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INLEIDING 

Het landschap van Limburg wordt grotendeel bepaald door zijn geomorfologische basis. Ais er een benoeming is van 

de streek dan heeft men het hierover. Kort omschreven is het een samenstel van hooggelegen plateau-achtige resten 

van Maasterassen, laaggelegen dalen en tussenliggende dalwanden. Er zijn vier hoofdkrachten die hier op inwerken. Er 

is sprake van een 

verticale bodembeweging 

rivieractiviteit (sedimentatie/erosie) 

klimaatsverandering 

het gesteente/substraat 

Ais sinds de mensheid dit gebied binnen trok is hier gegraven. Vanaf 5000 jaar wordt op grote schaal vuursteen gewonnen 

doormiddel van mijnbouw. Ooor de hele bewogen geologische geschiedenis, is hier een veelhuid aan nuttige materialen 

in de bodem te vinden, verschillende soorten kalksteen steenkool zand grind Mioceenzand bruinkool loss om er enkel 

te noemen. 

Was eerst voomamelijk de hier zeer veel voorkomende vuursteen een belangrijke bron van handel. Mergel werd dat later 

voor de bouwstenen. E nu voor de cementindustrie. Pas vanaf eind 1ge eeuw wordt er intensieve dagbouw. 

Een dagbouwmijn ligt aan de rand van een heuvel. Oat heeft voor een groot deel te maken met dat deze mijnen onzichtbaar 

dienen te zijn, de rand de makkelijkste toegang tot de mijn verzorgt en de geologische ontstaansgeschiedenis van de 

rand. Binnen worden delen die al zijn afgegraven voor de natuur achtergelaten, dit levert microlandschappen die als 

"stepping stones" dienen voor de natuur. Binnen zie je een stukje Jura, noord Atlantische kalkrotsen , moerrassen en 

misschien zelfs een stukje mars, de horizon torent hoog boven jezelf uit en dat geeft in het totaal een vervreemdend 

effect. 

Oit zijn unieke stukjes landschap hoewel de natuurbeweging veelal vecht tegen de aanleg van deze dagbouw, vormt zij 

een fantastische aanvulling op het huidige, voor hetzelfde geld had hier een stuk akkerland gelegen waarvan afgevraagd 

kan worden of dat waardevoller is. Ondertussen huizen in deze groeves zeer bedreigde diersoorten, die aileen al vanwege 

hun naam de plaats exotisch maken zoals de vroedmeesterpad de oehoe zwarte roodstaarten, geelbuikvuurpad 

blauwvleugelsprinkhaan luzernevlinders zuidelijke keizerlibel. 

Oit is geen plaats om te herstellen, of om er een stortplaats van te maken, hier dient geen hek omheen, 

Belangrijk is dat erosie en toegestane factoren zijn dit moet een risicovolle oase zijn, een plaats die verandert in zakt en 

iets nieuws maakt een cultureel monument voor tijden dat mens nog geen vormer was maar de zee de maas en het ijs. 
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Een plaats waar dingen anders zijn. Eens soort spirituele ervaring. 

Oit dient niet beplant bebouwd of verzorgd te worden. Maar een plaats om te beleven een sensatie te articuleren te 

spelen. Groeves zijn een gegeven. 

Door de groeve te zien als een uniek evenement in het landschap, kan hierin ook een speciaal programma ontwikkeld 

worden; Het gaat daarbij niet zozeer om de groeve vol te bouwen maar door enkele ingrepen als een vorm of uniek 

I waardevollandschap te vervolmaken, dus "hoe kan ik het landschap maken?". 



DE GEOLOGISCHE ONDERGROND 

Zuid-Limburg behoort tot de uitlopers van Ardennen en Eifel, oude gebergten die zijn afgevlakt tot een schiervlakte 

met diep ingesneden dalen. Er liggen hler veel geologische interessante streken. Uit vrijwel aile geologische tijdperken 

zijn afzettingen te bestuderen. Cambrische kwartsieten kom je tegen op de Hoge Venen tussen Eupen en Malmedy. 

