Ontginning in het Land van Peel en Maas [3]
ca. 1890-1 914
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In de geschiedenis van de ontginning
van Neerlands woeste gronden heeft
de H eidemaatschappij een belangrijke
rol gespeeld. Oe in deze organisatie
gebundelde kennis van en ervaring
met het ontginningsbedrijfhebben
rondom de eeuwwisseli ng gezorgd
voo r een stroomversnelling in de
cultive ring van de hoogvenen en
zandgronden. Van belang was vooral
haar ve rmogen om als organisatie
proj ecten aan te pakken van honderden hecta ren, wat veel te omvangrijk
was voor een particuliere ontginner.
De H eidemaatschappij kwam voort
uit de Geldersch-Overijsselsche
Maa ts chappij van Landbouw en
werd opgericht in 1888. Aanleiding
hiertoe was het vooruitzicht, dat na de
invoering va n de Markenweg [ 1886]
gro te oppervlakten woeste grond in
cultuur gebracht zouden worden .
Voor het verri chten van dat vele
ontginningswerk zou een ges pecialiseerd e organisatie, een Cultuurmaatschappij, zeer geschikt zijn, dacht
men . Eerste voorzitter werd
·c. Sickesz, tevens voorzitter va n de
GOML en ex-voorzitter van de Staatscommissie voor den Landbouw.
Goede contacten met de regering
leidden er toe, dat in de jaren 'go ·d e
H eid emaa tschappij diverse overheidsopdrachten kreeg, waaronder
het bebossen van de Texelse duinen
en het K ootwijkerzand.

Staatsbosbeheer
De opdracht aan de H eidemaatschappij om stuifzanden te
bebossen , betekende een keerpunt in
het d enken van de staat over het
particulier initiatief. Na een lange
periode, waarin de staat meende elk
initiatief aan particulieren over te
moete n laten, nam ze nu zelf voorzich tig d e ontginning van haar bezit
aan woeste domeingronden ter hand.
Ook werd ten behoeve van een doel-

matig beheer van haar nog geringe
bosbezit in 1899 de dienst Staatsboschbeheer opgericht. De goede relatie
tussen overheid en H eidemaa tschappij bleek toen opnieuw, en wel uit het
feit dat de toenmalige directeur van
d eze maatschappij , Lovink , inspecteur werd bij het Staatsboschbeheer.
Daarmee was de weg geplaveid voor
samenwerking op het gebied van
ontginning van heidevelden en zandve rstuivingen tussen H eidemaa tscha ppij en Staatsbosbeheer.

ook wel gele lupine a ls groe nbemester
om het tekort aan stalmest te compens eren.
Aan ontginning werd door de boeren
weinig gedaan. Hoogstens werd hier
en daar een aangrenzend stukje heide
omgeploegd en met aard appels
beteeld . Enkele niet-landbouwers
zaaiden wel d ennebossen, maar ook
op strikt amateuristische wijze. De te
bebossen gronden werden amper
onderzocht en op kwaliteit van het
zaad werd niet gelet.

Venray
De achtergrond waartegen de twee
bovenvermelde organisaties tot stand
kwamen, werd voor de gemeente
Venray over de jaren 1890- rgw
geschetst door J. Derksen. Deze
maakte voor Rijkslandbouwleraar
Corten in I g 11 rapport op over de
toestand van de landbouw in de
gemeente Venray.
Volgens Derksen viel er sinds 1890
een grote vooruitgang te konstateren
in a ll e takke n van landbouw. Voorheen 'verkeerde het bedrijf in kwijnend en staa t'. De landbouw ging nog
steeds gebukt onder de crisis, die in
r878 had ingezet. De prijzen voor
land bouwprodukten waren laag,
daald en zelfs nog, net a ls die van de
grond en de bedrijfsgebouwen, terwijl
a rbeidsloon en pachtsom rela tiefhoog
bleven . Zowel veehouderij als akkerbouw werden gekenmerk t door een
gebrek aan vakkennis . Al dan niet
door financiële nood gedwongen,
boerde men zoals vader en grootvader
dat ook hadden gedaan .
Daardoor was het vee grotendeels
produkt van inteelt, waren de akkerbouwprodukten armetierig en was de
oogst wisselvallig. Grondbewerking
werd toegepast naar willekeur en
kennis van kunstmest had men
nauwelijks. Naast gedroogde vogelmest [guano] en kalk gebruik te men

