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1.

Inleiding

1.1.

Gemeente Helden
Raadhuisplein 1
5981 AT Panningen
Provincie Limburg
Inventarisatiegebied Limburgs Peelgebied
Aantal inwoners: 17.645 (01-07-1989)
Oppervlakte: 69,23 km2
Nederzettingen: Belgenhoek, Beringe, Beringenhoek,
Dekeshorst, Driessen, Egchel, Egchelheide, Egchelhoek, Everlo, Grashoek, Groeze, Heide, Helden, Heldensedijk (ged. Meijel), Heuvelhoek, In de Hoeven,
Houwenberg, Hub, Kaumeshoek, Keup, De Kievit, Koningslust, Laagheide, Loo, Maris, Onder-Eindt, Panningen, Spiesberg, Stogger, Stox, Vliegert, Vósberg,
Zandberg, Zelen.

1.2.

De gemeente Helden behoort tot het inventarisatiegebied Limburgs Peelgebied. Zij wordt in het noorden
en noordoosten begrensd door de gemeenten Sevenum en
Maasbree, in het oosten door de gemeente Kessel, in
het zuiden door de gemeenten Neer, Roggel en Heythuysen en in het westen door de gemeente Meijel. Al
deze grensgemeenten behoren met Helden tot het inventarisatiegebied Limburgs Peelgebied. In het noordwesten tenslotte valt de Heidense gemeentegrens
samen met de provinciegrens tussen Limburg en NoordBrabant.
De huidige gemeentegrenzen van Helden zijn in 1876
vastgesteld. In dat jaar werd de grens met de gemeente Meijel langs de Helenavaart (1853-1880) en
het Afwateringskanaal (1854-1861) gelegd.

2.

Bodemgesteldheld
De gemeente Helden heeft van zuidoost naar noordwest
een maximale lengte van ruim elf kilometer, in oostwestrichting een maximale breedte van tien kilometer.
Dit areaal kan men onderverdelen in een drietal
bodemtypen: hogere zandgronden, lagere zandgronden
en Peelgebied. De zandgronden zijn in Helden in de
meerderheid. Hier en daar treft men enig grind,
plaatselijke kleibanken en veenlagen aan. De genoemde kleibanken zijn van een slappe zandige aard en
bedekt door een of meerdere meters zand. De traditionele stuifzanden, moerasvenen, ijzeroerbanken en
hoogveengebieden zijn bovendien als gevolg van ontginningsactiviteiten teruggedrongen.
De hogere zandgronden zijn sterk in de meerderheid.
Zij reiken vanaf de zuidoostgrens met de gemeente
Kessel tot aan de provinciale grens bij de kern
Spiesberg, waar hun breedte overigens aanzienlijk
afneemt, en van de gemeentegrens benoorden Koningslust tot voorbij de kern Heldensedijk.
Deze hogere zandgronden bestaan globaal uit een
nucleus van oud-bouwland, in het oosten omgeven door
gebieden met stuifzandheuvels, in het westen, noorden en zuiden door vlakkere stuifzandachtige gebieden. Aan de periferie is de schakering van deze
bodemtypen rijker.
De lagere zandgronden sluiten zowel in het noorden
als in het zuiden hierop aan. De middellage zandgebieden bepalen daar het landschapsbeeld. Slenken en
laagtes of vlakkere opduikingen zorgen voor enige
variatie. Geëgaliseerde veenontginningsgebieden op
Peelgebied treft men langs de grens met de provincie
Noord-Brabant aan, aan weerszijden van de eveneens
grensoverschrijdende hogere zandgronden.
De gemeente Helden beschikt over enkele waardevolle,
c.q. zeer waardevolle natuurgebieden. De stuifzandheuvels langs de grens met de gemeente Kessel worden
zeer waardevol geacht, tussen Belgenhoek en Spiesberg dragen zij de kwalificatie waardevol. Eenzelfde
waardering is toegekend aan de geëgaliseerde veenontginningsgebieden en slenken in het noordwesten en
aan de rijke schakering van vlakkere stuifzandachtige gebieden, stuifzandheuvels en slenken tussen de
kernen Grashoek en Koningslust.
De bodem van de gemeente Helden ligt tussen de 26 en
39 meter +NAP.

3.

Bodemgebruik

3.1.

Agrarisch
Helden is een van de zuidelijke Peelgemeenten die de
dominante positie van de agrarische sector tot na de
tweede wereldoorlog heeft kunnen continueren. In
1947 was namelijk nog ca. 60% van de mannelijke
beroepsbevolking in de landbouw actief. Het traditionele agrarische bedrijf te Helden was een gemengd
bedrijf: de mest was onmisbaar op de humusarme zandgronden. Nieuwe bemestingsmethoden en verbeterde
bewerkingstechnieken maakten in de periode 1850-1940
ontginning van een groter cultuurareaal mogelijk.
Ter illustratie:
Ontwikkeling en bestemming van de Heidense cultuurgrond, in ha.

Cultuurgrond
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De grootste groei van het Heidense cultuurareaal
vond plaats tussen 1919 en 1939. De bestaansmogelijkheden in de agrarische sector namen hierdoor
toe. Het veebezit (vooral kippen en varkens) compenseerde de stagnatie in de produktiviteit per hectare, die na een korte opbloei tussen 1895 en 1910
weer sedert de eerste wereldoorlog optrad. Aan de
expansie van het areaal kwam pas na de tweede wereldoorlog een einde. Het logische gevolg was een
toenemende omschakeling van akkerbouw naar tuinbouw
c.g. fruitteelt en een uitbreiding van de werkgelegenheid buiten de agrarische bedrijfstak.
Vergelijking van kaartmateriaal uit het begin van de
negentiende eeuw en 1934 geeft een goed beeld van de
ruimtelijke gevolgen van de ontwikkelingen binnen de
agrarische sector. De Tranchotkaarten uit de periode
1803-1820 laten een bebouwingskern zien die men in
een zin kan omschrijven als een eiland van oud-bouwlanden in een zee van ongerept heideland met duinheuvels en veenplassen.
De genoemde oud-bouwlanden bevonden zich in het
zuidoostelijke deel van de gemeente en werden omgeven door een smalle krans van weilanden. Ook bevonden zich weilanden in het beekdal direct oostelijk
van de kern Panningen en even noordelijk van Helden.
Wanneer men de oudste bebouwing van Helden, Keup,
Egchel, Egchelhoek, Hub, Zelen, Beringe, Maris, In
de Hoeven, Kaumeshoek, Vosberg, Loo, Zandberg, Stox,

