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Het bosperceel de Belgenhoek, situatie op 26 oktober 2013
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Inleiding, foto's op 26 oktober 2013

De Belgenhoek is een perceel van ongeveer 20 ha dat ligt ingeklemd tussen de
Helenavaart en de gelijknamige weg. Dit terrein wordt aangemerkt als heide, maar in
werkelijkheid is het grotendeels bos. Het perceel is nooit ontgonnen geweest. Een
waarschuwing dient ook nog gegeven te worden: er zijn krantenberichten dat de
Helenavaart van Helenaveen naar Griendtsveen zorgvuldig ontmijnd is. Maar de auteur
heeft geen berichten kunnen vinden dat dit ook geldt voor de Helenavaart in
zuidelijke richting en ook niet van het heideperceel van de Belgenhoek. Er zouden
zich in het bijzonder diep onder de hei niet-ontplofte mijnen kunnen bevinden.
De auteur heeft op de ochtend van 26 oktober 2013 {sommige foto's hebben ten onrechte
een tag met datum van 25 oktober en tijd rond 7.00 uur) een onderzoekje gedaan naar
het bosperceel onder de Belgenhoek (Grashoek), dat eigendom is van enkele broers
Helb, verre en indirecte nazaten van de eigenaar - vanaf circa 1929 - Adrianus Bos,
destijds directeur van de N.V. Maatschappij Helenaveen. A. Bos woonde ruim één km
noordelijk in de directeurswoning van de onderneming in Helenaveen, en had blijkbaar
de gedachte om op het aangekochte perceel een huis te bouwen waarin hij na zijn
pensionering kon gaan wonen.
Het lijkt erop dat de gemeente Helden dit perceel van 22 ha in 1926 aan de nieuw
opgerichte parochie Grashoek heeft geschonken, maar dat die er uiteindelijk geen raad
mee geweten heeft. Toen zou Bos hiervan 19 ha gekocht hebben.
Helaas voor Bos heeft hij zijn pensionering niet kunnen halen want hij is in maart
1931 overleden en buiten Helenaveen en Grashoek begraven.

GENA-villa
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Want de auteur heeft het vermoeden dat wellicht hier de inventaris van de
directeurswoning, ook GENA-villa genoemd, al dan niet tijdelijk is opgeslagen. De
erfgenamen van A. Bos, i.c. zijn schoonzus Bos-van Gilse van der Pals en haar twee
kinderen Cor en Johanna Bos erfden alles en konden waarschijnlijk het meubilair, e.d.
niet zomaar kwijt.
De GENA-villa bestaat nog altijd, is van enorme omvang, maar daardoor al slecht
bewoonbaar. De huidige eigenaresse verblijft er dan ook maar zeer sporadisch, en zo
komt het huis en de prachtige tuin met uitlandse bomen nooit tot zijn recht.
Enkele maanden na het overlijden van A. Bos is de villa klaarblijkelijk leeg gemaakt,
maar de opvolger kon bedingen dat hij in zijn eigen huis kon blijven wonen. Dat had
tot gevolg dat de GENA-villa jarenlang leeg stond en uit arren moede heeft men er
later een jeugdherberg van gemaakt, die slechts enkele maanden per jaar open was. De
grootvader van de auteur was nauw betrokken bij de omzetting tot jeugdherberg en
heeft waarschijnlijk ook toezicht gehouden. Zie hieronder over meer gegevens over de
jeugdherbergfunctie van de villa.

Perceel Belgenhoek

Van het perceel de Belgenhoek zijn enkele luchtfoto's beschikbaar, maar de oudste van
circa 1935 is klaarblijkelijk niet duidelijk genoeg, zodat een foto die door de
Engelse Luchtmacht in augustus 1944 is gemaakt als referentiepunt wordt genomen.
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Het perceel is duidelijk herkenbaar als een rechthoekig stuk langs de Helenavaart.
Destijds was alleen de noordelijke punt bebost, herkenbaar als een wybertje. De rest
was hei met enkele her en der los staande bomen. Aan de andere kant van het pad, nu
de weg Belgenhoek, staan enkele boerderijen die nu nog altijd bestaan. Opvallend zijn
de talloze korenschoven op de akkers, klaarblijkelijk ging de graanoogst onder de
oorlogsomstandigheden gewoon door.
