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De Tranchotkaart van rond 1810 geeft ons de eerste concrete informatie hoe het dorp er uit 
zag. De 'verzamelingskaart' uit 1829, die gemaakt is naar aanleiding van de kadastrale 
metingen na de Franse Tijd, laat zien dat de Tranchotkaart tot op detailniveau accuraat is. 
De kaart anno 2000 laat zien dat er sinds 1810 alleen aan de rechterkant van de straten die 
in 1743/1744 samen de 'Dorpstrad' vormden, nieuwe straten zijn bijgekomen. Hieronder zijn 
deze drie kaarten bij elkaar gezet (links de Tranchotkaart, rechts de kaart uit 2000 
daaronder de het betreffende detail van de verzamelingskaart uit 1829). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verzamelingskaart geeft enkel een globale aanduiding van de gebouwen. De 
minuutkaarten (die gebruikt zullen worden bij de beschirjvingen van de huisplaatsen) zijn 
veel preciezer. De bebouwing in egaal rode kleur is later zijn toegevoegd. Daardoor geeft 
de kaart  eerder de toestand van 1860 dan 1829 weer.  
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Het dorp telt tegenwoordig zo'n 500 huizen en iets meer dan 1.200 inwoners. In 1743/1744 
ging het zoals al vermeld om 37 huisplaatsen, met daarop 40 zelfstandige woonhuizen. 
Zoals bij veel dorpen in het lössgebied van Zuid-Limburg, was er sprake van lintbebouwing 
met hier en daar gaten. Aan te nemen is dat de meeste huizen in 1743/1744 net als op de 
Tranchotkaart en de minuutplans te zien is, direct aan de straat grensden en dat ze aan de 
achterkant de dorpshaag liep (die bij de huisplaats werd gerekend, want bij vrijwel elk huis 
wordt vermeld dat het aan een 'den votpaat' grensde). Een deel van de haag bestaat nu 
nog. Volgens het OAT hadden de hoeven binnen de dorpshaag vrijwel allemaal een 
boomgaard en een tuin. In de boomgaard moet vooral kleinvee (varkens, geiten, ganzen en 
kippen) gescharreld hebben.1 De dorpshaag moest verhinderen dat dit kleinvee zou 
ontsnappen. Bovendien bood hij bescherming tegen zowel menselijke als dierlijke 
indringers. Tegen georganiseerde legers moet hij weinig bescherming hebben geboden, 
maar mogelijk heeft hij benden als de Bokkenrijders voldoende afgeschrikt. Er is in elk 
geval geen enkele overval bekend. Wel is in 1742 de hoeve 'De Beukenboom' door een 
bende Bokkenrijders overvallen, maar die lag een dikke 500 meter buiten het dorp, op het 
grondgebied van Nieuwstadt. Dat bij veld 97c uit het 'Meetboek van Guttecoven' een 
"Bökebomer valderen" vermeld wordt, duidt er op dat net als in anderee plaatsen de wegen 
en paden die de dorpshaag doorsneden voorzien waren van een klaphek.2 
 
Waarschijnlijk telde het dorp in 1743/1744 nog nauwelijks stenen huizen, maar die waren er 
wel. In het voorwoord is al vermeld dat er in 1926 in het dorp een boerderij lag met "aan den 
baksteenen gevel het ankerjaartal 1719". De echte overgang van vakwerk naar steen vond 
pas in de 19e eeuw plaats. Dat is af te lezen uit de beroepen. In de belastinglijst van 1783 
komt wel een strodekker en een timmerman voor, maar geen metselaar. Dat beroep 
verschijnt pas na de Franse Tijd. De gevels van 
Portlandcement dateren pas uit de laatste helft van 
de 19e eeuw, zoals de sluitsteen op de foto rechts 
laat zien. Het jaartal luidt 1868 en de initialen zijn 
die van [35.1.5.5] Gerardus Schmeitz (1827-1909) 
en zijn overleden echtgenote Maria Cornelia van 
den Bongard (1832-1860). 

De minuutkaarten laten zien dat 
Guttecoven in 1829 maar een tiental 
grotere boerderijen telde. Een van de 
meest opmerkelijke gebouwen was het 
geboortehuis van Wilhelmus Jacobus 
Krijns, pastoor/deken te Meerssen (en 
enig kind van [14B.2.1.1.2] Jacob 
Herman Krijns). Rechts is een foto van 
dit inmiddels afgebroken pand (perceel 
849 op de minuutkaart) te zien. Deze foto 
dateert uit begin zestiger jaren. Het was 
een van de weinige huizen die niet direct aan de straat grensden. Het heeft bovendien twee 
                                                 
1
  Voor een uitgebreidere beschrijving van hoe een dorp in de lössstreek er uit kan hebben gezien, zie 

Jansen, J.C.G.M.,' Landbouw rond Oirsbeek omstreeks 1800', in 'Studies over de sociaal-economische 
geschiedenis van Limburg', XXXVII-1992, pag. 13-16.  

