Selzerbeek
(Senserbach)
Wandelend van bron tot monding
Een werkbezoek in de serie werkbezoeken die het bestuur van de
Stichting Natuurlijk Geuldal onderneemt om de rivieren en beken in
het Nationaal Landschap Zuid-Limburg te onderzoeken.
Eerder verschenen drie delen over het riviertje de Gulp.
Later verschijnen nog de Eijserbeek, de Mechelerbeek, de Worm, de
Geleenbeek (met zijbeken) en natuurlijk de Geul.

De Selzerbeek ontspringt in Duitsland tussen Aachen en Vaals op de westhelling van een uitloper van
het Ardennen-Eifelmassief op een hoogte van 250 meter tussen het Aachener Wald en de
Vaalserberg.
De bebouwde kom van Aachen ligt kortbij maar het lijkt erop dat de gemeente dit gebied
landschappelijk wil houden.

De oosthelling van de heuvelrug heeft haar afwatering richting riviertje de Worm en heeft meer
landbouw met overbemesting van dien.
De Worm, op zijn Duits Wurm, komt van het Keltische woord dat ‘warm’ betekent en dat komt door
een aantal bronnen waar warm water uit komt. De Elisenbrunnen in het centrum van Aachen is de
bekendste, maar aan de zuidkant van de stad zijn nog meer warmwaterbronnen. Dit riviertje wordt
in een verslag van een ander werkbezoek beschreven.

Een blik richting Vaals (NL) en Vaalserquartier(D) dat tegen elkaar is aangebouwd. In de verte is het
dal van de Geul zichtbaar.

Wandelaars krijgen informatie over het gebied. Zo te zien in goede handen.

Een insectenhotel is natuurlijk een interessant educatief object. Het toont aan wat insecten nodig
hebben om zich voort te planten. Uiteraard dienen insecten in de natuur deze gelegenheid te vinden
en dat kan door het ‘verrommelen’ van het landschap: laat omgevallen bomen liggen want oud hout
biedt deze mogelijkheden. Dit soort elementen opruimen is een verkeerde manier van natuurbeheer.

Verder richting bos vinden we een kwelgebied waar water uit de grond komt. Dit is één van de
plekken waar de Selzerbeek haar oorsprong vindt. Of het achterliggende land bespoten wordt is niet
duidelijk maar landbouw zou in dit gebied biologisch dienen te zijn.

Het water stroomt richting bebouwd gebied.

Bij forse regen zorgen de kleinschalige landschapselementen voor een geleidelijke afstroming. Het
grasland zou nog verruigd kunnen worden voor het beter vasthouden van regenwater.

In het bronnengebied zijn nog enkele prachtige historische gebouwen te vinden.

Smalle doorvoer van het water door de bebouwde kom van Vaalserquartier.

Met deze rioolpijp. Of dit nu bevordelijk is voor de kwaliteit van het water???

Na het verlaten van de bebouwde kom van Vaalserquartier komen we noordwaarts in een open
landschap met bosschages en grasland.

Hier ligt nog een oude boerenhoeve. We zijn nog steeds op Duits grondgebied, maar de bouwstijl
sluit aan bij hoeves zoals we ze in Zuid-Limburg kennen.

De hoeve heeft een slotgracht en ligt in een waterrijk gebied met kwelwater. Hiermee wordt de
bovenloop van de Selzerbeek gevoed.

Iets verderop ligt nog een vijver waar de Selzerbeek langs stroomt. Wel kun je zien dat het water van
de vijver door kwel gevoed wordt omdat het vijverwater uiteindelijk in de beek stroomt.

Dit soort dichte begroeiing helpt natuur uitstekend een snelle afstroming van water te remmen en te
reguleren. Het houdt ook water vast bij droogte.

Niet alleen aan de bebouwing, ook aan het landschap is te zien dat we in Nederland komen.
Dit type landbouw past niet in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg maar zorgt ook voor erosie en
houdt geen water vast bij hevige regenbuien.

De wandeling voert ons op Duits grondgebied naar boven richting Schneeberg waar we een uitzicht
krijgen over het Nederlandse Vaals met ervoor de Selzerbeek die de grens vormt.

