgehouden te worden bij heerdgang

over de weidegebieden

 Binnen de bouwlanden gehouden te worden

bij stoppelbeweiding na oogst

 Daarom: Veekeringen



In vlak terrein: greppels



In hellingen steile graften



Al of niet in combinatie met
vlechtheggen



 De gemeenschappen werden steeds
bedreigd.

 Veekeringen hadden ook een functie voor
het weren van gevaren.



Dorpen waren omringd door wildernis,
waaruit gevaar dreigde



Wilde dieren waren een bedreiging



Plunderaars



Hof van Catsop was een
Laathof

 Gesticht door het kasteel van Elsloo als
veehof op weidegebied

 Oudste vermelding 12e eeuw

 Hof was in de middeleeuwen centrum van
ontginning



Horigen waren halfslaven, aan het land
verbonden en konden niet weg



Ring om bebouwing

 Loslopend (klein)vee werd binnengehouden

 Vee op stoppelweiden buiten

 In wegen waren valderen (valhekken)

geplaatst.



Dorpen lagen als eilandjes omsloten in
zee van bossen en weidegebieden.



Ook bebouwing was geheel omgeven
door aaneengesloten stelsel heggen.





De vorming van het
cultuurlandschap



Ontginning en wegenaanleg



Landschap rond Catsop is vanuit
drie kernen ontgonnen :

- Terhagen (oudste ontginning)

- Materberg (verdwenen gehucht , nu Hoge
Bos)

- Catsop





Vroege middeleeuwen 500-1100

 Dorpen zijn zelfvoorzienend

 Landschap is grotendeels zwaar bebost

 Dorpen zijn omgeven met wildernis

 Wegenstelsel is zeer beperkt

 Veeteelt is belangrijker dan landbouw

 Werktuigen zijn primitief



Elsloo-Catsop ca 600



Elsloo-Catsop ca 800



Elsloo-Catsop ca 1100



Landschap ca 1100



1100 -1500 late middeleeuwen

 weidegebieden worden akkers

 Betere landbouwwerktuigen (keerploeg)

 Oude veeweringen worden wegen

 Wegen en veedriften worden verlengd

 Wegen worden aaneengesloten tot
doorgaande wegen.

 Het landschap wordt open

 akkerbouw ook voor verkoop

 Gehuchten ontstaan



Elsloo-Catsop ca 1250



Landschap ca 1500



Grousen



Elsloo-Catsop ca 1650



Veldnamen ontstonden voor en tijdens
ontginning



Ouderdom wegen.

 Vroeg middeleeuwse wegen volgen Maasdalrand
en dateren voor de ontginning landschap.

 Laat middeleeuwse wegen dateren van na

de ontginningsfasen.

 Nieuwe wegen door aaneensluiten oudere
structuren zoals veeweringen , veedriften en
eerder doodlopende veldwegen tot doorgaande
wegen.



De oudste wegen liepen door
en langs het Maasdal





Voetpaden zijn resten oeroude
wegen.



Huidige veldwegen waren in de late
middeleeuwen onderdeel van

interlokale wegen.



Bij Grote Duiker was (verdwenen)
kruispunt van wegen.



Situatie voor aanleg spoorlijn



Spoorlijn vormde na aanleg in 1864 werd scheidslijn
in landschap Catsop



1862



Spooraanleg heeft grote problemen gekend.
1862









Catsop was verbonden via de:

 Catsopperstraat met Elsloo

 Veestraat met de Graetheide

 Seeckendaal met Beek

 Whakkelderwaeg met Geverik

 Horsterweg met Schimmert en Valkenburg.

 Eykskensweg met Geulle boven en Maastricht

 Via Hoge Bos (duiker) met kern Geulle en Rekem



Hoosterwaeg, Horsterweg



Overgeleverde Historische
landschaps-elementen



1803 = middeleeuws landschap



Kaart 1686, in combinatie met gegevens uit
archieven, geeft beeld landschap eind 17e eeuw.





1942 Graften, bossen en holle wegen
zijn “aarden monumenten”.



1950



1969



2004

 Ondanks ruilverkaveling
zijn rond Catsop het
merendeel van de
oorspronkelijke
landschapselementen
behouden gebleven

 Catsop is Zuid-Limburgs
landschap in een notedop



Kern Catsop in beeld



Catsop 1686





Catsop 1849. Kern bestaat uit 3
delen.



Catsop 1911



Oude spoorwegovergang Catsop
oude kern Elsloo







Monumentale linde in Mariaberg met
Mariabeeld.













1887











1953







1924



1939



1820 Dries













1922



1974



1975







1974





1974















Jonkheid Catsop 1953











Veestraat



1921



Op de Gellik



Op de Gellik



Kempke



Kempke



1962



Mergelakker



1820 Daalstraat



Daalstraat



1974



1974



1975



1974



1974





1924

















Echtpaar Door en Marieke Lenaerts met
kleindochter



Huis fam Lenaerts





Straten waren kiezelwegen, kippen
liepen rond.