Gesteenten behorende tot het Devoon en Onder-Carboon zijn ontsloten tussen Aken en Vise. Schalies en zandstenen 

van het Boven-Carboon dagzomen in het Geuldal bij Epen. Gesteenten uit Krijt en Tertiair zijn op talrijke plaatsen te 

bestuderen in nederlands limburg en belgische limburg. In de Eifel bevinden zich een groot aantal vulkanen uit het Tertiair 

en Kwartair. De ertsgebieden, in de omgeving van Moresnet en Aken, waren eeuwen- lang belangrijke leveranciers van 

zink- en loodertsen en ook daarvan zijn de sporen nog niet uitgewist. 

De Maas en haar zijrivieren hebben diepe dalen in het landschap uitgeslepen waarin de oude gesteenten uit Devoon, 

Carboon en Krijt op talrijke plaatsen te zien zijn. Het gebied tussen Vise en Vaals vormt het overgangsgebied tussen de 

Laat-Tertiaire schiervlakte van de Ardennen en het terrassenlandschap van zuid limburg. Op de plateau's van Margraten, 

Schimmert en het Kempisch Plateau vindt men typische terrassenlandschappen. De plateau's van Schimmert en 

Margraten zijn bedekt met een dik pakket vruchtbare loss en daardoor uitermate geschikt als landbouwgrond. Het 

Kempisch Plateau en de Brunssummerheide zijn heidegebieden, deels bedekt met grind, dek- en stuifzand. Het 

hooggelegen gebied rond Ubachsberg vormt een erosierest van de Laat-Tertiaire schiervlakte, bedekt met Tertiair zand 

en grind. Het gebied tussen Vise en Vaals behoort tot de noordelijke uitloper van de Ardennen schiervlakte en is bedekt 

met een vaak dikke laag verweringsprodukten (vuursteeneluvium) van het Krijt. 

Door de grote verscheidenheid in de geologische opbouw is het gebied bijzonder rijk aan delfstoffen. AI in de prehistorie 

is de mens begonnen met het delven van nuttige stoffen zoals vuurstenen voor het vervaardigen van werktuigen. Het 

gebruik van zachte kalkstenen uit het Krijt en de kalkrijke loss uit het Kwartair vonden al snel toepassing als landbouwkalk 

voor het mergelen van akkers en weilanden. Ook het gebruik van klei voor het vervaardigen van aardewerk gaat terug tot 

aan het begin van de Steentijd. Met de komst van de Romeinen werden vrijwel aile delfstoffen aangesproken en gebruikt. 

In de loop der eeuwen nam niet aileen het locale gebruik toe, maar ontstond er ook een uitgebreide handel in delfstoffen 

en de hieruit vervaardigde producten. 
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OVERLAPPINGEN VAN GEOLOGISCHE FRAGMENTEN 

124 1125 
fragment en van geologlsche lagen geslapeld > I 





! 
cambrium boven devoon onder caIbocn 

forma lie van rupel fo(malie van veldhoven forma lie van heksenberg en breda 
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boven carboon tnas forma tle van aken 

Immatie van houlhem formatie van maasmechelen fOfmat!e van tongeren 

KJezelooliel Formatie loss en zand cambrium 



rel ief 50 meterlqrren 
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MAASTERRASSEN 

Het typische golven van de plateaus en de markante randen die hierin te vinden ziJn , zijn een gevolg van het plotseling ~ 
opschuiven van de maas richting het westen. Oit kwam door het zakken en stijgen van het zeespiegel als gevolg van de 

ijstijden. Aangezien er 26 ijstijden ziJn geweest, zijn er 26 van deze terassen in het landschap te herkennen Door erosie, 

en door en zand en Ibss-opstuivingen ziJn deze wat uitgevlakt maar nog altiJd zeer herkenbaar in het landschap, onder 

de heuvels liggen grindkoffers afgezet door de maas. Oit is een reden waarom hier zoveel groeves zijn. 
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GESCHIEDNIS IN KAARTEN 

kuiperskaart 1840 

topkaart 1 937 

huidige tijd 
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GEOMORFOLOGISCHE BASIS 

