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.1... Inleiding

.1.. Gemeente Linne
p.ö. Hieuwe Markt 1
6067 CG Linne
Provincie Limburg
Ir.venr,ar-isat .iegebied Midden- Limburg
Aantal inwoners: 3.823 (.16-5-1985}

Onderdelen : Linne .Weer-d

ue gemeente ijinne, deel uitmaKeno van net inventarisatie-
gebied Midden-Lin;b\;r-g, grenst in her, noorden aan de
gebeenten Herten en Beegden. De westelijke begrenzing
wordt gievc-rmd door Hoe .l-F'̂ rihee.:. . Wesseir: en Maasbracht . Aan
de ;;; u : ri :•: .i. .i rj e ligt, ce gemeente Montr'ort. Oost.e-li.jk var:.
Linnfj bevindt zich de gen:eent,e St. Odiiiënberg.
Do ge.T.OÊ-ntegrenEer- van Linne hebben in de periode
1850--.L£-iG geen veranderingen ondergaan.
In 1975 vond een grenscorrectie rusen de gemeenden Linne
en Hee 1-Panheel plaats. Een klein stukje van het,

eli.ik deel var'; de gemeente Linne werd toegewezen aan
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De gemeente L:nne is gelegen op de Mi ader;-Li sburgse
/..•.ïnigrona . !..;e;"e boas^ïOQrt, neem!: dan cok het gr-oô .sr.e aeei
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vi.-ik =:Tiiii:;anöachtig gebied. es:. heden ten d'jg-i'
o*'̂"';~-. T^ f̂> >i f' fj t--f ' ̂ï'. P. i ."-̂  i_ -i j^ld C O^ - W ̂ ' p ^ j _ p ^ ï. EJ- ^ r >';' f̂  "*'' " C''"' T "̂  " e ?*' t' '~i

daar bevinder: zich nu t.err:idder: van her. akiïeriand
V,e urekkeli..ik kleine naaidboscoricentr-aties , gels.s:er: op;
s tui f;- andheuvels .
:-:e kern Li nr: e er: naar directe omgeving zi.ir»
gesitueerd in de zogenaainde oud-bouv/landgebieden, dat
•.vij. ze.!7;,s:en o;:> ce riOt<ere sandgrcnfisn. Het. we3uSii..;K,
."•. i-i (v. >":.•••*•; ;~; cf' u':7>rI i e '̂- % t'r"' V '"̂  '*' t''~ • C' '"1 T t-"f-'.v: ^ j e e ; '"; •"' rj T '•* X Vi; "L "' K '

ter: opïicrte var: de rest. van het: grondgebied. Hisr
bt'vir.cen ::;icn enkele v.;ater- lopers, waaronder de Maas er;
dr- Vlootbeek.. De daiboden:s zi.in bedekt. r;;et
r.i vierklei . Cr? enkele plaatsen komen zandor-c.uikin£en



Gr0ndge.hr.11ik

De ojce::: binnen de gemeente Linne wordt v.ïnoi;as
i'jvsrws.s't'.'ii"; '/oor agrciri scne cosi.ei:':cer: ^eioruiK';. :r; ce
ioop ;Aer T, .1;: o onderging net i^nascriap enige
v e r a r ei e r:. r; £ e n .
De Tranchetkaarf toon: .'̂f; gemeente Linne in nel
sekste kwart. van de negentiende eeuw. Het oo:;*eii.; .••:
deel van hei geoied werd in beslas; genomen o*oor- ï;r-
••..' _ ;.;:̂ str?:>:t he ideve ld. de Linnerhe. i de . Hier- werd.

