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Geitieentebeschriivina Onderbanken
1.

Inleiding

1.1

Gemeente Onderbanken
p.a. Kloosterlaan 7
6451 EN Schinveld
Provincie Limburg
Inventarisatiegebied Mijnstreek
Aantal inwoners 8.230 (1-1-1991)
Oppervlakte : 21,240 km2
Nederzettingen : Bingelrade, Douvergenhout, Etzenrade, Op den Hering, Jabeek, Kling, Merkelbeek, Nieuwe
Heide, Quabeek, Raath, Schinveld, Viel.

1.2

De gemeente Onderbanken behoort tot het inventarisatiegebied Mijnstreek. De noordelijke en oostelijke
begrenzing worden gevormd door de rijksgrens met
Duitsland. Aan de zuidzijde grenst de gemeente Onderbanken aan de gemeente Brunssum, aan de westzijde
aan de gemeente Schinnen ( beide inventarisatiegebied Mijnstreek).
In 1982 kwamen de huidige gemeentegrenzen tot stand
: de gemeenten Bingelrade, Jabeek en Merkelbeek
werden opgeheven en samengevoegd met het grondgebied
van de gemeente Schinveld. De nieuwe gemeente kreeg
de naam Onderbanken.
In 1963 waren de grenzen van de voormalige gemeenten
Jabeek en Schinveld ook al eens gewijzigd.

2.

Bodemgesteldheid
Het grondgebied van de gemeente Onderbanken strekt
zich van oost naar west uit over een maximale afstand van ca. 8 kilometer, en van zuid naar noord
over ca. 3 kilometer.
Geologisch gezien wordt het westelijk deel van het
grondgebied van de gemeente Onderbanken gerekend tot
het Plateau van Doenrade. Dit zijn plateau- en hellinggronden bedekt met vruchtbare loss. Het oostelijk deel van de gemeente wordt gerekend tot de
Brunsummerheide. In dit gebied ontbreekt het lössdek
grotendeels. De bodem bestaat hier uit onvruchtbare
tertiaire gronden die tot op heden niet ontgonnen
zijn. De bodemkaart van Zuid-Limburg geeft voor dit
oostelijk deel van west naar oost de volgende grondsoorten aan : zandige plateaugronden en hydromorfe
brikgronden met hierin enkele stroken zandige lössgronden. Aan de noordzijde stroken zandige en venige
beekdalgronden.
Door dit oostelijk deel van de gemeente stromen van
zuid naar noord de Merkelbeker/Einderbeek en de
Ruischerbeek. De Merkelbeker beek komt ten zuidoosten van de kern Schinveld de gemeente binnen,
stroomt door de kern Schinveld en stroomt vervolgens
onder de naam Einderbeek in noordelijke richting
verder. Op Duits grondgebied mondt deze beek uit in
de Roodebeek. De Ruischerbeek komt ten zuidoosten
van de kern Schinveld de gemeente binnen, en verlaat
deze weer in noordelijke richting om op Duits grondgebied in de Roodebeek uit te monden. Via de Roodebeek en de Geleenbeek wateren deze beken af op de
Maas. Het grondgebied van de gemeente Onderbanken
behoort tot het beheersgebied van het waterschap
Roer en Overmaas.
Het grondgebied van de gemeente Onderbanken ligt
ongeveer tussen 110 en 50 meter +NAP. Het hoogste
punt bevindt zich nabij de kern Douvergenhout in de
zuidwestpunt van de gemeente. Het laagste punt ligt
ten noordoosten van de kern Jabeek in het noordelijk
deel van de gemeente.

3.

Bodemaebruik

3.1.