In de hoek van het perceel linksonder op de foto zien we twee kleine aaneengesloten
witte blokjes, dit moet een huisje en/of schuurtje zijn geweest. Vergeleken met de
grote boerderijen van betrekkelijk klein formaat. Dit is de enige bebouwing op het
perceel.

Geschiedenis van het perceel
60

1777 In de Ferraris-atlas is het grensgebied van Meijel gedetailleerd weergegeven.
Hierop moet dan ook het gebied dat veel later Belgenhoek werd genoemd te zien zijn.
Het gehele grensgebied was bos. Voor de aardigheid dit kaartblad hieronder.
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1895/1905/1926/1936 Er is een "luchtfoto" beschikbaar op
/originals.dotkadata.com/... met (bijvoorbeeld) nummer 1926_K_bonneblad_711.
Enige recente data m.b.t. het perceel Belgenhoek
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23 december 1926 RAAD VAN HELDEN.
[…] De oorzitter deelt mede dat het kerkbestuur te Grashoek zich bezwaard gevoelt met
het aangegane pachtcontract van 22 H.A. grond.
Van dezen grond is circa 20 H.A. ontginbaar. Het kerkbestuur had een kostenbegrooting
gemaakt van f6000.- voor ontginning, afwatering, bemesting en afrastering. Wanneer
het Kerkbestuur nu dezen grond na 12 jaar weer af zou moeten staan zou hierop niets
te verdienen zijn, waarom werd gevraagd den termijn te verlengen tot 24 jaar en een
schadevergoeding vast te stellen bij vroegere overname dan 6 jaar op f2.50; 12 jaar
f2.- 18 jaar f1.- en 24 jaar f0.50 per are. Wordt goedgevonden.
22 juni 1929 HELDEN GRASHOEK. - Not. Haffmans 1 Juli, 3 uur, in café L. Hunnekens,
voor het gem.-bestuur: huis, tuin, bouwland en hei groot 2 H.A. 63 bewoond door
Greymans. Voor het kerkbestuur: 22 H.A. weiland in Grashoek.
29 juni 1929 HELENAVEEN. – Notaris Haffmans, 9 Juli, 9 uur, ter plaatse voor de mij.
Helenaveen en voor de kinderen Bruis, veldvruchten.
24 augustus 1929 HELDEN-GRASHOEK. – Not. Haffmans Dinsdag 3 Sept. 6 uur nam. café
van Mullecom verz. N V. Mij Helenaveen VERPACHTING 13.59.02 H. A. bouwl. en weil. in
8 perc. van 1 tot 2 H.A.
23 maart 1931 overlijden van Adrianus Bos
18 mei 1931 schuld aan de Erven Bos f18.604,40, exclusief verzorging en voedering
van het vee en de schapen voor f700 plus f1500.
10 september 1931 akte van boedelscheiding op 28 april 1931. Aandelen 970 t/m 974.
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Verdere geschiedenis
17 juni 1933 [...] Daarnaast kan de N.J.H.C. met trots en voldoening wijzen op een
reeks nieuwe jeugdherbergen. Zwolle, de Assumburg, Zierikzee, Bergen op Zoom,
Helenaveen, Harlingen, Sneek, zij zullen weldra van zich doen hooren. [...]
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30 juli 1935 FEESTELIJKE OPENING PEELWEG SEVENUM-HELENAVEEN
zie http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010473395%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0054
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31 juli 1935 Nieuwe Peelwegen in Limburg
De Commissaris der Koningin woont de plechtigheid bij.
Onder groote belangstelling zijn Dinsdagmiddag de nieuw aangelegde Peelwegen,
waardoor een uitgestrekt grondencomplex uit haar isolaten toestand is bevrijd,
officieel in gebruik genomen.
Deze ingebruikneming, welke in de toekomst van veel belang voor de Peel en hare
bewoners zal blijken te zijn, vond met eenig feestelijk vertoon in tegenwoordigheid
van den Commissaris der Koningin in Limburg, mr. E. Baron van Hövell tot Westerflier, plaats. Aanwezig waren voorts dhr. Th. Rutten, Horst, lid van Ged. Staten, de
Statenleden H. Drabbels en X. Thomeer, ir. Verlinden, wnd. hoofdingenieur van den
Prov. Waterstaat, dhr. Lambrachtsen, directeur van de Maatschappij Helenaveen, welke
de wegen deed uitvoeren, A. van Hooff, rijksinspecteur der werkverschaffing in
oostelijk Noord-Brabant, burgemeester J. C. van Beek uit Deurne, wethouder J. van Wel
uit Helmond, de directeuren der Grondmij. Zwolle, ir. Ozinga en ir. Hanraets, voorts
B. en W. en de volledige Raad dezer gemeente, alsmede verscheidene andere
belangstellenden.
