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“d’Akker zal het sweet vergelden,
Ploeg en arbey met gedult,
Zie hoe d’aer de korenvelden
in den zomertijd vergult.”
5
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Inleiding
Begin februari 2014 kreeg de auteur een vraag voorgelegd die betrekking had op de
structuur van de bodem die tevoorschijn kwam bij het afgraven van stukken
cultuurgronden in het kader van de Landinrichting Peelvenen. De auteur wist geen raad
met de vraag maar meent nu dat die structuur waarschijnlijk het gevolg is van de
manier waarop het grauwveen - na het turfsteken – op de bodem werd terug gelegd.
Waarschijnlijk werd het gestoken grauwveen, de bovenste onbruikbare grondlaag, netjes
gestapeld aan de rand van de 'groeve' in lange of korte hopen. Al naar gelang de
hoeveelheid grauwveen werd deze dan in lange of korte banen verspreid op de
vrijgekomen bodem verspreid nadat het zwartveen volledig was verwijderd. Zie hiervoor
het artikel van 6 april 1895 uit het blad De ingenieur.
De vraag wekte bij de auteur het verlangen op om nu eindelijk eens zijn inzichten
over de beginperiode van de N.V. Maatschappij Helenaveen op [elektronisch] schrift te
stellen. Want als niet-Helenaveen-bewoner was hij er zich niet van bewust dat de
werkzaamheden in verband met de Landinrichting ook daadwerkelijk begonnen waren, na
vele jaren gepraat...
De auteur houdt zich bezig met onderzoek naar de N.V. Maatschappij Helenaveen. Zijn
[mijn] opa Leo Theelen was gedurende dertig jaar vanaf 1922 hoofd der school in het
dorp. Dat is de ene zijde van zijn betrokkenheid, de andere is de beschikbaarheid van
het archief van de Maatschappij in het Regionaal Historisch Centrum, tien fietsminuten van huis.
Wat dus als ontginning vanaf circa 1860 is begonnen, wordt ruim 150 jaar later voor
een gedeelte weer ongedaan gemaakt. In die zin is mijn betrokkenheid met de
Maatschappij van belang, want kennis van het bedrijf en zijn archief maakt gericht
zoeken naar een antwoord – opgeroepen door de Landinrichting – gemakkelijker.
Het volgende document bestaat uit drie delen:
de inzichten van de auteur, historische gegevens over flora en fauna, gegevens over
de Landinrichting Peelvenen.
De inzichten van de auteur hebben op het scherm een lichtblauwe achtergrond; gegevens
die overgenomen zijn van andere documenten hebben een lichtgele achtergrond.
Energievoorziening in kort bestek in de loop der tijden
Voor verwarming en koken werd in vroegere tijden vooral hout gebruikt.
Klaarblijkelijk was aan het eind van de Middeleeuwen turf in opkomst, hoewel de
"verkrijgbaarheid" wel zeer veel slechter zal zijn geweest. Toch is op talloze
plaatsen, ook in Nederland, veel turf gestoken. Meren, "plassen", in het westen van
het land herinneren nog daaraan. De venen in het noorden zijn ook nog zeer lang in
productie gebleven. Een nadeel was zeker dat de transportkosten zeer hoog waren,
zodat de plaats van productie niet te ver mocht liggen van de afnemers. Paard en
wagen was het gewone transportmiddel, maar toen bevaarbare waterwegen steeds meer
beschikbaar kwamen verschoof het transport direct naar de kanalen; zo werd de ZuidWillemsvaart snel na de ingebruikname (rond 1825) de belangrijkste
vervoersmogelijkheid voor turf uit de Peel. Zeker als vanaf 1853 de gebroeders van de
Griendt uit den Bosch deze transportmogelijkheid verwerkelijken. Na winning en
droging wordt de turf in grote hoeveelheden per schip door de Helenavaart,
Noordervaart en de Zuid-Willemsvaart naar den Bosch vervoerd. De afnemers in de stad
konden van het schip de turf naar huis of fabriek vervoeren. Deze grote verveners met
hun goedkopere transportmiddelen drukten de plaatselijke turfstekers in enkele jaren
uit de markt. Rond 1870 wordt de spoorlijn Helmond-Venlo steeds belangrijker, zeker
als vanaf 1880 turfstrooisel een belangrijk product wordt, weliswaar niet voor de
energievoorzieningen. Het station krijgt een enorme uitbreiding, en zelfs in 1913
worden nog grote hoeveelheden turfstrooisel naar Amerika vervoerd, getuige de
krantenartikelen over de ondergang van de Volturno.
Aan het eind van de negentiende eeuw kwam steenkool snel in plaats van hout en turf.
Eerst werd deze geïmporteerd uit nabuurlanden en van ver, daarna begon de exploitatie
van de steenkoolvelden in het zuiden van Limburg. Vanaf 1906 werden in de Peel ook
onderzoekingen gedaan naar steenkool, maar na deze onderzoekingen is het nooit tot
exploitatie gekomen. In de jaren twintig was de energiemarkt volledig een steenkoolaangelegenheid; er werden talloze producten van gemaakt, zodat je daarvan zelfs een
'stamboom' kon opzetten.
Aardolieproducten worden steeds belangrijker. Hoewel er amper sprake was van locale
productie, konden de moderne voertuigen alleen lopen op benzine, e.d. De in zwang
komende centrale verwarming werd in eerste instantie met stookolie bedreven.
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In de jaren zestig wordt gas, in Nederland vooral het aardgas uit Groningen, steeds
belangrijker. Tot de dag van vandaag een zeer belangrijke energiedrager van eigen
bodem.
De elektriciteitsopwekking vindt tegenwoordig plaats met steenkool, aardgas,
stookolie en als nieuwste loot kernenergie als energiedrager. En o.a. in Duitsland
wordt nog enorm veel bruinkool gebruikt voor de elektriciteitsopwekking.
Droge turf bevat ongeveer 60% koolstof, bruinkool 75%, steenkool 90%.
Anno 2014 wordt slechts nog een deel van het aardgas uit eigen bodem hiervoor
gebruikt. Alweer veel import van enorme afstanden voor het buitenlandse gas, maar ook
voor olie, uranium-oer en steenkool.
Vanaf 2000 worden zonne- en windenergie voor de elektriciteit steeds belangrijker, nu
wel van eigen bodem of uit nabuurlanden.
Hoe zag de Peel er vroeger uit? Enige gebeurtenissen in de Peel.
P. E. de la Court schrijft in 1840 dat de Peel "eene lengte heeft van 11 uren gaans".
De kern van de Peel, ten noorden van het huidige Helenaveen, was zeer zeker een
praktisch ontoegankelijk gebied. Reizigers moesten vaak een omweg nemen om aan de
andere kant te kunnen komen.
Een kaart uit 1805 laat dit ook duidelijk zien. De kaart met later aangelegde en
ingetekende wegen en kanalen is afkomstig van Huub Kluijtmans die bezig is het
traject Meijel-Sevenum te reconstrueren. We zien echter dat deze spreekwoordelijke
weg helemaal niet door het kerngebied gaat, er is dan ook geen echte omweg, zodat de
verklaring van een mijl op zeven of de varianten ernstig in twijfel moet worden
getrokken!
Het gebied was niet zo ontoegankelijk als gevreesd, want de aanleg van de spoorlijn
Helmond-Venlo rond 1865 verliep zonder problemen. Ook waren de zwarte vennen niet
onmetelijk diep zoals de bewoners meenden, want het graven van de Helenavaart leverde
weinig problemen in dit opzicht op.
Meer precies:
1 januari 1800 De Commissie in Braband den staat van de moerassige streek de Peel,
hebbende eene lengte van 10, en breedte van één tot drie uren gaans, door twee van
derzelver Leden hebbende doen onderzoeken; zoo gaven dezelven berigt, dat deze Peel
van alle zijden met hooge boorden is omringd, van waar het water naar deze streek
toezakt, welke echter algemeen zoo hoog ligt, dat de grondbedding te Lijssel 65 à 70
Voeten hooger is dan die van den Bosch; dat de beheering over de Peel hoogst
gebrekkig is, en het steken van Turf zeer willekeurig toegaat, en dat tot het
inleveren van een goed Plan noodig was de opneming en waterpassing van deze
uitgestrektheid gronds.
De Commissie verzocht hierom aan den Minister, zich hiertoe van een kundig Landmeter
te bedienen, 't welk aan Zijne Majesteit vorgedragen en door Hoogstdezelve
goedgekeurd zijnde, is de Commissie hiertoe dadelijk gemagtigd; en heeft dezelve den
Land-Drost verzocht, van alle Wetten en Reglementen tot de beheering der Peel
betrekkelijk, kopijen te bekomen, aan welk verzoek reeds door den Land-Drost voldaan
is.
[elders] "Het Lid de Heer Wesselman is belast met een onderzoek, om aan de moerassige
streek de Peel eene meer geregelde uitwatering te bezorgen tot verbetering van
duizende Morgens.
[elders] §. 25. Veenlanden; Riet en Biezen.
Turf is zoo in de hooge als lage veenen door den droogen Zomer voortreffelijk
uitgevallen: in de Peel in Braband is bijzonder veel turf gestoken, vooral om dat men
thans door de droogte op plaatsen kon komen, waartoe anders geene mogelijkheid is. In
deze Peel wordt echter het moer te veel weggestoken, zoo dat het aangroeijen van het
veen moeilijker wordt, weshalve eene betere inrigting tot wering van deze misbruiken
zeer wenschelijk is. De staat der groote veenen in Groningen en Drenthe wordt zeer
ongunstig opgegeven, uit hoofde der lage prijzen van de turf en gebrek aan koopers,
't geen onder anderen wordt toegeschreven aaan den aldaar ongewonen Impost op de
turf. Eene groote hoeveelheid oude turf is overgebleven, en 'er was gebrek aan gereed
geld, zoo dat de aanzienlijkste turfgraverijen en vele baggelarijen werkeloos lagen.
Het is bekend van welk een belang deze veengraverijen voor den Landbouw zijn, en tot
uitbreiding van denzelven strekken, door het bekomen der ondergronden, nadat het
hooge veen is afgegraven, welke gronden tot cultuur gebragt en door bemesting in
vruchtbaren staat onderhouden worden. [...]
[elders] Aan de grenzen van Braband hebben zich in de Peel verscheidene Wolven
opgehouden, die het Rundvee, vooral Schapen, hebben aangetast, zijnde hiervan reeds
27 of 28 verscheurd. Men heeft krachtdadige middelen hiertegen in het werk gesteld.
13 juli ? [elders] Roeden Rogge vernield. Een tweede Onweer op dien zelfde dag, in
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het beginne van minder verwoesting vergezeld, trok in een smalle streep door een
gedeelte van Kempeland en Peelland. Het is opmerkenswaardig en tevens zeer gelukkig,
dat de Hagelbui, in zoo verre zij in de Meijerij gevallen is, voor verre het grootste
gedeelte op de woeste gronden zoo Heide als Gebroekten is neergekomen. Van Gemert
begaf zij zich over den Peel na den Lande van Cuyk, alwaar de verwoestingen op nieuws
en wel heviger dan ergens begonnen, en zeer vele Landlieden in de volslagendste
armoede dompelden.
20 augustus 1805 Publicatiën, gearresteerd in de Maand Augustus 1805
en Missives, uit de Staats-Besluiten dier maand geprofluëerd.
NOTIFICATIE.
DE SECRETARIS van STAAT voor de FINANTIEN DER BATAAFSCHE REPUBLIEK, maakt bij deze
bekend, dat de GRENS-LINIE of LIMIET-SCHEIDING, […]
Plaatsen, Dorpen, Gehuchten, Huizen, Hutten en Wegen, welke de Grens-Linie
formeeren, en op welke alzoo UITERLIJK eenige magazijnen, Depóts of Nederlagen van
Goederen zullen mogen bestaan, beginnende met:
WOENSDRECHT. […]
ZOMEREN; Verder op den Dorps-Molen, door den Astenschen Dijk, of Weg met BoerenWoningen, tot aan
ASTEN, Als dan verder op De CAPEL VAN OMMELEN, met de daarbij omstaande BoerenWoningen langs DE VLIERDENSCHE STRAAT en WATERMOLEN;
De Brug over de Aa, rondom met Boeren-Woningen op de DEURNESCHE CAPEL;
Met de beide Molens langs de Dijkweg tot
DEURNE, met het daaraan staande groot en klein Kasteel van de Vrouwen van Deurne; –
al verder over de Brug van DEN WATERMOLEN,
Over het beekje de Vlier tot den Handwijzer op den Dijkweg, door een gedeelte der
Peelsche Heide op DEN BANKERD,
Een Gehuchtje langs Veldwegen, op DE HOEVEN DE WAAG, [...]