Agrarisch
In de landbouwgeschiedenis wordt de gemeente Onderbanken gerekend tot het noordoostelijk deel van
Zuid-Limburg, geografisch onderscheiden als het
plateau van Doenrade en de Brunsummerheide. Het
natuurgebied de Brunsununerheide was tot in de negentiende eeuw gemeenschappelijk bezit van de bewoners
van de omliggende dorpen. Dit verklaart waarom hier
in de negentiende eeuw 20 % woeste grond en 5 % bos
voorkwam. In de voormalige gemeente Schinveld bestond bijna de helft van de grond uit heide en bossen. In 1870 was reeds 235 ha. woeste grond tot bos
ontgonnen. De rest van deze streek was bijna geheel
in kuituur gebracht : 54 % als bouwland en 14 % als
weiland. In de omgeving van de Brunsununerheide vindt
men een lichtere grondsoort en waren de bedrijven
doorgaans kleiner. Door de diepe stand van het
grondwater waren er weinig verspreide boerderijen en
leefde de bevolking vnl. samen in dorpen die langs
straatwegen waren gelegen. De dichtheid bedroeg 169
inwoners per 100 ha. cultuurgrond.
Rond 1875 werden in deze regio veel voedergewassen,
peulvruchten en vlas geteeld. De vml. gemeenten
Schinveld en Bingelrade waren gemeenten met vrij
veel handelsgewassen.
Het gemiddeld veebezit in de huidige gemeente Onderbanken was destijds vrij laag en er waren weinig
onderlinge afwijkingen tussen de verschillende vml.
gemeenten. Merkelbeek en Bingelrade hadden iets meer
koeien en paarden. Jabeek meer varkens en Schinveld
meer schapen, waarbij de nabijheid van de Brunsummerheide een grote rol speelde.
Vergelijking van kaartmateriaal vervaardigd rond
1810 en 1934 kan het geschetste beeld verder verduidelijken. Het oostelijk deel van de huidige gemeente
Onderbanken was rond 1810 bedekt met heide, aan de
noordzijde natte heide en veen. Direkt oostelijk van
de kern Schinveld lag een akkerlandgebied genaamd
Bosschveld. Aan de zuidzijde van de kern Schinveld
langs de Merkelbekerbeek lagen weilanden. Aan de
noordzijde van deze kern, langs de Roodebeek lagen
eveneens weilanden. Het westelijk deel van de gemeente rond de kernen Jabeek, Bingelrade, Douvergenhout en Merkelbeek werd ingenomen door hoger gelegen
akkerland, met in de onmiddelijke nabijheid van de
woonkernen weilanden en boomgaarden. Ten zuiden van
de kern Bingelrade lagen enkele percelen bos.
In de periode tussen het eerste kwart van de negentiende eeuw en ca. 1934 traden enkele veranderingen
op in het bodemgebruik.

Rond 1934 was het grote heidegebied in het oostelijk
deel van de gemeente grotendeels aangeplant met
naaldhout.
Aan de noordzijde van de kern Schinveld had een
uitbreiding van het grasland plaatsgevonden. Hier
resteerden nog enkele kleinere heidevelden.
In het westelijk deel van de gemeente waren nauwelijks veranderingen opgetreden. Ten zuiden van de
kern Bingelrade waren nog enkele percelen loofhout
aanwezig. Langs de Roode Beek aan de noordzijde van
de gemeente lagen naast weilanden ook enkele percelen loofhout.
Het agrarisch bodemgebruik heden ten dage geeft het
volgende beeld te zien. Het oostelijk deel van de
gemeente wordt ingenomen door de Schinveldse Bossen,
een groot deel bestaat uit naaldhoutproduktiebos.
Het overige grondgebied wordt overwegend voor de
akkerbouw gebruikt met op bescheiden schaal veeteelt
en fruitteelt. Langs de Roodebeek aan de noordzijde
van de gemeente zijn nog enkele percelen bos aanwezig.
3.2

Niet-agrarisch
-klei
Op basis van een bepaalde kleisoort die plaatselijk
aan de oppervlakte kwam, bestond in de middeleeuwen
aardewerkindustrie. Vanaf de lle eeuw was deze industrie tijdelijk van bovenlocale betekenis. Centrum
was o.a. de vml. gemeente Schinveld. Na de 14e eeuw
zakte deze industrie terug tot locale produktie. De
topografische kaart uit 1935 vermeldt ten oosten van
de kern Merkelbeek, net buiten de huidige gemeentegrens, een steenfabriek nabij de Merkelbekerbeek.
-lokale nijverheid
De Dictionnaire Géographigue van Ph. van der Maelen
uit 1835 vermeld voor de kern Jabeek de aanwezigheid
van een bierbrouwerij, een olie- en meelmolen. De
kern Schinveld beschikte over een bierbrouwerij en
twee watermolens waar graan werd gemalen.