Maatregelen
Een gericht regeringsbeleid lag ten
grondslag aan een la ngzame verbetering van deze situatie tegen het einde
van de jaren 'go. H aar conclusies
trekkend uit de bevindingen van de
Staatscommissie, die in de jaren '80
de ernst van de landbouwcrisis ha5i
onderzocht, beijverd e het rijk zich
sindsdien om d e kwa liteit van het
agrarisch bedrijf in Nederland te
verbeteren. H et duidelijkst kwam dit
tot uiting in d e oprich ting van de
Rijkslandbouwwinters cholen, geleid
door een Rijkslandbouwleraar.
De Limburgse vestiging kwam in
Roermond en in 1895 werd
F. R. Corten tot directeur benoemd.
Daarnaast werden er Rijks- en
Provinciale Commissies inges teld ter
bevordering van veeteelt en veefokkerij. Derksen schreef hierover:
'De geldelijke steun, dien Rijk en
provincie aan de verbetering van de
veeteelt ten koste legde en blijven
verleenen, is voor Noord-Limburgs
boeren van den zandgro nd en
inzonderd voor onze gemeente, een
zegen'.
Boerenbond
Nog belangrijker dan d e overheidssteun was het werk van de in 1896
door de boeren zelf opgerichte
Limburgse afdeling van de Neder-

1

landsche Boerenbond , waarvan

J. Truyen uit Meyel voorzitter werd.
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anderhalf maal zo groot. Groente- en
fruittee lt en boomkwekerijen kwamen
op in Gru bbenvorst en Horst, te1wijl
met name iffdè zandgemeenten
·
Venray, I-först en Se.venurn~äe pluimveeteelt ee~ gro te vlucl~ nam.
H et ge bruik van hèideveld_en_yoor het
steken van plaggen, het bihdên.van
bezems [Horst 1899: 200.000 stuks] ,
het weiden van schapen en het
houden van bijen werd snel minder.
Deze gebruiksvorm en moesten plaat.s
maken voor nieuwe akkers, nieuwe"·
weiden en nieuwe bossen, die nu
voortdure_nd .W;,erd en aangelegd.

D eze organisatie zorgde voor de
verspreiding va n landbouw lectuur en
organiseerd e cursussen en lezingen
voor d e boeren. Ookzorgde de bond
voo r verzekeringen, coöpera tieve
aankoop van kunstmest, iäàizaad en
plantgoed. Daarnaas t bevorderde de
bond het gebruik van moderne landbouwm achines, door deze in bruikleen uit te geven. De bewerkstelliging
van d e ves tiging van een fili aal van de
Boerenleenbank in Venray was wel de
belangrijkste bijdrage van de Boerenbond aan de vooruitgang. Want alle
voorlichting over mogelijke verbete- - Ploegen
ringen zou doelloos zijn geweest, a ls
In d e gemeenten-Venray, Horst,
d e boeren daartoe geen geld hadden
Sevenum en G rubbenvorst samen
kunnen lenen bij een bank, die hun
werd tussen 1892 en 191 7 bijna 3000
hecta ren woeste grond in cultuur
noden begreep.
genomen en I IOO hectaren bos aanGevolgen
gelegd op d e droogste gr9nden :
Er werden niet alleen maagdelijke
De gevolgen van dit a lles voor het
landbouwbedrijf- en daarmee voor
grond en in gebruik genomen: in het
westelijk d eel van Grubbenvorst werd
het gebruik van woeste gronden waren aanzienlijk.
zo'n 300 hectaren bosgrond omgezet
H et kunstmes tgebruik in Venray
in landbo uwgrond.
In de gemeenten Broekhuizen en
werd tussen 1897 en rgrn zes tig maal
zo groot, terwij l de kwaliteit van zowel
Meerlo werd vrijwel niets ontgonnen,
d e akk erbouw als de veehouderij sterk
zij waren praktisch door hun on tginba re woes te gronden heen.
verbeterde. De beschikbaarheid van
kunstmest maakte zelfs specialisatie
Het omploegen van de heidegrond
was tot 1906 het werk va n een door
mogelijk op akkerbouw of veeteelt,
dieren getrokken ploeg. De Heidehetgeen de produkten zeer ten goede
kwam, zowel kwalitatief als kwantimaatschappij , als professioneel ontta tief. Zo werd en de oogsten soms
ginner, gebruikte daarvoor een zes-