'T,-cr,3i..i.1 systeem ' . De schapen, die ai i.ereerst voor de
wol vjercer: ge hou der: . gebruikten de heide ais
weidivgroüd. D;e mest werd gebruik" voor de
i3.r:dbouwgricn'J5!";. Heidegebieder: van kleinere omvang
/"Vvü:;;en v-oor _ar:2E oe :i; i.ce li.i -:e ^irens rne"C de G; e me ent-e

".:.";.;":.ti's oe M'ïas en de Viootbeek werden de voohrige
os] bodems ^ebr-uikr ais weiland. ai dan niet begroeid
met Maasheggen of populieren. In de Linner Weer-d, het
gebied bur-sen Viootbeek en Haas wes;;t.eii.j k van de kern
Linne. ]agen enkele boerderijen, omringd door
we ide£?eo i ed . Buiten het weidegebied, de bossen en de
heidevelden was de bode::'; in ge'o ruik als akkerland. De
meeste agrarische bedrijven hadden een gemengd

Tussen i.550 en J 3 4 0 r.racien enkele veranderingen op
wat b-t-tr-fïft het. grondgebruik in de agrarische sector.
Zer; groor. doel van de heidevelden in het oosten var;
de gemeente werd ontgonnen, in cultuur gebracht of
met naaldborner: beplant. Slechts relatief kleine
heidegebieden. waaronder dat langs de gemeentegrens
met Montfort, bieven behouden. De Linner Weer-d en de
daibodem var. de Haas behielden hun functie van
v;eidegeb':. ed. Akkerland. nam ook rond 1940 nog het
grootste üeei van o e ooaem in .oesiag.
ï?e verkavel! r.gssituat.ie in de periode io5C-1340
vertoont het in Midden-b.imburg gebruikelijke beeld
van de esverkaveiing, waarbij de grond is verdeeld in
lange, smalle streken.

Overigens ciient opgemerkt, te worden dat, ondanks het,
feit da o- gedurende hen gehele tijdvak 1850-1940 de
boei e m overwegend voor agrarische doeleinden werd
gebruikt-, in de periode 1909-1930 de mannelijke
agrarische beroepsbevolking relatief sterk afnam.
Daarentegen kenden de beroepsgroepen "industrie er.
a rr fo ?•: c n f. " en "overige oerceper; ' eer: grote groei. Deze
ontwikkeling was een gevolg van net feit dat Linne
langzamerhand een forensengerrieenre van Roermond werd.
Na 1930 set, te de teruggang van de agrarische
beroepsgroep door.



erwaarden van ae Maa3 worot sinds I94r;
-ir;d gewonnen. Ais gevolg daarvan is i
J n eer: aanzienlijk deel van he'~ 'A's

ae J.OOD

v e n o r



4..,. Infr_asJ;r.uc_tuur:

'-•e. .ia:;flr 1.1 k ste weg die de .c.emeente doorkruiste was ae
verbinding vanu.it Maastricht naar Roermond. Deze weg >:warr:
de gemeente in de ZIJ idwestpunt binnen en liep vervolgens
oostelijk var. de kern Linne in noordelijke riontmg.
Daarnaast werd de gemeente doorkruist door tairij .-:e
inter locale, wegen.

h Ier coven beschreven situatie inmiddels enüej. e
veranderingen weren opgetreden. De belangrijkste weg was
neg stee:::;1' de provinciale verbinding Maastr ioht-Roermond,
die enigr- v--roeten ngê r: had ondergaan. Ook de wegen, die
de kern Linne met de provinciale weg verbonden, waren
verhard. Daarnaast va3 --en verharde weg aangelegd tussen
:-tnne en 5 t. Od I.L ienoerg (gemeente St. udi .lieni.v-e.rg ) . u>> ae
provinciale v:eg. Maastricbt-Roermond werd, noordooste lij/i
van de kern Linne, tol geheven.
Tassen -va. .liSöO en ca. 1355 werd het bestaande wegennet
verder verbeterd. Die verbetering bestond met name uit c:e
verharding en verbreding van de wegen, die het dorp Linne
met 6-e omliggende Kernen Maasbr-acht (gemeente Maasbraoht )
en r'!on:;fcrt (gemeente Mcritfort^ verbonden. In het
oostelijk deel van de gemeente werd, zowel in de
heidevelden ais in de ontgonnen gebieden, een netwerk'van
op eer. regelmatig patroon gebaseerde, rechtlijnig
ver lopende . paden er; weggetjes aangelegd.