Panningen, Onder-Eindt en opnieuw Helden met een
denkbeeldige lijn verbindt, heeft men een goede
indruk van de contouren van dit bouwlandareaal.
Het gebied tussen deze bouwlanden en de grens met de
gemeente Kessel bestond uit beboste stuifzandheuvels. Zij zorgden samen met de eerste akkers van
Koningslust voor de geringe afwisseling in het bovengeschetste landschapsbeeld.
In vergelijking met de situatie van ca. 1810 vertoonde het kaartbeeld van 1934 een zeer ingrijpende
wijziging in het agrarisch bodemgebruik. Sedert 1892
waren de heide, de duinheuvels en veenplassen door
toedoen van kleine keuterboeren en veenarbeiders
veranderd in een lappendeken van elkaar schijnbaar
willekeurig afwisselende percelen akkerland en weiden.
Bij de eveneens niet onaanzienlijke percelen loofen naaldhout deed zich het concentratieverschijnsel
in sterkere mate voor. Hun aanwezigheid werd bepaald
door de locatie van gebieden met stuifzandheuvels op
hogere zandgrond. De akkers en weiden bevonden zich
op de vlakkere stuifzanden en verder met name op de
diverse lagere zandgronden en voormalige Peelgebieden.
In het noordwestelijke gedeelte van de gemeente was
de heide nog niet helemaal ten prooi gevallen aan de
ontginningsdrang. Gebieden als de Kwakvors, Scherliet, de Kerkeweide en de Kesselse Velden werden pas
in de periode 1938-1950 ontgonnen. Ter illustratie
zijn afbeeldingen van de hiervoor genoemde kaarten
bijgevoegd.
Ten gevolge van de vrij beperkt gereguleerde ontginningsactiviteiten verliep de verkaveling eveneens
weinig georganiseerd. In 1950 bleek elk Heidens
bedrijf gemiddeld 6,6 kavels in gebruik te hebben.
Het behoeft geen betoog dat dit lange tijd een aanzienlijke belemmering voor de bedrijfsvoering is
geweest. Helden liep dan ook voorop bij de voorbereiding en uitvoering van diverse ruilverkavelingen
(o.a. te Egchel).
De huidige situatie is globaal als volgt te karakteriseren. De oud-bouwlandgebieden op hogere zandgrond
zijn oostelijk van de kern Panningen in gebruik als
velden met randbebouwing, westelijk van deze kern
als velden met verspreide bebouwing. Verder moet men
hier de bebouwing, industriegebieden en geïntensiveerde landbouw- c.q. tuinbouwgebieden van de diverse kernen situeren.
Daaromheen ligt een grillig gevormde krans van beekdalen, vlakkere stuifzandachtige gebieden en stuifzandheuvels op hogere zandgrond met een grote diversiteit aan bestemmingen. Het beekdal oostelijk van
Panningen is ingericht met vochtige weilanden,

de stuifzandheuvels (bijvoorbeeld langs de grens met
Kessel) met naaldbos, een verblijfsrecreatieterrein
en de laatste restjes heide. De vlakkere stuifzanden
zijn voorzien van naaldbos, zowel grootschalige als
kleinschalige landbouwgebieden, woonkernen, industriegebieden en recreatieterreinen.
De lagere zandgronden die de gemeentegrenzen met
Maasbree en Sevenum overschrijden bestaan voor meer
dan de helft uit met nattere weilanden en broekbos
ingerichte slenken en laagtes, voor het overige uit
grootschalige landbouwgebieden. Langs de zuidelijke
gemeentegrens bestaan de lagere zandgronden uit
grootschalige landbouwgebieden en kampen. De kleine
arealen Peelgebied langs de grens met Brabant tenslotte zijn in gebruik als grootschalig landbouwgebied, deels met en deels zonder bebouwing.
3.2.

Niet-agrarisch
Niet-agrarische bodemgebonden activiteiten in de
gemeente Helden waren gedurende de periode 18501940:
Turfsteken en brikettenfabricage
Deze activiteiten oefende men uit voor de grote
ontginningsgolf in het Peelgebied. Daarna verdween
de turfgraverij naar de achtergrond. Peelarbeiders
werden zandboeren en stichtten een aantal nieuwe
kerkdorpen. In de gemeente Helden zijn Koningslust,
Grashoek en Egchel daarvan goede voorbeelden.
Baksteenfabricage, kleiwinning
Panningen had twee steenfabrieken. De N.V. Steenfabriek Leopold Engels aan de Steenstraat, opgericht
in 1913. De N.V. Heidense Steenfabriek aan de Ringovenstraat ging in 1909 van start. Dit bedrijf was
de laatst functionerende steenbakkerij met ringoven
in Limburg. Ook de oude smalspoorlijn met locomotief
en klei-excavateur zijn nog aanwezig. De klei werd
namelijk ter plaatse of in de naaste omgeving gewonnen.
De oudste Heidense steenfabriek bevindt zich in
Beringe. De kleiwarenfabriek Thissen N.V. was daar
al voor 1850 actief.
Steenkolen
Te Helden werd er op drie locaties middels diepboringen gezocht naar de aanwezigheid van steenkool.
De Nederlandse Maatschappij tot het verrichten van
Mijnbouwkundige Werken te Haarlem voerde deze boringen uit.

Tussen 8-2 1911 en 20-3 1912 te Beringe, van 5-8
1913 tot 24-9 1914 te Maris en van 11-9 1914 tot 8-6
1915 bij het Afwateringskanaal. Men trof hier op
diepten tussen de 705 en 1406 meter bovencarboon
aan.
Onder de gemeenten Maasbree, Helden, Kessel en Reuver bleek zich namelijk de middenschol van de z.g.
Peelhorst te bevinden, een verlengstuk op Nederlands
grondgebied van de in Duitsland gelegen kolenhorst
Erkelenz-Wassenberg-Elmpt. Deze middenschol bestond
uit rijke vetkolen (15-33% gasgehalte, geschikt voor
cokesfabricage en gebruik onder stoomketels) met
daaronder een laag magerkolen (5-10% gasgehalte,
geschikt voor huisbrand).
Het Limburgse exploitatiegebied bleef echter beperkt
tot Zuid-Limburg, beneden Born. Wel werden er in
1909 concessie-aanvragen ingediend door mr. C.H.
Guépin te Amsterdam, mr. A.C. Haex te Heerlen en
J.H. Dupont te Heerlen, onder de naam "Prinses Juliana", voor een mijnveld van 1592 hectare, gelegen
onder de gemeenten Kessel, Helden en Maasbree. Mede
door het juridisch gekrakeel dat om deze concessies
ontstond bleef het bij plannen, waaraan de eerste
wereldoorlog vervolgens een einde maakte.

4.

Infrastructuur

4.1.

