Ontginning in het land van
Peel en Maas
Hoogveen en heide werd akker, bos en weide
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De schrijver van dit artikel, Ir. Frans Rip
[ 2 7] studeerde Landschapsarchitectuur aan
de Landbouwhogeschool in Wageningen.
Hij raakte geïnteresseerd in de ontginningsgeschiedenis van het land van Peel en Maas,
toen hij tijdens zijn studie de plannen voor de
ruilverkaveling Melderslo bestudeerde.

Meer clan 130 jaar geleden
'Deze landstreek is zeer onvruchtbaar en
voor eenige jaren nog werden alleen aan de
Maas en langs de beekjes in het Oosten des
lands, akkers en weiden gevonden en of
schoon daarin nu gedeeltelijk door de
bewoners is verholpen door het aanleggen
van eenige bouw- en weilanden, doch merendeels van dennenbosschen op gronden door de
gemeente verkocht, zoo heeft het evenwel nog
uitgestrekte turf- en andere moerassen,
waarop zich de menselijke voet nauwelijks
durft begeven.'
Zo schreef A.J. van der Aa in 1845
over de streek tussen Peel en Maas,
die toendertijd Land van Kessel
heette. Het is even wennen aan een
dergelijke beschrijving, waarin moerassen en onvruchtbare gronden a ls
ongewenst werden beschouwd.
In onze tijd zijn vennen, heidevelden
en zandverstuivingen erkende
natuurterreinen. Wee degene die
durft denken aan ontwateren, ploegen
en bemesten! Maar tot voor kort
waren dit echter nog wel algemene
idealen . De laatste grote stukken Peel
gingen immers nog in de jaren '50 op
de schop, en in de Deurnesepeel
graven nu nog machines.
De stimulerende rol van de
overheid
Ontginningen stimuleren en ondersteunen was het devies van de verschillende overheden in het verleden.
In de rSde eeuw al bood Koning
Frederik van Pruisen, waaronder toen
het 'Amt Kessel' viel, aan adspirant
ontginners 30 rijksdaalders en 6 jaar
ontheffing van grondbelasting. Maar
omdat cultiveren van woeste grond
voor hem geen doel op zich was, doch
slechts een middel om zijn inkomsten
te vergroten haalde Frederik zijn
investeringen weer terug door na
6 jaar belasting te heffen op de ontgonnen gronden. Hoe vruchtbaarder
de grond, des te hoger waren de hef-

fingen. Het Maasdorp Broekhuizen
bijvoorbeeld betaalde per hectare
2½ maal zoveel belasting als het op
de zand gelegen dorp Venray.
Begrijpelijk, want de vruchtbare
Maasafzettingen leverden tenslotte
meer op dan de schraal bemeste, halfverdroogde zandgronden in het
Venrayse. In het 'rijke' Maasdal
lagen dan ook de meeste kasteeltjes en
hereboerderijen van de adel en andere
grootgrondbezi tters, zoals Kalden-

De oprijlaan naar Huize de Kolck in
Broekhuizenvorst 1982.
broek en de Borggraaf in Lottu~, het
Huis Baersdonck in Grubbenvorst of
het Huis de Kolck in Broekhuizenvorst, het Kasteel Ooyen en het Huis
Blitterswijck.
Op de 'arme' dekzanden waren in
ieder geval minder feodale vestigingen te vinden. Het Kasteel Ter
Horst in Horst bijvoorbeeld en het

Huis Sevenum waren enkele voorbeelden. In de huidige gemeente
Venray was veel grond eigendom van
de kloostersjerusalem en Bethlehem.

Keuterboeren
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Vóór 1850 stelde de landbouw in ' het
land van Peel en Maas' weinig voor.
Een klein gemengd bedrijf van 3 tot 5
hectare grond , enkele tientallen
schapen, wat rundvee, een paard en
een toom kippen, een varken, en soms
enkele bijenkorven. De produktiviteit
van de zandgrond trachtte men op
peil te houden met de mest van de
veestapel, gemengd met heideplaggen
en stro. Dit mengsel werd op akkers
gebracht, waar vooral rogge, haver,
aardappels en boekweit werd verbouwd. In het Maasdal, met de betere
gronden, oogstte men hier en daar ook
bescheiden hoeveelheden tarwe en
gerst. M et de produkten van land en
vee hielden de bedrijfjes zich op een
vrij armoedige wijze staande. Er was
amper genoeg voedsel om in de eigen
behoefte te kunnen voorzien. Het
Franse bewind [ 1794-1814) heeft daar
niet veel aan kunnen veranderen. H et
politieke streven, dat erop was gericht
aan iedereen voldoende voedsel te
kunnen verschaffen, heeft nooit veel
vruchten afgeworpen in deze streek.
Zo bleef het tobben op het niveau van
de zelfvoorziening.