Pannen Hoeven, bewoond door Joost van Rut en Anthony Smits, Jurisdictie Ommelen.
BORGEZE, Een Uithoek onder Asten.
HET KASTEEL VAN DEN HEER VAN OMMELEN.
DE OMMELSCHE BOOSCHEN.
Een Gehucht.
HEUSDEN, STEEGE, WOLSBERG, Gehuchtjes onder Asten.
HAARSELDONK, LEISSEL, HEIJDRIK, VRIJEIK, DEN ZAALBERG, MOOSDIJK, NEEMKAAM, Gehuchtjes
onder Ommelen en Deurne.
DORP, Een Gehuchtje.
VOORENDONK, Een Uithoek van eenige Huisen.
KRAAIJENHUT, Genaamd Groterhuijs, behoort aan Wm van der Vortel, onder Deurne.
BLOKHUIZEN, Een Gehuchtje.
DE CAPEL VAN VLIERDINGEN, Onder Helmond.
SCHAAPSHUTTEN, Aan de Peel, Fransch en Hollandsch.
DE HOOGE AAL, Uithoek aan de Peel.
BERGRADE, Drie a vier Huizen en Hutten aan de Peel.
GROESKUILEN, Hutten aan de Peel.
17 augustus 1807: Op den 17 Augustus dezes jaars eene groote wandeling
moetende ondernemen, besloot ik om mijne reis des nachts, wegens de verbazende hitte
des daags, voort te zetten. De weg, welken ik bewandelen moest, liep voor het
grootste gedeelte door de Peel […] In deze woeste, onbewoonde en onbebouwde streek
wandelde ik, vergezeld van eenen gids, langzaam voort. […] Ik had mij gevleid, dat ik
nu en dan wel een bleek schijnend dwaallichtje of eenen vurigen pilaar, gewone
verschijnsels in de Peel, zou zien, doch mijne hoop werd niet vervuld; geene
verschijnselen zag ik dan alleen eene zoogenoemde vallende ster. […] Denkelijk werd
dit verschijnsel [nl. van het zien van twee manen] veroorzaakt door de dampen, die,
vooral bij warm weder, uit den moerassigen peelgrond opstijgen, en 's morgens,
wanneer de gewone nachtkoelte doorgaans het grootste is eer de zon opkomt, zich meer
verdikken, zoodat het licht der maan zich in dezelve brekende, daardoor het
verschijnsel, hetgeen ik met verwondering beschouwde, geboren werd.
1839: maar, wat bij ons nog van veel grooter gewigt is, de oorsprong van het zoo
nuttige veen, blijkt in Nederland duidelijker dan in menige andere landstreek. Met
eigene oogen zien wij dat veen geboren worden, zoowel in onze hooge veenen, uit
veenmos en velerlei ander gewas; als in de lage veenen uit flab (Confervae) en een
groot aantal verschillende waterplanten, waardoor eene uitgeveende plek na vele jaren
weder geheel is aangevuld.
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1 januari 1830 PEELLAND
Of zoo men eertijds zeide Pedeland, waaronder de dorpen Bakel, Deurne en Someren
gerekend worden, zoude het oude Menapië zijn, het is het grootste en volkrijkste
gedeelte der Meierij; het ontleent deszelfs naam van de Peel, en voert drie roode
Molenijzers in een wit veld tot wapen. Peelland heeft in de vroegste tijden veel
geleden door de Kimbrischen Watervloed.
VAN OORT,(de Dorps-Secretaris komt binnen en in zijne hande wrijvende begint dus:)
Wel mannen! zoo druk in gesprek dat 's zeker over de bevrozene aardappelen, het
roemvol redden van die twee arbeiders die, verleden week, voor de Stad Grave, in de
Maas zijn gevallen, of het uitrusten eener expeditie van het Fransche Ministerie
tegen Algiers, ja daarover is al meenig woordje den hals gebroken.
DE MEESTER:
Neen! Mijnheer VAN OORT, wij zijn daar doende over de Meierij, ik vertel hun beknopt
iets over dezelve en ben nu bezig aan Peelland.
VAN OORT.
A Ja! te drommel daarvan weet ik ook iets, – weet je wel waar de naam van Peel van
daan komt, – dan zal ik het je zeggen.
Sommigen denken aan het Grieksche Pelos, dat slijk beteekent, of aan het Latijnsche
Palus, een moeras, anderen aan het Hoogduitsche Pfuhl, waarvan het Hollandsche woord
Poel, ook wel aan het Latijnsche Petulans, dat is dartel, omdat de oude bewoners
altijd tegen de wet protesteerden en telkens tegen hunne heeren opstonden, nog
anderen willen het Latijnsche woord Pedum, een herderstaf, en dat zou dan te kennen
gegeven hebben dat de Peellanders met stokken en knodsen (even als de mannen om het
's Bossche wapen) uit wandelen gingen, en waarmede zij, als het op vechten aankwam,
hunne vijanden op den rug trommelden.
PIET, (die tot nu toe met eenen open' mond heeft geluisterd,) ter zijde.
Dat zou toch nog te bezien staun ké of dat de Peel van Latain kwam, as hij liever zai
det er van de Peel, Klot (*) gemakt wordt, mar die geleerde lui denken altoos dat
alles van die vreemde taal mot kaumen, ze zeggen wel dat min eig naem grieksch is mar
dat's heele mael de plank mis, want min vaijers vaijer (*) hiete al PIET en die kon
geen A veur een B.
(*) Eene soort van Turf.
(*) Grootvader.

12 juni 1840 Inzonderheid is dit het geval met den aërolieth,
welken eenige landlieden in den gemeenen turfpeel, ter plaatse genaamd het Staartje
te Uden aan het werk, op den 12 Junij 1840, tusschen 11 en 12 ure des morgens, bij
stil weder en heldere lucht met zonneschijn, uit de lucht zagen vallen; bij welke
gelegenheid zij eene kleine wolk aan de noordzijde der zon zagen en een zacht van
oogenblik tot oogenblik toenemende geschuifel hoorden, dat na eenige seconden met
een' zwaren slag eindigde. Zij verschrokken door dit vreemde geluid, voelden den
grond onder hunne voeten daveren en zagen eenige schreden van zich dat het voetpad
cirkelwijze opgeworpen was. Zij vonden aldaar 15 duim diep, en eene schuinsche
rigting, naar het oost-noord ten oosten een' zwarten steen, welken zij na eenig
beraad met de schop uit den grond haalden. Hij was zoo heet, dat zij dien naauwelijks
met de hand konden aanraken en het zwarte omkleedsel zoo broos, dat het met de nagels
kon worden afgekrabt. De vinders namen den zwarten steen met zich naar huis te
Volkel, alwaar hij door vele nieuwsgierigen bezigtigd werd. Hij zou echter denkelijk
voor de wetenschap verloren zijn geweest, zoo de, om zijne kundigheden algemeen
geachte Secretaris der gemeente Zeeland, wijlen de Heer Jan Baptist van Erp, hem niet
aanstonds voor een meteoorsteen of aërolieth erkend en hem in zijn bezit gekregen
had. Hij had de oplettendheid een procesverbaal van dit natuurverschijnsel op te
maken, hetgeen hij met den steen aanbood aan den Staatsraad Gouverneur van
Noordbrabant, wijlen Jhr. A. J. L. baron van den Bogaerde van ter Brugge, die hem aan
ons Genootschap afstond.
Deze steen van onregelmatigen vorm, woog 7,1 Ned. oncen (710 grammen), en is eene
kleine vuist groot; het omkleedsel, ter dikte van een halve streep, was zwart
aschkleurig en geeft op enkele gedeelten met het staal vuur: het binnenste gedeelte
is aschgraauw met blinkende punten. In 1841 gaf ik van deze zeldzame gebeurtenis
berigt in mijn geschiedkundig mengelwerk over de Provincie Noord-brabant, (a) waarbij
ik het proces-verbaal voegde. [...]
Het is mij hoogst aangenaam door de dienstvaardigheid der Heeren E. H. von Baumhauer
en Dr. F. Seelheim te Amsterdam, in staat is gesteld, het scheikundig onderzoek mede
te kunnen deelen, dat deze Nederlandsche geleerden wegens den Udenschen meteoorsteen
op verzoek van het Bestuur hebben ingesteld, en waardoor zij de waarde van dien steen
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merkelijk verhoogden. Aan dit onderzoek laten wij het proces-verbaal voorafgaan,
omdat een steenval zeldzaam onder zulke gunstige omstandigheden werd waargenomen, als
te Uden geschied is.
De ondergeteekende Nicolaas Denissen, landbouwer en herbergier, en Hendricus van
Gerven, Mr. kleermaker, wonende te Volkel, gemeente Uden, eerste distrikt, Provincie
Noordbrabant, verklaren voor de opregte waarheid, dat zij zich op den twaalfden Junij
des afgeloopen jaars, een duizend acht honderd veertig, des voormiddags, de klok
tusschen tien en elf ure, bevonden hebbende, in de gemeente turfpeel, behoorende aan
de gemeente, ter plaatse genaamd het Staartje, alwaar, onder anderen, tegenwoordig
waren Martinus van de Vondervoort, landbouwersknecht, Arnoldus Verwegen, landbouwer,
Antonie van Dijk, arbeider, en Johannes van Gerven, kleedermaker, alle mede te
Volkel voornoemd woonagtig, alsmede Hendricus van der Heijden, smidsknecht, beiden
wonende te Uden; zijnde het weder stil, de lucht helder met zonneschijn, uitgenomen
eene kleine donkere wolk aan de noordzijde der zon; dat ook de genoemde en meer
andere, als toen eerst een zacht, en van oogenblik tot oogenblik, toenemend
geschuifel, boven hun hoofd hoorden naderen, dat hen alle ten hoogste verontrustte en
bevreesd maakte, hetwelk, na eenige secunden geduurd te hebben, met eenen zwaren slag
of neerploffing, waarvan het moer- of turpeel, waarop zij zich bevonden, daverde,
eindigde; tevens zagen zij, dat een gedeelte zand, van een nabijzijnd voetpad,
ongeveer van vijftien tot twintig ellen, van hen, doch slechts vijf ellen van
genoemden Martinus van de Vondervoort verwijderd, naar de hoogte werd geworpen; dat
zij met opgenoemde, na eenigzins van den schrik hersteld te zijn, zich naar de plaats
op het voetpad begeven hebben, en aldaar bevonden, dat de grond cirkelsgewijze
uitgepuild of opgeworpen was, in het midden met eene opening, waarin zij, ongeveer
ter diepte van één en één halve palm, in eene schuinsche rigting, in het noord-oost
ten oosten, iets zagen, dat hun zwart toescheen, welk zij na eenig overleg, met
behulp van een schop, dan hebben uitgehaald, en bevonden, dat het eene bijzondere
soort van zevenhoekigen steen was, die zoo heet was, dat zij naauwelijks met de hand,
zonder zich te branden, kon opgenomen worden: zijnde alstoen van eene zoo broze
zelfstandigheid, dat het zwarte omkleedsel met de nagels kon worden afgekrabd en
welke vervolgens door den eerst genoemden, Nicolaas Denissen, naar zijn woonhuis te
Volkel, is overgebragt, en aldaar successivelijk door velen, met verwondering doch
zonder kennis daarvan te hebben, is bezigtigd geworden, en door den een of anderen
met afbreking van een punt of verdere schending, eenigzins is verminkt geworden.
En verklaren de ondergeteekenden, gemeld voorwerp, wegende zeven oncen en een lood
Nederlandsch, op verzoek van Jan Baptist van Erp, secretaris der gemeente Zeeland
(die dat voorwerp voor een wezenlijk meteoor, of aërolieth beschouwt) te hebben
geoffereerd, om daarover naar goedvinden te disponeren.
Eigenhandig onderteekend, te Volkel, gemeente Uden, den achtsten Maart, een duizend
acht honderd een en veertig.
NICOLAAS DENISSEN.
HENDRICUS VAN GERVEN.
VAN ERP.
Verdere gegevens over de Uden meteoriet.
