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Inleiding

1.1.

Gemeente Arcen en Velden
p.a. Raadhuisplein 1
5944 AH Arcen
Provincie Limburg
Inventarisatiegebied Maasvallei
Aantal inwoners: 8.710 (1-7-1989)
Oppervlakte: 42,03 km2
Nederzettingen: Arcen, Bong, Brandemolen, Genooi
(ged.), Hanik, Hasselderheide, Hasselt, De Krosselt,
Lingsfort, Lomm, Schandelo, Veld, Velden, Vilgert,
De Voort, Het Vorst.

1.2

De gemeente Arcen en Velden, behorend tot het inventarisatiegebied Maasvallei, wordt aan de noordzijde
begrensd door de gemeente Bergen (inventarisatiegebied Maasvallei). In het zuiden door de gemeente
Venlo (inventarisatiegebied Maasvallei), in het
westen door het stroomgebied van de Maas. De oostelijke gemeentegrens van Arcen en Velden valt samen
met de rijksgrens tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland.
In 1949 heeft er een grenscorrectie plaatsgevonden.
Ter hoogte van de kern Hanik, noordelijk van grenspaal 480, werd er een driehoekje Duits grondgebied
ter grootte van ongeveer 0,25 km2 bij Nederland en
dientengevolge bij de gemeente Arcen en Velden gevoegd.
Tussen 1850 en 1940 hebben de grenzen van de gemeente Arcen en Velden geen wijzigingen ondergaan.

2.

Bodemgesteldheid

2.1

De gemeente Arcen en Velden heeft in noord-zuid
richting een maximale lengte van bijna 12 kilometer,
in oost-west richting een maximale breedte van ruim
4 kilometer. Binnen de gemeentegrenzen van Arcen en
Velden zijn een drietal bodemtypen aanwijsbaar. Het
rivierdal van de Maas, het oostelijk daarvan gelegen
hogere zandgrondengebied en de lagere zandgronden
langs de rijksgrens met de Bondsrepubliek Duitsland.
In de noordoostelijke punt van de gemeente bevindt
zich langs de rijksgrens nog een gebied met hogere
zandgronden. Al deze bodemtypen behoren tot de categorie zandgronden. Wel komen er in het rivierdal van
de Maas en nabij de overige waterlopen klei-afzettingen voor.
Het rivierdal is op de zuidelijke grens met de gemeente Venlo vrij smal, neemt geleidelijk in breedte
toe om weer te eindigen in een zeer smal strookje
aan de noordelijke grens met de gemeente Bergen.
Hiertoe behoort over de gehele lengte het stroomgebied van de Maas, in het uiterste westen. De rest
van het rivierdal bestaat overwegend uit vlakkere
opduikingen. Zij worden gedeeltelijk omgeven door
oude stroomgeulen en lagere dalbodems.
Het hogere zandgrondengebied is aanmerkelijk breder,
vooral in het zuidelijke deel van Arcen en Velden.
In het noorden loopt ook dit bodemtype smal toe. In
de omgeving van de kern Velden bieden deze hogere
zandgronden een afwisselende aanblik. Eerst een
strook oud-bouwland, dan vlakkere stuifzanden doorsneden door vochtige beekdalen. Verder noordelijk,
tot aan de grens met de gemeente Bergen, bepalen de
stuifzandheuvels het landschapsbeeld. Op slechts
twee kleine locaties bevinden zich vlakkere, stuifzandachtige gebieden. De noordoostelijke punt met
hogere zandgronden langs de rijksgrens bestaat eveneens uit gebieden met stuifzandheuvels en vlakkere
stuifzandachtige gebieden.
Het lagere zandgrondengebied tenslotte typeert zich
in noord-zuid richting achtereenvolgens door middellage zandgebieden, slenken en laagtes en helemaal in
het zuiden weer door middellage zandgebieden.
De gemeente Arcen en Velden beschikt over uitgebreide natuurgebieden van zowel waardevolle als zeer
waardevolle betekenis. Haar grondgebied bevindt zich
tussen 13 en 23 meter +NAP.

3.

Bodemqebruik

3.1.