span ossen. Jviet deze traag voortploeterende dieren kon per dag een
halve hecta re worden geploegd .
In 1906 kwa men er stoomploegen in
gebruik; waarmee wel vijf hectaren
per dag kon worden bewerkt.
N<1
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g rotere opp.::rv!akten ontgomiel'lt';'
De beschik baarh eid van ·kunstmest,
van ontginbare grond en de toenemende ri1echaµisi'i:ie in de landbouw maakten, dat de vi,:aag naar
la ndbouwgrond toenam , vooral van
de kan t van landarbeiders en°keuterboeren.

Aandeel Heidemaatsc_happij .
Al in 1889, een jaar na haar op- ·
richting, was de iriàátschappij·actief
in het land van Peel en.Maas. fo cl.at
jaar verstrekte ze een bosbóu\Vkundig
advies aan de M aa tschappij H e_lenave_e n, terwijl in 1890 de adjunctdirecteur van de H eidemij eigenhandig een dunning kwam uitvoeren
in een dennenopstand van de
verveningsmaa tschappij .
In d e loop van d e jaren 'go werd nog
een paar keer advies gegeven omtrent
bossen onder H orst en onder M eerlo.
Ook werd wel gratis zaaigoed
verstrekt.
In 1899 werd voor 10 hectaren woeste
grond onder Grubbenvors t een
ontginningsplan gemaakt.
Ond anks deze weinig spektakulaire
activi teiten , groeide de belangstelling
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Ontginning bij Meterik (gem. Horst).
voor het ontginningswerk. Dit kwam
ondermeer tot uiting in het ledental
van de Vereniging De Nederlandsche
Heidemaatschappij. In 1889 was er
één lid in Venray, in 1895 werd de
burgemeester van Meerlo lid, terwijl
de Maatschappij Helenaveen al
donateur was. In 1902 waren er in de
zes gemeenten acht leden, waaronder
de gemeente Venray zelf. In dat jaar
werd in Grubbenvorst de eerste echte
ontginning van 0,5 hectare uitgevoerd. Vanaf 1902 steeg zowel het
aantal leden van de Vereniging als het
aantal hectaren, waarvoor de hulp
van de Heidemij werd ingeroepen.
In 1908waren er21 leden in Venray,4
in Horst, 4 in Meerlo en I in
Grubbenvorst.
H et relatief grote aantal leden in
Venray loopt parallel met het aantal
bezichtigingen, opnames en plannen
in deze gemeente. Vermeldenswaard
is het plan voor ontginning van 954
hectaren woeste gemeentegrond, dat
de Heidemij in 1903 maakte. Naast
een aantal kleinere projecten in
Venray, bijvoorbeeld voor particuliere ontginners als Straatman en
Fonck, werd er ook een paar maal
werk verricht in Horst en Grubbenvorst.
Voor de omzetting in landbouwgrond
van de afgeveende gronden in
H elenaveen en Griendtsveen werd
eveneens het advies van de Heidemaatschappij ingewonnen. Naast het

geven van adviezen en het maken van
plannen werd ook het eigenlijke
ontginningswerk wel door de maatschappij verricht, maar meestal
waren dit beperkte oppervlakten.
In de jaren 1908-19ro bijvoorbeeld,
ging het slechts om enkele tientallen
hectaren, waarop de Heidemaatschappij in dit gebied actief was.
Veelal betrofhet dan werkzaamheden
als zaadverzamelen en graslandverbetering.