Wegen
De Tranchotkaarten geven een goede indruk van het
Heidense wegennet in het eerste kwart van de negentiende eeuw. De gemeente had toen geen verharde
wegen, alleen aarden banen. Deze banen waaierden
vanuit het oud-bouwlandgebied kriskras uit over de
destijds nog ongerepte heide met haar vele broekgebieden en vennen. Even ten noorden van Vosberg bijvoorbeeld lag een knooppunt van landwegen dat bijna
de kwalificatie gordiaans verdient.
De voornaamste verkeersverbindingen van de gemeente
Helden lagen in het oosten. Vanuit de kern Helden
vertrokken de interlocale verbindingen naar Tongerlo
en Maasbree (gemeente Maasbree), Baarlo (gemeente
Maasbree), Kessel en Neer. De weg naar Tongerlo en
Maasbree was de meest noordelijke: hij liep tussen
Loo en Zandberg door en lag op een kunstmatige verhoging. Tranchot spreekt in dit verband van "De
Dyck".
Even zuidelijk van Onder-Eindt liep de "Chemin de
Berloo", een weg in noordoostelijke richting van
Helden naar Baarloo. De "Chemin de Kessel" liep in
zuidoostelijke richting van Helden naar Kessel.
Beide laatstgenoemde wegen waren in feite slechts
smalle kronkelende wegen. Beter begaanbaar was de
zuidelijke verbinding met Neer.
In het westelijke deel van de gemeente Helden was de
verbinding Meijel-Helden-Maasbree de enige interlocale weg. Deze maakte deel uit van de verbinding 'sHertogenbosch-Roermond, dwars door de Peel. De route
wordt op de Tranchotkaart aangeduid als "Heldensche
Dijck" of "Hooge Bahn". Deze weg bereikte bij In de
Hoeven het oud-bouwlandgebied, liep via Kaumeshoek
en Vosberg naar Loo om even verderop aan te sluiten
op de genoemde weg naar Tongerlo en Maasbree.
De belangrijkste locale wegen zorgden voor de onderlinge verbindingen tussen de op oud-bouwland gelegen
kernen.
Op de Kuyperkaart van 1868 is te zien dat Helden in
dat jaar over een belangrijke oost-west verbinding
beschikte. Deze route liep van Kessel via Helden,
Panningen, Everlo en Beringe naar Meijel. Deze
straatweg passeerde twee nieuwe kanalen: bij Beringe
het eindpunt van de Noordervaart en even verder
westelijk de Helenavaart. Het traject werd niet
belast door een tol.
Ruim driekwart eeuw later, in 1934, was het Heidense
wegennet aanzienlijk uitgebreid.

De uitgestrekte ontginningsgebieden waren opengelegd
met grotendeels onverharde wegen die zich echter van
de oude verbindingen onderscheidden door hun rechtlijnigheid.
Een tweede ontwikkeling van importantie was de toegenomen lengte van het verharde wegennet. Behalve de
verbinding Meijel-Beringe-Everlo-Panningen-HeldenKessel was nu ook de oude noordelijke aansluiting
naar Maasbree verhard. Verder beschikte Helden in
1934 over de volgende kunstmatig verharde straatwegen:
- Beringe - Nederweert, op de zuidelijke oever van
de Noordervaart;
- Beringe - Grashoek - Helenaveen;
- Panningen - Vosberg;
- Panningen - Stox, aansluitend op de weg naar Maasbree;
- aftakkingen van de weg naar Maasbree tot in Koningslust en via Onder-Eindt naar Grote Laar en
Baarlo (beiden gemeente Maasbree);
- Egchelhoek - Panningen;
- Egchelheide - Afwateringskanaal;
- Helden - Keup - Egchelheide - Egchel - Egchelhoek - Hub -Zelen - Heuvelhoek - Panningen.
Deels verhard was het traject van Vosberg naar Loo.
Afbeelding VII a,b laat zien dat deze wegen ook in
1953 nog de hoofdverkeersaders van de gemeente Helden vormden. Grote stukken weg bleven nog lang daarna onverhard. In 1960 beschikte men over 360 kilometer agrarische kronkelweggetjes, waarvan 100 kilometer een kunstmatige toplaag had.
4.2.

Waterlopen
Heel het Limburgse Peelgebied watert af in de richting van de Maas. Maar lange tijd was dat een problematische aangelegenheid. Voor de Peelontginningen
was het zandgebied veel vochtiger dan nu ten gevolge
van talrijke belemmeringen in de waterafvoer van de
beken. Denk bv. aan meanders, ondiepten, stuwen van
watermolens, hoge Maaswaterstanden, etc. Vanwege de
Peelontginning kwam het tot dan toe stagnerende
water naar de oeverlanden van de Maas. Het gevolg
was aanzienlijke wateroverlast. Om al deze euvels te
bestrijden werden waterschappen opgericht. De gemeente Helden behoorde tot het Waterschap van de
Kwist-, Spring- en Everlose beek, dat in 1950 opging
in het Waterschap Noord-Limburg.
Op de Tranchotkaart is het dal van de Kwistbeek
noordoostelijk van Helden zeer goed te zien. Deze
natuurlijke waterloop passeerde bij Onder-Eindt de
gemeentegrens met Maasbree. De beekdalen in de nabijheid van Koningslust werden gevuld met waterstroompjes die Tranchot "Bowensten-leup", "Broekleup", en "Leyerbeek" noemde.
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In de periode 1850-1940 zijn grote gedeelten van
alle genoemde beken genormaliseerd.
Eveneens in de periode 1850-1940 vond de aanleg van
kunstmatige waterlopen als de Helenavaart, de Noordervaart en het Afwateringskanaal plaats. Voor Helden was dat van groot belang, want in 1876 werd
gemeentegrens met Meijel, Roggel en Neer langs de
Helenavaart en het Afwateringskanaal gelegd.
De bij de Heidense kern Beringe eindigende Noordervaart is samen met de Zuid-Willemsvaart het uiteindelijke resultaat van het z.g. Canal du Nord. Dit
was een nooit geheel voltooide, door Napoleon geprojecteerde Schelde-Rijn-verbinding die bij Venlo de
Maas zou snijden. Het voedingskanaal van het Canal
du Nord moest van Maastricht naar het Belgische
Lozen lopen en dan afzwenken in de richting WeertVenlo.
Toen men begon met de aanleg van de in 1826 voltooide Zuid-Willemsvaart volgde men met slechts geringe
afwijkingen het plan van het Canal du Nord waarvoor
reeds veel grondwerk was verzet. Bij Nederweert
buigt de Zuid-Willemsvaart echter naar het noordwesten af, de Noordervaart volgt hier nog 15 kilometer
in noordoostelijke richting het oorspronkelijk geprojecteerde traject van het Canal du Nord en eindigt in een zwaaikom te Beringe.
Dit 15 kilometer lange traject is pas in 1853 bevaarbaar gemaakt voor schepen tot 300 ton en een
maximale diepgang van 1,65 meter. De 250 meter lange
loswal op de zuidelijke oever werd door Rijkswaterstaat aangelegd, aan de noordzijde verrezen in de
loop der tijd diverse particuliere losplaatsen. Op
het traject Beringe-Nederweert bevonden zich even na
de tweede wereldoorlog drie ophaalbruggen en een
vaste brug.
De Helenavaart kwam in de periode 1853-1880 gereed.
Het werd vanuit de Noordervaart naar het midden van
de Peel gegraven en voorzien van de zijkanalen waarlangs de dorpen Helenaveen en Griendtsveen ontstonden.
Het Afwateringskanaal, ook wel Neers kanaaltje genoemd, werd gegraven tussen 1854 en 1861. Het verbindt de Noordervaart met de Maas bij Kessel/Neer.
Doel was het overtollige water van de Zuid-Willemsvaart en het zure Peelwater uit Helenaveen te lozen
op de Maas. Daarbij had het kanaal een bescheiden
scheepvaartfunctie voor turf-, hout- en mestvervoer.
4.3.