Agrarisch
De agrarische sector speelt vanouds een overheersende rol in de gemeente Arcen en Velden. Een drietal
Tranchot- kaarten bevestigt het bijna exclusief
agrarische bodemgebruik in het eerste kwart van de
negentiende eeuw. Opmerkelijk was de grote oppervlakte onontgonnen heide- en broekgebied in het
oosten en de concentratie van de akker-en weilanden
in het westelijke rivierdal en op de hogere zandgronden.
Vanaf de zuidelijke gemeentegrens met Venlo tot in
de uiterste noordelijke punt van Arcen en Velden
strekte zich langs de Maas een gebied uit dat bestond uit grote percelen akkerland en aaneengesloten
linten weideland die in kleinere percelen verdeeld
waren. Alleen ten zuiden van de kern Velden en noordelijk van de kern Arcen bevond zich in deze periode
een smalle strook weilanden in de onmiddellijke
nabijheid van de Maas. In het tussenliggende gebied
werden de weidegronden van de rivier gescheiden door
bouwland. Op de nederzettingen van de kern Schandelo
na was de bebouwing in het hiervoor beschreven westelijke gebied geconcentreerd.
Op de genoemde weilanden sloot in de regel een smalle strook akkerland aan, afgewisseld met fruitboomgaarden. Over de hele lengte van de gemeente kwam
dit voor. De rest van de Arcen en Veldense bodem
werd in beslag genomen door broek- en heidegebieden
met een klein aantal vennen en waterpartijen.
Op deze algemene situatieschets zijn een tweetal
uitzonderingen te maken. Oostelijk van de kern Velden bevond zich een akkerlandgebied met o.a. het
"Dorper Veld" en "Aan Rutten".
Tot aan de met weilanden geflankeerde kern Schandelo
strekte zich een broekgebied uit. Dit broek was
onderverdeeld in het "Schandelosche Broek",
de "Schaarterhoek" en het "Schaapsbroek".
Oostelijk van de kern Schandelo waren weer grote
akkerlanden ingericht, met een noordelijke rand van
fruitboomgaarden. De resterende afstand tot de
rijksgrens werd overbrugd door een relatief klein
strookje heidegebied.
Tussen de kernen Lomm en Arcen in het westelijke
gedeelte deed zich de omgekeerde situatie voor. Daar
bevond zich een met weiden en bos ingericht broekgebied. De aangrenzende bouwlanden langs de Maas bleven hierdoor beperkt tot een zeer smalle strook met
een kleine oppervlakte.

De kop van Noord-Limburg, waartoe de gemeente Arcen
en Velden behoort, was in 1847 verdeeld in 21% bouwland, 17% wei- en hooiland, boomgaarden en schaapsweiden, 46% uitgestrekte heide en ruim 5% bossen.
Ruim twintig jaar later was dit areaal door ontginningen uitgebreid met ruim 1800 hectare. Dientengevolge groeide het bouwland met 11%, het bosgebied
met maar liefst 70%.
Vooral de gemeente Arcen en Velden kenmerkte zich
door een groot bosgebied. In 1870 nam het bos hier
420 hectare in beslag. Een en ander rechtvaardigt de
conclusie dat de akkerbouw destijds beperkte bestaansmogelijkheden bood.
Arcen en Velden was vanouds sterk op de veeteelt
gericht. Tot 1875 nam de omvang van de rundveestapel
en het aantal varkensmesterijen nog verder toe. Deze
oriëntatie op de veeteelt verklaart ook de grotere
verbouw van aardappelen, haver en voedergewassen.
Ook telde men hier wat meer gerst en boekweit dan
elders. In Arcen en Velden was er daarnaast nog een
klein areaal met tabak beplant.
Ruim zestig jaar later, in 1934, bood de gemeente
Arcen en Velden een ingrijpend gewijzigde aanblik.
In het zuidelijke deel, met de kernen Genooi, Het
Vorst, Velden, Vilgert, Hasselt, Bong, De Krosselt,
Schandelo en Lomm was dat zeker het geval. Het rivierdal tussen Genooi en Velden was bezaaid met
percelen akkerland en kleine stukken weideland. Deze
weilanden bevonden zich, net als in het eerste kwart
van de negentiende eeuw, dicht bij de stroomgeul van
de Maas. Genooi, Het Vorst, Velden en Hasselt werden
omzoomd door weilanden, incidenteel beplant met
loofhout. Daaromheen lagen de akkerlanden, die zich
rond de kern Hasselt tot aan de Maas uitstrekten.
Het gebied tussen Hasselt en Lomm was voorzien van
strikt gescheiden akker- en weilanden. De akkers
namen een brede strook langs de Maas in beslag.
Hierop sloten de weilanden aan. De hierachter gelegen kern Lomm werd omgeven door akkerlanden. De
afstand tot het naaldbosgebied werd overbrugd door
weilanden.
Oostelijk van dit rivierdalgebied bevonden zich
tussen Genooi en Velden naaldhoutaanplantingen,
incidenteel afgewisseld met kleine stukken akkerland. Het vochtige broekgebied rond de Schandelosche
Beek met het Zwarte Water, het Schaapsbroek en het
Diepbroek markeerde de grens met het nog resterende
heidegebied de Ossenberg. Op de Ossenberg zelf bevond zich in 1934 een kleine klei-afgraving. De
directe omgeving van deze Ossenberg bestond uit
akkerland. Langs de zuidelijke gemeentegrens met
Venlo werden deze akkers omzoomd door weilanden,
langs de oostgrens door naaldhoutbeplanting en een
enkel stukje loofbos.

