Ontginningen in het land van
Peel en Maas [2]
Ontginning van woeste gronden in het land van Peel en Maas
[ca. 1850-1890]
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'Gaat het zoo voort, dan behoeven wij
nog een paar eeuwen alvorens alle
onze woeste gronden ontgonnen zijn ' .
Dit zure commentaar kwam van
W.C.H. Staring, de samensteller van
het Verslag van de landbouw over
1868. K ennelijk was hij niet zo te
spreken over de voortgang van de
ontginning in Nederland. Het denkbeeld, dat de heidevelden en hoogvenen zo snel mogelijk in cultuur
moesten worden geb ra cht, stond
destijds volop in aanzien, vooral in
i;egeringskringen. Op gemeenteniveau lag dat anders . Daar wist men
wel beter dan de heidevelden op de
schop te nemen. \,Vaar had men dan
de schapen moeten weiden en de
heideplaggen steken? Geen wonder,
dat de wet van 1840 [belastingvrijdom bij ontginning] en die van
1848 [Domeinwet: uitverkoop van
woeste grond aan particulieren]
weinig ontginning tot gevolg heeft
gehad .
In 1859 werden de Limburgse
gemeentebesturen ' ten dringendste'
aangespoord door Gedeputeerde
Staten om afstand te doen van de
woeste gemeentegronden. Ook de
Commissaris des Konings drong er
nog eens op aan: de onrendabele
overheidsbezittingen moesten zo snel
mogelijk in particulier bezit komen en
produktiefworden. Maar vooralsnog
werd er weinig daadwerkelijk ontgonnen. Hoewel er wel gronden
werden verkocht aan particulieren,
bleef het heide. Blijkbaar was er een
andere aanleiding dan privébezit
nodig.

Ontwikkelingen
De on twikkelingen, die de ontginning
stimuleerden, kwamen van buiten
Limburg.
In 1853 begonnen de Van de Griendts
metdeverveningvande Peel. In 1866
kwam de spoorlijn Eindhoven-Ven lo

Centrum Helenaveen.
gereed en in 1883 werd de spoorlijn
Nijm egen-Venlo opengesteld .
D e streek kreeg meer contact met de
buitenwereld, wat vermoedelijk de
houthandel heeft gestimuleerd.
D e opkomende industrialisatie van
gebieden in België en Pruisen deed de
behoefte aan steenkool groeien.
De mijnen in de omgeving van Luik
kregen dan ook een steeds grotere
behoefte aan mijnhout. De vraag was
het grootst in de jaren '70. Ook het
land van Peel en Maas leverde destijds veel hout.
Deze ontwikkelingen hadden natuurlijk effekt op het landschap. Het aanzien daarvan veranderde vooral door
de vervening van de Peel, de ontginning van heide tot akkers en
weiden en de aanleg en kap van
dennebossen op de droogste heide en
de zandvers tuivingen.

Vervening
De turfwinning in het Peelgebied
heeft in het verleden geleid tot diverse
beschouwingen van zowel kritische
als bewonderende aard . Kritiek was
er bijvoorbeeld op de hopeloze
armoede van de veenarbeiders en op
de mensonwaardige arbeidsomstandigheden. De bewondering, waarmee
anderen schreven over de ondernemingsgeest van de Van de Griendts

en de behaalde winsten, wordt daarmee wel in een bepaald licht gesteld.
Maar de verandering van het landschap, de onderwerping van de
woeste Peel, sprak tot de verbeelding.
De triomf om de overwinning op de
natuur zal daarbij zeker meegespeeld
hebben. \Noeste gronden moesten
prod uktief worden gemaakt!

Boekweit
De aandacht van de verveners concentreerde zich aanvankelijk tot de
direkte omgeving van de Helenavaart: een concessiegebied van 610
hectaren in de Deurnese Peel [ 1853]
en een concessiegebied van 300 hectaren in de Horster Peel [ 1855]. Deze
terreinen lagen langs het kanaaltracé.
Dit had natuurlijk te maken met de
ontwatering van het afte graven
hoogveen en het transport van de
gegraven turf. Overigens reikte de
Helenavaart in 1859 nog slechts tot
aan de gemeentegrens tussen Horst
en Sevenum. De afgraving van de
Horsterpeel begon dus pas daarna.
In de vier j aren daarvoor was het
concessieterrein gebruikt voor de
boekweitteelt. Op deze manier kon de
vervener reeds profijt trekken van de
nog niet aan snee gebrachte gronden .