Spoorwegen, tramlijnen en smalspoor.
Spoorwegen hebben zich op het grondgebied van de
gemeente Helden nooit bevonden. Wel beschikte men
over een tramlijn en enig industrieel smalspoor.
De tramlijn Venlo-Beringe van de Stoomtramwegmaatschappij Venlo-Maasbree-Helden (VMH) ging op 2 6
maart 1912 van start.
11

Het was de eerste Limburgse stoomtram van puur Nederlandse origine. De N.V. Stoomtramwegmaatschappij
Venlo-Maasbree-Helden werd op 11 november 1909 te
Venlo opgericht met het doel meer welvaart te brengen in de zuidelijke Peel. Er waren drie gemeenschappelijke aandeelhouders, wat voor die tijd uniek
mag heten. Het kapitaal van f1.260.000,= werd verdeeld in 52 aandelen. Venlo had er 30, Maasbree 10
en Helden 12. Venlo verstrekte bovendien een 43s%
obligatielening ter verkrijging van bedrijfskapitaal.
De lijn begon te Venlo, net over de Maasbrug, waar
zich een eenvoudig emplacement met stationsgebouwtje
bevonden. Op Heidens grondgebied volgde de tram de
weg Maasbree-Helden-Panningen-Everlo-Beringe. Het
eindpunt te Beringe viel samen met dat van de Noordervaart. Hier bevonden zich ook de remise en de
werkplaatsen zodat de exploitatie van daaruit werd
geregeld. Het 20 kilometer lange traject werd in 1
uur en 12 minuten afgelegd. Er was een dagelijkse
frequentie van vijf trams, plus een goederentram.
De toen reeds enkele jaren met verlies werkende VMH
werd op 1 januari 1923 verkocht aan de Limburgsche
Tramwegmaatschappij (LTM). De LTM wenste de lijn tot
Meijel door te trekken om contact te maken met het
net van de Centrale Limburgsche Spoorwegmaatschappij
(CLS). Deze plannen werden nooit gerealiseerd.
De LTM staakte vervolgens de exploitatie, maar de
Maasbuurt Spoorweg (MBS) te Gennep nam de VMH voor
fl.280.616,18 op 1 maart 1929 over, inclusief het
materieel. In 1932 werd de tram vervangen door een
MBS-bus. In 1939 keerde de tram terug, in afwisseling met een twee-uurs busdienst. In mei 1940 blokkeerde de vernieling van de Venlose Maasbrug verdere
uitvoering van de dienstregeling. De eerste tram
reed pas weer op 19 april 1942, maar op 6 september
1944 werd de dienst definitief gestaakt.
Op het terrein van de NV Heidense Steenfabriek aan
de Ringovenstraat tenslotte bevinden zich tot op
heden een tweetal stukken smalspoorrails. Hierop
staan respectievelijk een smalspoorlocomotief en een
kleine excavateur.
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5.

De gemeente Helden, nederzettingen

5.1.

Kernen in de gemeente Helden

;

In het eerste kwart van de negentiende eeuw trof men
op het grondgebied van de huidige gemeente Helden
slechts bebouwing aan op de oud-bouwlanden in het
zuidoosten. Het waren bijna zonder uitzondering
nederzettingen op hogere zandgrond, met een natuurlijke afwatering en grasland op de beekafzetting.
Het met weilanden gevulde dal van de Kwistbeek drong
door tot in het hart van dit oud-bouwlandareaal en
zorgde daar voor de afwatering. Aan de periferie van
dit beekdal lagen de volgende kernen:
- Stox, op de Tranchotkaart "op Stox" genoemd. Deze
kern lag op de noordwestelijke rand van het beekdal
en bestond uit een tiental los van elkaar opgetrokken bebouwingseenheden;
- "Peningen" oftwel Panningen. Dit dorp lag op de
meest westelijke beekdalrand. Panningen telde enkele
tientallen panden in een lineaire structuur, die
zich op de wegsplitsing naar Stox en Helden splitste
in twee bebouwingslinten;
- "het Streutzer" of het Straatje. Dit is de oude
lineaire bebouwing langs de weg van Panningen naar
Helden. De ongeveer twintig bebouwingseenheden vormden omstreeks 1820 nog een zelfstandig geheel;
- Stogger, gelegen tussen Straatje en Helden, een
kleine kern zonder duidelijke bebouwingsstructuur;
- "Onroy" en "Eynd", oftewel Onder-Eindt. Destijds
nog twee duidelijk gesplitste lineaire nederzettingen op de zuidelijke rand van het beekdal.
Aan de noordgrens van de oud-bouwlanden met de zich
rondom uitstrekkende heide lagen in het begin van de
negentiende eeuw diverse kleine bebouwingskernen. In
het uiterste noordoosten lag Dekeshorst, een zeer
kleine kern met een vijftal bebouwingseenheden in
het noordoosten van het oud-bouwland. Hun ligging
werd volledig bepaald door de fysieke gesteldheid
van de bodem.
Verder naar het westen "an de Loo", thans Loo. Dit
was een kern met een vijftiental panden om en nabij
een wegsplitsing. Dan volgde "aen den Vosberg", nu
Vosberg, bestond uit enkele tientallen objecten op
de grens van akker- en weidegronden, met een in
aanzet lineaire structuur.
Voor Kaumeshoek geldt dezelfde typering als voor
Vosberg, alleen lag deze kern iets verder westelijk.
In de Hoeven en Maris lagen in het uiterste noordwestelijke punt van het bouwlandgebied. Het waren
beide kernen van zeer geringe omvang. De bebouwing
van In de Hoeven lag gecentreerd rond een wegkruising aan de oude weg naar Meijel. Maris telde drie
panden op de grens van akkerland en weiland.
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Langs de zuidelijke grens van het oud-bouwlandareaal
met de heide lagen van west naar oost: "Op den Beuken", "Burmgerheck", Zelen, Hub, Egchelhoek, Egchel,
Keup en Helden. De namen van de twee eerstgenoemde
kernen zijn thans niet meer courant, maar op hun
locatie bevindt zich thans de kern Beringe. Helden
was veruit de grootste uit de rij en telde enkele
tientallen bebouwingseenheden rond de wegkruising
van de wegen naar Baarlo en Panningen. In het midden
had Helden een kleine centrale akker. De overige
genoemde kernen waren geen van alle groot en overal
bepaalde de grilligheid van de smalle weilandenkrans
hun ligging en structuur.
Resteren de kernen die zich midden op het oud-bouwland bevonden. Everlo en Huishoek bijvoorbeeld lagen
langs de weg Panningen-Kaumeshoek en hadden beide
een sterk lineaire structuur. Heuvelhoek lag precies
halverwege de weg Panningen-Egchelhoek en was eveneens lineair gestructureerd. In het noordoosten
tenslotte lag Zandberg precies tussen het dal van de
Kwistbeek en de grens met het heidegebied.
De vier oudste panden van Koningslust waren de enige
vestigingen die zich niet op oud-bouwland bevonden.
Petrus de Koning, voormalig militair te NederlandsIndië, kocht namelijk in 1795 80 hectare heide- en
moerasgrond van de gemeente Helden en 20 hectare in
Maasbree. Hij bouwde vervolgens de vier pachtboerderijen die op de Tranchotkaarten worden aangegeven en
waaraan Petrus de Koning zelf de naam Koningslust
gaf. Het werd de nucleus van een dorp dat in de
eeuwen daarna aanzienlijk groeide.
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5.2.