water' loper:

.:.••!- noorewestei 1 jse oegrenzmg van ce gemeente uin.ne worat
gevormc door de rivier de Maas. De sterke bocht, die de
Haa.v bij Linne maakt. wordt afgesneden door een lateraal
Kanaa... .
De tweede ce langrijke waterloop is de Vlootbeek. Komende
va."-i.:it de gemeente Mor. tf or t vormt de Vioot-beeK, die ter
hoogte van de kern Montfort "Gracht" of 'Montforter Beek"
heet, een stuk. van de westelijke begrenzing van de
gemeente Linne. Vervolgens stroomt het riviertje
westelijk van de. kern Linne in de Maas. De loop; van de

werd ir: de periode 1850-1940 enigszinsv 1. ',J •-< l. C; ir* e

gewi. j z is Kaartmateriaal uit de periode rond 1850 toont

iep.

aestijas ox.~ Linne in een o o ent naar net
Naderhand werd ze rechttoe naar de Maaswesten

verlegd.
De afwatering in de gemeente Li.nne geschiedt vi;
V loctbeek or.- de Maas.

r-:cnü : obv oestona in umne geen
min of meer vaste verbinding, :
veerpont, de Maas over te steken,
situat, i.& vera.noering gekomen, r,i.,j
een pontveer op de rivier.
In net. ti.idvak 1918-1924 werd.

mo gei 1 j K h e 1 c om v ia e e n
a is ee
Kor.o iaoo was m oeze

de kern Linne lag toen

noordelijk van de kern



We-e-rei - een siuv; i r de Maas gep laa t s t . :n het lat.ers.ai
kariarJ. werd de eers ie Maassluis, een sehu t s lu i s . cnder-c.ee i
u: t, makend va n het. stuweornple;-: Lirme. .sebouwd. Ir; 1:J25 wer-c
het •".•o::; p-I e:-: o f f i e iee l ir: gebruik genomer:. Tengevolge va;
de :?rensoorr;-o L i e . die ir- lh>7ó russer: de terneer:ten ijinne
en Hef:;] -Pèrihee 1 piaa*svord, werd het l a t e r aa l kanaal aee.j.
van ':e .sergeant::: Keel-Panheel .

o-'oor- er: r.rarn.;. Ï.,", nen

: gemeente ^mne vcorat van zuiav;est naar noorcoost
jor^ruist door de spoor l i jn Maascriont-Roerrnond. die het
:-rr..- Linre aan as oos te l i jke Kant passeer t . lve

;.:.vholokaa : gebouwd. D: t v.-erri t i jdens de :;.v;eede
;r»":: :.-.;.oor-;.og verv;oest . :..)e spoor:. i,1r. speeiae een

;:'; de k.'••-.• r':";• h:./'.;':e we.? r-~<r\ de aver van de Maas een
••ir.derij van de 'Neder.;.fcnci.se öpoor-weger: gevestigc:. Via een

in-af iüdL had öinne OOK via een orarrrverbmding oonta-.vt

. oo::':t. ra.f;il i j n Roerrno7";d-Roosteren-Maaseik (België; ir:
•brii^K geno!r:en. uezt: tr-aniverbinoing doorkruiste de
/meen "e. daarbi j eveneens ae kern Li.nne dooricruisenc-, \:ar:
dawesi /'.oar noordoost. Als gevolg van net f e i t dat de
:Sr. orria 1 s^-otr had, monden ook de treinwagons v:cr-