Veranderingen
De aansluiting van de Helena vaart op
d e spoorlijn, die in 1881 plaatsvond, is
ongetwijfe ld een belangrijke stimula ns geweest voor de handel in veenprodukten. Via de spoorweg werd een
groter afzetgebied makkelijker
bereikbaar, dan voordien, toen het
transport per trekschuit en later per
stoomboot plaatsvond. Overigens
na m na 1880 de vraag naar turf als
brands tof snel af. De fabrieken en
bedrijven in den lande gingen gaand eweg over op steenkolen, cokes en
briketten. Deze brandstoffen werden
aangevoerd uit het Ruhrgebied en ui t
de Verenigde Staten. Ook ondervond
d e Maatschappij Helenaveen sterke
concurrentie van de turf uit de
Gronings-Drentse veenkoloniën en
het verven ingsbedrijfin de aangrenzende gemeente Deurne. Deze
ontwikkelingen waren de aanleiding
om over te gaan op de produktie van
turfs trooisel. In 1881 bouwde de
Maatschappij haar eerste fabriek voor
het vermalen van veen .
In 1885 splitste de Maatschappij
Griend tsveen zich af van de Maatschap pij Helenaveen. De nieuwe
maatschappij vestigde zich bij het
station H elenaveen en was zo de aanleiding voor het ontstaan van het dorp
Griendtsveen. T en behoeve van de
turfs trooiselfa bricage werd van de
gemeente H orst 4rn hectaren hoogveen gekocht.
Verschillen
Er was nog al een verschil tussen de
ontginningsmethode ten behoeve van
d e turfwinning en die ten behoeve van
d e strooiselfa bricage. Bij vervening
om de turf werd er nadien landbouwgrond gemaakt, door de achtergebleven onbruikbare veenbovenlaag
te vermengen met het onderliggende
zand. Zo ontstond de zogenaamde
dalgrond , die tamelijk vruchtbaar
was.
H et ma ken van turfstrooisel
betekend e daarentegen, dat al het
aanwezige veen weggegraven werd en
vermalen in de fa briek. Wat er dan
achterbleef was slechts de kale
zandgrond.
Turfstrooisel hoefde niet, zoals turf; te
drogen in d e wind en de zon. De verwerking va n veen was dan ook niet
meer seizoensgebonden. Zomer en
winter d raaide de fabriek en zwoegd en d e a rbeiders. Voorheen waren het
vooral seizoenarbeiders, die voor de
zomer overkwamen uit Friesland en
uit Pruisen, maar vanaf 1881 was er

het hele jaar door werk, zodat de
a rbeiders zich in de streek ves tigden.
De maa tschappijen voorzagen enigszins in huisvesting, anderen bouwden
zich een plaggenhut aan d e rand van
een dorp.

Mest
Zoals bekend was op de zandgronden
d e beschikbaarheid van mest bepalend voor de hoeveelheid bouwland.
Mees tal was er te weinig en de boeren
probeerden op allerlei manieren bij te
mes ten. Eén va n die manieren was het
ge bruiken van stadsvuil.
Vermoedelijk was er sinds 1853 een
sterke voorbeeldwerking uitgegaan
van d e landbouwbedrijven in
H elenaveen . De schuiten, die hun twf
hadden afgeleverd in Den Bosch,
waren op de t~rugweg gevuld met
stadsvuil. Dat werd allemaal geb ruikt
op de paar akkers op de nieuw aangemaakte dalgronden van H elenaveen. Tussen 1853 en 1890 werd er
steeds m eer meststofaangevoerd in de
dekzandgemeenten, dit in tegenstelling tot de Maasdalgemeenten.
Daa r ge bruikte men nog veel stalmest, heideplaggen en bosstrooisel.
Nog in 1886 gebruikte men in geheel
Grubbenvors t slechts enkele balen
Peru-guano en een paar balen Chilisalpeter. Venray daarentegen voerde
in 1876 al go ton extra mest aan en in
l893 reeds 260 ton. Tot de bekendheid van de boeren met aa nvullende
bemesting heeft ongetwijfeld ook het
land bouwcasino bijgedragen, dat in
Grubbenvorst sinds 1871 bestond.
Akkers
D e algemene tendens in het la nd van
Peel en Maas, tussen 1850 en 1890, is
die van uitbreiding van het areaal
land bouwgrond. Hoewel in de zes
onderhavige gemeenten het oppervlak gras land met 1% afnam, steeg
het aanta l hectaren bouwland met
6%. D e uitbreiding van het bouwland
was in d e dekzandgemeenten H orst,
Sevenum en Venray het grootst en
vond vooral plaats tussen 1847 en
1870 en in mindere mate tussen 1870
en 1889. Deze drie gemeenten bezaten
toen gemiddeld 20% akkerland.
In de Maasdalgemeenten was over
d eze gehele periode nauwelijks sprake
van groei. Na een groei van minder
da n 1% tussen 1847 en 1870, was er
tussen 1870 en '75 zelfs een geringe
da li ng. In 1889 bezaten de Maasdorpen gemiddeld 32% akkerland .