Karakteristiek van de Heidense ruimtelijke en demografische ontwikkeling tussen 1850 en 1940.
Ruim een eeuw nadat Tranchot de gemeente Helden had
verkend zag de gemeente Helden er heel anders uit.
De uitgebreide ontginningsactiviteiten, die tot vlak
na de tweede wereldoorlog voortduurden, waren vooral
in de eerste helft van deze eeuw zeer intensief. Zij
deden op ontginningsgronden enkele nieuwe welvarende
kerkdorpen ontstaan, waarvan Koningslust het vroegste voorbeeld was. Deze ontginningsdorpen vormen
thans de groene zoom rond het oude centrum die de
gemeente haar landelijk karakter geeft.
Ook zijn er voor de diverse woonkernen cijfers bekend betreffende de bevolkingsontwikkeling tussen
1889 en 1955. De bewoners en het personeel van het
verzorgingstehuis Huize Savelberg te Koningslust is
daarbij niet meegerekend. De bevolkingsgroei van
kerkdorpen als Grashoek, Koningslust en Beringe is
terug te voeren op de omvangrijke ontginningen. De
nederzettingsontwikkelingen binnen de gemeente Helden in de periode 1850-1940 resulteerden vlak na de
tweede wereldoorlog in de woningaantallen die hieronder eveneens in een tabel zijn opgenomen.
BevolkinQSontwikkelinQ per kern, 1889-1955
1889
Grashoek
Koningslust
Beringe
Panningen
Helden
Egchel
buitengebied

352
283
423
1479
1074
313

1909
516
370
526
1673
1166
294
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1930

1947

1955

546
463
814
2414
1370
328
248

1031
976
990
2946
1793
539
130

1216
1027
1330
3451
2065
615

Woningen per kern in 1947: aantal en aard
aantal
woonhuizen boerderij/ woonhuis/
tuinderij
Grashoek
Koningslust

bedrijf

163
14,2%

79,7%

6,1%

33,1%

47,1%

19,8%

5,1%

93,4%

1,5%

99

Beringe

150

Panningen

462

Helden

298

Egchel

77

verspreide
bebouwing
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Een en ander maakt duidelijk dat het aanzicht van de
gemeente Helden in de periode 1850-1940 bepaald werd
door de ontwikklingen binnen de agrarische bedrijfstak: een zeer groot percentage van de aanwezige
bebouwing had een agrarische bestemming. Een ander
opvallend element is de geringe omvang van de verspreide bebouwing. Welke gevolgen dit had voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Helden zal
aan de hand van de topografische kaarten uit 1934 in
de navolgende paragrafen worden nagegaan.
5.3.