2
 De oudste vermelding van zo'n klaphek is te vinden in het overzicht van de landerijen van de kerkfabriek 

van Guttecoven uit 1559. Daar staat vermeld 'kleine hoeve van Jenn Huyben gelegen aan Falderen'. Het is 
onbekend waar deze hoeve lag. Zie A.P.J. Jacobs e.a., 1991 a.w., pag. 18. 
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verdiepingen, terwijl de meeste boederijen maar één verdieping telden en 'onder het dak' 
geslapen werd. Verder is duidelijk te zien het een kelder heeft (met onder het rechtse raam 
een keldergat). 

Terwijl de straten in het dorp (de tegenwoordige Dorpsstraat, de Kerkstraat, de Wijnranken-
straat en de Veersestraat) in 1743/1744 nog geen eigen naam hadden, had een aantal 
straten buiten het dorp wel al een eigen naam. Het verlengde van wat nu de Dorpsstraat is, 
heette de Veestraat en het verlengde van wat nu de Veersestraat is, heette de Weeser-
straat. Het verlengde van wat nu de Kerkstraat is, splitste zich in de Limbricherweg (zonder 
't' geschreven) en een weg die zich weer splitste in de Sitterderweg en de Einighauserweg. 
Wat nu de Beukeboomsweg is, was toen een veldweg (de Buckeboomsweg). Verder was er 
nog de Eppekoterweg en het Bospat (beide ten westen van de tegenwoordige Dorpsstraat; 
de eerste ging volgens het meetboek over in een voetpad) en ten zuiden van het dorp de 
Beverweg, de Maesweg, de Rotgensweeg/Rothswegsken en de Mertsweeg. 
 
De Weeserstraat moet de naamgever van de Vers(s)estraat uit 1840/1850 zijn. Pas later is 
daar Veersestraat van gemaakt. Mogelijk ontleende de Weeserstraat zijn naam aan het 
stuk bos bij de bronnen van de Gete. In het schepenboek van Born is namelijk een aan-
tekening te vinden dat op 29-1-1420 "Arnold Coenen, zoon van Bachoven ten overstaan 
van de schepenen van Born een stuk akker gelegen tussen de kapittelgoederen van Sittard 
en de Wersaerbrücke, groot 3,5 bunder (= bijna 3 ha), in erfpacht neemt van kanunnik 
Jacob Mees, zoon van Jaebeke".3 Met 'de brücke' moet niet een brug, maar een broek 
(moeras) bedoeld zijn. De naam 'Wersaer' zou van 'werse' kunnen komen. Dat is een 
oudduitse term voor wegedoorn (een struik die het goed op vochtige lössgrond doet en in 
bosranden voorkomt).4 Dat een botanische naam aan een veld wordt gegeven is niet 
uitzonderlijk. In het verlengde van het onderste deel van de Veersestraat ligt de 
Eppekoterweg. 'Eppe' is een oud woord voor boterbloem (een plant die ook veel op natte 
lössgrond voorkomt; 'kot' komt mogelijk van een oud woord voor 'kwaad', want de 
boterbloem is giftig). In een verpachtingsregister van de familie Van Hatzfeldt uit 1787 wordt 
de Weserstraat de Weersstrass genoemd. Ook wordt daarin een veld op "das Weers" 
vermeld en van een veld aan de Bruckerweg dat daar in de buurt moet liggen. 
 
Uit de akte van ruiling (waarbij Alexander I van Drimborn het land in het Grasbroek in bezit 
kreeg) blijkt dat dit Beckerbroich grensde aan een stuk veld dat 'der Winckel' (= 'de bocht') 
genoemd werd. De namen 'Beckerbroich' en 'Winckel' worden genoemd in de brief van de 
hertog van Gulik uit 1581, waarin hij Alexander van Drimborn toestemming geeft tot het 
bouwen van kasteel Grasbroek.5 Hiermee kan het stuk hoger gelegen land bedoeld zijn dat 
aan de zijde van waar nu kasteel Grasbroek ligt in een hoekvorm scherp afliep naar het 
noord- en zuidoosten. F.TH.W. Smeets denkt dat 'der Winkel' een veel groter gebied 
omvatte getuige zijn opmerking dat de heden nog bekende veldnaam Peutewinkel aan deze 
Winkel herinnert.6 Mogelijk heeft Peute echter iets met 'klein' te maken (denk aan peuteren 
= aan iets kleins krabben en 'poet' dat een dialectwoord voor een klein kind is). De Winckel 
bij Grasbroek kan de grote Winckel zijn. Hiernaast is op de Tranchotkaart ingetekend welke 
                                                 
3
 'Verslagen omtrent 's rijks oude Archieven' deel XXVIII, 's-Gravenhage, 1905, pag. 575, akte 156; te 

raadplegen via https://archive.org/stream/verslagenomtren00rijkgoog/verslagenomtren00rijkgoog_ 
djvu.txt; zie ook R. Janssen e.a., 1978 a.w. pag. 80. 