Ook op Duits grondgebied zien we grote percelen waar water snel afgevoerd wordt richting
Selzerbeek met erosie en overstromingen tot gevolg.

Nadat de geallieerden in Normandië een geslaagde landing, weliswaar met zeer veel slachtoffers,
uitgevoerd hadden gingen de Duitsers verdedigingslinies aanleggen waarvan hier nog veel
overgebleven is.

Ondanks de vele bosschages valt het op dat de landbouw intensief en grootschalig is waardoor erosie
en snelle waterafvoer richting Selzerbeek plaatsvindt.

Een andere vorm van landbouw, kleinschalig, biologisch, kan de te snelle afstroom tijdens hevige
regenbuien doen verminderen waarbij ook nog eens de waterkwaliteit verbeterd kan worden.

De Mariakapel of Schneebergkapel ligt halverwege de helling tussen de bosjes.
(Die Marienkapelle am Südwesthang des Schneebergs, allgemein deshalb als Schneebergkapelle
bekannt, ist eine im Jahr 1963 der Mutter Gottes geweihte Votivkirche oberhalb des Senserbachs
nördlich von Vaals im Aachener Stadtteil Laurensberg. Sie wurde auf Veranlassung des Bauern
Wilhelm Maahsen (1900–1977) als Privatkapelle errichtet.)

Het is de begraafplaats van de familie Götzen.
Maar het is voor de wandelaar een plek om even te rusten.

De poort en het interieur zijn de moete waard om te bekijken.

Aan alles is gedacht……

Na deze vermakelijke stop wordt je niet vrolijker van het landschap. Grote akkers liggen te wachten
op de eerste heftige buien. Ook andere landschapsaantastingen zoals het huisjespark op de
Gulpenerberg rechtsboven op de foto laat zien dat het landschap zwaar aangetast wordt.

Slechts vlak langs de Selzerbeek is nog kleinschalige begroeiing zichtbaar.

Monumenten uit een tijd dat de belangen van landbouw en landschap niet tegenover elkaar
stonden.

Vlak langs de Selzerbeek wordt het landschap wel beschermd door de Provinciale regels rond
Beekdalbescherming. Handhaving is overigens meer dan noodzakelijk want aan Nederlandse zijde is
de bedreiging groot. Zoals in Vaals langs de Selzerbeeklaan waar tot op 15 meter van de Selzerbeek
verstening dreigt plaats te vinden.

Aan Duitse zijde is men zorgvuldiger….. met als gevolg een waardevol landschap en erosie- en
overstromingsbescherming. Daarbij wordt bij droogte het water goed vast gehouden.

Informatietafels wijzen op het rijke verleden van dit gebied in het Duitse deel van Lemiers.

Een verleden dat tot in de Romeinse tijd terug gaat. Er was immers een Heerbaan tussen Mosam ad
Trajectum (oversteekplaats over de Maas) en Aquis Villa (verwijzing naar de warmwaterbronnen).

Van Duits Lemiers naar Nederlands Lemiers is een smal pad langs de Selzerbeek. Bij hoog water is de
doorgang erg smal.

Voor bescherming tegen afkalving zijn de bochten met grote stenen versterkt.

Hier ligt de eeuwenoude Catharinakapel. Het is gebouwd in de 12e eeuw en uitstekend
gerestaureerd.

In Lemiers en rond Lemiers stromen vanuit het zuiden enkele beken in de Selzerbeek, zoals de
Zieversbeek en de Wijerhofbeek.

Op enkele plaatsen is een kunstmatig watervalletje aangelegd, niet altijd even gemakkelijk voor
bijvoorbeeld vismigratie en voor de aquafauna niet bevorderlijk.

Bij het verlaten van Lemiers richting Nijswiller komen we in een landschap met weides en
kleinschalige elementen. Opgemerkt dient te worden dat heuvelopwaarts veel akkers zijn.