Nederzettingen in 1934. De oud-bouwlandkernen Beringenhoek, Dekeshorst, Driessen, Egchel, Egchelhoek,
Egchelheide, Everlo, Helden, Heuvelhoek, In de Hoeven, Hub, Kaumeshoek, Keup, Loo, Maris, Onder-Eindt,
Panningen, Stogger, Stox, Vosberg, Zandberg en Zelen.
Deze kernen herbergen gezamenlijk de oudste bebouwing van de gemeente Helden. In 1934 kenmerkte zich
deze door haar langgerekte bebouwingslinten. Van
Onder-Eindt via Helden, Stogger, Straatje, Panningen
(met de aftakkingen naar Heuvelhoek) en Huishoek
strekte de bebouwing zich in een lineaire structuur
uit tot in Everlo. Deze nederzettingen lagen langs
de volgende straten: van de Baarloseweg in OnderEindt langs de Molenstraat naar Helden, waar de
bebouwing zich uitsplitste langs het Mariaplein, de
Kloosterstraat, het Rochusplein, de Driessenstraat
en de Neerse weg. De bebouwingsgrens lag bij de drie
oudste nederzettingen van Driessen.
Vanuit Helden langs de van Hövellstraat, Stogger en
de Ruysstraat tot op de Markt in Panningen.
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Daar splitste het bebouwingslint zich uit langs de
Beekstraat in de richting van Stox, langs de Kerkstraat tot voorbij de kapel in Heuvelhoek en langs
de Schoolstraat en de Kanaalstraat tot in Everlo. Al
deze wegen waren in 1934 verhard en behoorden tot de
hoofdverkeerswegen van de gemeente Helden.
Noordelijk en westelijk daarvan bevond zich de bebouwing van Beringe, Dekeshorst, In de Hoeven, Kaumeshoek, Loo, Maris, Vosberg en Zandberg. De bebouwing van Beringenhoek lag even westelijk van Everlo
langs de Kanaalstraat tot aan het eindpunt van de
Noordervaart en splitste zich daar nog even uit
langs de Meijelseweg en de Hoogstraat. Op de kaart
van 19 34 waren tevens de oudste industriële vestigingen langs de Noordervaart te zien, o.a. de mengvoederfabriek Van der Linden (1933) en een betonfabriek.
Iets verder noordelijk, rond de T-splitsing van
Hoogstraat en Hoevenstraat lag de kleine kern In de
Hoeven, langs de op de Hoevenstraat aansluitende
Marisstraat de ongeveer tien panden tellende kern
Maris.
Kaumeshoek, Vosberg en Loo kon men bereiken door de
in de Kaumeshoek overlopende Hoevenstraat te volgen
en dan de Nobisstraat naar de gelijknamige straten
Vosberg en Loo te nemen. Kaumeshoek bestond in 1934
uit een twintigtal nederzettingen, aan weerszijden
van het onvoltooide deel van de Noordervaart. Iets
verder noordelijk lag het klooster St. Jozef te
midden van naaldbos. Het bijna aaneengesloten bebouwingslint van Vosberg en Loo strekte zich van oost
naar west uit tussen de Minnesweg en de splitsing
Molenstraat/Maasbreesestraat. Het in 1934 ongeveer
vijf panden tellende gehucht Dekeshorst lag aan de
gelijknamige weg oostelijk van de Maasbreeseweg. Het
qua bebouwing iets grotere Zandberg lag aan een
oostelijke zijweg van de Molenstraat.
Egchel, Egchelhoek, Hub, Keup en Zelen bevinden zich
in het zuidelijke deel van het oud-bouwlandgebied.
Door vanuit Helden langs Driessen naar het zuiden te
reizen kon men via de Roggelseweg het rond een wegkruising gelegen.Keup bereiken. Deze kleine kern had
in 1934 een vijftal nederzettingen. Dan langs de
Jacobusstraat, de Hoekerstraat, Hub, de Linderweg en
Zelen naar de kernen Egchel, Egchelhoek, Hub en
Zelen. Geen van deze was in de periode 1850-1940
spectaculair gegroeid.
Een aantal zaken verdienen nog enige aandacht. Ook
aan de gemeente Helden zijn de gevolgen van de Duitse Kulturkampf niet voorbijgegaan. In het laatste
kwart van de negentiende eeuw vestigden zich te
Helden aanzienlijke aantallen Duitse en Franse religieuzen. Zij ontplooiden al snel een behoorlijke
bouwactiviteit.
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Op 12 december 1876 arriveerden de Zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid van Munster te Helden. Zij
kregen daar voorlopig onderdak, totdat in 1880 hun
eigen onderkomen aan het Mariaplein gereed kwam. In
1881 openden de zusters een meisjesschool, in 1929
volgde de bouw van een nieuw Mariaklooster aan de
Kloosterstraat. De zusters verlieten Helden in 1967.
Panningen kreeg in 1879 een Ursulinenklooster. Deze
zusters vertrokken in 1885 naar de Kaldenkerkerweg
te Venlo. Het gebouw werd in 1891 betrokken door de
Missiezusters van het Kostbaar Bloed, de z.g. "Rode
Zusters". Al in 1903 verhuisden zij naar Aarle-Rixtel. Enige dagen later namen de Franse heren Lazaristen het klooster in gebruik. Zij stichtten er een
groot seminarie en bouwden hun missiehuis St.Joseph
verder uit.
Eveneens in 1903 kwamen te Panningen de Franse Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in een pand
uit 1792 naast de oude kerk. Deze zusters vertrokken
in 1913 en enige Duitse zusters uit Helden namen in
datzelfde jaar een nieuw onderkomen aan de Kerkstraat 3 in gebruik. In 1958 maakten zij plaats voor
de Dochters der Liefde van de H. Vincentius a Paulo.
De oude kerk van Panningen had een in 1850 gebouwde
toren. Daarvoor in de plaats kwam in 1930 een nieuw
godshuis, dat in 1944 onder het oorlogsgeweld bezweek. De lagere school dateert uit 1867. Uit economisch oogpunt van groot belang was de oprichting van
de Coöperatieve Zuivelfabriek H.Maria te Panningen.
Het bedrijf was een der eerste Limburgse zuivelfabrieken. In 1954 volgde een fusie met de Coöperatieve Zuivelfabriek van Helden. De overige vooroorlogse
nijverheidstakken te Panningen bestonden uit de N.V.
Heidense Steenfabriek (1909) aan de Ringovenstraat,
de N.V. Steenfabriek Leop. Engels (1913) aan de
Steenstraat, het in 1923 opgerichte electrotechnische bedrijf Tummers-Cremers en een confectie-atelier.
Te Helden was sedert 1928 aan de Ruysstraat 100-102
de Heidia Matrassenfabriek actief.
5.4.

Nederzettingen in 1934. De groene zoom: Beringe,
Egchelheide, Grashoek, Heide, Houwenberg, Koningslust, Laagheide, Spiesberg en Vliegert.
De naam Beringe verscheen op de topografische kaart
van 1934 en doelde op het sedert 1928 zelfstandige
kerkdorp aan het eindpunt van de Noordervaart. Dit
dorp omvatte behalve enige uitbreiding ook de oude
. bebouwing van Beringenhoek. Egchelheide was in 1934
een zeer kleine kern langs de Neerse weg, op de
lagere zandgronden in het zuidelijke deel van de
gemeente.
Grashoek verrees vanaf 1910 in het noordwesten van
Helden.
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Daarvoor was de Grashoek nog een uitgestrekt heide-,
bos- en moerasgebied met wat weidegrond die tot
hooiland diende voor de maatschappij Griendtsveen.
Deze maatschappij had twee stukken weidegrond voor
haar paarden: de Grashoek en de Kwakvors.
Pastoor Kengen en Hein Gielen waren de initiatiefnemers tot de ontginning. Pastoor Kengen pachtte 60
hectare grond en gaf deze weer uit aan ontginningsboeren. Hein Gielen trok bloembollentelers uit de
Haarlemmermeer aan. Gielen liet er boerderijtjes,
een bakkerij en café Boskamp bouwen. Vervolgens
verkocht hij alles en bouwde een zaal met de naam
ASIOD: Algemene Samenwerking Is Ons Doel. Toen de
bloembollentelers na enige jaren weer vertrokken
werden hun ontginningswerkzaamheden voortgezet door
autochtonen. Dit ook in 1934 niet zeer omvangrijke
Grashoek werd in 1918 een zelfstandige parochie. Al
eerder, in 1912, verrees in deze kern een school. De
bebouwing lag in een lineaire structuur langs de
Helenaveense weg.
Houwenberg, Spiesberg en Vliegert waren in 1934
kernen met zeer kleine aantallen verspreide bebouwing op de vochtige lagere zandgronden in het noordwestn, langs de grens met de gemeente Sevenum.
De laat-achttiende eeuwse nucleus van het langs de
grens met Maasbree gesitueerde Koningslust is hiervoor al besproken. Maar nadat Petrus de Koning er
zijn eerste vier pachtboerderijen had gebouwd
stichtte zijn priesterzoon Leonardus hier in 1848
een klooster, de congregatie van de Derde Regel van
de H. Franciscus. De verdere ontwikkeling werd begeleid door het oprichten van een kerkgebouw (1870-73)
en een school (1903). De reguliere bevolkingsgroei
van Koningslust nam later bovendien toe vanwege de
komst van de bewoners en het personeel van de zwakzinnigeninrichting Huize Savelberg.
Heide en Laagheide tenslotte flankeerden Koningslust
aan de west- en oostzijde. De lineaire bebouwing van
Heide lag in 1934 langs een weg, genaamd De Brentjes. Laagheide, in 1934 nog "Leeg Heide", kende
enige bebouwing tussen de gelijknamige straat en de
De Koningstraat.
5.5.

