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Juridische gevolgen
omvat de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Watermolen
Pollismolen met omgeving
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/3700) 
Deze bescherming is geldig sinds 28-12-1994
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Limburg

Gemeente
Bree, Oudsbergen

Deelgemeente
Bree, Gruitrode, Neerglabbeek, Opitter

Straat
Onbepaald

Locatie
Bree, Opitter (Bree), Gruitrode, Neerglabbeek (Oudsbergen)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
9 167 102m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Typologie: broekbossen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1921), bronnen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/83), commanderijen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/102), dorpen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1062), houtkanten
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1679), naaldbossen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1844), oeverwallen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2028), plaggenbodems
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2044), tektonische processen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1981), valleien
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2000), veenbodems
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2041), vloeiweiden
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2068), 
watermolens (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/498)  

Beschrijving
In Gruitrode en Opitter ligt het brongebied van de Itterbeek, op de overgang van het Kempens
Plateau naar de Vlakte van Bocholt. Dergelijke overgangszone wordt gekenmerkt door een eigen
dynamiek. Naast een gevarieerd bodemgebruik en waardevolle, cultuurhistorische elementen bezit
het landschap hier een erg uitgesproken reliëf. Het wordt in de streek wel eens Klein Zwitserland
genoemd.

De Itter en haar zijbeken sneden smalle valleien uit in het Kempens Plateau. Het grondwater, dat
in de ondergrondse lagen van het plateau opgeborgen zit, komt er aan de oppervlakte in talrijke
bronnen of sprinken. De eerste zijbeek van de Itter is de Baatsbeek. Vooraleer het plateau te
verlaten vloeien Itter- en Eetsevelderbeek samen ter hoogte van de Pollismolen, waar een diepe
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geul de plateaurand doorsnijdt. Het plotse hoogteverschil aan de noordoostrand van het plateau
is in feite het gevolg van de zogenaamde Feldbissbreuk. Langs deze breuklijn in de geologische
lagen kwam de Vlakte van Bocholt gemiddeld zo’n 30 meter lager te liggen. Het is één van de
breuken op de zuidrand van de Slenk van Roermond. De laatste zware aardbevingen langs de
Feldbissbreuk zouden dateren uit de jaren 430-940. Zoals ook elders op het Kempens Plateau
geven de valleien het algemeen stramien aan waarlangs de vestigingen plaatsvonden. Het
valleigebied ligt ingesloten tussen de nederzettingen Gruitrode, Eetseveld en Neerglabbeek. In dit
gebied liggen ook verschillende archeologische sites.