Het kasteel omvat een herenhuis en een kasteelboerderij. Ze is gebouwd op de plaats waar de
Hermansbeek in de Selzerbeek uitmondt en ze had ook een watermolen met de naam Kasteelmolen.
Het oudste deel van het huis is een vierkante waterburcht met een traptoren, beiden uit de 15e
eeuw en gebouwd op de fundamenten van een voorganger uit de 12e eeuw, waarvan de kelders en
de tongewelven zijn overgebleven.

In 1640 werd het kasteel aan de zuidzijde uitgebreid met drie smalle vleugels om een kleine
binnenplaats.

Deze begroeiing heeft een uitstekende waterremmende werking.

Maar heuvelopwaarts zorgen deze landerijen bij grote hoeveelheden regen voor een snelle afvoer
naar de beek en veel grond kan meegevoerd worden.

Ook richting Nyswiller ligt de Selzerbeek in een breed gebied met veel begroeiing. Hier zie je goed
hoe de Provinciale nota Beekdalbescherming uitgevoerd zou moeten worden.

Zijbeken zoals de Hermansbeek, maar we zagen dit op meer plaatsen, worden met stenen bouwsels
trapsgewijs in de Selzerbeek geloodst. Hydrologisch gezien misschien we een mooie oplossing, maar
ecologisch gezien helemaal niet omdat het vissen en andere waterdieren onmogelijk gemaakt wordt
om te migreren.

Op deze wijze kunnen allerlei, in het water levende, dieren wel migreren en dat is natuurlijk goed
voor de biodiversiteit. Hoe meer waterdiertjes, des te meer kans op de prachtige waterspreeuwen.

Dit soort loodsen horen hier niet in dit prachtig landschap maar op een industrieterrein.

Langs de Selzerbeek veel gransland met alleen direct langs de beek begroeiing.
Op de helling in de verte kale grootschalige intensieve landbouw.

Mooi als dit soort landschapselementen blijven staan, maar een paar nieuwe bomen zouden in de
graslanden niet misstaan. Deze Bededictus-abdij werd in 1897 gesticht en overwegend bevolkt door
Duitse monniken die vanwege de beperkende maatregelen tegen kloosters tijdens de Kulturkampf in
Duitsland hun toevlucht zochten tot Nederland.

Om de drukke rijksweg te mijden kun je achter het klooster langs.

Omlaag gaat het dan om op de drukke verkeersdriesprong Maastricht – Aachen – Heerlen bij
Nijswiller uit te komen. Het gebouw op de achtergrond past natuurlijk ook niet in het landschap en er
had wel een inpassing met groenvoorziening kunnen plaatsvinden.

Terugkijkend op dit deel van de Selzerbeek kan geconcludeerd worden dat met landschappelijke
herstelwerkzaamheden langs de Selzerbeek en op de hellingen bescherming tegen wateroverlast en
droogte hand in hand gaan met landschapsverbetering.

Dit waterbassin is dan redelijk ingepast in het landschap. Het gaat vloeiend over in het glooiend
landschap, maar meer aanplant van (fruit)bomen en struiken zou de bescherming versterken.

Op het moment dat deze tekst geschreven werd waren o.a. haas en konijn vrijwel uitgestorven door
ziekte, verkeer en overbejaging. Er is nu besloten om deze dieren een beschermde status te geven.

De verkeersader richting Heerlen is een drukke weg. Het natuurtransferium bij Simpelveld wordt te
weinig ingezet om gemotoriseerde verkeersstromen te verminderen. Om dit te bevorderen kun je
denken aan een gratis ruime parkeerplaats café-restaurant waar je ook (elektrische) fietsen kan
huren. Met natuurlijk de nodige PR. Dit zou je op meer plaatsen aan de rand van het Nationaal
Landschap Zuid-Limburg moeten creeeren.

Het kasteel Nijswiller ligt op een plaats waar de directe nabijheid van de Selzerbeek de mogelijkheid
schiep om de gracht van het kasteel te kunnen voeden met het beekwater. In de veertiende eeuw
stond hier waarschijnlijk een woontoren.

In de vijftiende eeuw werd er een boerderij in bedrijf genomen.

De beek stroomt op sommige plaatsen midden door het dorp.