1841: Eene lengte van ten minste elf en een half uur, en eene breedte van twee
tot vijf uren worden nergens door eenigen bebouwden grond of door geboomte
afgebroken. […] Sedert onheugelijke tijden wordt van dien grond geen ander nut
getrokken, dan om door het afsteken van het veen in de behoefte van de bewoners aan
brandstof te voorzien, en hun hier en daar eenige weide te verschaffen. Hoewel niet
laag gelegen, is een groot gedeelte steeds met water bedekt of moeras, zoo dat de
nabijgelegene dorpen van tijd tot tijd zeer schadelijke overstroomingen ondervinden.
[…] De helling van den Peel is dezelfde als de afzakking der Maas, te weten van het
zuiden naar het noorden. Slechts een klein gedeelte heeft eenige afwatering oostelijk
in de Maas, westelijk in de Aa. Overal waar water stroomt, vindt men goed grasland.
15 november 1842 IETS OVER DE PEEL.
De PEEL ligt ten oosten en ten zuidoosten van de Provincie Noord-Braband. Zij stoot
vooral aan dat gedeelte van de Meijerij van 's Hertogenbosch, hetwelk naar dezelve
PEELLAND wordt genoemd: zijnde dit voorheen het eerste, grootste en voornaamste
gedeelte of kwartier der Meijerij, want zij werd doorgaans in vier deel of kwartieren
verdeeld. – De PEEL maakte de scheiding uit tusschen Opper-Gelderland – aan hetwelk
het grootste gedeelte toebehoorde – en de Meijerij; thans scheidt zij nog de
Provincie Noord-Braband, aan die zijde, van het Hertogdom Limburg, alsmede van het
zoogenaamde Land van Kuik en gedeeltelijk ook van het Land van Ravenstein. Men geeft
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aan dezelve eene lengte van ruim tien uren, en de grootste breedte wordt op omtrent
drie uren gaans gerekend. Zij behoort gedeeltelijk aan het Hertogdom Limburg,
gedeeltelijk aan het Land van Kuik, van Ravenstein en de Meijerij.
Met de beteekenis en den oorsprong der benaming PEEL willen wij ons niet ophouden,
dewijl alles hieromtrent onzeker is, en zich in enkel gissingen verliest.
De PEEL is aan die zijde het hoogste gedeelte van Noord-Braband. In het midden is zij
het hoogste en aan beide zijden afhellende, ontstaande in dezelve de rivier de Aa en
vele andere kleine beken, welke zich meest allen in de Aa ontlasten; en ofschoon de
PEEL zeer hoog is gelegen, is zij echter niets anders dan eene soort van moeras,
bestaande uit veengrond, waaruit turf wordt gegraven of gebaggerd. In dezelve groeit
niets dan verschillende soorten van heide- en moerasplanten, ook enkele jenever- en
bremstruiken. Zij is eene volmaakte woestenij, in welke men geene menschen aantreft,
dan zij die in den turf arbeiden, of de heide tot hun bijzonder gebruik afmaaijen;
ook strekt zij tot weide voor de schapen en koeijen, ofschoon deze laatsten er een
schraal voedsel vinden. Men ziet hier en daar slechts eenige eenzaam staande hutten,
schaapskooijen genoemd, waarin de schapen bij sterke regen en slecht weder worden
gedreven; deze moeten hen dan tot schuilplaats dienen, dewijl men sterken regen als
zeer nadeelig voor de gezondheid der schapen beschouwt. Op zekeren tijd van het jaar
brengt men naar de PEEL van elders, dikwerf uren ver, vele bijenkorven, omdat de
bijen uit de bloemen der heide zeer veel en goeden honing verzamelen.
De turf, welke in dezelve meestal uit ronde putten wordt gegraven, is van zeer
verschillende hoedanigheid, hoewel hij over 't geheel zeer goed brandt. Doorgaans is
de kleur van denzelven zwart of hoogbruin; ook heeft men valen of gelen turf. De
gewone is zeer ligt, en bestaat uit vezelen en wortelen van planten, alsmede ook
gedeeltelijk uit verrot of in veen veranderd hout. Men treft er echter ook zeer
zwarten en harden turf aan, welke zeer zwaar is, en waarin men met het ongewapende
oog bijna geene vezelen kan ontdekken; deze komt, wat zwaarte en kleur betreft, veel
overeen met steenkolen. Nog vindt men eene soort, die ook zeer zwart maar ligter is
dan de vorige; deze valt gedroogd zijnde, zeer gemakkelijk in stukken, en onder
dezelve zijn er, van welke de stukken en brokken, waar zij afbreken, als met eene
soort van dunnen zwavelkorst overtrokken zijn. Beide deze soorten vatten zeer ligt
vuur, branden zeer sterk, sterker zelfs dan steenkolen, en geven eene zeer felle
hitte. De gele of vale turf, welks bestanddeelen meest mos en flap of waterleder
zijn, brandt voor een oogenblik sterk, doch geeft geene felle hitte, en is zeer
schielijk tot asch verteerd.
Omtrent het ontstaan van de PEEL zijn vele gissingen, maar allen onzeker. Men wil,
dat, waar thans de PEEL ligt, zeer groote bosschen gestaan hebben, welke men voor de
bosschen of wouden der oude Menapiërs houdt, en dat deze bosschen door eenen storm of
watervloed geheel zijn omver gesmeten. Deze vloed zou voorgevallen zijn honderd en
één jaar vóór onze gewonen jaartelling. Anderen schrijven dit toe aan den,
zoogenoemden, Kimberschen vloed, welke zou hebben plaats gehad in het jaar 604 na de
stichting van Rome, dat is 148 jaren vóór onze gewone tijdrekening. Hoe het zij: dit
is zeker, dat hier zware bosschen gestaan hebben, dewijl het voornaamste bestanddeel
van den turf hout is. Ook vindt men nog nu en dan half of bijna geheel verteerde
boomstammen van dennen of berken, diep in den veengrond, welke allen met den top
oostwaarts liggen, zoo dat het waarschijnlijk is, dat die storm en watervloed, zoo
deze te gelijk hebben plaats gehad, uit het westen, of uit het zuid- of noordwesten
zijn voortgekomen. Zeker is het, dat het land ook in die streken, gelijk zulks mede
in andere oorden heeft plaats gehad, voor onheugelijke tijden eene zeer groote
verandering heeft ondergaan.
Het schijnt, dat die bosschen of wouden, ten tijde van derzelver omstorting, niet
bewoond zijn geweest, of dat de bewoners tijd en gelegenheid zullen gehad hebben, om
het gevaar te ontvlugten; want men heeft tot nu toe, zoo ver ons zulks bekend is, nog
geene sporen of overblijfselen in het veen gevonden, waaruit blijken kan, dat er zich
oudtijds in eenige opene plaatsen die bosschen bewoners hebben opgehouden. Indien er
menschen in die bosschen gewoond hebben, dan is het bijna onbegrijpelijk, dat men
niet hier of daar eenige beenderen of andere overblijfselen derzelve gevonden heeft.
Van dieren, voor zoo veel wij weten, heeft men mede geene overblijfselen ontdekt. –
Men vindt intusschen nog eenige boomstammen in de PEEL, welke gedeeltelijk verbrand
schijnen. Misschien hebben de oude bewoners, die rondom die bosschen woonden, wanneer
zij zich in dezelve – het zij voor de jagt, het zij voor andere redenen – eenigen
tijd ophielden, boomen geveld, en dezelve in brand gestoken, ten einde zich des
nachts te verwarmen, het geschoten of gevangen wild er bij te braden, of om zich des
nachts door het vuur tegen de wolven, welke eertijds in die wouden omzwierven, te
beveiligen; want dat deze zich in die bosschen hebben opgehouden, is zeer zeer; ook
pleegt men voorheen wel eens nu en dan wolven in de PEEL te zien. – De oude bewoners
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dier streken, de bosschen weder verlatende, lieten dan die brandende of half
verbrande boomen aan hun lot over, welke vervolgens op den vochtigen grond, door den
regen, of door andere oorzaken weder werden uitgebluscht. Die boomen, door het vuur
harder geworden, konden dan ook langer der geheele ontbinding in den veengrond
tegenstand bieden.
Men vindt thans niet vele dieren in de PEEL, uitgenomen eenige vossen, en eene soort
hazen, welke men daar hei- of steenhazen noemt, zijnde kleiner en veel donkerder van
kleur dan de gewone haas, en ook sneller in het loopen. Ook ziet men er eenige, doch
niet vele, slangen, welke echter, zoo ver men weet, onschadelijk zijn. Kikvorschen en
hagedissen houden daar insgelijks hun verblijf.
De geheele PEEL zal met den tijd uitgestoken en uitgebaggerd zijn, en dus als in een
groot meer veranderen; zelfs vindt men reeds plaatsen, welke thans geheel uitgeveend,
en in waterplassen herschapen zijn. Men kon, ons bedunkens, van de PEEL een nuttiger
gebruik maken, namelijk wanneer men het veen geregeld weggroef, en aan de laagste
kanten hiermede een begin maakte, (hier en daar graaft men den turf weg, ofschoon
niet uit putten, maar niet geregeld genoeg, zoodat er nog altijd veel veengrond overen zitten blijft) dan hield men eenen goeden grond, die onder den veengrond ligt,
over, en kon denzelven zeer goed tot bouwland voor allerlei granen, vooral voor
rogge, haver en boekweit bezigen. Vreesde men voor te veel water, dat uit de hoogere
gedeelden zou kunnen afzakken – hetwelk intusschen niet zeer waarschijnlijk is – dan
behoefde men hier en daar slechts ondiepe waterleidingen te graven, welke, als kleine
beekjes, het water, hetwelk uit het hooger gedeelte afvloeide, genoegzaam naar de Aa,
of naar andere riviertjes konden afvoeren. Op deze wijze kon men in volgende tijden
veel meer nut en voordeel van de PEEL trekken; daar zij, eens uitgeveend zijnde,
hetgeen toch vroeg of laat het geval zal zijn, op de wijze, zoo als men dezelve tot
nu toe behandeld, geheel nutteloos wordt. En hoe veel brand- en timmerhout kon, bij
een behoorlijk bearbeiden van den grond, niet op denzelven groeijen, en hierdoor het
gebrek van turf, die in de PEEL van tijd tot tijd schaarscher wordt, vergoed worden?
Op eenen grond, die eeuwen lang onbebouwd en onder het veen bedolven heeft gelegen,
moet – wanneer dezelve behoorlijk wordt omgedolven en bearbeid – hout en graan zeer
zeker welig groeijen en alzoo bij uitstek voordeelig zijn.
Wij willen hier nog bijvoegen, dat men in de PEEL, vooral in den herfst, bij
regenachtig en onstuimig weder, wel eens lichtgevende verhevelingen ziet, als bij
voorbeeld: dwaallichten en ook wel veel grootere lichtende verschijnselen. Deze
worden door onkundigen met schrik en bezorgdheid voor spoken gehouden, ofschoon zij
echter niets anders zijn, dan dampen van moeraslucht, uit het veen opstijgende, die
zich in de open lucht, bij donker weder, dikwijls als lichtende vlammen vertoonen.
1 maart 1853 In verband met de voorgenomen ontginning
van veenen onder Deurne en Liessel, is eene algemeene opneming van de Peel, door
waterpassing en grondboring, verrigt. Daaruit is gebleken, dat de grootste
hoeveelheid veen is gelegen ten zuiden van den weg van Gemert naar Venray. Benoorden
dien weg is het veen meerendeels uitgestoken, zoodat hoogstens eene laag van drie
palm dikte overblijft. De gronden, die met het beste gevolg schijnen te kunnen worden
verveend en ontgonnen, zijn gelegen in de Noordbrabantsche gemeente Deurne en
Liessel, en onder de gemeenten Venray, Horst en Sevenum, in Limburg. Tusschen de
Noordervaart en de Maas, bij Neer, wordt geen turfgrond in genoegzame hoeveelheid
gevonden, om den aanleg van eenigzins kostbare ontginningswerken te wettigen. Daar
wordt evenwel eene groote oppervlakte heidegrond aangetroffen, die langzamerhand door
houtteelt en irrigatie kan worden ontgonnen, naar mate de afvoer van voortbrengselen
uit die streek, door den aanleg van land- en waterwegen wordt bevorderd.