Weiden
De hoeveelheid grasla nd verandert in
d eze periode maar weinig, in de dekzandgemeenten zo min als in de
Maasdalgemeenten. Na een afname
in d e jaren vóór 1876 groeit het graslandareaal weer enigszins in beide
groepen gemeenten tot 1899.
De Maasdalgemeenten bestonden
toen voor 17% uit weiden en hooilanden, terwijl de dekzandgemeenten
gemiddeld nog niet aan 11 %
kwamen. Vermoedelijk is de geringe
stijging na 1876 toe te sch rijven aan de
crisis waarbij een accentverlegging
plaatsvond in de ri chting van de
veeteelt, toen Europa overstroomd
werd met ondermeer Amerikaans
graan.
De landbouwcrisis
Een indruk van d e gevolgen van de
crisis in het land van Peel en Maas
krijgt men uit het verslag van de
La ndbouwcommissie [ 1886]: 'Aan
ontginning wordt niets gedaan,
omdat het werkvolk te duur is en de
tijden te slecht zijn. Daarentegen
worden de bouwlanden van de
geringste soort aan de cultuu r onttrokken, wijl zij d e kosten niet
dekken'.
'De algemene toestand van den landbouw ... is zeer treurig' . 'Wegens den
lagen prijs van de granen word t het
geheele gewas aan het vee gevoederd' .
Hoewel deze opmerkingen betrekking
hebben op d e gemeente Grubbenvors t, mag worden aangenomen da t
zij in grote trekken ook gelden voor de
overige gemeenten, omdat Gru bbenvorst [ en Meerlo] destijds waren
uitgekozen als type-gemeenten voor
deze streek.
Waar werd ontgonnen?
Waar had de uitbreiding van landbouwgrond nu plaatsgevonden? Uit
vergelijking van de topografische
kaa rten van 1856 en 1892 valt de
constateren, dat het vooral ging om
gronden op korte afstand van of direkt
grenzend aan het reeds in cultuur
zijnde land.
In het dekzand-gebied waren dat
bijvoorbeeld enkele beekdalen onder
Venray. Daar waren delen van het
Lollebeekdal en het Loobeekdal in
wei landen veranderd . Ontginning tot
bouwland had plaatsgehad op de
heide bij Veulen en Merselo en ook
aan de oostkant van Oirlo. Onder
Horst vond er een flink e on twikkeling
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De Graskuilen, 1856 (TMK).
De Graskuilen, ca. 1880.
(Manuscriptkaart Topografische Dienst).
plaats in het gebied tussen Meterik en
de grens met Sevenum, waar zowel
bouwland als weiland werden aangelegd. Ook vonden er ontwikkelingen plaats in het gebied tussen
Eikelenbosch en Horst-dorp. Onder
Sevenum was de belangrijkste ontginning die van het Graskuilengebied, aan de zuidoostkant van de
Schat berg.
In het gebied van de Maasdorpen
vonden, zoals vermeld maar weinig
ontginningen tot landbouwgrond
plaats. Een uitzondering in Meerlo
dient te worden vermeld, waar tussen
1875 en 1889 het bouwland-areaal
IOO hectaren groter werd. De mogelijkheid bestaat, dat het hier gekapt bos
betreft, dat opnieuw voor de landbouw in gebruik werd genomen.
Maar het kan ook zijn dat de cijfers
van 1889 nauwkeuriger waren dan die
van 1875.