Bosaanleg
De markt voor mijnhout, die in de
loop van de jaren '80 was ingezakt,
herstelde zich tegen het eind van dat
decennium. In de periode 1887- 1892
voerde Nederland zo'n 200.000 m 3
hout per jaar uit naar België,
Frankrijk en Duitsland. Een topexport voor die tijd. Overigens
voerden we toen per jaar 50.000 m 3
hout in vanuit Duitsland. Voor de
komst van de kunstmest betekende
houtexport in feite roofbouw op het
bos bestand, vooral op de arme zandgronden. Veelal was de grond na de
kap dennenmoe en bleef woest liggen.
Ten tijde van de landbouwcrisis was
er weinig geld om nieuw bos aan te
leggen, dus betekende export afname
van het bosoppervlak. De oprichting
van Heidemaatschappij en later
Staatsbosbeheer, alsmede het
beschikbaar komen van kunstmest
betekende in deze een keerpunt.
Net als in de Franse tijd en net als
onder koning Willem r waren de

woes te gemeentegronden de regering
een doorn in het oog vanwege hun
improduktieve karakter. Zo groeide er
rond 1905 in regeringskringen een
plan, om er nu daadwerkelijk eens wat
aan te doen. Bosaanleg zou de nationale welvaart vergroten door het
scheppen van werkgelegenheid in
aanleg, onderhoud en exploitatie van
de bossen op overigens onbruikbare
gronden.
Aan onder meer de Heidemaatschappij werd advies gevraagd en deze
organisatie zag goede mogelijkheden
hiervoor in veel Nederlandse gemeenten. Daarop werd het in 1907 mogelijk, om met staatshulp [een renteloos
voorschot tot 80% van de kosten,
terug te betalen in 50 jaar] woeste
gemeentegronden te laten bebossen
door het Staatsbosbeheer. Eén van de
eerste gemeenten, die zich aanmeldden om van deze regeling gebruik te
maken, was Venray. Er werd een plan
gemaakt om de Laagheide, ten noorden van Merselo, voor het merendeel
te bebossen. Er moest 307 hectaren
bos komen, terwijl er daarnaast 86
hectaren in gras zou worden aangelegd. In 1908 werd de eerste 7
hectaren bos aangeplant, terwijl in
later jaren 20 tot 40 hectaren per jaar
werd aangelegd. Dit boscomplex
onderscheidde zich van de oudere
bossen in de gemeente, doordat bij de
aanleg voorzorgen tegen het brandgevaar werden genomen.
Maar niet alleen de staat legde bos
aan. Tussen 1889 en 1914 werd er in

totaal in Venray ruim 1000 hectaren
aangelegd. Enkele andere heidebebossingen vonden plaats op de
westhelft van de Breehei bij Castenray, het Spurkt noordelijk van Venray
en bij T estrik. Onder Horst werd aan
de Scha dijkse bossen circa 150
hectaren toegevoegd. Onder Sevenum
werd tussen de Schatberg en de
Graskuilen een dergelijke oppervlakte
bebost. In de gemeenten M eerlo,
Grubbenvorst en Broekhuizen vond
vrijwel geen bosaanleg plaats in deze
periode.

d e omvang ervan na men gaandeweg
toe en vooral het succes ervan deed de
grondprijs stijgen. H eidegrond, voorheen circa f 40 per hectare waard,
kostte omstreeks 1910 wel f250 per
hectare. Grondbezit bleek een goede
belegging te zijn , althans voor hen die
zich dat konden veroo rloven. Voor de
meeste boeren, de grondgebruikers,
lag dat anders. Zij konden niet veel
meer doen, dan enkele hectaren
pachten en die in het winterseizoen
voor cultivering gereed maken.

Voorwaarden
Karakter
Als we d e periode 1850-1890 vergelijken m et de periode 1890-1914, dan
zijn er duidelijk een tweetal verschillen
in het karakter van de ontginningen
aan te wijzen, namelijk met betrekking
tot het tempo en met betrekking tot de
aard ervan. Het tempo waarmee in de
40 jaa r vóór 1890 nieuwe landbouwgrond in gebruik werd genomen,
bedroeg gemiddeld over de zes
gemeenten zo'n 25 hectaren per jaar.
Tussen 1890 en 1914 lag dat tempo
bijna vijf maal zo hoog: gemiddeld
120 hectaren per jaar. En als bedacht
wordt, dat de grote vooruitgang
eigenlijk pas omstreeks 1905 op gang
kwam, dan lag het tempo in feite nog
hoger. De groei van het bosareaal
bedroeg vóór 1890 gemiddeld 100
hedaren per jaar en was na 1890
ongeveer 45 hectaren per jaar.
Daarmee komen we op de aard van de
ontginningen. Als we de Peelvervening
buiten beschouwing laten , dan blijkt
de periode voorafgaand aan 1890 te
worden gedomineerd door bosaanleg,
die vier maal zo omvangrijk was als de
aanleg van akkers en weiden. Na 1890
echter ligt de nadruk op ontginning
ten behoeve van landbouwgrond, die
bijna drie maal zo groot was als de
omvang van de aangelegde bossen.