Het denkbeeld is geopperd, om het water uit de Maas, bij Neer, tot op de bijna 20
ellen hooger gelegen vlakte, door stoomtuigen op te voeren, en daardoor de ontginning
door vloeijen mogelijk te maken, zonder al het noodige water door de Zuidwillemsvaart
en Noordervaart te moeten aanvoeren, in hoeverre dit denkbeeld aanprijzing verdient,
kan eerst blijken, wanneer een ontwerp, met juiste raming van kosten en baten, zal
zijn opgesteld.
Turfwinning in oude tijden
Helaas zijn er geen betrouwbare oude afbeeldingen van dit wel zeer uitgestrekte
gebied bij de auteur bekend. Wel wil de auteur uitdrukkelijk wijzen op de Ferrarisatlas uit 1777, waaruit wel degelijk informatie te halen is over de omgeving van
Meijel en Nederweert. Het kerngebied is echter daarin niet te vinden.
Opvallend op deze kaarten zijn o.a. de hopen ingetekende te drogen gelegde turf.
Destijds al werd een methode tot winning gebruikt die later door de Maatschappij
Helenaveen is overgenomen. Door een gebrek aan transportmogelijkheden kon de turf
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waarschijnlijk alleen in de naaste omgeving verkocht worden. Een verhaal uit
Nederweert met de titel D'n duvel in 'e knipbeurs begint dan ook met Dao waas es
eine mins dae täörf góng hale, mer zien ker zajje wis de naaf ewèg en ae koost neet
wieter.
En uit Venray stamt het aardige verhaal 't Spoeëk ien d'n bos waarin staat Um 't 's
winters nie kâld te hebben, ging Petran sómmers nao de Piël staeke, went kole kos ie
nie betale en daorbij törf is wiet baeter, zaei Petran âltied.
Uit dit verhaal is op te maken dat de turf niet aan huis werd opgestapeld om te
drogen, maar moj ópgekegeld nevven 't gat.
We mogen dus aannemen dat men in vroegere tijden zelf het turf stak en opstapelde bij
de plaats van winning en in het najaar met een kar naar huis transporteerde.
Er zijn in de Peel, maar ook elders, nog vele plekken, gaten met water, te zien waar
deze turf werd gewonnen. Al vroeg probeerden de eigenaars dit te reguleren, o.a. door
belasting te heffen die Peelmeesters dan moesten innen, maar het valt te raden dat in
deze verlaten gebieden hiermee vaak de hand werd gelicht, zoals we kunnen lezen in de
verordening van 17 december 1526.
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Treinreizigers tussen Helmond en Venlo, we spreken dan over het einde van de
negentiende eeuw, zien in de Peel in het donker spookachtige bergen opgestapelde
turven, metershoog en over een groot oppervlakte verspreid: De grootschalige
turfwinning is begonnen, maar daaraan ging wel het nodige vooraf.

505

Brandstofvoorziening tot de jaren vijftig van de negentiende eeuw
Turf was met ingevoerde steenkool de belangrijkste energiebron. Hout was schaars
geworden, kolen werden uit België en Engeland ingevoerd, want er was nog geen eigen
steenkoolindustrie. De verschillende, vaak zeer uitgebreide laagveengebieden,
leverden al eeuwenlang turf, maar de kwaliteit was niet altijd goed, en had nog een
groot nadeel: na de turfwinning kon de grond niet voor landbouw en veeteelt gebruikt
worden, anders dan met zeer hoge kosten voor kunstmest. De hoogvenen daarentegen
waren eigenlijk maar weinig in gebruik voor de turfwinning, want de transportkosten
waren te hoog om de turf naar ver verwijderde plaatsen te kunnen vervoeren. De
hoogvenen liggen hoog – de Peel ruim 30 m boven NAP – en houden het water goed vast,
zodat de aanleg van waterwegen niet gemakkelijk en zeker kostbaar was.
Toch waren er plannen tot vervening en ontginning van hoogveengebieden als de Peel.
De la Court hield daarvoor al pleidooien in het parlement, want de
brandstofvoorziening met haar accijnzen was een nationale aangelegenheid. Ook ontbrak
nog veel kennis die geleidelijk aan werd aangevuld door Nederlandse en buitenlandse
studies.
Geleidelijk ook werd de infrastructuur verbeterd, vooral de waterwegen. Rond 1825 was
de Zuid-Willemsvaart tussen Maastricht en Den Bosch in zijn geheel gereed; wel
moesten de schepen vele sluizen passeren.
Het hoogveengebied de Peel kreeg door een deel van de daarvoor gegraven Noordervaart
steeds meer potentie voor turfwinning en daarna ontginning van de land- en tuinbouw,
en veelteelt. Maar de uiteindelijke prijs voor een goede kwaliteit turf zou bepalen
of turfwinning rendabel zou zijn.
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De situatie in de Peel rond 1850
Hoewel er dus niet veel in detail bekend is van het kerngebied van de Peel, kunnen
we wel van enige onderwerpen wat belangwekkende gegevens noemen. Deze gegevens over
bijvoorbeeld flora en fauna zijn van latere datum, maar zullen voor 1850 ook wel
geldig zijn geweest.
De Peel was vooral heidegebied, met ook grote oppervlakten hoogveen. Beide gebieden
kwamen in aanmerking voor ontginning, als men het waterpeil onder controle zou
hebben. De la Court geeft voor Noord-Brabant het getal van 100.000 bunders en voor
Limburg 60.000. Hij voegt eraan toe dat ontginning van de Peel: Men moge dit
reusachtig plan als hersenschimmig beschouwen.
Flora van de Peel
Het ontstaan van hoogveen is geheel afhankelijk van waterplanten; dit ontstaan wordt
op meerdere plaatsen uitvoerig beschreven.
Zoals meer in dit artikel wordt verwezen naar dit item in Wikipedia: De grondsoort
veen.
zie verder o.a. Veenplanten in Nederland en Veenplanten in de provincie Groningen
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Fauna van de Peel
1 januari 1840 Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten ...
Bij deze verzameling bevindt zich uit Noord-Braband een schouderblad van eenen
walvisch? in 1772 in de Beeksche Peel, bij Bakel, opgedolven;
1 januari 1850 Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten ...
78 Een (framea of Celt) koper, gevonden in een moerassigen grond, bij het steken van
turf, langs den binnenweg van het kasteel van Croij naar Helmond.
78a Een idem als boven.
106 Schouderblad van een Delphinus, in 1772 in de Peel van Beek en Donk opgedolven.
Martinet, die het zag op het kasteel van den Heer de Jong aldaar, hield het voor een
schouderblad van een Mammouth, doch de Heer C. J. Temminck, te Leijden, wien ik eene
afbeelding zond, verklaarde in 1842, dat het een schouderblad is van een Delphinus.
111 Eene Peelslang in 1851 levend gevangen, in eene flesch op liquor.
Geschenk van den Notaris Rovers, te Asten
12 augustus 1852 [...] Grofwild wordt echter zeldzaam gezien, doch in 1851 werd in
de peel onder de gemeente Deurne, een buitengewoon groot Hert gevangen en eene Ree
geschoten. [...]
16 april 1855 * TILBURG, 13 April. Schier dagelijks ziet men eene menigte paarden,
ossen en koeijen doortrekken, welke van hier naar Belgie en vervolgens naar
Frankrijk worden uitgevoerd; een Belgisch koopman heeft gisteren bij de Heeren Gebr.
van de Griendt te ‘s Bosch 46 ossen voor de som van f11,776 aangekocht, hetwelk
gemiddeld f256 per stuk bedraagt; ook worden sedert eenige dagen vele schapen in
deze provincie door Fransche kooplieden aangekocht, welke niet zoo als vroeger voor
Engeland, maar voor Frankrijk zijn bestemd.
Voor de vogels die voorkwamen in de Peel, zie ook: 'Kraanvogels in de Peel'
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Voorbereidingen tot de exploitatie van de Peel
Deze vorderingen in de kennis van de streek de Peel werden klaarblijkelijk nauwgezet
gevolgd door de broers Jan en Nicolaas van de Griendt uit Den Bosch en G.J.W. Carp
uit Zaltbommel, zeer kapitaal-krachtige notabelen met interesse in grootschalige
projecten ter belegging van hun vermogen. Ook de provincies en de landelijke
overheid ondernamen initiatieven om de streek economisch nuttig te maken.
Wij kunnen ons waarschijnlijk geen voorstelling maken van alles wat komt kijken bij
de ontginning, exploitatie, van meer dan zes vierkante kilometer venen.
Jan van de Griendt heeft overduidelijk alle problemen overwonnen: Hoewel hij het
beroep brander had, werd hij aannemer van grote infrastructurele werken, als dat
woord destijds bestaan zou hebben. Hij werkte aan de inpoldering van de Dollard, aan
der bevaarbaarmaking van de Noordervaart, de grondwerken bij de aanleg van
spoorbanen, en nog veel meer.
Al vóór het begin in 1853 van de Peelontginningen heeft hij al de nodige ervaring en
lopen er gelijktijdig of zeer snel na elkaar meerdere projecten, ter illustratie:
januari 1850
onderhoud van de rijksweg Tilburg over Den Bosch naar Grave
september 1850
vernieuwingen en herstellingen, met het driejarig onderhoud van de
de werken der Zuid-Willemsvaart in Noord-Brabant
september 1850
begrinden en bestraten van de weg Schijndel naar St. Oedenrode en
het leggen van twee bruggen over de Dommel
juni 1852
het maken van twee masthouten paalregels in de Zuid-Willemsvaart
juli 1853
bevaarbaarmaking van het voormalig Noorderkanaal
september 1853
aanleg van een aarden baan met kunstwerken voor de grintweg
Eindhoven naar Weert
november 1853
begrinding en gedeeltelijke bestrating van de Zuid-Willemsvaart
onder Veghel tot aan de Hambrug te St. Oedenrode
In januari 1854 wordt hij bovendien plaatsvervanger van de voorzitter van de Kamer
van koophandel en fabrieken in Den Bosch.
Bovendien was hij zeer kapitaalkrachtig, had goede connecties, kortom de juiste man
voor zo'n gigantisch project als ontginning van de Peel.
Toekomstige vervening en ontginning van het hoogveengebied rond 1850
was afhankelijk van talloze factoren, waarvan we hier de belangrijkste noemen:
– Is het gebied goed te ontwateren, zodat het drogen van de turf mogelijk is?
– Kunnen de grote hoeveelheden turf goedkoop via kanalen naar het afzetgebied
vervoerd worden?
– Is er concurrentie te verwachten van andere brandstoffen? Zo ja, kan de prijs van
de turf lager gehouden worden?
– Zijn de te verwachten winsten de grote investeringen wel waard?
– Is het mogelijk de vrijgekomen gronden voor andere doelen te gebruiken die ook geld
opbrengen? En welke zijn die andere doelen dan? en welk rendement mogen we verwachten
na de verveningen?
Indien deze vragen positief uitvallen, dan komt de volgende fase:
– Hoeveel turf zou er te winnen zijn, en wie is de eigenaar van de grond?
Als het gaat over particulier initiatief:
– Kunnen particulieren deze vervening en ontginningen ter hand nemen? Hebben die
voldoende financiële armkracht en expertise?
– Kan er gekwalificeerd personeel worden aangetrokken voor de specialistische
werkzaamheden? En zo ja, hoe behouden we die in zo'n verlaten gebied als de Peel?
Kunnen we zorgen voor aantrekkelijke huisvesting en andere noodzakelijke
voorzieningen?
Als er gekwalificeerd personeel aangetrokken moet worden, dan kan dat alleen uit de
Nederlandse of Duitse veengebieden die al verveend worden. Hun gewoonten en werkwijze
zullen dan overgenomen worden. De financiers moeten dus vertrouwen hebben in het
nieuwe personeel.
Voorbereiding tot de exploitatie door J. van de Griendt cum suis, personeel
Jan van de Griendt c.s. zoals ze destijds al genoemd werden, hebben zich
klaarblijkelijk bovenstaande vragen ook gesteld en in positieve zin beantwoord en
gehandeld, d.w.z. ze hebben van de gemeente Deurne een groot oppervlak veen kunnen
kopen. Ze hebben ongetwijfeld de aankoop zeer goed voorbereid, want de vervening en
de ontginning was toch van een aanmerkelijk andere – aanmerkelijk grotere – dimensie
als de aanleg van beschoeiingen langs een kanaal of stukken grindweg.