4
 http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB (zoeken op werse). 

5
 Voor deze brief zie R. Janssen e.a., 'Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden', Born, 1978, 

pag. 125/126. 
6
 Zie F.TH.W. Smeets, 'Kasteel Grasbroek en het Graetbroek' in het HJLZ, 1980, pag. 17. 
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gebieden hierboven bedoeld zijn (T = terres 
labourables = akkerland; B = Bois = bos; Br = 
Bruyères = heide7). Merk op dat niet van een 
moeras (M = Marais) werd gesproken. Mogelijk 
was het gebied te beperkt van omvang om het 
gebruik van die term te rechtvaardigen.  
 
Rondom het dorp lagen de velden, waar vooral 
akkerbouw werd bedreven. De lössgrond zorgde 
- zelfs matig bemest - voor rijke oogsten. Er werd 
van oudsher vooral graan (met name rogge en 
tarwe) geteeld. Net als elders zal ook te 
Guttecoven in de 18e eeuw de productiviteit van de landbouw flink verbeterd zijn. Bij onder 
andere J.C.G.M. Jansen is te lezen dat dit kwam door technologische vernieuwingen als de 
invoering van een nieuw soort ploeg en door de vervanging van het drieslagstelsel (waarbij 
na één jaar teelt van zomergraan en één jaar teelt van wintergraan het land één jaar braak 
kwam te liggen om de vruchtbaarheid te herstellen) door vruchtwisselingstelsels, waarbij in 
het eerdere braakjaar voedergewassen werden geteeld, zoals knolgewassen, klaver, lupine 
en spurrie.8 Vooral de teelt van klaver had grote gevolgen. J. Bieleman schrijft hierover: 
"Een belangrijk onderdeel van de technologische vernieuwingen in de Europese landbouw 
die zich in de 18e eeuw een plaats verwierven, was de introductie en verbreiding van de 
klaverbouw. In feite gaf deze innovatie op het punt van de nutriëntenproblematiek de 
landbouwkundige productie een geheel nieuw elan [...] De teelt van klaver als een 
hoogwaardig veevoeder en grasvervanger maakte in de eerste plaats een uitbreiding van 
de veestapel mogelijk, daar waar dat eerder onmogelijk zou zijn geweest. Dit betekende 
natuurlijk meer en betere mest. Maar ook anderszins bracht de klaverbouwmethode een 
wezenlijke verbetering in: de nutriënten-, c.q. de stikstof-voorziening in de akkerbouw."9 
Normaal gesproken zou door de hogere productie de graanprijs moeten dalen, maar door 
de sterk gestegen vraag naar granen vanuit de Franstalige gebieden in België en Noord-
Frankrijk (waar de bevolking sneller steeg dan de landbouwproductie) ging die regel niet op. 
In combinatie met het gespaard blijven voor oorlogsgeweld en de mede daardoor 
gelijkblijvende belastingdruk, moet de toegenomen landbouwproductiviteit en de stijging van 
de graanprijzen tot een toename van de welvaart in Guttecoven hebben geleid. 
 
Waar de velden grensden aan woeste gronden lag nog een haag, de landweer genaamd. 
Deze was bedoeld om de gewassen te beschermen tegen rondlopend vee en wild. De 
inwoners van Guttecoven hadden het medegebruiksrecht op de Graethei, hetgeen inhield 
dat ze daar hun vee vrij konden laten weiden, plaggen konden steken en hout konden 
sprokkelen. Na de oogst mocht het vee ook vrij weiden op de velden. Een veldbode (in 
1743/1744 was dat Johannes Salden) moest ervoor zorgen dat men zich aan de regels 
voor het weiden van vee hield. Doordat het vee op de Graethei kon worden geweid, was er 
weinig behoefte aan weiland. De weiden die er waren lagen binnen de dorpshaag of in 
gebieden die te nat waren voor landbouw. 