Landschappelijk vormt de Itterbeek ook de overgang tussen het landbouwgerichte noordwesten
en de Solterheide ten zuidoosten. Hoewel de oorspronkelijke heide daar is verdrongen door
naaldbossen en akkers, worden in wegbermen, kapvlakten of brandgangen toch heiderelicten
teruggevonden. Noordwestelijk, op de Nijsenberg en de Steenberg, voeren velden en weiden de
boventoon, waartussen verspreide hoeves staan en loofbosjes voorkomen. Houtkanten schermen
tal van landbouwpercelen af. De van oudsher gedeeltelijk beboste plateaurand geeft wijdse
uitzichten op het natter en open grasland- en akkerbouwgebied in de Vlakte van Bocholt. De
oudere akkers in de regio bezitten plaggenbodems. De eolische dekzandpaketten zijn dunner op
het plateau dan op het laagland. Vooral op de plateaurand zijn ze het dunst en soms zelfs
verdwenen. Daardoor hebben de dekzanden zich vermengd met de onderliggende grindlagen, wat
vooral zichtbaar is op de akkers ten gevolge van het ploegen en meteen ook het toponiem
Steenberg verklaart. De oudste lagen in de ondergrond, uit het tertiar, liggen onder het grind, zijn
zandig van structuur en worden in enkele groeves ontgonnen. In de Kempense beekvalleien
werden van oudsher vochtige beemden als hooi- en weiland in cultuur gebracht. Rond 1830 tot
1940 werd het merendeel van de Itterbeekvallei als dusdanig ingenomen. Een grachtenstelsel
maakte de ontwatering mogelijk. Er kwamen ook bevloeide, zogenaamde waterbeemden voor.
Volgens recent onderzoek was dit een zeer algemene, vele eeuwen oude en door de Kempense
landbouwers toegepaste bevloeiing van grasland. Langs de Itter werd bevloeid in Neerglabbeek en
in Oppitter aan de Pollismolen. Het hooiland aan de Pollismolen is nog een schaars voorbeeld van
een goed bewaarde, in bedden aangelegde bevloeiing op veengrond. Na de tweede wereldoorlog
vielen veel van de hooilanden in onbruik. Zij werden aangeplant met populieren, verruigden tot
rietlanden of evolueerden terug tot elzenbroekbossen of laagvenen. De beekvalleien zijn hier
immers bijna volledig opgevuld met veenbodems. Door regelmatige zuiveringen en deels ook door
natuurlijke afzet werd de beekloop ingedamd tussen oeverwallen. In de moerassige laagten
erlangs bleef de vervening verdergaan. Op de Vlakte van Bocholt ontbreekt dit bodemtype
volledig. De hogere valleiflanken en toppen worden ingenomen door historisch stabiele loof- of nu
ook naaldhoutbossen, met plaatselijke overgangen van venig, voedselarm berkenbroekbos. Op de
hellingen van de valleien en langs de plateaurand gaf het landgebruik aanleiding tot de vorming
van talloze taluds en holle wegen. De oude wegverbindingen werden uitgeschuurd door het
eeuwenlang gebruik van hooiwagens en molenkarren.

In Opitter lagen niet minder dan vier watermolens: de Rooiermolen, de Pollismolen, de Stalsmolen
en de Vinckemolen, omwille van haar ligging ook wel Kasteelmolen genoemd. Op de plaats van
het voormalige kasteeltje staat nu een recreatie- en ontmoetingscentrum. Vlakbij ligt nog het park
Itterdal, in landschappelijke stijl, met merkwaardige boomsoorten, een vijvercomplex en vele
bloemrijke delen. In het centrum van Opitter voert een kerkwegel van de pastorie in strakke
Maasstijl naar de gotische Sint-Trudokerk. Het ensemble van gebouwen vormt met het kerkhof, de
pastorietuin, de ommuringen en de open pleintjes (voormalige dries) aan weerszijden een gaaf
dorpszicht.
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In Gruitrode vestigden zich begin 15de eeuw de Ridders van de Duitse Orde, die er een
monumentale waterburcht met kasteelhoeve in Maasstijl uitbouwden, afhankelijk van de balije
Alden Biezen. Hoewel slechts een deel ervan overbleef en verbouwd werd, beheerst de
commanderij nog steeds op imposante wijze de Itterbeekvallei. Door haar ligging vormt zij een
centraal element in het landelijke kader van bomenrijen, bossen en dreven tegen de valleiflanken.
Hogerop in het dorpscentrum staat de Sint-Gertrudiskerk. Het wederkerig zicht tussen beide werd
begrensd door de inplanting van een cultureel centrum aan het dorpsplein.

Van belang is ook het recreatieve aspect van het valleigebied. De regio is aantrekkelijk door zijn
variatie aan landschappelijk erfgoed en leent zich tot fiets- en wandeltoerisme, waartoe
verschillende routes werden uitgestippeld. Het belevingsgerichte Pollispad bijvoorbeeld voert jong
en oud doorheen de rijke afwisseling van reliëf en begroeiing. Vooral tijdens de lente bezit het
elzenbroek een uitbundige voorjaarsbloei. Op het domein van de fraai gerestaureerde en nog
operationele Pollismolen bevinden zich verder een bosmuseum, ecologische tuin en boomgaard.

 

Bron     : Ankerplaats 'Valleien van Itterbeek en Eetsevelderbeek van Gruitrode tot Opitter'.
Landschapsatlas, A70038, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel. 
Auteurs :  Bats, Hubert, Geyskens, Bart, Van den Broeck, Myriam  
Datum  : 2001
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