Bosaanleg
De ontginning van woeste gronden
door ze te bebossen werd in de tweede
helft van de 19e eeuw nogal gestimu-

Bebost stuifzand bij Castenray.
leerd door de houtbehoefte in de
mijnen. De aanleg van dennenakkers
maakte zo zelfs de droogste heidevelden en de ergste zandverstuivingen
nog tot een bron van inkomsten. Na
enkele tientallen jaren tenminste.
Volgens de Gemeenteatlas van
Kuyper werd er tussen 1856 en 1867
alleen in Horst bos aangelegd.
Vierhonderd hectaren heide en zand
langs de gemeentegrens met
Sevenum, langs die met Meerlo en
Broekhuizen en langs de grens met

Venray werden bebost. De bebossing
van de stuifzanden van de Martinusberg bij Meterik en de Reulsberg ten
zuiden van Melderslo werd flink uitgebreid. Ook rond kasteel Ter Horst
werd bos aangelegd.
Volgens Poel! [ 1855] leefden de
inwoners van Grubbenvorst van de
landbouw en de houthandel. Nu was
Grubbenvorst ook wel de bosrijkste
gemeente in deze streek: 866
hectaren, meer dan 20% , was met
naald- en loofbos bedekt. De gemeente Sevenum, iets groter dan Grubbenvorst kon in datzelfde jaar, 1847,
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Dennebos bij Grubbenvorst.
slechts bogen op 11 hectaren.
In de jaren '60 kreeg men te kampen
met een probleem. De gronden waar
bos was gekapt, waren soms dennen~oe. De grond was door de houtopstanden zó verarmd, dat ze geen
nieuw bos kon dragen. Men trachtte
wel, om de bodem opnieuw voor bos
geschikt te maken door er enkele jaren
akkerbouw op te bedrijven, maar erg
goed lukte dit niet.

Dynamische periode
De vraag naar mijnhout was het
grootst tussen 1870 en 1880. Dat
weerspiegelt zich in de hoeveelheid
bos in de verschillende gemeenten.
Afhankelijk van factoren als kaprijpheid van de opstanden of de beschikbaarheid van de grond, kapte men of
beboste men. Zo zien we, dat in
Broekhuizen het bosoppervlak werd
gehalveerd . In Horst werd het bosbestand meer dan twee maal zo groot
en in Meerlo zelfs vier maal zo groot:
tussen 1868 en 1876 werd bijna de
hele Tienrayse en Swolgender Heide
bebost, een oppervlakte van ongeveer
1 hectare.
Na 1876 werd in Broekhuizen opnieuw bos aangelegd, zodat de
gemeente in 1889 weer net zoveel bos
had als in 1868. Sevenum, de meest
bosarme gemeente, bezat in 1868 een
oppervlak van 75 hectaren dennebos,
die in 1889 niet meer werden vermeld.
Met het jaar 1889 zitten we weer
volop in de landbouwcrisis. Deze had
indirect ook invloed op de dynamiek
in boskap en bosaanleg.
Als gevolg van prijsdalingen in andere
sectoren werd het mijnhout door
velen gezien als laatste inkomensbron, zodat ze hun hout op de markt
brachten. Zodoende daalden de houtprijzen ook. De Landbouwcommissie
van 1886 kon dan ook met betrekking

tot Grubbenvorst noteren: 'Door
daling van de houtprijzen is verkoop
van mijnhout ook geen inkomstenbron van betekenis meer' . Over
Meerlo werd geschreven: 'Veel
dennenbos werd de laatste jaren
gerooid, waar de grond nu woest zal
blijven liggen' .

Samengevat
Zoals op de kaartjes is te zien, werd de
belangrijkste verandering in het landschap gevormd door de grote uitbreiding [3900 ha] tussen 1847 en
1889 van het bosoppervlak. De hoeveelheid landbouwgrond werd ruim
950 hectaren groter en ten behoeve
van de Peel vervening werd ca. 11 oo
hectaren woeste grond ontgonnen.
De twee nieuwe spoorlijnen leverden
hun bijdrage aan de modernisering
van het landschap, net als de turfstrooiselfabriek en de stoom bootjes op
de Helena vaart. Het nu nog wel eens
geïdealiseerde landschap van 1850
was in feite een landschap van
armoede en isolatie. En hoewel niet
gezegd kan worden, dat het landschap van 1889 er een van rijkdom
was , de isolatie was voorbij en het
land van Peel en Maas stond op de
drempel van de moderne tijd.

ir. Frans Rip