4.

Infrastructuur

4.1

Landwegen
Uit kaartmateriaal vervaardigd rond 1810 blijkt dat
het westelijk deel van de huidige gemeente Onderbanken destijds slechts beschikte over enkele onverharde lang niet altijd begaanbare wegen die de kleine
kernen en gehuchten met elkaar en met de omliggende
gemeenten verbonden. Het oostelijk deel van de gemeente, oostelijk van de kern Schinveld tot aan de
Duitse grens, werd slechts doorsneden door veldwegen
en karresporen.
Omstreeks 1860 was de situatie in het westelijk deel
van de gemeente duidelijk verbeterd. Vanuit de kern
Jabeek liep een verharde weg of kunstweg in oostelijke richting via het gehucht Etzenrade naar de
kern Schinveld. Vanuit Jabeek liep een weg in noordelijke richting naar Susterseel in Duitsland, en in
zuidelijke richting naar de vml. gemeente Bingelrade. Hier sloot hij aan op de verharde weg die de
kern Bingelrade met het buurtschap Raath verbond.
Vanuit dit buurtschap liep een route in zuidwestelijke richting naar de kernen Douvergenhout en Mèrkelbeek. De kern Merkelbeek was door een verharde
weg in zuidelijke richting verbonden met de gemeente
Amstenrade en door een weg in noordelijke richting
met Schinveld. Vanuit Schinveld liep een verharde
weg in noordoostelijke richting naar Gangelt (Duitsland). In het heidegebied ten oosten van de kern
Schinveld waren nog geen verharde wegen aangelegd.
In de periode tot 1940 werd een groot deel van de
interlokale wegen verhard en verbreed. Rond 1935
waren de kernen en gehuchten Jabeek, Etzenrade,
Bingelrade, Quabeek, Raath, Douvergenhout, Merkelbeek en Schinveld met elkaar verbonden door verharde
wegen. Daarnaast liepen vanuit de kern Schinveld
twee verharde wegen in zuidwestelijke richting naar
de gemeente Brunssum, en twee wegen in noordelijke
richting naar Duitsland. Vanuit de kernen Jabeek en
Bingelrade liepen eveneens verharde wegen naar resp.
Susterseel en Hillensberg in Duitsland. Tot slot
liepen vanuit de kernen Bingelrade en Douvergenhout
wegen in zuidelijke richting naar de gemeenten Oirsbeek en Amstenrade. Door het (aangeplante) bosgebied
ten oosten van de kern Schinveld was een netwerk van
paden aangelegd volgens een rechtlijnig patroon.
Langs de oostelijke grens met Duitsland liep een
verharde weg.

4.2

Waterlopen
Op het grondgebied van de huidige gemeente Onderbanken bevinden zich een viertal waterlopen, dit zijn
de Merkelbeker- Einder- Ruischer en Roodebeek.
Deze werden reeds behandeld in de paragraaf Bodemgesteldheid.

4.3

Spoorlijnen
Op het grondgebied van de huidige gemeente Onderbanken bevonden zich in de onderzoeksperiode geen
spoor- of tramlijnen.

5.

De gemeente Onderbanken, nederzettingen.