Nederzettingen na 1940
Ook na 1940 verschenen nog enige ontginningskernen
op de kaart: de Belgenhoek, de Heldensedijk en De
Kievit. Dit bewijst nogmaals dat het aangezicht van
Helden lange tijd werd bepaald door de ontwikkeling
van de agrarische sector.
Vanwege de relatief beperkte oorlogsschade slaagde
men erin de wederopbouw in 1948-49 te voltooien.
Daarna brak een periode aan waarin zich de bebouwing
in een kort tijdsbestek verdubbelde.

19

De groei in de agrarische sector stagneerde, de
industriële expansie kwam langzaam op gang en Helden
ging zich profileren als een streekcentrum met een
uitgebreide dienstensector en een breed scala aan
onderwij svoorzieningen.
De hedendaagse gemeente Helden kan men dienovereenkomstig karakteriseren als een gemeente met een
regionale uitstraling, waarbinnen zowel landbouw,
veeteelt en tuinbouw als industrie en diensten een
wezenlijke bijdrage leveren aan het economisch leven. De gemeente Helden is tevens vestigingsplaats
voor talrijke forensen.
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6.

Conclusie

6.1.

Naar aanleiding van het voltooide veldwerk kan de
gemeentebeschrijving van Helden met de volgende
opmerkingen afgerond worden. Gedurende de periode
1850-1940 vond in deze gemeente hoofdzakelijk bebouwingsuitbreiding plaats door een geleidelijke invulling van de bestaande nederzettingsstructuren. Dientengevolge is het geven van een stedebouwkundige
typologie niet relevant.

6.2.