Grondprijs
De ontginningen waren voor de
belanghebbende gemeenten tot het
einde van de jaren '90 een positieve,
wat ongecompliceerde en winstgevende zaak geweest. Men kocht of
pachtte wat grond en ontgon dat tot .
bos, akker of weide. De overvloed aan
grond en het meestal matige resultaat
zorgden voor een stabiele situatie.
Maar met de komst van de kunstmest
en de verbeteringen in de ontginningstechniek werden de woeste
gronden tot beleggingsobjekt voor de
plaatselijke notabelen en voor lieden
van elders . Het ontginningstempo en

Deze ontwikkeling in de grondprijzen
maakte het voor de gemeenten met
veel woeste gronden [in 191s: H orst
1937 hectaren heide, Sevenum 1740,
Venray 5250J aantrekkelijk om hun
bezit ter ontginning aan te bieden.
Zoals hiervoor al vermeld, liet de
gemeente Venray al in 1903 door de
Heidemaa ts chappij een ontginningsplan voor ruim 900 hectaren heide
maken. O ok gaf deze gemeente 2000
hectaren heide uit in pacht, waaraan
ze de voorwaarde tot ontginning
verbond . En een particulier uit
Utrecht, Verhoeven, pachtte 1500
hectaren van de gemeente onder de
verplichting te zorgen voor schoolgebouwen en onderwijs.
Venray ve rkocht ook grond in kleine
percelen, variërend van 5 tot 40
hectaren. Hiervoor hadden met name
boeren en landarbeiders belangstelling, maa r ook niet-landbouwers.
Voorbeelden daarvan zijn de ontginning Veulense Wateren [250 ha] en
Erica [ 225 ha]. In Horst gaf de
gemeente 600 hectaren in pach t uit, in
percelen van 4-6 hectaren bij een
pacht van 3-5 gulden per hectare per
.Jaar.
De voorwaarden, zoals Venray hier
stelde, of de beperkingen [in
Griendtsveen mocht aanvankelijk
niet worden gebouwd, soms was
grond alleen in erfpacht te verkrijgen]
kwamen voort uit d e angst om .in de
toekomst te moeten zo rgen voor zaken
als scholenbouw en wegaanleg, ofop
te moeten draaien voor de armenzorg.
Met narrie het groeiend aantal arbeid ers in d e veenkolonie Griendtsveen
vervulde de gemeente aanvankelijk
met zorg, gezien het gevaar der
verpaupering.
De ontwikkelingen in het ontginningsgebeuren vroegen van de
gemeenten een veel planmatiger
benadering van hun uitgiftebeleid.
Ook voor d e gemeenten was de liberale 19e eeuw duidelijk voorbij.

Slot
De in deze serie van drie artikelen
beschreven periode van ongeveer een
eeuw begon met de Franse tijd en
eindigt met d e aanvang van de eerste
wereldoorlog. Zonder daar in dit
verband nader op in te gaan, kan deze
begrenzing worden verantwoord door
te wijzen op d e grote invloed, die
oorlogsgeweld, gesloten grenzen en
een onzekere toekomst bleken te
hebben op het in gebruik nemen van
woeste gronden. In dit tijdsbestek van
ruim 100 jaren is er getracht, om via
d e instelling van gemeenten, via wetgeving en tenslotte via een actief
beleid van d e rijksoverheid en de
gemeenten de ontginning van_woeste
gronden te bevorderen, uiteindelijk
met meer succes dan ons nu soms lief
is. Naast het belang van de technische
ontwikkelingen was de hoofdrol toch
wel weggelegd voor de kunstmest,
waarmee d e [agrarische] basis van
het bestaan sterk is uitgebreid.
Ofwel, met d e woorden van
P.J. Rutten te Horst aan Rijksla ndbouwleraar Corten: 'De gronden
die vroeger niemand wist te liggen,
zijn er vruchtbaar door geworden'.
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