Landschappelijke erfenis
De eerste betrouwbare topografische
kaart van Limburg, de Tranchotkaart, geeft een goed beeld van de
situatie in het eerste kwart van de 19e
eeuw. De la ndschappelijke erfenis
van onder meer 80 jaar Pruisisch
bewind en 20 j aar Franse bezetting
werd tussen 1805 en 1820 in kaart
gebracht, eerst door Franse en later
aangevuld door Pruisische legerofficieren, want het was in de eerste
plaats de bedoeling dat het Franse
leger de beschikking zou hebben over
betrouwbare en gedetailleerde
terreinkaarten van het bezette gebied.
Het landschap op de fraai getekende
en gekleurde kaarten is wel heel
anders dan tegenwoordig. In de
Maasdalgemeenten Grubbenvorst,
Meerlo en Broekhuizen moet het een
afwisselend geheel geweest zijn van
akkers, weiden, dorpen en gehuchten,
met hier en daar een li>osje. Het
gebruik van de grond als akker of wei
was toen nog gekoppeld aan de van
nature aanwezige vochtsituatie en
grondsoort. De hoogst gelegen
zanden, zoals het Hombergerheidje

en de Kraienhofbij Lottum en de
Galgenberg ten zuiden van Blitterswijck waren begroeid met hei, soms
voor een klein deel begroeid met bos
of ze'lfs helemaal ·zonder begroeiing.
De natste gronden, meestal oude
Maasarmen zoals de Linksstraat, het
Broekhuizerbroek en het Kaldenbroek waren in gebruik als 'woeste'
weidegrond en slechts voor een klein
d eel opgedeeld in kavels. De minder
droge en de matig vochtige gronden
waren in gebruik als bouw- en weiland . De boerderijen lagen vaak
halverwege de nattere en de drogere
gronden. Een voorbeeld daarvan is
Castenray aan de Lollebeek [zie
afb. 1]. De grens tussen het Maasdal
en het Dekzandgebied wordt tot op
vandaag nog gevormd door een steilrand van enkele meters hoog. Hoewel
op de Tranchotkaart deze rand als
zodanig niet overal is aangegeven,
blijkt het verloop duidelijk uit de
scheidslijn tussen cultuurgrond en
heidevelden. In de gemeenten
M eerlo, Broekhuizen en Grubbenvorst lag het leeuwendeel van de
cultuurgrond in het Maasdal.
Uitzonderingen daarop waren het
Houthuizerveld bij Lottum en het
Reuveld bij Grubbenvorst. Vooral in
de bosrijke gemeente Grubbenvorst
werd de grens tussen woeste grond en
cultuurgrond nog al eens gevormd
door grotere of kleinere percelen bos.
Een afscheiding was nodig om te
voorkomen, dat de schapen die op de
heide rondzwierven schade zouden
toebrengen aan het gewas. Prikkeldraad bestond nog niet, dus was men
aangewezen op bossages, hagen en
greppels. Vooral in de ontginningen
midden in de heidevelden paste men
d eze middelen toe. Een voorbeeld van
een dergelijke 'kampontginning' is het
Nieuwe Erf onder Grubbenvorst,
halverwege de weg naar Sevenum [zie
afb. 2].

De Peel als grens
Zoals de Maas de oostzijde van het
Land van Kessel op natuurlijke wijze
begrensde, zo vormde het hoogveenmoeras van de Peel de westelijke
begrenzing. In de 18e eeuw was de
Peel de grens tussen Pruisen en
Staats-Brabant, van 1795 tot 18w die
tussen de Bataafse Republiek,
respectievelijk het Koninkrijke
Holland en de Departementen van
Roer en N edermaas.
Van 1830 tot 1839 was de Peel de
grens tussen Nederland en België.
De slechte toegankelijkheid van het

hoogveenmoeras was vanzelfsprekend de reden voor deze begrenzing.
Dat veen was als een bol pakket
bovenop het dekzand gegroeid en
versterkte zo het verschil tussen hoog
en laag in het overigens slechts zwak
golvende dekzandgebied. Daardoor
stroomde het overtollige regenwater
in beekjes af naar de Maas.

Het dekzandlandschap omstreeks
1820
Als kralen aan een snoer, zo lagen de
dorpen Horst, Sevenum en Venray
langs de beken die door het lands chap
stroomden. In de beekdalen, die in
breedte variëren van 800 tot 1600
meter waren de hooi- en weilanden te
vinden. Wat hogerop de akkers, die
hier 'velden ' heten in een groot complex bijeen.
Tussen de kavels was er in het a lgemeen geen opgaande scheiding, zodat
het gehele veld in één keer te overzien
moet zijn geweest, ongeveer zoals nu
het Houthuizerveld bij Lottum [zie
afb. 3]. De openheid van deze velden
moet ins terk contrast ges taan hebben
met de beslotenheid van de strook
weidegronden. Daar waren de verschillende kavels wel gescheiden,
vermoedelijk door elzenhagen.
Samen met de erfbeplanting en de
boomgaarden bij de boerderijen
vormde deze hagen in het beekdal de
enige opgaande begroeiing in het
landschap. Woest en leeg is het er
geweest, met als hoogtepunten de her
en der voorkomende zandverstuivingen, zoals ten zuiden van Swolgen,
ten westen van Castenray en Meterik
[afb. 4] en bij Venray de Boshuizerbergen. Het stuivende zand vormde
soms een reële bedreiging voor de
moeizaam bewerkte akkertjes .
De schijnbaar eindeloze monotonie
van de lichtgolvende heidevelden die
ongemerkt overgingen in verraderlijke moerassen, moet een desolate
aanblik hebben geboden. In deze
barre woestenij zwierven schaapherders rond met hun kudden en
stonden in de nazomer de bijenkorven
van de dorpelingen.
In 1845 schreefVan de Aa dat er sinds
enkele jaren door de bewoners dennenbossen werden aangelegd op door
gemeenten verkochte gronden.
Daaruit valt af te leiden dat het landschap tussen 1820 en 1840 maar
weinig veranderd was. Daarna begon ·
men kennelijk met de bebossing van
woeste gronden, een eerste aanzet tot
de grote verandering van het landschap.