Veel details over de aankoop van 610 ha veengrond zijn (nog) niet bekend, maar het
had wel verstrekkende gevolgen: op het eigendom van "de eigenaar der veenderij onder
Deurne en Liessel" golden nu diens wetten. De verkoop was een fatale vergissing voor
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de gemeente Deurne, in die zin dat de gemeente grote tegenwerking ondervindt als ze
zelf een eigen veenderij wil beginnen.
Het had ook andere repercussies: als de gemeente een dorpsschool met woning voor het
hoofd der school moet beginnen, of als de gelovigen een kerkgebouw willen bouwen, of
als er een kerkhof voor beide gezindten aangelegd moet worden, dan moet de
ontginningsmaatschappij daarvoor grond en wellicht ook geld ter beschikking stellen.
Of dit juridisch in de verkoopovereenkomst was vastgelegd is onbekend. Wel kregen de
kerken een jaarlijkse toelage voor het honorarium van de geestelijke en de kerk.
De veengrond kost blijkbaar f80 per ha, zoals blijkt uit dit berichtje:
30 maart 1853 Raadsbesluit van de gemeente Deurne:
verkoop van 610 bunders en 53 roeden peel- en heidegronden voor f48828. Op 2 juli
1853 werd de notariële koopakte voor notaris van Riel gepasseerd. Op 24 augustus 1853
wordt per Koninklijk Besluit van regeringswege toestemming gegeven tot verkoop en 14
september kwam de “Concessie” af d.w.z. dat de verantwoordelijke minister dit
Koninklijk Besluit ook metterdaad uitvoert door toestemming te verlenen aan de
gebroeders van de Griendt tot definitieve aankoop van bovengenoemde gronden.
De directeur en zijn compagnons wonen in Den Bosch en moeten vandaar de
voorbereidselen treffen en de echte werkzaamheden aansturen vanuit het
"hoofdkwartier". In juli 1853 mag hij werkzaamheden aan de Noordervaart (geschreven
wordt: het voormalig Noorderkanaal) uitvoeren, wat zeker verband houdt met het graven
van het kanaal door de Peel.
In de eerste jaren zoekt hij personeel.
In augustus 1854 vraagt hij: Daar de Werkzaamheden aan het GRAVEN van het KANAAL in
de PEEL onder DEURNE nog niet zijn afgeloopen, wordt hierdoor aan het WERKVOLK ter
kennis gebragt, dat aldaar nog een geruimen tijd WERK te vinden is.
Op 24 maart 1855 biedt in een advertentie de gemeente Horst gronden te koop aan:
EXPLOITATIE VAN TURFGRONDEN. Het Gemeente-Bestuur aan HORST, Hertogdom Limburg, biedt
onder de hand, tegen eenen zeer matigen Prijs TE KOOP aan een hoeveelheid van
DUIZEND BUNDERS VEEN- OF TURFGRONDEN,
met eene gemiddelde diepte van Zes Ellen, in eenen blok in de genaamde Peel van
gezegde Gemeente gelegen en aangrenzende eene groote uitgestrektheid Heidegronden,
bijzonder geschikt voor irrigatien.
Dit terrein grenst aan het Kanaal der onderneming van den Heer J. VAN DE GRIENDT, uit
's Bosch, en door de nabijheid van de Zuid-Willems-Vaart kan het vervoer van den Turf
zeer voordeelig plaats hebben.
Voor nadere ophelderingen zich te wenden in persoon of bij gefrankeerde brieven aan
het voormeld Bestuur.
(4213)
Klaarblijkelijk worden in werkelijkheid 777 ha gepacht en de rest gekocht.
In mei 1856 werft hij een dertigtal arbeiders aan in Rijssen die bekend waren met het
hakken en branden van veengronden en het zaaijen van boekweit.
In augustus 1856 is er sprake van eigen terrein en een gepacht gedeelte, waarop twee
zijwijken zijn gegraven, met een lengte van 374 en 273 ellen, terwijl het hoofdkanaal
488 ellen is verlengd.
In mei 1857 willen Jan van de Griendt c.s. de onderneming al omzetten in een
Maatschappij van Onderlinge Aandeelen. Dan bezit de onderneming gronden in Horst en
voert al de naam HELENAVEEN.
Eind juli 1857 worden de handelskantoren genoemd waar men kan inschrijven en waar de
Prospectussen en Statuten te bekomen zullen zijn.
De auteur kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de werkzaamheden toch iets te
hoog waren gegrepen - zeker in financieel opzicht - voor enkele particulieren.
Opmaat tot grootschalige turfwinning in het hoogveengebied de Peel door een N.V.
Het is ontegenzeggelijk de verdienste van de twee broers van de Griendt en partner
Carp dat met grootschalige turfwinning wordt begonnen.
Het kan niet anders dan dat de aanwezigheid van de Zuid-Willemsvaart deze winning
mogelijk gemaakt heeft, immers dan kan de gedroogde turf naar de stad Den Bosch, de
woonplaats van van de Griendt en naar Helmond, de latere woonplaats van Carp worden
vervoerd. Afnemers zijn niet alleen huishoudens, maar vooral steenfabrieken en
metaalgieterijen die veel brandstof nodig hadden. De aanvoer van grote hoeveelheden
moest dus verzekerd zijn en de prijs per eenheid opgeleverde energie lager dan andere
energiedragers, zoals kolen. Dat lezen we zo ook in de prospectus van 1857.
We vinden in de prospectus bij de oprichting van de naamloze vennootschap een staatje
en uitleg m.b.t. andere brandstoffen: VERSLAG van het vergelijkend onderzoek van
kolengehalte der peelturf, met dat van verschillende houtsoorten.
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Men acht deze opgaven voldoende, om over de hoedanigheid als brandstof te kunnen
oordeelen, ook wel in gewoon huisselijk gebruik en bij de steenovens en verdere
fabrijken, als ook voor gecomprimeerde turf, cokes en fabrikaten van parafine, gaz,
enz.
De prospectus van 1857 maakt ook uitdrukkelijk gewag van de komende aanleg van de
zogenaamde Zeeuwsch-Limburgschen Spoorweg, waarvan al in 1845 een ontwerp was
gemaakt. Maar dat ging niet door. De in die tijd – dus ongeveer in 1845 - gemaakte
plannen worden op ijs gelegd, ook omdat de gemeenten de gronden niet wilden
verkopen.
Klaarblijkelijk werden er onderzoekingen gedaan hoe de turf van de plaats van
winning naar de Zuid-Willemsvaart vervoerd kon worden. Door het gebrek aan
informatie over de hoogteverschillen kon er niet serieus nagedacht worden over het
graven van een kanaal. Deze zogenaamde "waterpassing" kwam echter rond 1850
beschikbaar.
Een niet zo beste afbeelding van de zeer grote afbeelding Lengteprofil van
waterpassing en peiling van Veengronden is het resultaat van deze metingen. De al
bestaande, maar verwaarloosde Noordervaart kon dienst doen als verbinding tussen de
veengebieden in de Peel en de Zuid-Willemsvaart.
De juiste man op de juiste plaats
We kunnen dus wel zeggen dat vooral Jan van de Griendt die vooruitgang belichaamde
die nodig was voor de ontwikkeling van het land, in dit geval van Noord-Brabant en
Limburg.
Maar ondanks bovengenoemde kwalificatie is het de overtuiging van de auteur dat het
gehele project voor enkele 'particulieren' te hoog gegrepen was wat betreft de
financiering. Want enkele jaren later richt hij met zijn compagnons een naamloze
vennootschap op die de benodigde gelden zullen opleveren om de werkzaamheden verder
te laten uitvoeren. Er is reden te veronderstellen dat juist die opbrengsten nodig
waren om te kunnen doorgaan. De andere projecten die Jan van de Griendt uitvoert
behoeven geen externe financiering. Zo levert rond 1870 een fabriek van hem
spijkers: Eene in October nieuw opgerigte stoom-draadnagelfabriek van den Heer J.
van de Griendt leverde wekelijks 3500 kilogr. draadnagels.
En al eerder, eind 1861 mag hij delen van de spoorlijn aanleggen voor de som van
f237.765. In het algemeen kan gezegd worden dat Jan van de Griendt een aanmerkelijk
deel van de aanleg van de spoorlijnen in het zuiden van het land voor zijn rekening
neemt.
Zie voor meer details die het bovenstaande staven: Jan van de Griendt uit ‘sHertogenbosch en Jan van de Griendt uit Den Bosch
Overgang van particuliere onderneming naar naamloze vennootschap
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Bezittingen genoemd in de statuten van 1858
1 = Vier bunders twee Roeden, vroeger heide, thans vaart of kanaal onder de Gemeente
Meyel, Hertogdom Limburg, Sectie A, Nummer 1238.
2 = drie en twintig bunders een en negentig roeden, insgelijks vroeger heide en
thans vaart of kanaal onder de Gemeente Helden, Hertogdom voornoemd, Sectie A Nummer
1299 en 1300.
De twee eerstgenoemde Comparanten bij koop, aangekomen ingevolge acte, voor August Lodewijk
Willem Hubert Bloemarts, Notaris, gevestigd te Weert, in tegenwoordigheid van getuigen, den
zesden Junij achttien honderd drie en vijftig, te Meyel verleden, behoorlijk geregistreerd en
ten kantore der hypotheken te Roermond, den vijftienden derzelfde maand overgeschreven, in
deel 100 Nummer 179 en later voor de helft overgegaan aan den derden genoemden Comparant,
ingevolge acte voor Johann Marten Godfried Hoffman van Hove, Notaris, gevestigd te Zalt Bommel
in tegenwoordigheid van getuigen den zevenden Junij achttien honderd vier en vijftig, aldaar
verleden, behoorlijk geregistreerd, en ten kantore der Hypotheken te Roermond voornoemd
overgeschreven den negenden derzelfde maand in deel 110 Nummer 121.

3 = Zes honderd tien bunders vijf en dertig Roeden Veen, gelegen onder de Gemeente
Deurne, Provincie Noord Brabant, Sectie H Nummers 220 en 736.

De twee eerstgenoemde Comparanten bij koop aangekomen ingevolge akte voor Carel Lodewijk van
Riet, Notaris, gevestigd te Deurne, in tegenwoordigheid van getuigen, den tweeden Julij
achttien honderd drie en vijftig, aldaar verleden, behoorlijk geregistreerd, en ten kantore
der hypotheken te Eindhoven overgeschreven den een en dertigsten December achttien honderd
drie en vijftig, in deel 114 Nummer 20 en later mogelijk voor de helft overgegaan aan den
derden Comparant voornoemd, ingevolge acte van meergemelden Notaris Hoffman van Hove, in
tegenwoordigheid van getuigen den zevenden Junij achttien honderd vier en vijftig, te Zalt
Bommel verleden, behoorlijk geregistreerd en ten kantore der Hypotheken te Eindhoven voornoemd
overgeschreven den achtsten derzelfde maand in deel 18, Nummer 46.

4 = Driehonderd bunders veen, gelegen onder de Gemeente Horst, Hertogdom Limburg,
Sectie E Nummer 2 882 en 883.

De twee eerstgenoemde Comparanten bij koop aangekomen, in gevolge acte voor Frans Jan Lambert
Bosser, Notaris, gevestigd te Horst, in tegenwoordigheid van getuigen, den veertienden Mei
achttien honderd vijf en vijftig, aldaar verleden, behoorlijk geregistreerd en ten kantore der
hypotheken te Roermond voorgenomen den vijf en twintigsten Augustus daaraanvolgende in deel
123, Nummer 57.

5 = De huur of pacht van de helft van zeven honderd en zeventig bunder acht en
zeventig roeden veengrond, toebehoorende aan de Gemeente Horst voornoemd,

door den eerstgenoemden Comparant van de Gemeente Horst gehuurd (de andere helft is
toebehoorende aan den Heer F. van de Velden cumsuis.) voor een termijn van vijftien
achtereenvolgende jaren, aanvang genomen hebbende met den eersten October achttien honderd
vijf en vijftig, tegen een jaarlijksche betaling van twee gulden zeventig cents per bunder,
ingevolge huurcontract met den Gemeenteraad van Horst aangegaan den achttienden Juny achttien
honderd vijf en vijftig, luidende het relaas der Registratie daarvan geregistreerd te Horst,
den zes en twintigsten Juny 1800 vijf en vijftig, in deel 32 folio 116, verso vak 3, 4 en 5,
houdende van der half blind, zonder renvooi.