Het in deze alinea beschreven gebied stond destijds
in zijn geheel bekend als de Genooier Heide.
Noordelijk van de Genooier Heide lag de kern De
Krosselt, het uitgebreide akkerland aan de oostzijde
van de kern Velden, een uitloper van het broekgebied
tussen de Schandelosche beek en de zich daarvan
afsplitsende Latbeek, en de uitgebreide weidelanden
westelijk van de kern Schandelo. Het gebied tussen
Schandelo en de rijksgrens bestond uit een groot
oppervlak akkerland en een zoom met afwisselend
weiland, naaldbos en heidegebied. Hierop sloot in
het noorden het uitgestrekte naaldbosgebied aan dat
ook de oostelijke weilandenring van de kern Lomm
begrensde. De hogere zandgronden in het hart van de
gemeente Arcen en Velden kenmerkten zich door de
hiervoor al genoemde aanwezigheid van uitgestrekte
naaldbosgebieden. Hierbinnen zijn te onderscheiden
de Schandelosche Heide met de zogenaamde Ravenvennen, de Lommerheide en de Leeremarksche Heide met
het ven dat in 1934 Geldersch Vlies heette. Enkel de
akkerlanden en boomgaarden van de kern Lingsfort
doorbraken de uitgestrektheid van het naaldbos.
De Zandhoeksche beek doorbrak het naaldbosgebied ter
hoogte van de kern Brandemolen. Onmiddellijk boven
Brandemolen zette het naaldbos zich voort in een
smalle uitloper, de Boerenheide geheten. Deze heide
overschreed de noordelijke gemeentegrens met Bergen.
Het naaldbos op de hogere zandgronden werd aan de
oostzijde begrensd door lagere zandgronden. Ter
hoogte van de Lommerheide, rond de kern Hanik, waren
daarop grootschalige akker- en weilanden ingericht.
Westelijk van Hanik werden deze landbouwgebieden
aangeduid als Tongelder Veld. In het oosten reikten
deze lagere zandgronden tot aan de rijksgrens.
Even daarboven, ter hoogte van de kern Lingsfort,
boden de lagere zandgronden de aanblik van nattere
weilanden. Dit gedeelte, het Stralensche Broek geheten, werd doorkruist door de loop van de in 1626
gegraven Fossa Eugenia, waarop even verderop de
Zandbroeksche beek aansloot. Van daar af reikten de
lagere zandgronden niet meer tot aan de rijksgrens.
Een strook hogere zandgronden, met naaldbos en stukken akkerland ingericht, overbrugde de afstand tot
de rijksgrens. Tot deze hogere zandgronden behoorden
de Dorper- en Ovelder Heide. De lagere zandgronden
kenmerkten zich vanaf Brandermolen weer door aanzienlijke akker- en weilanden.
Westelijk van de naaldbossen op de noordelijke hogere zandgrond bevond zich het rivierdal met de kernen
Arcen en Veld. Langs de rand met het naaldbos was
een strook van dit gebied in gebruik als weiland,
tot aan de stroomgeul van de Maas bepaalden de akkerlanden het landschapsbeeld. In het begin van de
negentiende eeuw had een deel daarvan nog een bestemming als weiland gehad.

Het bodemgebruik van de huidige gemeente Arcen en
Velden biedt tegen de achtergrond van het voorafgaande weinig verrassingen. Het westelijke rivierdalgebied bestaat heden ten dage voornamelijk uit
aaneengesloten velden met verspreide bebouwing,
randbebouwing of zonder bebouwing, slechts onderbroken door de bebouwing van de kern Arcen. Zij nemen
de vlakkere opduikingen voor een groot deel in beslag. Vanaf de bebouwing van de kern Velden tot aan
de noordelijke gemeentegrens strekken zich lagere
dalbodems en oude stroomgeulen uit, op twee plaatsen
onderbroken door vlakkere opduikingen. Op de eerste
opduiking bevindt zich de bebouwing van de kern
Lomm, op de tweede een parkachtig loofbosgebied. De
lagere dalbodems onderscheiden zich door de aanwezigheid van weilanden zonder maasheggen of populieren, de oude stroomgeulen door nattere weilanden en
een broekbosgebied.
De hogere zandgronden vervolgens, bieden in het
zuidelijke deel een gefragmenteerde aanblik. Beekdalen, oud-bouwlandgebieden en vlakkere stuifzandachtige gebieden wisselen elkaar voortdurend af. De
beekdalen splitsen de andere twee gebiedstypen in
tweeën. Zij zijn van noord naar zuid ingericht met
vochtige weilanden en broekbos. Oostelijk daarvan
bevinden zich velden met randbebouwing op oud-bouwlandgebied, ingeklemd tussen kleinschalige landbouwgebieden op vlakkere stuifzanden. Westelijk van de
beekdalen komt men naaldbos op stuifzandheuvels en
vlakkere stuifzanden tegen, waarop verder ook de
kern Bong en kleinschalige landbouwgebieden aanwezig
zijn. Resteren de bebouwing van de kern Velden, een
parkachtig loofbosgebied en velden met randbebouwing
op oud-bouwland. De hogere zandgronden in het noorden bestaan vrijwel geheel uit met naaldbos begroeide stuifzandheuvels, op twee plaatsen doorbroken
door met kleinschalige landbouwgebieden ingerichte
vlakkere stuifzandachtige gebieden.
Daarnaast bevindt zich een langgerekte strook lagere
zandgrond, van noord naar zuid ingericht met het
verblijfsrecreatieterrein Klein Vink, en grootschalige landbouwgebieden op middellage zandgronden, een
vlakkere opduiking met het aanzicht van een kampengebied. Zuidelijk daarvan volgen bijna uitsluitend
middellage zandgronden. Zij doen dienst als gemengd
bos- en landbouwgebied. Slechts de slenken en laagtes rond de oude Fossa Eugenia kenmerken zich door
nattere weilanden.
Tenslotte is het van belang op te merken dat de
gemeente Arcen en Velden betrokken is bij de ruilverkaveling Velden (1300 ha groot). De volledige
uitvoering van het in 1980 uitgebrachte positieve
advies zal zeker bijdragen tot een verbetering van
het bodemgebruik rond Velden, maar ook tot een gedeeltelijke veroudering van de hiervoor gegeven
beschrijving.
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3.2.