Op het gemeentehuis alhier heette burgemeester W. Everts de hooge gasten welkom. De
burgemeester schetste in den breede de totstandkoming van den nieuwen weg dwars door
de Peel.
Dhr. Lambrechtsen wees vervolgens op de taak welke de Mij. Helenaveen in het
Peelgebied vervult en waardoor thans de derde verbindingsweg tusschen Limburg en
Brabant tot stand komt.
Vervolgens kwam de Commissaris der Koningin aan het woord om zijn verheugenis er over
uit te spreken, dat deze weg thans tot stand is gekomen. De Gouverneur acht dit werk
van onschatbare beteekenis voor de binnen-kolonisatie van het Noord-Limburgsche
Peelgebied en een voorbereidend werk ten voordeele van de Noord-Limb. Streekplannen.
Spr. is er vooral ook om verheugd, dat men het natuurschoon zooveel mogelijk heeft
weten te behouden.
Verder werd nog het woord gevoerd door dhr. van Hooff, burgemeester van Beek, uit
Deurne en wethouder van Wel uit Helmond.
Het gezelschap begaf zich vervolgens in de gereedstaande auto's, teneinde een tocht
over de nieuwe wegen te maken. Tijdens dezen tocht werd in Helenaveen nog de
jeugdherberg van de nationale jeugdherbergcentrale te Amsterdam bezichtigd. Te
Helenaveen werd nog het in cultuur brengen van 85 H.A. grond, door de werkloozen uit
Helmond uitgevoerd, in oogenschouw genomen. Nadat ververschingen waren aangeboden
werd de terugtocht aanvaard. Het gezelschap vertoefde hierna nog geruimen tijd op het
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gemeentehuis alhier, terwijl de plaatselijke fanfare "Unie" de gasten op een concert
vergastte.
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14 augustus 1942 Op bezoek bij jeugdherberg DE PEEL
zie http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010020377%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0046
20 februari 1943 Doss. 4091. N.V. Maatschappij "Helenaveen", Deurne Helenaveen H.
43, Vervening, ontginning enz. Uitgetr. Voorz. R. v. Comm.: Dr. J. A. Carp, wegens
overlijden. Uitgetr. Dir.: F K. Ozinga, per 31 October 1942. Gewijzigde statuten van
6 Januari 1943 Nr. 3. Filiaal te Deurne-Helenaveen is hoofdzaak geworden. Dir.: Ir.
B. D. van Schelven, Bunnik. Comm.: C. Bos, Amerongen, P. Schoen Pzn., Amsterdam, P.
Vos te Utrecht en Dr. Th. Chr. Oudemans, Putten. Maatsch. Kapitaal: f1.000.000.
Geplaatst en gestort: f579.500.
2 augustus 1944
De genoemde luchtfoto, zie http://www.theelen.info/afbeeldingen/DS889-3043-1944.tif,
is klaarblijkelijk tegen de avond genomen, want er zijn lange schaduwen van de bomen
te zien die grofweg naar het oosten wijzen.
Als we de lengte van de aaneengeschakelde bebouwing nemen, dan is die maar iets
kleiner dan die van het kantoor van de Maatschappij Helenaveen, tegenover de brug van
de Geldersestraat.
A. Helb suggereerde dat het voertuigen zouden kunnen zijn, maar gegeven de lengte van
de schaduwen lijkt me dat onwaarschijnlijk. Het zouden toch wel wat lagere gebouwtjes
moeten zijn, dus schuren o.i.d.
Raadpleging van mevrouw Regina Klaassen van de afdeling Luchtfotografie van het
Kadaster op maandag 28 oktober geeft hetzelfde resultaat: voertuigen lijkt haar
onwaarschijnlijk. Ik heb haar verzocht om eens op andere luchtfoto's te kijken of de
bebouwing daarop aanwezig is.
15 oktober 1944
Op verschillende foto's van /originals.dotkadata.com/... is de Belgenhoek te zien.
Een kleine witte stip is ook hierop duidelijk te zien, zelfs al zijn het thumb nails.
Zie (o.a.?) 178_35_3004 en 3005, 178_36_4088 en 4089 en 178_37_3082, 3083 en 3084.