-eonbver-.-oer er georuik van maken. In 1957 fungeerde de
••arr: voor riet. l a a t s t a i s middel voor personenvervoer.
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ern i^mne Kan geKaraKteriseerc woraen ais een
zetting op de grens van het, isagterras en het
üroniingsgebied van de Maas. De kern behoorde tot net
van de straatcicrper.. Waarschijnlijk liep de Maas
ronkelijk door de Linner Weerd, zodat Linne meer
ekt langs de rivier lag.
anchc f.kaart, vervaardigd in het eerste kwart van de
tiende eeuw. toont duidelijk de structuur van een
tdorp. De bebouwing was destijds geconcentreerd langs
zijden van de hoofdas en langs enkele haaks aaarop

de zijstraten. De percelen hadden een esvorrr:.
periode

de kern Linne
ier-
ï'n.

'i'. a t e .
a idus
provi
in g
rioerm
Maasb

de

1560 veranderden structuur en omvang
nauwelijks, ondanks de groei van het

il van 711 rond 1835 tot 820 rond 1860.
~50 en 1940 groeide Linne in betrekkelijk sterke
: gebeurde met name aan de oostelijke zijde, waar-
ruimte tussen de oude kern en de spoorlijn en

nciale weg werd opgevuld. Nieuwe bebouwing ontstond
eringe saté langs de provinciale weg Maastricht-
ond en langs de wegen vanuit Linne in de richting van
raoht en Montfort. Het inwonertal van de gemeente
de van 1.045 in 1399 tot 1.061 in 1909.

Industrie

heeft nooit nel KaraKter van een inaui iriele
gemeente gehad. De toename van de beroepsgroep "industrie
en ambacht" sedert 1909 stond niet in verband met enige
industriële activiteiten van betekenis in de gemeente
Linne zelf, doch was veeleer een gevolg van het feit dat
een toenemend aantal inwoners van Linne in de industriële,
sector in Roermond werkzaam was.

Weerd

De kern Weere, westelijk van Linne gelegen, bestond rond
1610 uit een groepje boerderijen in de Linner Weerd. De
naam "Weerd" als aanduiding van een kern ontbreekt op de
Tranchotkaart. Destijds betrof "net slechts vier panden,
twee landgoederen aangegeven ais "Ravenhof" en "Heystem"
. en twee boerderijen met de namen van de bewoners,
"Pierre Kuppers" en "Frederich Heiweghn".
Rond 1860 was in deze situatie geen verandering
opgetreden. De topografisc'ne kaart uit het jaar 1934 geeft
wei de • naam "Weerd" aan voor het groepje van, inmiddels,
vijf boerderijen en landgoederen . Alleen "Ravenburg" en
"Heisteren" worden nog met naam genoemd.

Breeweg

De derde kern binnen de gemeente Linne wordt op de
Tranchotkaart 'aangeduid ais "Bredwegh".. Het betrof
destij een
zuidoostelijk

lineaire nederzetting
van Linne gelegen.

van geringe omvang,
Op een kaartje.



vervaardigd rond 1560, wordt de kleine kern. "Breeweg"
genoemd. Door de; groei var Linne tussen 1850 en 1940 werd
Breeweg volledig opgenomen in de grotere kern.

5.4 . Buiten de in het voorgaande besproken kernen bevatte Linne
ir: het. tijdvak 1350-1940 slechts in zeer geringe mate
verspreide bebouwing. Tijdens het eerste kwart van de
negentiende eeuw ontbrak, de verspreide bebouwing geheel.
Rond 1350 bevonden sich in het oostelijk deel van de
gemeente, temidden van de heidevelden, twee boerderijen
met de namen "Buurhofshof" en "Speelmanshof" . Tussen -.1.350

van de gemeente nog enkele

De meest omvangrijke groei onderging de gemeente
Linne ;ia 1945. Deze groei was het gevolg. van de
ontwikkeling van Linne tot forensengemeente. E»it had niet
alleen consequenties voor de omvang van het dorp:, maar ook
voor het karakter van de bebouwing. Terwijl Linne in
vroeger tijden een overwegend agrarisch karakter had,
ligt heden ten dage de nadruk op de woonfunctie. De
bebouwing van de kern Linne werd na. 1945 met name
uitgebreid in noordoostelijke richting. De grootste
uitbreiding vond plaats ten zuidwesten van de kern.
De bebouwing in de Linner weerd is na 1945 in het geheel
niet toegenomen. De verspreide bebouwing in het oostelijk
deel van de gemeente is slechts in geringe mate gegroeid.