De hof van Catsop



Oorspronkelijke plaats hof is onzeker.

1514:

Noch een morgen lantz achter dat Blockhuys Mergelakker.

1573:

4 roeden landts gelegen opt Mergelakker ….

schuyt uyt met eenen voerheufft op de Gebranden Hof



Bezitters / bewoners van de hof van Catsop

 Kasteelheren van Elsloo

 De vroegst bekende vermelding van Catsop dateert uit 1367

 Print van Catsop (Pierre van Catsop)

 Hendricke van Catsop

 Andreas Huyn de Amstenraedt

 Libert van Hulsberg genaamd Schaloen

 Joncker Gerard van Schaloen

 Henri d ‘Eijnatten

 Jan Conincx

 Erfgenamen Jan Conincx ( Peter Sillen) ?

 Van Hees

 Maas



Ingang Hof lag aan de
Daalstraat.



1920







1883





Nu is toegang gericht naar de
Dries.



Kapel in Catsop

 Kapel was in oorsprong Mariakapel
(Maryenhuiske)

 Plaats kapel was aan “het Veldgaet”

 De toegang tot de velden (is nu het Einde)

 Op dak stond alarmbel

 Vandaar naam: Bel-huuske, bluuske

 In 1848 herbouw en toevoeging Winandus

(door mevr van Hees, hof van Catsop)



“’t Bluuske”





Rustaltaar processie









1948





1820 Het Einde



Op het Einde







13 eeuws kruis van Catsop



Einde



Historisch landschap Catsop
heden



Mariaberg (Catsopperstraat)



Lenjebergstraot, Lindebergstraat



Kruising Lindebergstraat /
Kampstraat / Schuthagerweg



Schuthagerweg



Lenjeberg, Lindeberg



Lenjeberg / Whegde



Lenjeberg, Lindeberg



Bösjegraaf, Bussegraaf



Bösjegraaf, Bussegraaf



Bösjegraaf, Bussegraaf



Kampstraot



De kamp



De Kamp



Kruispunt bij ’t Lowiekruus



Louis kruus



Ermsterveldj, op ut Veldje



Op ‘t Veldje



Ermsterveldj, Armsterveld



Ermsterveldj,Lenjebergstraot



Ermsterveldj vanaf Lenjebergstraot



Ermsterveldj, zicht op de Whegde
(Hoogte)



Ermsterveldj, Armsterveld





Eykskensweg, op de Whegde (Hoogte)



Whagge Bosch / Hoge Bos



Whagge Bosch



Whagge Bosch



Whagge Bosch



De Whegde, Hoogte



Op de Whegde, Hoogte



Kamp / Whegde



Holstraot



Aan ut Kruus (Corstgen Teylenkruis)



(H)Enkskeswaeg, Eykskensweg



Cracouwen, Eykskensweg



Cracouwen



Cracouwen, Eykskensweg



Cracouwen, Eykskensweg



Geversdelle



Geversdelle



Geversdelleweg



Onger de Hoosterberg



Onger de Hoosterberg



Hoos, Horst



Hoosterwaeg, Horsterweg



Achter de Weije, (Weiden)



Achter de Weije (Weiden)



Whakkel



Whakkel(Hokkel)derweg



Whakkel (Hokel)derweg



Vanaf Whakkel



Sjekkedaal , Seeckendaal



Sjekkedaal, Seeckendaal



Seeckendaal



Sjekkendaal, Graften



De Knup



Onger de Heuvel



De Heuvel (Quaden hond)



Op de Heuvel / Whakkel



Hoog Catsop

Langs de randen van het
plateau van Schimmert



Naar de Knup



Achter de Weije vanaf Knup



Heestert / Whakkel vanaf Knup



Maasdal vanaf Heuvel



Vanaf heuvel



Vanaf Heuvel



Vanaf Heuvel



De Heuvel (Knup) met
Heuvelsgraaf



Elsloo vanaf Heuvel/Knup



Vanaf Knup



Vanaf Knup



Vanaf Knup



Sjekkendaal. Seeckendaal



Doorkijk vanaf A2
Seeckendaal



Heestert, met tankstation A2



Seeckendaal/ Heestert/ Whakkel/
Hoos (Horst)



Whakkel (Hokel) met A2



Whakkel (Hokel)



Whakkel (Hokel)



Doorkijk vanaf A2
Hoos (Horst) /Whakkel (Hokel)



Hoos, (Horst)



Vanaf Hoos



Vanaf Hoos



Op de Hoos



Vanaf Cracouwen Catsop /
Graetheide



Cracouwen / Hoos



Catsop vanaf Whegde



Armsterveld vanaf Hoogte



Op de Whegde



Landschap Catsop,een kostbare
erfenis !



 Contact / info:

 Historie Elsloo: www.elsloo.info

 Guus Peters

 Dorpstraat 11

 6181GW Elsloo

 Tel: (032) (0)46 4378727

 Email: Guuspeters536@hotmail.com
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