De ruim 250 in het kader van het MIP geïnventariseerde objecten bevinden zich in de kernen Panningen
(48%), Helden-Dorp (32%), Beringe (10,4%), Koningslust (4,8%), Egchel (2,8%), Grashoek (1,6%) en voor
een zeer bescheiden deel in het Heidense buitengebied.
De in Panningen geïnventariseerde objecten liggen
langs de Beekstraat, Egchelseweg, Groenstraat, Heibloemseweg, Kanaalstraat, Kepringelehof, Kerkstraat,
Koninginnelaan, Laagheide, Markt, Ninnesweg, Patersstraat, Ringovenstraat, Ruysstraat, Schoolstraat en
Steenstraat.
Een aantal objecten dat nadere aandacht verdient
ligt verspreid over de Kerkstraat, Schoolstraat,
Steenstraat en de Ringovenstraat. Aan de Kerkstraat
bevinden zich bijvoorbeeld een zeer markant gesitueerd woonhuis uit 1876 (no.4), het neo-gothische
Lazaristenklooster (XlXd) van de Roermondse architect Caspar Franssen (no.8) en de neo-gothisch beinvloede R.K.-parochiekerk van de Bossche architecten H. en G. Valk uit 1930.
De begraafplaats aan deze straat heeft enkele belangrijke grafmonumenten. In 1855 vervaardigde de
Roermondse kunstenaar Jean Henri Leeuw (1819-1909)
het neo-gothische grafmonument van de familie Guillon; in 1865 verrees er ter plekke een kerkhofkapel
met grafkelder. In 1911 werd er ter nagedachtenis
van de 16-jarige burgemeestersdochter Joanna Janssen
een tweede markant grafmonument opgericht.
De neo-gothische stijlelementen van de Kerkstraat
worden in de Schoolstraat afgewisseld door stijlelementen van de neo-renaissance. De pastorie van 1889
(no.3), de in twee stadia gerealiseerde meisjesschool uit 1896/1929 (no.2), de villa aan de Schoolstraat 8 (ca. 1903) en de Nationale Handels Academie
(no.34) illustreren dat. De authenticiteit van het
laatstgenoemde pand wordt helaas ernstig verstoord
door de in wit-blauwe bedrijfskieuren gesauste rechterzijvleugel van de handelsonderneming Maxwell.
Aan de Steenstraat 6-8 ligt de eclectische villa van
de steenfabriek Leopold Engels, die in 1922 voorzien
werd van een aanbouw met kantoor-bestemming.
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De steenfabriek uit het begin van de twintigste eeuw
aan de Ringovenstraat was tot voor kort de laatst
functionerende Limburgse ringoven en is als zodanig
van groot belang. Alle bovengenoemde panden in de
kern Panningen genieten als karakteristieke bebouwing enige bescherming in het kader van het bestemmingsplan kern-Panningen.
Andere opmerkelijke Panningse bebouwing is aan te
treffen aan de Markt 11 t/m 15 (een hoekpartij van
de Heerlense architect van den Bongard, 1938) aan de
Schoolstraat 30 (het doktershuis uit 1931) en aan de
Steenstraat 18 (de sterk verbouwde voormalige Coöperatieve Zuivelfabriek H. Maria, begin 20e eeuw).
De in Helden-Dorp geïnventariseerde bebouwing bevindt zich aan de Baarloseweg, de van Hövellstraat,
de Kesselseweg, de Kloosterstraat, het Mariaplein,
de Molenstraat, de Neerseweg, de Nieuwstraat, het
Rochusplein, de Ruysstraat, Schrames en de St.Annastraat.
Aan de Kloosterstraat 9 bevindt zich het voormalige
klooster met bewaarschool van de Duitse Zusters van
de Goddelijke Voorzienigheid uit 1929, dat thans in
gebruik is als gezinsvervangend tehuis. Het geheel
werd gerealiseerd naar ontwerp van de Panningse
architect J. Bongarts. Even verderop aan de Kloosterstraat 14, bevindt zich een traditioneel en gaaf
schoolgebouw.
De Heidense pastorie aan het Rochusplein no.3 heeft
een beeldbepalende werking. Dit pand werd in 1938
gebouwd door de Heidense architect Niessen. Aan de
Nieuwstraat 7 en 14 bevinden zich respectievelijk
het gemeenschapshuis 't Zaelke (vml. patronaat uit
1908) en de oude negentiende pastorie. Doordat het
gemeenschapshuis tegen de pastorie is aangebouwd en
bovendien naderhand is verbouwd en van een nieuwe
entree voorzien, wordt de waarde van het geheel
verminderd. Aan de hofzijde, tussen kerk en pastorie
spreekt het geheel meer tot de verbeelding, niet op
de laatste plaats door de aanwezigheid van een viertal negentiende eeuwse grafmonumenten.
Aan.het Mariaplein bevinden zich twee karakteristieke panden, op no.2 een negentiende eeuws traditioneel, statig woonhuis en op no.1 het oude hotel
Antiek, dat in 1934 en 1948 werd uitgebreid en verbouwd. Aan de Molenstraat onderscheiden zich het
woonhuis op no.1 en het dubbele pand op 29 en 31 van
de overige bebouwing.
Beringe is voornamelijk bekend als het eindpunt van
de Noordervaart en vanwege de nog aanwezige restanten van het Canal du Nord. Deze Noordervaart is het
uiteindelijke resultaat van de door Napoleon geprojecteerde Schelde-Rijn-verbinding, genaamd Canal du
Nord. Bij Venlo moest dit kanaal de Maas snijden.
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Bij het graven van de Zuid-Willemsvaart (1826) werden de niet volvoerde Franse plannen nauwgezet gevolgd, omdat er al veel grondwerk was verzet. Van
Loozen in België tot Nederweert volgde men het oorspronkelijke traject, daarna boog het af in noordwestelijke richting. In 1853 besloot men de Noordervaart bevaarbaar te maken voor schepen van ,300 ton
met maximaal 1.65 meter diepgang. Het uiteindelijk
resultaat is een 15 km lang zijkanaal van de ZuidWillemsvaart tussen Nederweert en Beringe, waar het
eindigt in een zwaaikom. In het verlengde daarvan,
aan de overzijde van de Meijelseweg, zijn de resten
van het Franse Canal du Nord nog goed te zien: een
smal, met water gevuld grachtje met een kaarsrechte
loop.
De in Beringe geïnventariseerde bebouwing bevindt
zich aan de Hoogstraat, Kampweg, Kanaalstraat, Kievit, Meijelseweg en langs het oude Afwaterings- of
Neers kanaaltje op de gemeentegrens tussen Helden en
Roggel. Extra aandacht verdienen hier de
St.Josephschool, de St.Josephkerk met pastorie en
H.Hartbeeld en het sluisje met sluiswachterswoning
langs het Afwateringskanaal.
Het schooltje (1920-21) van architect J. Bongarts
aan de Kanaalstraat 77 geeft thans onderdak aan de
bibliotheek en het jeugdwelzijnswerk. De aan de
overzijde gelegen kerk met pastorie (nos. 88,90) is
ontworpen door de bekende Roermondse kerkenbouwer J.
Franssen. De architect, die met zijn vader Caspar
Franssen vele traditioneel neo-gothische kerken
bouwde, heeft qua stijl gezocht naar een middenweg
tussen de neo-gothische traditie en de destijds in
zwang geraakte zakelijkheid. Vooral de geabstraheerde spitsboogvensters zijn hiervoor een duidelijke
indicatie. Het H.Hartbeeld werd in 19 38 bij de kerk
geplaatst bij gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van pastoor Esser. Het beeld werd vervaardigd
door de Roermondenaar B. Thissen.
Aan het Afwateringskanaaltje bevindt zich een schutsluis met sluiswachterswoning, die oorspronkelijk
identiek was aan de schutsluis en sluiswachterswoning te Neer-Roggel. In het kanaal waren drie ovaalvormige sluizen gerealiseerd, waarvan de Neers-Roggelse in combinatie met de bijbehorende sluiswachterswoning relatief in de beste staat verkeert. Bij
de Meijels-Heldense sluis is het ijzeren sluisdeel
verdwenen, het woonhuis verhoogd en van een aangebouwde garage voorzien.
De inventarisatie van Koningslust heeft een twaalftal objecten opgeleverd, gelegen aan De Brentjens,
De Koningstraat, Laagheide, Poorterweg en De Remer.
Aan de De Koningstraat 34 bevindt zich de imposante
voormalige kloosterboerderij van Huize Savelberg.
Deze hoeve van het gesloten type zou omstreeks 1928
zijn gebouwd.
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Vlak daarbij, op no.36, ligt een opvallend geornamenteerde woning met risalerende entreepartij en
smeedijzeren hekwerk.
Van groot belang is het door de kloosterbewoners
gestichte tehuis voor geestelijk gehandicapten,
Huize Savelberg. Dit in 1938 onder invloed van het
Nieuwe Bouwen gerealiseerde tehuis, is een ontwerp
van de Heerlense architect Josef Seelen. Van de
authenticiteit van dit opvallende gebouw is niet al
te veel verloren gegaan en het complex verdient
daarom de nodige aandacht.
In Egchel en Grashoek zijn respectievelijk 7 en 4
objecten aan het MlP-bestand toegevoegd. Te Egchel
overstijgt geen van deze het niveau van de middelmatige kwaliteit, te Grashoek is het eenvoudige landhuisje van architect J. Bongarts aan de Past. Vullinghsstraat 4 (1930) het belangrijkste inventarisatie-resultaat.
Onderzoek in het bouwvergunningen-archief heeft
ertoe geleid, dat voor een aanzienlijk aantal panden
het precieze bouwjaar en de verantwoordelijke architect achterhaald kon worden. Ook voor de gemeente
Helden kan men stellen dat de productie van de
plaatselijk gevestigde architecten groot is geweest:
architecten als F. Niessen, G. Kessels, J. Bongarts,
P. Jacobs, E. Hendriks, F. Hermans, J. de Bruyn en
M. Verlaek hebben het vooroorlogse bouwvergunningenarchief voor een zeer groot deel gevuld. Het kleine, maar belangrijke aantal architecten van buiten
de gemeente is hiervoor al aan de orde geweest.
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