5.1

De kern Schinveld
De kern Schinveld is waarschijnlijk in de middeleeuwen ontstaan op de oevers van de Merkelbeek en de
Einderbeek.
Rond 1810 bestond deze kern uit bebouwing langs een
vijftal straten op beide oevers van de Merkelbeek.
In 1835 telde Van der Maelen in Schinveld 741 inwoners, 153 huizen, en een kerk, een brouwerij en twee
watermolens.
Rond 1866 was in de omvang van de aanwezige bebouwing nauwelijks verandering opgetreden. Het aantal
inwoners bedroeg 900. In 1899 en 1909 bedroeg het
aantal inwoners resp. 1193 en 1321. Met name in de
periode tot 1940 kon Schinveld zich dankzij de activiteiten van de Staatsmijn Hendrik ontwikkelen van
een armoedig tot een welvarend dorp.
Tussen 1900 en 1935 werden o.a. kloosters, patronaatsgebouwen en scholen gebouwd. In 1920 werd
Schinveld op het elektriciteitsnet aangesloten en in
1925 op de waterleiding. Rond 1935 had een duidelijke verdichting van de bebouwing plaatsgevonden. Aan
de Kloosterlaan waren in 1927 22 woningen door Ons
Limburg voor de woningvereniging Schinnen t.b.v. de
werknemers van de Staatsmijnen gebouwd. De bebouwing
van de kern Schinveld bevond zich langs een vijftiental straten.
Religieuze bebouwing
De huidige kerk dateert van 1890, de toren werd pas
in 1902 gebouwd, het binnenwerk van de toren is van
1464 en betreft een restant van een veel oudere
voorganger.
In 1919 werden een school en een klooster gebouwd.
In 1920 kwamen de patronaatsgebouwen Op de Berg tot
stand. In 1925 werd een nieuw klooster gebouwd. In
1927 werden op de Halstert nieuwe patronaatsgebouwen
gebouwd. In 1828 kwam het klooster Op de Berg gereed.

5 .2

Overige kernen
De kern Jabeek bestond rond 1810 uit enkele tientallen woningen rond een kruising van wegen. Oostelijk
van Jabeek lag Etzenrade, een gehucht bestaande uit
een tiental woningen. Ten zuiden van Jabeek lag de
kern Bingelrade dat de vorm van een straatdorp had.
Ten zuidoosten van Bingelrade lag Raath : eveneens
een tiental woningen rond een kruising van wegen. In
de zuidpunt van de gemeente lagen Douvergenhout en
Merkelbeek.

Merkelbeek bestond in het begin van de negentiende
eeuw uit twee kernen : het oude kerkdorp Merkelbeek
en het gehucht Douvergenhout. De kerk stond aan de
oostzijde van Merkelbeek. In de loop van de tijd
groeide Douvergenhout uit tot een grotere kern dan
Merkelbeek. In 1871 werd besloten een nieuwe kerk te
bouwen op een centraal punt tussen beide kernen,
naast de al eerder gebouwde school. Rond deze beide
gebouwen ontstond het "nieuwe" Merkelbeek.
Rond 1935 had de bebouwing in de kern Jabeek een
verdichting ondergaan. De bebouwing van het gehucht
Etzenrade was niet noemenswaardig toegenomen.
Toen hier in 1935 een kerk werd gesticht centraal
gelegen tussen Bingelrade, Raath en Viel, kwam hier
de nieuwe kern Quabeek tot ontwikkeling. Begin negentiende eeuw bestond Quabeek uit een enkel huis,
maar na de kerkbouw werd de ruimte tussen Bingelrade
en Raath opgevuld.
5.3

Verspreide bebouwing
In de periode 1850-1940 was op het grondgebied van
de huidige gemeente Onderbanken nauwelijks verspreide bebouwing aanwezig. De bebouwing was geconcentreerd in de beschreven kernen, gehuchten en buurtschappen.

5.4

Ontwikkelingen na 1940
De kern Schinveld heeft na de tweede wereldoorlog
een forse groei doorgemaakt. Aan de noord- en oostzijde van de oude kern ontstonden nieuwe woonwijken.
Vermeldenswaard is de aanleg van de internationale
weg Schinveld-Koningbosch in 1949 door de zgn. Zelfkant. Een groot deel van de huidige bevolking is
werkzaam in de steden in Zuid-Limburg.
De ontwikkelingen in de overige kernen waren veel
bescheidener van omvang. Enkel in de kern Jabeek
werd aan de zuidzijde een nieuw woonwijkje gebouwd.
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6.

Conclusie

6.1.

Inleiding
Naar aanleiding van het voltooide veldwerk en een
nader onderzoek in het bouwvergunningenarchief kan
de gemeentebeschrijving van Onderbanken afgerond
worden met een aantal gevolgtrekkingen.
Tijdens de inventarisatie zijn 62 registratieformulieren gebruikt, waarop in een aantal gevallen meer
dan één object is beschreven.
De bebouwingstoename in de gemeente Onderbanken
heeft in de periode 1850-1940 hoofdzakelijk binnen
de reeds aanwezige structuren plaatsgevonden.