.Conclus.i.e.8

Maar aanleiding var. her verrichte veldwerk dienen omtrent
de gemeente _ Linne de volgende opmerk ing er. ae
gerneentebeschri jving af Te ronden.

De ir; de inventarisatie opgenomen panden uit de kern binne
bevinden zich met name aan de Marktstraat en de
Grotestraat , aan de GroenstraaL en aan de Molenweg, er.

-• a arriac.31 z
bepaalde panc

n uit vrijwel alle straten in de oucte sern
en cpgenornen in deze inventarisatie.

Aan de Marktstraat betreft het in hoofdsaak bebouwing uit
het eerste kwart van deze' eeuw. Aan de Grotestraat deels
bebouwing van rcnc de eeuwwisseling, namelijk het gedeelte
tussen de zijstraten Groenstraat en Visserstraat, en deels
jongere bebouwing uit de jaren twintig en dertig.

. Een woonhuis met trapgevel uit 1920 aan de Grotestraat
verdient hier vermelding.
5ij de geïnventariseerde bebouwing aan de Groenstraat
betreft het in hoofdzaak kleinere boerderijen uit het
eerste kwart van de twintigste eeuw. Aan de Moienweg gaat
het veelal cm woonhuizen en boerderijtjes uit de jaren
twir.t ij.

De bebouwing aan de Rijksweg tenslotte bestaat grotendeels
uit boerderijen en woonhuizen uit de periode 1925-1985.
Daarnaast bevinden zich aan andere straten nog. enkele
markante gebouwen en woonhuizen.
De Sint Martinuskerk in neo-romaanse stijl uit 1898 van C.
Franssen, een leerling van ?. Cuypers. De pastorie aan de
Kerkstraat uit 1S69 heeft vrij forse afmetingen.
Verder een herenhuis op de hoek Maasstraat-Kloosterstraat'
uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.
Vermelding verdienen ook de direkteurswoning en de woning
van de opzichter op het terrein van de grinderij der-
Nederlandse Spoorwegen aan de Schoorweg aan de Maas. Beide
woningen, sijn in de jaren twintig gebouwd toen de
gr inciw inning in de Maas een aanvang nam. De
opzichterswoning is geheel in hout uitgevoerd.

In het buitengebied van Linne tenslotte bevindt zich een
betonnen uitzichtstoren van de luchtwacht uit 1941,
namelijk aan de Stationsweg.

De aangetroffen bebouwing uit de geïnventariseerde periode
geeft geen direkte aanleiding tot het aanwijzen van een
gebied met een bijzondere kwalificatie.

6.2 De gemeente Linne kan in de periode 1850-1940
gekarakteriseerd worden als een gemeente met een
landelijk karakter. De bouwkunst uit dit tijdvak is vooral
een voortzetting en een verdere ontwikkeling van de
traditionele manier van bouwen.

KTa 1945 groeide de kern Linne fors, vooral in noord-
oostelijke, richting naar de Rijksweg, en in de jaren
zeventig en tacntïg in zuidwestelijke richting naar de
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'l ranchotkaart. nr. 46 Koermona

Kaart, uit J. Kuyper, Gemeente-at las var: Limburg.
Linne ca. J.8S0 1:37.500
Topografische kaart nr. 74S Roermond 1934.

Topografische kaart nr. 750 Maasbracht .1334.
'l: 25.'000
Kaart gemeente Linne 1962.
1:10.000
Kaart provincie Limburg, regio Midden-Limburg 198:
i:50.000
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