Niet-agrarisch
In het tijdvak 1839-1914 bleef de gemeente Arcen en
Velden een sterk agrarisch gebied, waar grote armoede heerste. De ontginningen boden de belangrijkste
mogelijkheid om extra werkgelegenheid te creëren. In
1914 was er namelijk van een aanzet tot industriële
ontwikkeling nog nauwelijks sprake.
De nijverheid van Arcen en Velden was in de eerste
helft van de 19e eeuw zeer kleinschalig. In 1819
waren hier actief: 2 bierbrouwerijen, 1 jeneverstokerij, 2 korenmolen, 1 leerlooierij, 1 mandenmakerij
en 1 olieslagerij. Zij verschaften hoogstens aan
tien personen werk en voorzagen uitsluitend in een
plaatselijke behoefte. Geen van deze bedrijven verkeerde in een gunstige economische situatie. Veelal
leidden zij een kwijnend bestaan. In de periode
1850-1940 waren in Arcen en Velden de volgende nietagrarische bedrijfstakken vertegenwoordigd:
Brouwerijen
N.V. Bierbrouwerij "De Vriendenkring" te Arcen was
het enige bedrijf in deze branche dat de bedrijfsconcentraties tussen 1900 en 1913 overleefde. In
deze N.V. namen een viertal compagnons deel, hetgeen
voor negentiende eeuwse bedrijven een niet ongebruikelijke financieringsvorm is. De brouwerij bevond
zich op het landgoed "De Roobeek" in het noorden van
Arcen. Een van de vennoten, F. Haffmans, was op dit
landgoed woonachtig. In 1949 gingen de aandelen voor
de meerderheid naar bierbrouwerij "De Drie Hoefijzers" te Breda.
Stroopmakerijen
Arcen en Velden was rijkelijk voorzien van fruitboomgaarden. Dientengevolge telde de gemeente in
1866 een zestal stroopmakerijen.
Steenbakkerijen
Omstreeks 1870 deed zich in Limburg een sterke toename van het aantal steenbakkerijen voor. In 1873
vroeg de Arcense baron von Dalwicher Lichtenfels
eveneens een concessie aan voor de duur van tien
jaar. De opbloei van de bouwnijverheid tussen 1870
en 1875 gaf daartoe aanleiding. In 1914, nadat ook
in deze bedrijfstak de concentratie had toegeslagen,
waren in Arcen nog twee steenbakkerijen actief. Geen
van beiden beschikte over stoomkracht.
IJzeroerexploitatie
Vanaf 1869 werd er in Arcen ijzeroer geëxploiteerd.

In die tijd breidde de metaalnijverheid zich namelijk sterk uit vanwege de opkomst van de staalproductie. Vooral de Duitse markt nodigde uit tot export. Dit ijzeroer kwam niet in grote complexen
voor, maar slechts hier en daar over kleine oppervlakten op 20 tot 50 cm diepte, in lagen van 25 tot
60 cm dik. Na 1877 werd de ij zeroerwinning een steeds minder voorkomend verschijnsel vanwege de uitputting van de voordelig ontginbare ijzeroerterreinen. Bovendien importeerde Duitsland inmiddels goedkoper en kwalitatief beter erts van elders, zodat
geen oer als katalysator meer nodig was.

10

4.

Infrastructuur

4.1.