De Dyonisuskerk, een romaanse kerk, bestond reeds in 1178.
In 1895-1896 werd de kerk aanzienlijk uitgebreid. Aan de oostkant werd naar de plannen van
architect Pierre Cuypers een driebeukig gedeelte met absidaal gesloten zijkapellen en een eenbeukig
rondgesloten koor gebouwd. Tevens werd het 12e-eeuwse schip verhoogd.

Op sommige plaatsen is de ruimte voor de Selzerbeek wel erg smal en natuurlijk zeer gevoelig voor
overstroming. Hierbij helpt het niet altijd dat de huizen tamelijk hoog liggen. Trechterwerking.

Op andere plaatsen is er wat meer ruimte voor doorstroming.

Bij het verlaten van Nijswiller krijgt de Selzerbeek weer de kans om vrijelijk te meanderen.

Op weg van Nijswiller naar Wahlwiller met nog één grote boerderij in het landschap.

De restanten van de overstroming in juli 2021. Inmiddels maakt een bever dankbaar gebruik van de
rommel.

De hellingen zijn een soort terrassenlandschap. Maar op de bermen van de terrassen zouden meer
kleinschalige landschapselementen terug moeten komen. Dit heeft een waterremmende werking
terwijl het landschap er ook nog eens op vooruit gaat.

De Knotwilg wordt hier mooi onderhouden oftewel geknot. Het grasland direct naast de Selzerbeek is
verwilderd en dat is prima voor de waterhuishouding, maar ook voor de biodiversiteit.

De Selzerbeek loopt langs Wahlwiller.

De Cunibertuskerk in Wahlwiller in de Nederlandse provincie Limburg is gewijd aan de heilige
Cunibertus. Delen van de kerk stammen uit de 12e eeuw. In 1946 heeft Aad de Haas het interieur van
schilderingen voorzien. Zestien kruiswegstaties geschilderd op panelen werden in 1949 na een rel
overgebracht naar het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Na een restauratie van de kerk in de
periode 1979-1981 zijn de panelen weer teruggeplaatst in de kerk.

Op weg naar Partij-Wittem. Deze kant van het Selzerbeekdal ziet er prima uit, de andere kant heeft
erg veel grootschalige intensieve landbouw.

Soms denkt de schrijver wel eens: ‘zou je bepaalde bedrijven niet uit deze prachtige omgeving
moeten weg saneren?

Er tegenover bevindt zich een water-opvangbekken zoals ze in dit landschap niet gemaakt dienen te
worden. Een meer natuurlijk ingepaste manier van het vasthouden van water verdient de voorkeur,
zoals vrije meandering van de beken en rivieren, meer begroeiing langs de waterlopen, meer
groenvoorzieningen op de hellingen tegen snelle afstroming e.d. Ook goed voor de kwaliteit van het
landschap en de biodiversiteit.

In Partij loopt de Selzerbeek tussen een fraaie boerderij (rechts) en een deel van de dorpskern.
Het beekje lijkt hier wel gekanaliseerd.

Iets verderop stroomt de Selzerbeek in de Geul. Hier wordt een weiland omgetoverd in een
natuurgebied door ARK met veel nieuwe natuur, biodiversiteit en natuurlijke waterberging.

Bij de monding van de Selzerbeek in de Geul zit ons werkbezoek erop. Het water stroomt verder
langs o.a. Valkenburg en Meerssen naar de Maas.
Duidelijk is dat het voorkomen van overstromingen in bijvoorbeeld Valkenburg dient te beginnen bij
de bron van de rivieren en beken en niet pas bij ‘de plaats des onheils’. Dit vraagt om een totale en
integrale aanpak van het hele stroomgebied. Een aanpak die ook nog eens veel waarde kan hebben
voor landschap , natuur en biodiversiteit.

Stichting Natuurlijk Geuldal hoopt, dat u deze reportage van ons werkbezoek veel mooie kanten van
het gebied heeft laten zien. Toch hopen we ook dat u inzicht heeft gekregen hoe belangrijk het is om
te zoeken naar ecologisch verantwoorde oplossingen van de problemen die ontstaan door
klimaatverandering, verdozing, verstening en grootschalige intensieve landbouw.