6 = Acht overdekte en niet overdekte aken of schepen, met stoom en loopende want en verdere
Inventaris als:
a. Zonder naam, groot zes tonner, Nummer 78 van de meetbrief.
b. Mede zonder naam groot zes tonner Nummer 79.
c. De Jonge Gerard, groot zeven en negentig tonnen, Nummer 42.
d. De Jonge Joseph, groot veertig tonnen
e. De Le Francois, groot zes en vijftig tonnen.
f. De Jonge Sophia, groot een honderd vijftien tonnen, Nummer 58.
g. De Jonge Henri, groot tachtig tonnen, Nummer 65.
h. De Vrouwe Marion, groot een honderd vijf tonnen, Nummer 18.
7 = Eenige kleine vaartuigjes, turfwagens, materialen, gereedschappen en alle verdere roerende
goederen tot de ontginning en verveening behoorende en die zich op de voormelde gronden
bevinden, geene hoegenaamd daarvan uitgezonderd.
8 = Zeven in steen gebouwde huizen, staande op de zes honderd tien bunder onder Deurne. Sedert
de exploitatie nieuw daargesteld, benevens de keeten, tot huisvesting van het werkvolk.
9 = Al de voorraad van turf welke met primo January achttien honderd acht en vijftig daar
aanwezig zal zijn en zulks tot eene waarde van veertig duizend gulden.
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17 december 1526 [uit: Wil wil wat weten over de Peel? II* van 1 december 1941]
Geschiedkundige bijzonderheden
Den 17en December 1526 gaf Philips van Kleef, Heer van het Land van Ravestein, de
volgende bepalingen over het gebruik van de Peel, m.a.w. over het turfstek,
verkoopen, enz. Vroeger, zoo schrijft hij in dat stuk, hebben we daarover al eens een
en ander voorgeschreven, doch dat wordt niet meer onderhouden zooals het behoort,
daarom bepalen we nu dat
"sy van nu voortaen, n.l. alle onsen ondersaeten van Uden, Zeelandt en Boeckell,
sullen moghen doen steecken, ende vercoopen soo vuel torffs, als hemluyden beleieven
ende goetduncken sall, mits betaelen t'oonsen profijte voor elcken last torffs, die
sy vercoopen sullen vier stuyvers thyns, welcke torfthyns onze rentmeester verpachten
sall mitten bornen van twee kerssen onsen meesten profijte, op sulcke conditiën ende
voorwaerden, dat onse ondersaeten die torff vercoopen sullen irst ende voort
vercoopen ende utfoueren van dien, sommen sullen bij onsen pechter van den
torffsthyns, hem te kennen gevende se vuele ende wiem sy hoeren torff vercofft hebben
ende vercoopen willen.
Insgelycks sullen oock die coopers ofte diegeenighe, die eenighen torff haelen sullen
op onsen Peel voors schuldich ende gehouden syn te commen bij onsen pechter voor het
utfoueren van denselve torve, hem te kennen gevende hoe veel torffs hij gehadt ende
gecofft heeft, noemde die plaetse, daer hy die gelaeten (geladen) heefft, ende den
naeme van den vercoopere.
Wijlen oock voorts end' ordineeren dat niemandt van onsen ondersaeten in steecken van
den torve eenighe nieuwe heulen (kuyle) maecken sullen, daer by onsen Peel soude
moghen bedorven worden.
Willen oock voorts end' ordineeren dat nieter, end'andere officieren ende dienaers,
die heuren brandt ende torff haelen van onsen Peele, onsen voors, pechters oock die
weete doen sullen soe vuele, tot wat plaetsen ende by wien sy heuren torff hebben
doen steecken, ten eynde dat onder 't dexel van dien geen bedroch gedaen en worde".
Alles was zoodoende goed geregeld en bepaald; maar 26 jaar later den 13en Maart 1557
komt de Heer van het Land van Ravestein, Willem IV, Heer van Kleef er nog eens op
neer, dat doe oude ordinantie van 1526 goed moet onderhouden worden, want de ervaring
heeft geleerd, dat ze alle mogelijke middelen opzoeken, om den "thyns" te ontkomen en
zegt hij, zijn er "allerley nye cuylen op den Peel gegraven" iets wat toch ook
uitdrukkelijk verboden was.
Op andere plaatsen waren zgn. Peelmeesters aangesteld die op het steken en graven en
halen van turf moesten letten, om willekeur en hebzucht paal en perk te stellen. […]
TILBURG.
P. ROSARIUS, Cap.
*No. I, dat na no. II had moeten verschijnen, is opgenomen in ons nummer van Donderdag 20 Nov.
j.l. Red.
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1 januari 1600 […] In de streek tusschen Tilburg, Dongen, Capelle en Sprang, daar
lag het groote mijngebied van dien tijd. Turf was toen nog algemeen dè brandstof.
Hout was te duur om te stoken, verbrandde snel en bovendien had men moeilijk het
kwantum kunnen aanvoeren, wilde men heel de Meierij binnen enkele jaren niet
ontrooven van haar bosschen. De eigenlijke Peel lag te ver voor Holland en Gelderland
en was nog te weinig in vervening genomen wegens het moeilijke vervoer. Na 1600, als
het mijngebied van Loon, grootendeels vervallen is, wil men de Aa tot Liessel
bevaarbaar maken, om aan de vraag naar de zoo broodnoodige brandstof te kunnen
voldoen met ze te onttrekken aan het eigenlijke Peelgebied.
[…] De turfexport naar Holland en Gelderland was door al die oorlogen stopgezet, en
de aanvoer vanuit de Peel werd steeds grooter. Ruim drie eeuwen van pl.m. 1300 tot
pl.m. 1600 heeft de vaart gewillig de turfpleiten gedragen; drie eeuwen geluk en
voorspoed gebracht aan de oude heerlijkheid van Loonopzand.
1 januari 1777 Enige kaarten van de grensgebieden uit de Ferraris-atlas
[Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsdom Luik]
1 januari 1799 Reize door de majorij van 's Hertogenbosch in den jaare 1798
Een half uur van dit Dorp vind men eene Buurtschap (hier zegt men een gehucht) de
Zylberg genoemd, omdat hier in aêloude tijden Schepen zouden gevaaren hebben, doch
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dit is ongelooflijk; de grond is hier bezaaid met keisteentjens, waaronder zeer
fraaië, zelfs doorschijnend marmer, zijn. In deeze Buurtschap vind men ook eenige
Pottebakkerijen, en men bakt 'er ook dakpannen en vloersteenen, die men hier
plavuizen noemt, de klei, hiertoe noodig, delft men hier uit den grond, en men vind
'er ook dat geele zand, dat zoo sterk verwt; men gebruikt het, om de pannen, schoon
ik geloof, dat het 'er weinig toe doet, rooder te maaken, want de kunst, om dezelve
blaauw te maaken verstaat men hier niet, schoon zij zeer bekend en gemaklijk is.
Ik moet U ook nog eenen dommen bijgeloovigen trek der Roomschen te Deurne, die alleen
op onkunde zich grond, schetzen. — Men ziet in de Peel, wijl zij een moeras is, en de
moeraslucht zeer ligtlijk ontvlamt, dikwijls dwaallichten, hier Stalkaarsen genoemd,
deeze houd men voor ongedoopte kinderen en beklaagt altijd derzelver ongelukkig lot,
wijl zij tot den jongsten dag, omdat zij niet gedoopt zijn, omzwerven: ook ziet men
'er wel eens groote vuurklompen of pilaaren, uit eene phosphorische stof bestaande ,
zweeven, deezen noemt men gloeiënde mannen, men houdze voor verdoemde menschen, die
tot straf hunner misdaaden moeten omzwerven; zij komen, zegt het bijgeloof, van het
Kerkhof, doch zijn dan zwart of onzigtbaar, maar zoodra zij in de Peel zijn, moeten
zij branden, wanneer men dezelve ziet, tekent men zich met een kruis, als een zeker
middel,om niet van hun beledigd te worden.
1 januari 1800 Literatuurlijst m.b.t. veen en vervening
uit het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid 1848
Naamlijst van werken over de Veenen en het Veen of de Turf, met een verslag van een
paar van de nieuwste en belangrijkste dier werken;
door DR. G. ACKER STRATINGH (1).

Literatuur over verveningen

S. Stevinus, Oeuvres Mathématiques.................................................14
Hadr. Junii Batavia................................................................14
M. Schoockii, Tract. de Turffis ...................................................14
J. Picardt, Van den oorspronck der Veenen .........................................14
Christ. Schotanus, Beschrijving van Friesland......................................14
M. Alting, Notitia Germaniae Inferioris............................................14
J. H. Degner[us], Dissertatio Physica de Turfis....................................14
C. Velsen, Rivierkundige aanmerkingen..............................................14
F. Sjoerds, Algemeene Beschrijving van Oud en Nieuw Friesland......................14
J. Vegelin van Claerbergen, Vertoog over de Veengraverijen.........................14
--- Zeedige aanmerkingen over de Veengraverijen in Friesland.......................14
--- Verzameling van drie Stukken over de Veengraverijen............................14
J. le Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland.........................14
--- Verhandeling van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen.................14
J. Zeylmans, Verhandeling over den Turf bouw en den wederaangroei van het Veen.....14
M. van Marum, Waarnemingen omtrent den oorsprong van het Veen......................14
H. Janssonius, Vijftal Leerredenen.................................................14
M. Noël Chomel, Algemeen Huishoudelijk, Natuur-, Zedekundig en Konst-Woordenboek...14
Tegenwoordige Staat der vereenigde Nederlanden, vooral van Drenthe.................14
Echte Stukken, rakende de Oostermoersche Scheepvaar................................14
J. A. de Sitter, Vertoog over de Veenen, derzelver aanleg en invloed...............14
J. Kops, Magazijn van Vaderl. Landbouw.............................................15
H. Calkoen, Memorie van F. J. Wortelboer en Consn..................................15
N. Westendorp, Eerste Leerrede te Sebaldeburen.....................................15
J. Hora Siccama, Verslag wegens het Roppen.........................................15
H. O. Feith, Aanteekeningen bij de Redevoering.....................................15
G. K. Graaf van Hogendorp, Bijdragen tot de Huishouding van Staat..................15
Beschouwing van den tegenwoordigen toestand van Drenthe............................15
C. A. Bergsma, Responsio ad Quaest. in Acad. Gron. prop., A° 1819..................15
B. Kymmell, Diss. Jur. Inaug., qua inquiritur utrum agri turfini...................15
Bijdragen ter aanmoediging der beoefening van de kennis der gronden................15
A. H. van der Boon Mesch, Verhandeling over de Humus en het Humuszuur..............15
B. G. Wardenburg, Verhandeling over de beste wijze ter ontginning..................15
J. Sannes, De opkomst van Veendam..................................................15
W. C. H. Staring, Spec. de Geologia Patriae........................................15
--- Over de zamenpersing van Veen..................................................15
--- De Aardkunde en de Landbouw van Nederland......................................15
--- De Aardkunde van Twente........................................................15
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A. INLANDSCHE GESCHRIFTEN.
S. Stevinus, Oeuvres Mathématiques, Leide 1585, L. II, de la Géographie, prop. IV et
suiv.
Hadr. Junii Batavia, Antv. 1590, C. XV.
M. Schoockii Tract. de Turffis seu cespitibus bituminosis, Gron. 1658, C. VI.
J. Picardt, Antiquiteiten enz., Gron. 1731, 2e Dr. bl. 51, VI Distinctie: Van den
oorspronck der Veenen en Moeren in dese Landen.
Christ. Schotanus, Beschrijving van Friesland, (zonder jaartal) bl. 24, 185, 310 enz.
M. Alting, Notitia Germaniae Inferioris, Amst. 1697, P. II, p. 60.
(1) Op verlangen van het Departement Assen der Nederl. Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid, ons bij gelegenheid kenbaar gemaakt, is deze Naamlijst zamengesteld, die voorzeker
nog vele aanvulling behoeft, zal zij volledig kunnen genoemd worden. Om nog meer aan de
bedoeling daarvan te voldoen, en ook geene dorre Naamlijst alleen te leveren, hebben wij er
een verslag van een paar der laatste belangrijke werken over dit onderwerp bijgevoegd.
De Schrijver.

J. H. Degner[us], Dissertatio Physica de Turfis etc., Traj. ad Rhen. 1729, Cap. I, p.
6—19.
C. Velsen, Rivierkundige aanmerkingen, Amst. 1749, bl. 105.
J. van Lier, Oudheidkundige Brieven, uitgegeven door A. Vosmaer, 's Gravenhage 1760,
bl. 195.