Wegen
De indruk die de Tranchotkaart geeft van de toestand
van de Arcen en Veldense wegen in het eerste kwart
van de negentiende eeuw kan men deplorabel noemen.
Het wegennet bestond uit niet meer dan aarden banen.
De voornaamste verbindingen liepen door het westelijke rivierdal, waar zich de bebouwingskernen bevonden. Dat wil overigens niet zeggen dat deze kernen onderling makkelijk bereikbaar waren. Vaak was
men aangewezen op een enkele verbinding of werd men
gedwongen het reisdoel via een omweg te bereiken.
Naar Schandelo kon men bijvoorbeeld de weg vanuit
Velden midden door het drassige Schandelosche Broek
nemen. Dat was de kortste verbinding. Daarbuiten
waren nog een noordelijke en een zuidelijke omweg
mogelijk.
Het traject Genooi-Velden-Hasselt-Lomm kon men naar
omstandigheden redelijk toegankelijk noemen. De aansluiting tussen Lomm-Arcen verliep heel wat moeilijker. Een smal paadje door het Brander- en Mingelsveld vormde hier de kortste verbinding. Verder behoorde een omweg over de Arcense Heide tot de mogelijkheden. Wie vanuit Arcen noordwaarts wilde reizen
moest genoegen nemen met een smal, onregelmatig
verlopend traject door het rivierdal. De oude hoofdverbinding naar Nijmegen bevond zich niet voor niets
op de westelijke Maasoever.
Vaak sloten de wegen in het westelijke gebiedsdeel
van Arcen en Velden aan op paden die over de
diverse broek- en heidegebieden uitwaaierden.
Hun traject liep door die gebieden waar de
bodemgesteldheid de aanwezigheid van een pad
toeliet. In een beperkt aantal gevallen overschreden deze paden de oostelijke rijksgrens.
De aanleg van de met kiezel verharde rijksweg
Nijmegen- Venlo tussen 1843 en 1846 was een grote
verbetering. De Kuyperkaart van 1867 laat een traject zien dat het westelijke rivierdal volgde. Vanaf
de noordelijke gemeentegrens tot in Arcen moesten
enige obstakels en moeilijk begaanbare plaatsen
ontweken worden, maar even verder zuidwaarts was
Velden bereikbaar via een kaarsrecht traject. De weg
maakte daar een kleine knik, maar het daaropvolgende
stuk naar Venlo was weer geheel recht.
Een tweede verharde weg sloot ter hoogte van het
Arcense kasteel op de rijksweg aan. Deze route
liep oostwaarts naar de rijksgrens, passeerde deze
en boog in zuidwaartse richting af naar het Duitse
Straelen. Voor het overige hadden zich in 1867 weinig ingrijpende wijzigingen voorgedaan.
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In 1923 waren de voornaamste locale en interlokale
verbindingen binnen de gemeente Arcen en Velden verhard. Na de rijksweg en de verbindingen Arcen Straelen / Arcen - Walbeck was in 1934 een noordelijke zijtak van deze rijksgrens richting klooster
St. Paul en Dorperheide gedeeltelijk verhard. Verder
de route van Arcen naar de kern Veld en het pontveer
naar Broekhuizen. Ter hoogte van de kern Lomm kruiste een verhard traject de rijksweg.
Op de Lommerheide ging deze weg over in een onverhard traject richting Hanik.
De hoofdweg door de kern Hasselt kruiste eveneens de
rijksweg en sloot aan op de weg door de kern Schandelo. Beide wegen waren in 1934 verhard. Schandelo
was vanuit Velden ook via een verharde weg bereikbaar. Een aftakking naar Vilgert was op het verharde
wegennet aangesloten. Vanuit Schandelo liep deze
verharde route verder naar het Duitse Straelen.
Vanuit Velden tenslotte waren verharde trajecten
naar het pontveer naar Grubbenvorst en naar de kern
Vorst aanwezig. De verbinding Vorst-Genooi was in
het zuidelijke gedeelte geheel verhard, het noordelijke traject slechts gedeeltelijk.
Hierbij bleef het in 1934 wat betreft wegverharding
in Arcen en Velden. Verder was de meer planmatige
aanleg van overharde routes op de kaarten van 1934
duidelijk waarneembaar. De grote naaldbosgebieden
(op de hogere zandgronden) en de akker- en weilanden
(op de lagere zandgronden) waren na 1867 voorzien
van rechte, redelijk op elkaar aansluitende paden.
4.2.

Waterlopen
De belangrijkste natuurlijke waterlopen binnen de
gemeente Arcen en Velden zijn de Maas, de Stepkensbeek, de Roode Beek, De Zandhoeksche of Lingsfortse
beek en de Schandelose Beek. De rivier de Maas vormt
de gehele westelijke gemeentegrens.
In 1867 lagen er een viertal veren op de Maas. Heden
ten dage is dit aantal teruggebracht naar drie. Van
noord naar zuid de veren Arcen - Broekhuizen, Arcen -Lottum en Velden - Grubbenvorst. Het oude pontveer ter hoogte van de kern Arcen was in 1934 al
verdwenen.
De Roode Beek en de Stepkensbeek markeren
respectievelijk de grens met de gemeente Bergen en
met de gemeente Venlo. Beiden wateren direct af op
de Maas. Voor het gebied rond Lomm en Velden moet de
Schandelose beek beschouwd worden als een belangrijke waterloop.
Rond Arcen en Lingsfort is de loop van de
Zandhoekse beek nog het vermelden waard. Ook al vanwege het feit dat deze waterloop tegenwoordig onder
de naam Lingsforterbeek bekend staat. Zij sluit op
de oostelijke lagere zandgronden aan op een oude,
12

nog met water gevulde bocht van de Fossa Eugenia uit
1626. Vervolgens volgt zij de rand van het hogere
zandgrondgebied met de uitgestrekte naaldbossen,
passeert de kern Brandemolen zuidelijk en voorziet
nog verder zuidelijk de gracht van kasteel Arcen van
water. Via deze gracht vindt een directe afwatering
op de Maas plaats.
De afwatering binnen de gemeente Arcen en Velden
geschiedt via de reeds genoemde beken. Daarnaast
zijn er nog een aantal kleinere stroompjes aan te
wijzen. In het algemeen geldt dat de loop van vele
beken door de ontginningen na 1870 ingrijpend is
gewijzigd. Om deze reden zijn zij heden ten dage
slechts moeilijk herkenbaar.
Het grondgebied van de gemeente Arcen en Velden
ressorteert onder het Waterschap het Maasterras.
4.3