19 oktober 1944 De wacht
DE PEEL: De meeste Duitsers zijn uit Venraay verdreven. Kleine groepjes D. schieten
nog uit de bovenramen en uit de puinhopen, enkele scherpschutters moeten nog worden
opgeruimd. Het gebied rond Venraay is in Engelse handen, evenals de weg VenraayDeurne. De opmars van Helmond uit naar St. Helenaveen vordert gestadig. De
moeilijkheden die overwonnen moeten worden zijn groot, daar in dit terrein geen tanks
kunnen worden gebruikt. De tanks moeten dus alleen op de wegen opereren, en die zijn
ondermijnd. Elke ondermijnde plaats ligt onder D. machinegeweer en mortier vuur,
terwijl door het regenweer de R.A.F. niet de grootste steun kan geven.
19 oktober 1944 Het oorlogsnieuws van gisteren en hedenmorgen
De gehele wegv.Venray naar Deurne is thans i/geall.handen.Br.ccl.,die v/uit Helmond
oprukken hebben nws.vord.gemaakt i/d richt.v.Helenaveen.I/d Peel werden 800
D.gev.genomen.Tijdens de week v/h offens.tussen Peel en Maas werden i/d Peel 100 km²
bevrijd.
1965 Waarschijnlijk bevatten de luchtfoto_nr_1658, 1659 en 1660 uit 1965 bij
/originals.dotkadata.com/... ook interessante informatie. Tevens wellicht _1695.
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28 juli 1959 […] Het vuur had zich zondag bewogen naar de weg Helenaveen-Liessel. De
weg werd afgezet, toen uit de oorlog achtergebleven munitie – waar niemand van wist –
met droge knallen ontplofte.
15 april 1986 Het Limburgs[ch] Dagblad voert een artikel over de verwijdering van
niet-ontplofte munitie uit de Helenavaart en elders in de Peel. Hier betreft het het
deel Helenaveen-Griendtsveen. Er schijnen kaarten gemaakt te zijn bij de plaatsing
der mijnen.
26 oktober 2013
In de ochtend van 26 oktober 2013 heeft de auteur het terrein verkend, met als
belangrijkste opdracht restanten van de bebouwing te vinden. Helaas heeft hij toen
niets gevonden. In de nabije omgeving van waar het huisje gestaan moet hebben, zijn
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talloze greppels te zien die loodrecht op de weg richting kanaal voeren. Deze
greppels zijn slechts enkele tientallen meter lang en eindigen zomaar. Deze greppels
zijn ook op de luchtfoto te herkennen. Tussen de twee delen met greppels is een
strookje andere begroeiing waarop nu vooral varens groeien. Die greppels en het
strookje ertussen zijn dus op de luchtfoto duidelijk herkenbaar; de huidige situatie
zou door de begroeiing op een luchtfoto onzichtbaar zijn.
Zie op bijgaande foto de structuur van de greppels en het strookje varens in de
verte.

Op onderstaande foto is een paadje te zien. Ongeveer op deze plaats moet de bebouwing
gestaan hebben, maar sporen ervan zijn zo niet te zien.
Op de luchtfoto is te zien dat de bebouwing staat op een rechthoekig stuk grond met
een licht grijze tint, eromheen is alles iets donkerder.
Bomen die op de foto van 1944 staan zijn ongetwijfeld grotendeels verdwenen. Wel heb
ik enkele bomen gefotografeerd die wellicht op de luchtfoto staan, maar dan als
jonger exemplaar. Veel hebben we er echter niet aan.
De bebouwing moet gestaan hebben tegenover het huidige Belgenhoek 13. Een langdurig
gesprek met de vrouw des huizes heeft me niet verder gebracht. De mevrouw van 76
(geboren in 1937 in de nabijheid) wist niets van huizen tegenover haar huidige
woonhuis. Wel vertelde ze van een soort hut, tegen de huidige snelweg aan gelegen,
waar een zonderling woonde. Misschien de door anderen genoemde van Maris? Ze vertelde
ook dat op dat stukje grond dat dus niet (meer) behoort bij het stuk van 19 ha van A.
Bos tegenwoordig wel georganiseerd gekampeerd werd door jongeren.
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N.B. De auteur heeft ruim 90 foto's van het terrein, het kanaal en de weg genomen. De
eerste foto's hebben een verkeerde datum en tijd-tag. Vanaf foto -24- is de juiste
datum en tijd ingesteld.