Deze beek heeft geen naam, iedereen noemt hem de beek. Hij ontspringt aan de bovenrand van het plateau en ligt 

ter plaatse van de monding in de geleenbeek ongeveer 90 meter lager als de plateaurand. De beek mondt uit in de 

geleenbeek wat het hoofdstelsel is van dit beekdal. De geleenbeek heeft over de hele loop, geen steile wanden. Behalve 

op deze plaats waar zij zich tussen 2 plateau's invoegt. De beek kenmerkt zich door de vele stroompJes dwars op de 

hoofdstroom, langs deze stromen bouwde men de eerste dorpen. 
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Als we de oude kaart met de huidige vergeliJken dan zien we dat op de plaats van de boomgaarden, woonwijken zijn 

gekomen. Hierdoor zijn de lange smalle linten die een fijne permeabiliteit van het landschap in de lengte richting van 

de dalen toelieten geblokkeerd. We zien een behoorlijke toe name van de bebouwing, maar de grenzen van het lint zijn 

nauweliJks uitgebreid. 

156 1157 
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FOTOCOLLAGE DOORSNEDES OVER HET LAND 
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oorspronkeliJke groepsdorp forma ties 

steile heuvelflanken 

groeves 

Ontgravingen Spaubeek Nuth 

1. Zand- en kiezelgroeve. Nog In bedrijf. Afgesloten. Nu voor een deel overgelaten aan natuur. 

2. Klei- zand- en kiezelgroeve. Nog in bedrijf. Afgesloten. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt 

om schone-, en licht verontreinigde grond Ie deponeren 

3. Zand- en kiezelgroeve. Nog in bedrijf. Afgeslolen . Voor een deel stort. 

4. Zilverzand- en kiezelgroeve . Nog in bedriJf. Vrijgekomen ruimte aangevuld door bedrijventerrein. 





DE GROEVE 

De groeve Spaubeek 

De groeve ligt op de grens van het open, grootschalig dee I van het plateau van Schimmert en de steile helling waarop 

het Spaubekerbos gelegen is. De groeve is ca. 20 ha groot en ontstond door de winning van klei, mioceen zand, stol 

en grind. De ontgronding werd in 1965 begonnen en is nu op een klein deel na voltooid. In een deel van de groeve ziJn 

in de jaren '80 van de vorige eeuw verwerkingsresten van de papierfabricage (papierslib) gestort, in totaal ongeveer 

150.000 m3. Dit papierslib ligt verspreid over een oppervlakte van ca. 4 ha in een laag van ca. 13 meter dik. Het slib is 

vanaf de rand van de berging gestort en langs de helling naar beneden gestroomd . In het verleden was het duideliJk 

herkenbaar als een grijsgroene massa, maar in de laatste 10 Jaar is de plek begroeid met bomen en is er van buiten de 

groeve niets meer te zien van het slib. Dit slib is het grootste knelpunt bij de afwerking en herinrichting van de groeve. 

Essent stelde voor de groeve op te vullen met licht-vervuilde grand. Ais belangrijkste argument voerde Essent aan dat 

het papierslib niet stabiel en dus erg onveilig was. Ais oplossing kwam Essent met het plan het slib te mengen met een 

grote hoeveelheid grand. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat het papierslib helemaal niet vervuilend is 

en dat het zich gedraagt als veengrond , wat zou betekenen, dat je erin kunt wegzakken. 