Spoorwegen en tramlijnen
De gemeente Arcen en Velden werd en wordt niet doorkruist door spoorlijnen. Wel heeft de stoomtramlijn
Nijmegen - Venlo van de Maasbuurtspoorweg (MBS) uit
Gennep de gemeente Arcen en Velden aangedaan. Op 31
mei 1913 werd dit traject van 63 km lengte geopend.
Deze lijn werd geëxploiteerd met acht, later met
veertien gemengde rijtuigen en zes locs. Sedert mei
1934 werd de stoomtractie geleidelijk vervangen door
diesel-elektrische tractie. De tweede wereldoorlog
maakte een einde aan dit solide trambedrijf. Tijdens
de luchtlandingen van 17 september 1944 werd de
lijndienst definitief gestaakt. Deze tramlijn is van
groot belang geweest: zij heeft de streek benoorden
Venlo uit haar isolement gehaald. Op het grondgebied
van de gemeente Arcen en Velden volgde de tram de
oude rijksweg van 1843-46. Er waren haltes gevestigd
bij de afslag naar het veer richting Broekhuizen,
bij kasteel Arcen, in de kern Lomm en in de kern
Velden.
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5.

De gemeente Arcen en Velden, nederzettingen

5.1.

Kernen in de gemeente Arcen en Velden
De kernen van Arcen en Velden waren begin negentien
de eeuw van beperkte omvang. De meest noordelijke, Arcen, lag in de onmiddellijke nabijheid van de
Maas, omgeven door akkerlanden. De bebouwing had een
duidelijk lineaire structuur en bevond zich langs de
uitvalswegen vanuit het centrum van Arcen. De Tranchotkaart geeft duidelijk aan dat deze bebouwing
zich destijds nog binnen de oude vestingmuren bevond. Even ten zuiden van de kern Arcen was het
omgrachte kasteel Arcen gelegen.
De volgende in die tijd reeds uitgekristalliseerde
bebouwingskern was Lomm. Het westelijke deel
lag vlakbij de Maas, de oostelijke helft tussen
de akker- en weilanden tegen de hogere zandgronden en de oude stroomgeulen aan.
De kern Hasselt werd in het begin van de negentiende
eeuw nog niet als zodanig aangeduid, maar haar bebouwing op een steenworp afstand van de Maas kon men
toch niet over het hoofd zien. De bebouwing van het
langgerekte, oostelijk van Hasselt en Velden gelegen
Schandelo, lag langs de weg die de weilanden van het
Schandelosche Broek en de akkerlanden van onder
andere het Bonger en het Herter Veld van elkaar
scheidde. De verder zuidelijk gelegen kern Velden
werd omgeven door weilanden, akkerlanden en fruitboomgaarden, op de rand van het rivierdal en de
hogere zandgronden. Even westelijk van Velden, op de
grens van de akker- en weilanden in het Maasveld,
liep een weg waarlangs zich onmiskenbaar een lineaire bebouwingsontwikkeling had voorgedaan (tegenwoordig: "Het Vorst").
Voor het overige was er her en der nog wat verspreide bebouwing aanwezig. In het uiterste noorden bijvoorbeeld op de grens van de akker- en weidegronden
in het rivierdal, of zuidelijk van kasteel Arcen
waar zich destijds een klooster bevond. Tussen Hasselt en Lomm waren de aanzetten van het huidige De
Voort aanwezig.
In 1867 waren kleine kernen als Genooi, het Vorst,
De Voort en Vilgert wel duidelijk aanwezig. Dat
neemt niet weg dat Arcen en Velden in de tweede
helft van de negentiende eeuw een dunbevolkte gemeente was. Evenmin is er in de negentiende eeuw
sprake van een spectaculaire bevolkingsgroei (In
1835: 1542 inwoners, 1867: 1850 inw., 1903: 2038
inw.). Deze geleidelijke groei weerspiegelt zich in
de bebouwingsontwikkeling.

5.2.

Kernen in het noorden: Arcen, Veld, Brandemolen en
Lingsfort
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De topografische kaarten van 1934 laten zien dat de
bebouwing van de kern Arcen zich buiten de oude
ommuring uitgebreid had. Langs de oude rijksweg
in noordelijke richting en langs de verbinding
naar Veld was nu bebouwing aanwezig. Langs de
weg naar Veld stond bij een kruising tussen de
bebouwing een kapel. Ter hoogte van het kasteel
was een tramhalte ingericht. De kern Veld
bestond uit een gering aantal nederzettingen
tussen de akker- en weilanden van het noordelijke rivierdal. Brandemolen lag tussen Veld en
Arcen in, op de grens van het rivierdal en de
hogere zandgronden. Ook dit was in 1934 een
kern van geringe omvang.
Lingsfort lag op de plaats van de oude 17e eeuwse
Lingsfortse schans die door de Spanjaarden ter
bescherming van de Fossa Eugenia (1626) was
aangelegd. In 1934 bood Lingsfort de aanblik
van een klein bebouwingslint langs de weg Arcen
- Straelen - Walbeck, omgeven door kleine akkerlanden, weiden en boomgaarden. Omdat deze
kern zich op vlakkere stuifzanden bevond, onderscheidde deze vestigingsplaats zich van de
met naaldbossen begroeide hogere zandgronden.
5.3.