F. Sjoerds, Algemeene Beschrijving van Oud en Nieuw Friesland, Leeuw. 1765, D. I, bl.
130.
J. Vegelin van Claerbergen, Vertoog over de Veengraverijen, Leeuw. 1766.
--- Zeedige aanmerkingen over de Veengraverijen in Friesland, Leeuw. 1766.
--- Verzameling van drie Stukken over de Veengraverijen, Leeuw. 1766.
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J. le Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland, Amst. 1769—79, D. II, St.
I, bl. 71—94, St. II, bl. 431—629.
--- Verhandeling van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, 1765,
D. VIII, St. II, in antwoord op de vraag: Welken zijn de beste middelen om onze
landen, zoo hoogen als laagen, elk naar zijnen aart, ten meesten voordeele aan te
leggen? Hoofdst. V—VII, bl. 43—63: Over de Veengronden; Hoofdst. XII, bl. 91: Over
hunnen wederaangroei en aanleg enz.
J. Zeylmans, Verhandeling over den Turf bouw en den wederaangroei van het Veen,
zooals die bijzonder in de Langstraat plaats heeft, in dezelfde Verhand., 1770, D.
XII, bl. 4.
M. van Marum, Waarnemingen omtrent den oorsprong van het Veen, in de Natuurk.
Verhand. van de Bataafsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, 1799, D. I, St.
I, bl. 116.
H. Janssonius, Vijftal Leerredenen, Gron. 1772, Voorrede.
M. Noël Chomel, Algemeen Huishoudelijk, Natuur-, Zedekundig en Konst-Woordenboek,
Leiden en Leeuw. 1778, bl. 1154: Beschrijving van den Hollandschen Turfbouw. Zie ook
op het woord Derry.
Tegenwoordige Staat der vereenigde Nederlanden, vooral van Drenthe, Amst. 1792, St.
II, bl. 309—347, en van Stad en Lande, Gron. 1794, bl. 196 en verv.
Echte Stukken, rakende de Oostermoersche Scheepvaart, van ouds het Schuitendiep
genaamd, in de Landschap Drenthe, Gron. 1795.
J. A. de Sitter, Vertoog over de Veenen, derzelver aanleg en invloed op de
Vaderlandsche Regten, in de Verhand, van het Gron. Genootschap: Pro Excolendo jure
Patrio, 1796, D. IV. St. I, bl. 199.
J. Kops, Magazijn van Vaderl. Landbouw, D. I, bl. 263, D. II, b. 60: Schets van den
Staat der Koloniën en de hooge Veenen van Drenthe, en berigt hoe deze ondergronden
door straatvuilnis verbeterd moeten worden, en op wat voordeelige wijze dit vuil met
aardasch en secreetmest in de stad Groningen wordt vermengd.
H. Calkoen, Memorie van F. J. Wortelboer en Consn., Veengebruikers in de Pekel-A,
Veendam en Wildervank (aan Koning Lodewijk ingediend).
N. Westendorp, Eerste Leerrede te Sebaldeburen, Gron. 1809, Hoofdst. IV.
J. Hora Siccama, Verslag wegens het Roppen, Gron. 1816.
H. O. Feith, Aanteekeningen bij de Redevoering, uitgesproken ter gelegenheid van het
Vijfentwintig-jarig feest van het Depart. Groningen der Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen den 8 Louwm. 1817, Gron. 1819, bl. 75—81.
G. K. Graaf van Hogendorp, Bijdragen tot de Huishouding van Staat in het Koningrijk
der Nederlanden, 's Hage 1818—1825, D. III.
Beschouwing van den tegenwoordigen toestand van Drenthe, in gemeenzame Brieven, Amst.
1818; over de Veenen, vooral 3e Brief, bl. 23.
C. A. Bergsma, Responsio ad Quaest. in Acad. Gron. prop., A° 1819: » Quae sint
cespitum nostrorum bituminosorum (turfarum) principia, quam mutationem Ma sub
combustione patiantur, qui sit cinerum et fuliginis usus in artibus et agricultura;"
in Annalibus Academiae Gron. 1819—1820.
B. Kymmell, Diss. Jur. Inaug., qua inquiritur utrum agri turfini elevatiores
separatim a fundo spectati (Belgis hoog veen zonder ondergrond), jure hodierno rebus
mobilibus an vero immobilibus sint omnumerandi, Gron. 1825.
Bijdragen ter aanmoediging der beoefening van de kennis der gronden in de Prov.
Groningen, 1826.
A. H. van der Boon Mesch, Verhandeling over de Humus en het Humuszuur, in de Nat.
Verh. van de Holl. Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, 1828, D. XVI, St. II.
B. G. Wardenburg, Verhandeling over de beste wijze ter ontginning der woeste Zand- en
Veengronden, Gron. 1829.
J. Sannes, De opkomst van Veendam, Veendam 1830.
W. C. H. Staring, Spec. de Geologia Patriae, L. B. 1833.
--- Over de zamenpersing van Veen, in den Vriend des Vaderlands, 1833, p. 71—76.
--- De Aardkunde en de Landbouw van Nederland; eene voorlezing uitg. door de
Overijsselsche vereeniging tot ontwikkeling van Provinciale Welvaart, Zwolle 1844.
--- De Aardkunde van Twente; eene voorlezing uitg. door dezelfde vereeniging, Zwolle
1845.
--- De Aardkunde van Salland en het Land van Vollenhove; eene voorlezing uitg. door
dezelfde vereeniging, Zwolle 1846.
H. C. van Hall, Hoofdtrekken der Nat. Historie van Noord-Nederland, in den Recevis.
ook der Recensenten, 1). XVIII, no. 1.
H. C. van Hall, Geologie en Delfstofkunde, ten vervolge van de Redevoer, van J. A.
Uilkens: De volmaaktheden van den Schepper in zijne Schepselen beschouwd, Gron. 1840,
D. V, bl. 96.
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--- Het woelen en branden op veenachtige gronden, in Tijdschrift ter bevordering van
Nijverheid, 1847, D. XI, St. 3, bl. 422—426.
G. H. van Senden, Leerrede ter inwijding van het kerkgebouw enz. aan de Dedemsvaart,
met bijvoegselen (waarin de geschiedenis van den aanleg dezer Veen-Kolonie), Zwolle
1834.
R. Westerhopp en G. Acker Stratingh, Nat. Historie der Provincie Groningen, Gron.
1839, St. I, §6 (waar, bij de beschrijving van de Veengronden, voornamelijk dier
Provincie, reeds eene vrij uitvoerige litteratuur over de Veenen is bijgevoegd).
G. J. Mulder, Ontledingen van Veen, in Bijlage A, achter J. van Geuns, Natuur- en
Geneesk. Beschouw, van Moerassen enz., Amst. 1839, en in Erdman's Journ., 1839.
--- Expèriences sur les substances humiques, in Bulletin des Sciences Phys. el Nat.
en Neerlande, redigé par F. A. W. Miquel, G. J. Mulder et W. Wenckebach, Utr. 1841, 1
Livr.
--- Proeve eener Physiologische Scheikunde, Rotterd. 1844, St. I.
J. G. S. van Breda, Over de zamenpersing van Veen, in het verslag der 10e Vergadering
van de Eerste Klasse van het Kon. Ned. Instituut, bl. 33—36.
Fr. Arends, Natuurk. Geschiedenis van de kusten der Noordzee enz., uit het Hoogd.,
met eene voorrede en aanteek. vermeerderd door Dr. R. Westerhoff, Gron. 1835, D. I,
bl. 61 — 127.
B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis, over de Dedemsvaart, in zijn Tijdschrift voor
Staathuishoudkunde en Statistiek, D, II, St. 3, bl. 308.
H. L. Stemfoort, Over den eigendom der Drentsche Veenen, in hetzelfde Tijdschrift.
D. Rutgers van Rozenburg, Diss. de Condilione et juribus agrorum e quibus fodiuntur
caespites bituminosi, Amst. 1840.
P. W. Austorphius Grevelink, Statistiek van de Provincie Drenthe, Assen 1840.
G. Acker Stratingh, over den Veendamp en het Veenbranden, in den Vinend des
Vaderlands, 1840. bl. 104.
--- aloude Staat en Geschiedenis des Vaderlands, Gron. 1847, D. I, § 3, bl. 12, en §
11, bl. 78.
Conclusie over den Turfaccijns van Mr. E. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop,
Assen.
Pleydooi van Mr. P. van der Veen, in zake M. de Vroome tegen H. de Jong, over de
toepassing van den Turfaccijns.
De Accijns op den Turf beschouwd in zijn wezen en gevolg, door een Gezelschap
Veenlieden, Assen 1841.
J. A. van Roijen, wat beteekent de Ton als maatstaf voor de Turfaccijns? Zwolle 1843.
Geschiedenis der transactiën van 149 Veenlieden, Assen 1843.
H. J. Nassau, Bedenkingen over de Wet op de Turfaccijns enz., en tevens een paar
woorden over 't vergraven der hooge Veenen en over de wijze hoe de Groninger
Veenkoloniën in bloei zijn gebragt, Assen 1843.
C. Noback, Leerboek tot de kennis der Handelswaren, n. h. Hoogd. door P. J. Kipp,
Delft 1844, D. I, bl. 86—94.
Over de takken van Nijverheid, die op de verbranding berusten, volgens Dr. F. Knapp,
in Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, 1845, D. IX, St. 2, 3 en 4: St. 2, §
8, bl. 214—223, over den Turf, St. 3, bl. 418—421, over de verkoling van Turf, bl.
436, over de waarde der Brandstoffen.
Door kunst bereide Brandstof van Turf van Frank Hills, in de Mededeelingen uil het
gebied der Natuur, Wetenschap en Kunst enz., uitg. door Dr. L. A, Collen en Dr. G.
Acker Stratingh, Gron. 1846, D. II, bl. 192.
H. L. Stemfoort, Handboek over de Veengraverij en Landontginning in de hooge Veenen
en al wat daartoe behoort, met platen, tabellen, voorbeelden en berekeningen, Assen
1847.
B. voornaamste uitlandsche geschriften.
Plinii Hist. Natur., L. XVI, Cl.
Levinus Lemnius, Plinius, de Occult is Natur al Miraculis, Francof. 1590, L. I, C.
17.
Blancanus, L. II, de Mundi fabrica, Tract. 3, C. 4.
Libavius, de Origine rerum, L. IV, L. VIII, de Bitumine, C. 4.
J. B. Grammaye, Antiquit. Belg., Lovan. 1608.
Caroli Patini, Traité des tourbes combustibles, Paris 1663.
D. G. Morhofii, Polyhistor. Lubee. 1708.
Leipziger Sammlungen, 1747.
Leibnitz, Proiogaea, Gött. 1748, p. 84.
Bellery, Diss. sur la tourbe de Picardie, Amiens 1754.
Piganiol de la Force, Déscription de la France, T. VI, p. 145.
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Lentilius, de Turfis seu cespitibus foco Batavorum in servieniibus, in Act. Nat.
Curlos., Norimb. 1730—1754, Vol. I Obs. 115.
Denso, in Physikalisch - Oekonomische Auszüge aus den neuesten und besten Schriften,
B. III, Stuttgard, 1761, S. 221.
J. W. Baumer, Naturgeschichte des Mineralreichs, Gotha 1763, § 20. \Pontoppidan,
Danske Atlas, Kiöbh. 1763.
Hönert, Ahhandl. vom Nutzlichen gebrauch des Torfmoors, Bremen 1764.
H. Hagen, Phys.-Chem. Betrachtungen über den Torf in Preussen, Koningsberg 1764.
Danske og Norske ökon. Magazin, B. VI, 1762 (waarin behalve de bekroonde Verhandeling
van Abilgaard nog acht andere Verhandelingen, welke mede naar den prijs hebben
gedongen, voorkomen, als van Patridophilus, Noraae enz.
S. Abilgaard, Abhandl. vom Torfe aus den Danisch, übers., Kopenh. 1766.
Jhring, in Wochentl. Ost-Friesischen Anzeigen, 1748, no. 16, s. 131, no. 20, s. 160,
n°. 21, s. 167 en 1749, n°. 27, s. 204, n . 29, s. 220, no. 30, s. 229, n°. 34, s.
261.
Bergius, Neues Policel-und Cameral Magazin, B.VI, § 2.
Gmelin, Grundrisz der Mineralogie, s. 354.