Gemeynten en gemeenten
Tot de Franse tijd werden alle woeste
gronden gemeenschappelijk gebruikt.
D e bewoners van d e dorpen weidden
er hun schapen en zetten er hun
bijenkorven neer. Ze hadden wel het
'vruchtgebruik' van de 'gemeynte',
maar mochten niet overgaan tot de
ontginning. Wilde men dat toch dan
moest de grond van de landheer
worden gekocht. In 1800, tijdens de
Franse tijd, werden de gemeenten
ingesteld zoals we die nu nog kennen .
Gemeentebesturen kwamen daarmee
in het bezit van de 'gemeynten', die

vanaf toen gemeentegronden zouden
heten . Een belangrijke rol bij deze in
bezitstelling speelde het idee dat
gemeenschappelijk gebruik een meer
produkt ieve aanweilding van de
woeste grond in de weg stond. Men
stelde zich op het standpunt dat
alleen het particulier initia tief dat zou
kunnen oppakken. In d e Franse tijd
bestond er bijvoorbeeld een grote
vraag naar hout. Men hoopte dat
particulier bezit van de woeste
gronden een stimulans zou zijn voor
bebossing en daarmee die eigen houtproduktie zou stimuleren. Deze hoop

bleek ijdel. De overheid onderscha tte
d e rol die veengronden en heidevelden speelden in de toenmalige
la ndbouw. De boeren konden ze niet
missen en bebosten dus niet. Dus
alleen gemeenten die hard geld nodig
hadden of een overvloed aan woeste
gronden bezaten verkochten daadwerkelijk grond. Omstreeks 1822 ,
8 jaar na de Franse bezetting,
verkocht Meerlo 2ro hectare en
Grubbenvorst zelfs 1296 hectare.
Ontginnen betekende in die tijd toch
vooral bosaanleg. Bij gebrek aan
m eststoffen was ontginning tot akker
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of weiland amper mogelijk. Een
andere rem op de vooruitgang van de
ontginningen in die tijd was de zogeheten 'Novale tiende', een belasting
die moest worden betaald op gronden
die voor de eerste keer in cultuur
werden genomen. Bosaanleg was veel
gemakkelijker, al speelde hier de
lange wachttijd tussen planten en
kappen een rol. Degenen die zich
konden permitteren om 30 jaar te
wachten op de opbrengst van de
houtverkoping waren meestal niet de
armsten.
Een factor van geheel andere aard die
bijdroeg aan de omzetting van heidevelden en zandverstuivingen in dennebossen was de groeiende werkloosheid en de daarmee gepaard gaande
armoede in de jaren 40 van de vorige
eeuw. Vooral de 'Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen' spande zich in
en schreef een prijsvraag uit met als
onderwerp de oplossing van de toenemende verpaupering. In 1848
kende men de eerste prijs toe aan de
inzending waarin het idee werd
geopperd om van overheidswege
werkverschaffingsprojecten van de
grond te brengen. Op deze manier
kon men bijvoorbeeld in de gemeente
Horst 40 cent per dag verdienen met
de aanleg van bossen. Ondermeer op
de Martinusberg en bij het kasteel.
Vooral in de Maasdalgemeenten, en
met name in Grubbenvorst werd
nogal wat bos aangelegd. In Grubbenvorst werd de bosgordel geplant
die ook nu nog in grote mate het aanzien van het landschap bepaalt [zie
afb. 5]. Ook in Broekhuizen werd flink
bebost. Het betrof hier vooral de
heide ten noordwesten van het
Broekhuizerbroek die grensde aan de
Swolgenerhei.

Tot slot
Grote landschappelijke veranderingen hadden tot 1850 nog niet
plaatsgevonden. Zonder op het
belang van de bebossing te willen
afdingen behield het landschap haar
woeste en open karakter, met een nog
ongerepte Peel die zich veel verder
dan nu naar het oosten uitstrekte.

Ir. Frans Rip

Blad 52, Venlo. Topografische Militaire
kaart 1856. 'Bosgordel bij Grubbenvorst'
1856.
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