Hanik, Lomm, De Voort en Bong
Deze kernen bevinden zich in het middendeel van de
gemeente Arcen en Velden, aan de rand van de daar in
ruime mate aanwezige naaldbossen.
Hanik verrees na 1870 toen de ontginning van de
lagere zandgronden langs de rijksgrens in gang werd
gezet. In 1934 was deze nederzetting dus van vrij
recente datum en geringe omvang. Haar bebouwing was
voornamelijk te vinden op de overgang van hogere
naar lagere zandgronden.
Lomm lag ongeveer op gelijke hoogte, maar aan de
westzijde van het naaldbosgebied, in het rivierdal.
Haar bebouwing concentreerde zich langs het wegenkruis dat de oude rijksweg daar vormde met een westoostverbinding tussen de Maasuiterwaarden en het
weilandengebied van Lomm. In 1934 bezat Lomm twee
kapellen en een tramhalte.
De Voort en Bong waren in 1934 zeer kleine kernen.
De Voort lag zuidelijk van Lomm, langs een onverharde weg die aftakte van de oude rijksweg
westelijk van de loop van de Voortbeek. Haar
omgeving werd bepaald door de akker- en weilanden van het rivierdal. De bebouwing van Bong
lag aan een noordwestelijke uitloper van de weg
door de kern Schandelo, oostelijk van de rijksweg en de Voortbeek.

5.4

Hasselt, Hasselderheide, Vilgert, Schandelo, Velden,
Het Vorst, De Krosselt en Genooi.
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Al deze kernen bevinden zich in het rivierdal of op
de hogere zandgronden in het zuidelijke deel van
Arcen en Velden.
In 1934 waren Velden, Hasselt en Schandelo daarvan
de grootsten.
Hasselt, een kern omgeven door weilanden, lag zeer
dicht bij de Maas. De Hasseltse bebouwing lag
gecentreerd langs de weg naar Bong en Schandelo. In
1934 was hier een kapel aanwezig.
De kern Velden lag op de rand van het rivierdal en
de hogere zandgronden, aan een wegkruising. Ter
hoogte van Velden kruiste de route naar Schandelo (door het Schandelosche Broek) de oude
rijksweg. De bebouwing van Velden bevond zich langs
deze wegen en langs een tweetal parallel aan de
rijksweg lopende trajecten. In 1934 bevond zich hier
een kapel, een tramhalte, een kerk en een begraafplaats.
Schandelo, tussen akkers en weilanden gelegen, was
nog steeds een langgerekt bebouwingslint. De lineaire ontwikkeling had zich tussen 1870 en 1934 voortgezet. In 1934 werd er apart melding gemaakt van de
Enderhof in het uiterste noorden van Schandelo.
Globaal gezien strekte Schandelo zich uit van de
zuidelijke punt van Bong tot aan de Ossenberg.
De huidige kern Hasselderheide bevond zich op
de zuidelijkste uitlopers van de met naaldbos begroeide stuifzandheuvels, oostelijk van de oude
rijksweg. De bebouwing was in 1934 van zeer geringe
omvang. Vilgert lag midden in het akkerland tussen
Velden en Hasselderheide in. Deze kern kernmerkte
zich in 1934 door bebouwing aan weerszijden van de
verharde aftakking van de weg Velden- Schandelo.
Het Vorst, De Krosselt en Genooi zijn de drie kernen
in het zuidwestelijke punt van de gemeente
Arcen en Velden. Het Vorst lag zuidwestelijk tegen
Velden aan, tussen de weiden en akkers van het Maasdal. Haar bebouwing bevond zich langs een tweetal
verharde trajecten in noord-zuidrichting die aansloten op de weg naar Velden.
De Krosselt was in 1934 een zeer kleine kern langs
het traject van de oude rijksweg tusen Velden
en de zuidelijke gemeentegrens.
Genooi tenslotte, bevond zich helemaal in het zuidwesten. Haar geringe bebouwing lag aan weerszijden van de verharde verbinding Genooi - Het Vorst.
Aan het zuidelijke uiteinde van deze weg, op de
gemeentegrens, bevond zich in 19 34 de Stepkenshof.
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5.5.