                                                 
7
  Gelet op het feit dat de broekgronden te noorden van Guttecoven ook met Br worden aangeduid, kan 

men zich afvragen of met Br niet broussailles bedoeld is. Dit bekent kreupelbos/struikgewas. 
8
  In J.F.R. Philips e.a., 'Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914'. Assen, 1965, pag. 6-7. 

9
 Jan Bieleman, 'Landbouw en milieu. Een eeuwig spanningsveld?' in 'De relatie tussen economie en 

ecologie gisteren, vandaag en morgen, Jaarboek Ecologische Geschiedenis' onder redactie van Geert 
Castryck en Michiel, Gent, 1998, pag. 25. 
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Op de Tranchotkaart hiernaast 
is te zien dat ten zuiden van 
het dorp, tegen de Graethei 
aan, een omhaagd perceel lag. 
Volgens het minuutplan in 
1840 werd dit perceel 'aen het 
driesken' genoemd. Dat kan 
erop duiden dat er vroeger een 
'grotere' dries in het dorp heeft 
gelegen. Doorgaans wordt met 
een dries een weide midden in 
het dorp bedoeld, waar 's 
nachts of bij onraad het vee 
kon worden gestald. Het dorp 
Holtum heeft in elk geval zo'n 
dries gehad, getuige de benaming 'Grote Dries' die op het minuutplan uit 1840 ten noorden 
en ten zuiden van de grote open plek direct ten westen van het huis Holtum te vinden is. In  

Guttecoven komt de met een rode cirkel aangegeven open driehoek midden in het dorp het  
meest in aanmerking om een dries te zijn geweest.10 Volgens de OAT-gegevens ging het 
om een open gedeelte van ongeveer een 1,5 ha. Dat is ongeveer de helft van de 
oppervlakte van de bij de Kerk te Holtum gelegen 'Kleine Dries', maar Guttecoven was dan 
ook kleiner dan Holtum. J. Renes stelt dat in Zuid-Limburg de meeste dorpen met 
driesachtige pleintjes op plateaus liggen die in de 10e-13e eeuw zijn gekoloniseerd.11 
Guttecoven zou zo'n vroeg driesdorp kunnen zijn. Toch moet gelet op de aanwezigheid van 
de abschnittsmotte niet uitgesloten worden dat het dorp ouder is. 
 
Op basis van het door Peter Schulpen voorgestelde verloop van de Eekerweg door 
Guttecoven, zou men verwachten dat de Wijnrankenstraat en het bovendeel van de 
Veersestraat het oudste deel van het dorp vormen. Kijkt men naar de perceelsgrootte, dan 
lijkt het middenstuk van de tegenwoordige Dorpsstraat echter ouder te zijn (hetgeen ervoor 
pleit dat de Eekerweg - als deze door Guttecoven gelopen heeft - het traject van de 
vroegere Veestraat heeft gevolgd). Doordat Guttecoven een aantal keren geplunderd is en 
mogelijk meer dan één keer gebrandschat, kan de ligging van het dorp veranderd zijn. Met 
de aanleg van kelders in mergel of baksteen, zal de herbouw echter op dezelfde plek 
hebben plaatsgevonden (omdat de aanleg van zo'n kelder vanwege het gebruik van 
baksteen of mergel een flinke investering vereiste)12. Er is voor zover bekend echter nooit 
onderzoek gedaan naar oude kelders in Guttecoven, net zomin er onderzoek is gedaan 
naar mogelijke resten van een mogelijk 'vroonhoeve' op de hoek Dorpsstraat / Veersestraat 
en naar de motte bij het huidige kasteel Grasbroek. De mogelijkheden om via archeologisch 
onderzoek meer over het oudste verleden van Guttecoven te weten te komen, zijn dus nog 
niet uitgeput. 
                                                 
10

 H. P. M. Hillegers vermeldt in zijn ´Heerdgang in Zuidelijk Limburg: een vorm van extensieve beweiding in 
verleden, heden en toekomst´, Maastricht, 1993, op pag. 140 Guttekoven ook als één van de dorpen die 
op basis van de vorm mogelijk een veeverzamelplaats in het dorp hebben gehad. 

11
 J. Renes, 'Landschappen van Maas en Peel; geschiedenis, kenmerken en waarden van het cultuur-

landschap van Noord- en Midden-Limburg.' Wageningen, DLO-Staring Centrum. Rapport 192.2, pag. 176 
12

 In steden blijken de eerste overwelfde kelders in de late Middeleeuwen te zijn gebouwd. Uiteraard 
hadden ook boeren behoefte aan een koele opslagplaats voor vlees, eieren, rapen, fruit, bier en eventuele 
melkproducten. Een simpele kuil zal ook op het platteland niet altijd hebben voldaan. 
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