6.2.

Complexen
Aan de Kloosterlaan 48-90 te Schinveld bevindt zich
een woningcomplex met 22 eenheden, in 1927 gebouwd
door de Vereninging Ons Limburg voor de Woningvereniging Schinveld. In het gemeente-archief (Schinveld, no. 1342) bevindt zich een zeer fraaie overzichtstekening, waarop de geplande, maar nooit gerealiseerde uitbreidingen aangeduid zijn.

6.3.

Objecten
Daarnaast beschikt de gemeente Onderbanken over de
nodige objecten die de aandacht verdienen. Ter illustratie een alfabetisch overzicht op straatnaam.
Aan de Brunssummerstraat 36 te Schinveld heeft de
drukkerij "è gendarme" het politiebureautje uit het
begin van de twintigste eeuw in gebruik genomen. De
architectuur bevat eclectische elementen.
Zeer belangrijk is de R.K.-kerk St.Lambertus aan de
Dorpsstraat 114 te Bingelrade. Deze kerk werd in
1935 gebouwd door arch. E. Schoenmaekers te Sittard.
In zijn ontwerp zijn zowel neo-gothische als zakelijk expressionisitische elementen terug te vinden.
Behalve een opmerkelijke baksteenkleur valt de kerk
op door de fraaie, trapsgewijze opbouw van de toren
en de markante situering in het landschap. Bij de
kerk hoort een pastorie in dezelfde trant.
Ook fraai is de H. Gertrudiskerk aan de Dorpsstraat
34 te Jabeek. Dit neo-gothische ontwerp van P.J.H.
Cuypers uit 1859 is reeds op de rijksmonumentenlijst
geplaatst.
Terug naar de Dorpsstraat te Bingelrade. Op nr. 151
werd in 1853 een gesloten hoeve gebouwd. Tegenover
nr. 7 bevindt zich de R.K.-begraafplaats die een
negentiende eeuwse toegangspoort heeft. Op de begraafplaats bevinden zich 23 rijksbeschermde grafstenen. Ruim tachtig jonger is het vrijstaande landhuis op nr. 92, in 1935 ontworpen door A.J. Jeurissen te Merkelbeek in opdracht van dhr. Bemelmans.
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Aan de Eindstraat te Bingelrade bevindt zich op nr.
18 een opvallend geornamenteerd vrijstaand woonhuis
uit het begin van de 20e eeuw; op nr. 19 een monumentale gesloten hoeve uit 1856 met een inrijpoort
in de afgeschuinde straatgevel. Aan de Eindstraat 18
te Schinveld bouwde architect Joosten uit Maastricht
in 1935 een vrijstaande villa voor P.Adams. Bij
Eindstraat 19, 21, 23, 25 gaat het om twee identieke
objecten uit het laatste kwart van de negentiende
eeuw. Het vrijstaande woonhuis op nr. 59 liet M.
Ramakers in 1933 door A.J. Jeurissen uit Merkelbeek
ontwerpen.
Etzenrade 4 te Jabeek is een fraaie hoeve uit 1870,
die in 1915 haar gesloten aanzien kreeg door de bouw
van een nieuw schuurgedeelte. Aan de Jabeekerstraat
17,19 te Schinveld staan twee halfvrij staande woonhuizen uit het vierde decennium van de 20e eeuw.
De befaamde architect Jos. Wielders uit Sittard
bouwde in 1928 voor J. Meertens een vrijstaand herenhuis aan de Kerkstraat 2 te Schinveld. H. Gerards
te Brunssum bouwde in 1935 het woonhuis van Mej.
Herings aan de Kloosterlaan 40. Deze laan ontleent
haar naam aan het klooster - met school - van de
Zusters Franciscanessen uit 1919. Dit werk van
architect Josef Seelen sr. te Heerlen doet thans
dienst als gemeenschapshuis en school, onder de
huisnummers 6 en 7a.
Dhr. L. Soons liet in 1916 aan de Mgr. Mannensstraat
10 een huis bouwen waarin stijlkenmerken van de neorenaissance verwerkt zijn. De naam van architect
Jos. Wielders is eveneens verbonden aan de opmerkelijke basisschool "Op de Berg" uit 1932 aan de
Schoolstraat 19 en het voormalige patronaat aan de
Kan, van Nuvsstraat 1 uit 1933.
Het eclectische pand Ter Hallen 5 uit 1869 heeft
oorspronkelijk gefungeerd als onderkomen voor de
Stoombierbrouwerij Cambrinus van G. Thissen. Een
voorgevelplaquette met Bacchus-reliëf en de initialen "G.T." herinneren hieraan.
De R.K.-kerk te Schinveld is gewijd aan de H. Eligius en ligt aan het Wilhelminaplein 1. Deze kerk
bestaat uit een vijftiende eeuwse toren, waaromheen
in 1887 een neo-gothische kerk werd gebouwd. Het
geheel, inclusief het orgel en diverse andere interieurelementen, staan op de rijksmonumentenlijst. De
bijbehorende pastorie op nr. 2 werd eveneens in de
tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd en is
herkenbaar aan de eclectische architectuurinvloeden.
De neo-gothische kerk van de H.Clemens te Merkelbeek
werd in 1870 aan de Wilmenweq 1 en is inmiddels
rijksbeschermd. Daarnaast, op nr. la, ligt het Carmelietenklooster, dat in 1925-26 voor de Staatsmijn
Hendrik gedeeltelijk ingericht werd als gezellenhuis, waarvoor de diverse bouwkundige ingrepen nodig
waren.
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6.4.