Verspreide nederzettingen.
In het noordelijke deel van de gemeente Arcen en
Velden bevonden zich verspreide nederzettingen op de
akkerland- percelen van de Dorperheide (het noordoostelijke hogere zandgrondengebied langs de rijksgrens). Ook waren er langs de verharde wegen naar
Walbeck en Straelen een aantal nederzettingen aanwezig, waaronder een grenskantoor bij grenspaal 488.
Op de lagere zandgronden tussen Brandemolen en
Dorperheide kwamen enige verspreide nederzettingen
voor. Langs de noordgrens, in het overgangsgebied
tussen hogere en lagere zandgronden, bevond zich het
grote kloostercomplex van St. Paul.
In het rivierdal boven Arcen lag er langs de weg van
de tramhalte naar het pontveer richting Broekhuizen
een tweetal eenzame panden temidden van de uitgestrekte akkerlanden.
In het Stralensche Broek langs de rijksgrens waren
in 1934 een tweetal bebouwingseenheden aanwezig, net als bij Witbroek in het westelijke rivierdal. Verder naar het zuiden trof men in 1934 verspreide nederzettingen aan tussen het Schaapsbroek
en de Ossenberg, langs de onverharde weg tussen De
Krosselt en het Schaapsbroek ( de Kraneyenstraat) en
zuidelijk van de Krosselt langs de oude rijksweg.
Zuidelijk van de weg Velden - Schandelo tenslotte
bevond zich in 1934 nog de Solingerhof.

5.6.

Nederzettingen na 1940
De kernen van de gemeente Arcen en Velden zijn ook
na de tweede wereldoorlog herkenbaar gebleven. Overal heeft zich een uitbreiding en verdichting van de
bebouwing voorgedaan, maar nergens zijn de kernen
onderling tegen elkaar gegroeid. De kern Arcen is in
noordelijke en oostelijke richting in omvang toegenomen, Lottum in zuidelijke richting. De kern Velden
is sterk gegroeid, richting Hasselt en Hasselderheide. Schandelo vertoont ondanks bebouwingsverdichting
nog steeds een sterk lineaire bebouwingsstructuur.
De opvallendste wijzigingen na 1940 zijn de aanleg
van het verblijfsrecreatiepark Klein Vink in
het uiterste noorden, de sterke bebouwingstoename van Hasselderheide en het nieuwe rijkswegtraject oostelijk van de kern Arcen.
Zo bevindt zich heden ten dage de meeste bebouwing
nog altijd in het westelijke rivierdal en de zuidelijke hogere zandgronden. Het oosten is vrijwel
onbebouwd gebleven. Arcen en Velden kan men dus
kenmerken als een overwegend agrarische gemeente met
belangrijke natuurgebieden, woonfuncties en een
sterk toegenomen toeristische bedrijvigheid.
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6.

Conclusie Arcen en Velden

6.1.

Naar aanleiding van het veldwerk kan de gemeentebeschrijving van Arcen en Velden met de volgende opmerkingen afgerond worden.
Gedurende de periode 1850-1940 vond in deze gemeente
hoofdzakelijk bebouwingsuitbreiding plaats door
invulling van bestaande nederzettingsstructuren. De
enige uitzondering vormt de ontginningskern Hanik,
die echter van zeer geringe omvang is. Dientengevolge is het geven van een stedebouwkundige typologie
niet relevant.

6.2.

De in het kader van het MIP geïnventariseerde bebouwing bevindt zich in de kernen Arcen, Lingsfort,
Lomm en Velden. Het betreft bijna uitsluitend objecten in een sober traditionele stijl, in totaal iets
meer dan 65 objecten. Als gevolg van oorlogshandelingen werden vele objecten uit de onderzoeksperiode
geheel vernield of zwaar beschadigd.
In Arcen zijn MlP-objecten aangetroffen langs de
Maasstraat, de Boerenweg, het Raadhuisplein, De
Steeg, de Kruisweg, de Kerkstraat, Op de Hor, de
Lingsforterweg en Klein Vink.
Te Lingsfort betreft het een vijftal panden langs de
Lingsforterweg;
in Lomm zijn objecten langs de Rijksstraatweg, het
Antoniusplein en de Kapelstraat in de inventarisatie
opgenomen.
De MlP-bebouwing van Velden bevindt zich langs de
Rijksweg, de Markt, de Kloosterstraat, de Vorstweg,
de Veerweg, de Scholtisstraat en de Bernhardstraat.
Een aantal panden verdient nadere aandacht. De voormalige Brouwerij de Vriendenkring is voor de gemeente Arcen en Velden een opvallend industrieel-archeologisch relict. De oorspronkelijk uit 1915 stammende
bedrijfspanden zijn herkenbaar aan hun wit gepleisterde optrek en verkeren slechts voor een klein deel
in de oorspronkelijke staat. Wel zijn er diverse
aanbouwen gerealiseerd en is het bedrijfsgedeelte
van een nieuwe, rode bakstenen gevel voorzien.
Te Lomm aan de Rijksstraatweg no.1 bevindt zich een
in goede staat verkerende boerderij van het dwarshuistype, d.w.z. een gesloten hoeve met dwarsdeelschuur. Het geheel stamt uit 1883. Velden heeft een
door architect Jules Kayser uit Venlo met neo-gothische elementen opgetrokken parochiekerk uit 1933. Ze
werd in 1944-45 ernstig beschadigd. De herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd in een lichtere kleur
baksteen.
Het aanzien van Velden tenslotte wordt mede bepaald
door een aantal vrijstaande villa's en herenhuizen
uit het tweede kwart van deze eeuw langs het zuidelijke traject van de Rijksweg.
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