28 oktober 2013
Uit informatie verkregen van A. Helb blijkt dat – net zoals de bewoonster van
Belgenhoek 13 vertelde – het onderhoud in handen is gegeven aan de oud-directeur van
de Maatschappij Helenaveen N.V. Deze heeft klaarblijkelijk "weer een ander clubje
ingeschakeld voor het natuuronderhoud". "De Weichs de Wenne moet echt toestemming
geven voor schatgraven", maar daarvoor is geen aanleiding op dit moment. In de visie
van de auteur kunnen de bezittingen van A. Bos op het perceel zijn opgeslagen na
maart 1931, maar later (geleidelijk) zijn afgevoerd.
G. Veldhuizen zegt dat er geen echt contact was tussen J. Groote-Bos en de lokale
bevolking, als zij jaarlijks Helenaveen bezoekt, dus van goede informatie van oude
mensen kan geen sprake zijn.
A. Helb schrijft verder: "De bedoeling is dat wandelaars er van de netels en de
vogels genieten. Ik zag er ooit een wielewaal."
Op een zaterdagse herfstdag zag ik geen wandelaars, ook niet op het wandelpad aan
deze zijde van het kanaal. Netels staan er gelukkig ook niet, wel veel heide.
Overigens wordt op de huidige kaarten het allergrootste (zuidelijk) gebied ingekleurd
als heide – net zoals op de luchtfoto – terwijl het eigenlijk grotendeels bos is met
enkele grotere stukken heide die geel kleurt door het opschietende gras.
29 oktober 2013
Naar aanleiding van mijn rapportage schrijft A. Vervuurt o.a.:
Mooi te zien op deze luchtfoto van augustus 1944:
- Het nog gehele gebouw van het koetshuis aan de Kervelweg met daarbij de
overkappingen die met Hoogendoorn meeverhuisden naar de nieuwe Koningshoeve aan de
Spiesberg. De vroegere overkapping van de turfstrooiselfabriek is daar dus niet
opnieuw gebruikt. Die zijn in de jaren '70 door Cor Janssen (Mij.) afgebroken. Veel
mallen van turfkruiwagens zijn toen ook verdwenen...
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- De ijzeren Koningsbrug naar de Grashoek. Je ziet de schaduw aan de oostkant van de
Helenavaart. Deze is in september 1944 door Duitse militairen opgeblazen.
- De afgebrande (oude) Koningshoeve aan de Koningslaan (Grashoekseweg, waar Jan
Crommentuijn gewoond heeft).
- Kraters van (brand)bominslagen nabij de Koningshoeve en op het land van Cor an der
Werf aan de Helenastraat.
- De oude brugwachterswoning bij de Koningsbrug.
- De beide kerkhoven.
- Restanten van de schietbaan ten westen van de concessiegrens
(Aardbeiweg/Spitskoolweg op het later door het kerkbestuur ontgonnen heidelandschap)
ten zuiden van het R.K. kerkhof.
Bovendien schrijft hij:
Er werd bij mijn vader thuis ooit gesproken over een 'zilverschat' die ergens rond
W.O. II in 'het' kanaal nabij de Belgenhoek gedumpt zou zijn. Leo Kluijtmans zou daar
meer over weten(?)
Dit waardevolle goedje zou vermengd zijn met munitie zodat niemand het voorlopig op
zou graven/duiken...

30 oktober 2013 en later
Mevrouw Klaassen van het Kadaster laat weten dat de gebouwtjes niet te zien zijn op
luchtopnamen van 1934 en 1949. Wel op die van 15 oktober 1944, wat hierboven ook
gemeld is. We kunnen daaruit concluderen dat die na de dood van A. Bos zijn neergezet
en klaarblijkelijk voor tijdelijk gebruik, zoals opslag, zijn gebouwd.
De gemeente Peel en Maas geeft uitsluitsel over bouwvergunningen. De gebouwen zouden
een even nummer moeten hebben en dus gebouwd rond 1940. Er zijn geen bouwvergunningen
gevonden die voldoen aan de even nummering en periode 1934 tot 1949, ook niet
Belgenhoek 0.
Zeer waarschijnlijk mogen we concluderen dat daar een tijdelijke bebouwing heeft
gestaan, waarvoor geen bouwvergunning vereist of aangevraagd is.
Of het was een tijdelijke bebouwing van het Duitse leger, voor bebouwing of als
camouflage van geschut. In die tijd ook bevond zich geschut in de tuin van meester
Theelen in de kom van het dorp Helenaveen.
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