De groeve is een vreemd element in het landschap, een bijzonderheid . Binnen is een vreemd landschap wat vreemd 

wild en soms ook gevaarlijk kan zijn . Mijn bedoeling voor deze groeve is ze op te nemen als een open bare ruimte , een 

ruimte waar gespeeld mag worden als een plein voor de mensen, waar de mogeJijkheden niet zijn voorgedicteerd, als 

een evenement , waar dingen bijelkaar komen, die je niet had verwacht. 

1861187 
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DE ROUTE 
In deze groeve zijn drie fragmenten van wegen te vinden die geen connectie met elkaar maken. Alledrie zijn ze van een 

andere tijd, en als resten liggen ze er nog. Op de onderstaande kaarten van links naar rechts: een oude weg aan de 

rand van het plateau, deze is nog steeds op een aantal plaatsen zichtbaar (ook te zien op de kuipers kaart) . De tweede I 

weg is de in onbruik geraakte afvoerroute van de groeve via de holle weg . Deze is sinds een Jaar in onbruik omdat er 

geen verdere afgravingsvergunning meer is. En helemaal rechts loopt het pieterpad, een bekende wandel route van 

pieterburen naar de st. pietersberg in maastricht, de populairste wandelroute van nederland. Maken we connecties I 
tussen deze fragmenten dan ontstaat er een nieuwe 'loop" aan deze wordt toegevoegd aan de huidige netwerken. 

Deze verbinding brengt verschillende werelden bij elkaar : verschillende tijdvakken , met verschillende bezoekers en I 
verschillende schaalniveaus 

. {
I . /" 

" . 
. -.--...- ......... ,..... 
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BASISMODULE 

De vormen ziJn aliemaal opgebouwd uit een basisvolume, dit om een rationeel kader, en dus een meetinstrument mee 

geven. 

De verandering , opening of veNorming van het basismodule geeft de aandacht een richting . 

192 I 193 





DE POORT 

De poort is een schuilhut , het maakt de groeve in zijn vorm at, en kondigt hem aan. 

Binnen is een bank en ziJn er toilet mogelijkheden voor de vele bezoekers die hier langskomen. Het beaccentueert de 

route die vanat hier aanvangt als een poort. Door de poort zullen subtiele clous zoals een traPJe, of bankje bij een uitzicht , 

je verder leiden door de groeve. 
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1 . woning boswachter / beheerder 

2. presentatie ruimte 

3. toiletten 

4. garderobe 

5. verbindingsroute 

6. mogelijkheden voor het houden van tentoonstellingen door 

verenigingen landleven/ IVN / geologische kring/ etc. 

7. bar /campingwinkeltje 

8. panorama 

9. cafe / kleine restauratie / feestzaal. 

DE MACHINE 

Dit is de machine die het extreme van dit landschap 

articuleert, als een vreemd schip geland op de heuvelrand 

van dit eeuwenoude hellingbos, wordt hier de verbinding 

gelegd tussen de elementen. Het bos met de groeve, de 

groeve met het plateau, de rand met het dal, het wijdse 

met het claustrofobische. De trap die de "loop" afmaakt 

gaat buitenom, zodat hij altijd in gebruik kan blijven, zelfs 

als het bezoekerscentrum sluit. De trap daalt af via een 

luik onder het element. Eerst kijk je boven de rand dan 

daal je even tussen de randen van groeve in , om er weer 

bovenuit te komen. Binnenin het bezoekerscentrum zijn er 

verenigingsruimtes, een bar en een panorama te vinden . 

De woning van de bos- en groevewachter, houdt als 

contragewicht het element in balans. 
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MEUBEL 

Dit is het bezitbare meubel, op de schaal van de groeve levert het aanzetten tot een gebruik ervan. Het is een meubel 

om op te zitten of om er 's avonds op te barbecueen. Men kan er een opluchtvoorstelling op geven Het levert ook de 

voorzieningen voor de kampeerders die's nacht onder de koepel van de hemel, door de groeveranden gearticuleerd, 

kunnen overnachten. 
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