Bouwstijlen en architecten
De bebouwingsuitbreiding in de kernen van de gemeente Onderbanken heeft tussen 1850-1940 bouwkunst in
overwegend traditioneel-ambachtelijke (19e eeuws) of
traditionele stijl (20e eeuws) opgeleverd. Op 49 van
de 62 registratieformulieren komt deze stijltoekenning voor. Daarna volgen de neo-gothiek en de vermenging van traditionalisme met neo-renaissance, elk
met 3 vermeldingen. Een vermenging van traditionalisme met eclecticisme of zakelijk expressionisme
met neo-gothische stijlelementen is 2 maal aangetroffen; eclecticisme, functionalisme en traditionalisme met invloeden van functionalisme komen elk 1
keer voor.
Een onderzoek in het bouwvergunningenarchief heeft
het mogelijk gemaakt om de architect van een aantal
panden te achterhalen en de bouwdatum te preciseren.
In het MlP-bestand bevinden zich, voor zover op dit
moment bekend, 4 ontwerpen van A.J. Jeurissen uit
Merkelbeek; 3 van Jos. Wielders uit Sittard (waaronder ook de meubilairtekeningen van de basisschool
"Op de Berg") en 3 van J.R. Smeets te Merkelbeek. De
naam L. Gooyen behoort bij 2 registraties, evenals
de naam van E. Schoenmaekers uit Sittard. P.J.H.
Cuypers, J.H.K. van de Camp, L. Willems te Brunssum,
Jos. Seelen sr. te Heerlen, H. Gerards uit Brunssum,
Technisch Bureau Ons Limburg te Heerlen, G. Hoogendijk, J.H. Arets te Doenrade, L. Fiddelers uit Amstenrade en Jos. Joosten uit Maastricht elk 1 keer.
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Kaartmateriaal
Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und von
Müffling 1803-1820
nr. 65 Gangelt
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der gemeente Bingelrade,
der gemeente Jabeek,
der gemeente Merkelbeek,
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Afbeeldingen bij de gemeentebeschrijving Onderbanken
I

De huidige gemeente Onderbanken

Ha
Ilb

De gemeente Onderbanken begin 19e eeuw, westelijk
deel
idem, oostelijk deel

IIIa
Illb
IIIc
Illd

De
De
De
De

IVa
IVb

De gemeente Onderbanken in 1935, westelijk deel
idem, oostelijk deel

gemeente
gemeente
gemeente
gemeente

Jabeek in 1869
Bingelrade ca. 1866
Merkelbeek 1867
Schinveld 1866
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