Chr. Fr. Schulzer, Betrachtungen der brennbaren Mineralien, insgleichen der an
verschiedenen Orten in Sachsen befindlichen Steinkohlen, nebst einer Nachricht vom
Nutzen derselben und des Torfs, Dresden 1771.
J. A. de Luc, Lettres Phys. et Morales sur l'histoire de la terre et de l'homme, la
Haye 1779, T. II.
---— Phys. und Moral. Briefe über die geschickte der Erde und des Menschen, Leipz.
1781, B. II.
Gerhard, Beytrage, Th. II, s. 278.
Joh. Fischerström, Anmerk. vom. Torf, aus den neuen Schwed. Abhandl., 1781, B. II, p.
255, ubers. in Crell's Chem. Annal., 1784, B. I, s. 457.
J. C. W. Voigt, Versuch einer Geschichte der Steinkohlen, der Braunkohlen und des
Torfes, B. I.
Achard in Crell's Annal., 1786, B. II.
Hoffmann in Crell's Annal., 1788, B. 1.
J. C. Freesb, über die Vehne, u. s. w. Aurich 1789.
C. F. Reusz, Sammlung von Beobachtungen über Gewinnung und Benutzung des Torfs,
Leipz. 1793. Riem, Abhandl. vom gesammten Torfwesen, Dresd. 1794. Anderson, Treatise
on Peat-Moss, 1794.
Däzel, über Torf, dessen Entstehung, Gewinnung und Nutzung, Münch. 1795.
F. A. Resch, über die Benutzung des Torfs im allgemeinen und besonderen, Erfurt 1800.
F. L. von Canchrin, Abhandl. vom Torfe, Marb. 1801.
K. A. H. von Bose, das Ganze der Torf wissenschaft, Leipz. 1802.
J. C. Eiselen, Handb. oder ausfürliche Anleitung zur näheren Kenntniss des
Torfwesens, 2C Aufl., Berl. 1802—1811.
Rennie, Essays on the Natural History and origin of Peat-Moss, Edinb. 1807.
Ch. Olüfsen, Damarks Brandselvasen, physikaliskt cameralistiskt und ökonomiskl
betrachtet, Kiöbh. 1811.
A. Hermann, Landwirth. Katechismus, 1811, Th. I.
Klaproth et Wolpf, Dictionnaire de Chimie, Paris 1811, T. IV, v. Tourbe.
J. C. Delamétherie, in Journ. de Physique, de Chimie et d'Histoire Naturelle, Avril
l814, T. LXXV1II, p. 249.
Binge, Beytrage zur Naturk, und Oekonomie, Altona 1817.
Hofman-Bang, de usu Confervarum in Oeconomia Naturae, Hafniae 1818.
Andresen, ist für das Herzogthum Schlesswig ein Torfmangel zu befürchten, u. s. w.
Friedrichst. 1818.
Fr. Arends, Ostfriesland und Jever, Eind. 1818, B. I.
--- Erdbeschreibung des Fürstenthums Ostfriesland und des Harlingerlandes, Emden
1824.
—-- Abhandl. von Rasenbrennen und dem Moorbrennen, Hann. 1826.
Fr. Arends, Phys. Geschichte der Nordseeküste, Emden 1833, B. I.
J. H. C. Dau, Neues Handbuch über den Torf, dessen Natur, Entstehung und
Wiedererzeugung, u. s. w. Leipz. 1823.
Brandes, Archiv, 1823, B. VI, Heft 2 u. 3.
Fabricius, über den Strand und Meertorf, in Schriften der Köningl. Societat der
Wissenschaften in Kopenhagen, T. VIII.
Finke, der Moorrauch in Westphalen, Lingen 1825.
Alex. von Lengerke, Beschreibung der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft, Berl. 1826.
Andr. Steele, the Natural und Agricultural History of Peat-moss and Turf-Rog etc.,
Edinb. and Lond. 1827.
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Münchhausen, der Hausvater, T. II.
R. Couktois, Recherches sur la Statistique physique, agricole et médicale de la
Province de Liége, Verviers 1828.
C. W. E. Putsche, Allg. Encyklopedie der gesammten Land- und Hauswirtschaft der
Deutschen, u. s. w. Leipz. 1829, B. VII.
Einhoff en Thaer, in Gebxen's Journal, B. III, B. VI.
--- in Neue Allg. Journ. der Chemie, B. III.
--- in S. F. Hermbstüdt's Archiv der Agricultur-Chemie, B. I: Chemische
Untersuchungen zweyer Torfarten, besonders in Rucksicht auf Torfbildung.
Crome, über den Torf und die Gewachse, denen er seine Entstehung verdankt, in
Hermbstädt's Archiv, B. IV, Heft 2.
Sprengel in Kastner's Archiv für die gesammte Naturlehre, B. VII en B. VIII.
Braconnot, in Annal. de Chemie et de Physique, T. XII. (Beider verh. over de Humus en
het Humuszuur).
Von Chamisso, Hoffman und Poggendohf in Karsten's Archiv, B. V.
Bühler, Die Versumpfung der Walder, Tübingen 1831.
C. Lyeil?, Lehrbuch der Geologie a. d. Engl. Quedlinburg il. Leipzig; over de Veenen,
Th. II, 1832, s. 128—135.
A. F. Wiegmann Sen., Ueber die Entstehung, Bildung u. das Wesen des Torfes; eine von
der Königl. Akademie der Wissenschaften in Berlin des Preises für 1833 würdig
erkannte Preisschrift, Braunsw. 1837.
C. Sprengel, die Lehre von den Urbarmachungen, Leipz. 1838 (1).
F. G. Wieck, Torfbüchlein oder Eigenschaften, Gewinnung und Benutzung des Torfes,
Chemnitz 1839.
Maison Rustique du XIXe siècle, Paris 1844, T. I, p. 36, 75, 91, 102, T. III, p. 375.
Steenstrup, Geognostisk-geologiske Undersögelse afskovmaserne Vidnesdam og Lillemose
i det nordlige Sjelland, in Afhandl. af Dansk Vidensk Selbskab, 1841.
Pélouse Père, Traité Mèthodique de la fabrication du Coke et du Charbon de tourbe,
Paris 1842.
Ehrenberg, in den Monatsberichten der Berliner Akademie für 1843 (over de
zamenstelling van Darg uit zeeplanten).
Leo Lesquereux, Quelques Recherches sur les Marais tourbeux en général, Neuchatel
1844.
A. Grisebach, Ueber die Bildung des Torfs in dem Emsmooren aus deren unveranderter
Pflanzendecke, nebst Bemerkungen über die Culturfahigkeit des Bourtanger Hochmoors
(Abgedrückt aus dem Göttinger Studiën 1845), Gött. 1846.
(1) Eene tweede, vermeerderde en verbeterde uitgave kwam uit in 1846.

Over de zamenpersing van Turf met beschrijvingen en afbeeldingen
van Turfpersen, vindt men het een en ander in:
Verhandlungen des Vereins für Beförderung des Gewerbfleitt in Preussen, 1838, s. 204.
Gewerbeblatt für Sachsen, 1838, n°. 25, s. 193.
Mechanics Magazine, n°. 513, en vooral
Dingler's Polytechn. Journal, B. LXVII, s. 34, B. LVII, s. 70, B. LVIII, s. 404, B.
LXVIII, s. 235, B. LXIX, s. 76 en 236, B. LXX, s. 153, B. LXXII, h. 31, 229, 289, B.
LXXIII, s. 466, B. LXXIV. s. 107, B. LXXXVHI, s. 14 (de turfpers van Dr. K.
Schafhautl, ook in Technologische, 1843, n°. 47). Over droogen van turf: Dingler's
Journal B. LVIII, s. 406, B. LXXVI, s. 184, B. LXXVIII, s. 257, Over verkoling van
Turf: B.LXIX, s. 76, B. LXVIII, s. 126, B. LXXXIII, s. 299, B. LXXXVI, s. 289, B.
LXXXVHI, s. 347.
Over het technisch gebruik van Turf en Turfkool: B. XLVIII, s. 452, B. LXVIII, s.
128, B. LXXXIII, s. 304, B. LXXXIV, s. 266, B. LXXXVHI, s. 466 (over de Turfasphalt
van Vorster), B. XCVIII, s. 333 (bereiding van Houtgeest en Houtzuur, en Hill's
kunstmatige brandstof daaruit), B. LXXXVI I, s. 80 (aanwending als Meststof), B. LIX,
s. 288 (voor Papier), B. LXIV, s. 239 (tot Verfstof).
Nog Scheikundige en andere onderzoekingen over Turf: B. LVIII, s. 404, B. LXVIII, s.
209, B. LXXXIII, s. 68.
Bij deze opgaaf van de ons bekend gewordene werken over de veenen, van een paar der
nieuwste en voor de kennis van deze gronden belangrijkste geschriften een beknopt
verslag wenschende te geven, kiezen wij daartoe in de eerste plaats het opgenoemde .
in Nederland nog weinig bekende werk van Leo Lesquereux, Quelques recherches sur les
marais tourbeux en général. Het is eene door de Société a émulation patriotique de
Neuchatel in 1843 bekroonde Prijsverhandeling, waarin de Schrijver, over de veenen in
het algemeen, doch bijzonderlijk over de hooge veenen van de bergachtige streken van
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Zwitserland sprekende, met veel oordeel en vrij volledig de onderscheidene
vraagstukken nopens den oorsprong, de vorming, den aangroei, de ontginning, het
verschillend gebruik van het veen enz. behandelt, en sommige dezer vraagstukken
inderdaad opheldert, ook door vele eigene waarnemingen en onderzoekingen.
Inzonderheid is dit het geval met de wijze van groei van het veen, waartoe hem de nog
vele woeste of natuurlijke veenen in die oorden zulk eene goede gelegenheid aanboden.
Het zijn toch vooral zulke veenen, welke men moet gadeslaan en onderzoeken, om zich
een denkbeeld van hunnne natuur en wording te kunnen vormen. En ofschoon, zoo als wij
zeiden, de S. zich voornamelijk met het onderzoek der hooge veenen in genoemde
bergachtige streken heeft bezig gehouden en wat hij omtrent die punten bijbrengt, dus
vooral op die veenen toepasselijk is, zoo is zulks ook zeer leerzaam en dienstig ter
verklaring van de hooge veenen in Nederland.
1 januari 1807 ZELDZAAM NATUUR-VERSCHIJNSEL.
Op den 17 Augustus dezes jaars eene groote wandeling moetende ondernemen, besloot ik
om mijne reis des nachts, wegens de verbazende hitte des daags, voort te zetten. De
weg, welken ik bewandelen moest, liep voor het grootste gedeelte door de Peel, die
groote woeste en eenzame landstreek, waarvan men eene beschrijving vindt bij J. VAN
OUDENHOVEN, Beschrijving der Meijerij van 's Hertogenbosch, Bladz. 14, welke
overgenomen schijnt in den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden, Deel II,
Bladz. 121; doch wil men eene naauwkeurige teekening van dezelve lezen, dan vindt men
dezelve in S. HANEWINCKEL, Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Stad en
Meijerij van Hertogenbosch, Bladz. 343, volgg. —— In deze woeste, onbewoonde en
onbebouwde streek wandelde ik, vergezeld van eenen gids, langzaam voort. Het weder
was schoon, geen windje vermeerderde de nachtelijke koelte, geen wolkje vertoonde
zich aan den helderen hemel; de maan scheen prachtig aan het onbewolkte zwerk, en
vermeerderde door haar schijnsel het statelijke van eenen schoonen nacht in deze
woeste eenzame vlakte — Ik had mij gevleid, dat ik nu en dan wel een bleek schijnend
dwaallichtje of eenen vurigen pilaar, gewone verschijnsels in de Peel, zou zien, doch
mijne hoop werd niet vervuld; geene verschijnselen zag ik dan alleen eene zoogenoemde
vallende ster. — Maar 's morgens omtrent vier uren, en dus omtrent een uur voor den
ondergang der maan, zag ik een verschijnsel, dat mij met verwondering vervulde. Eene
tweede maan vertoonde zich perpendiculair of loodregt onder de ware maan even boven
den gezigtseinder. Zij had dezelfde grootte, gedaante en glans als de eerste, toen ik
haar eerst zag. Dan eens was deze tweede maan geheel helder als de eerste, dan werd
zij veel bleeker, dan vertoonde zij zich als of er stralen aan beide zijden
uitschoten. Schielijk verdween zij, en even schielijk kwam zij als in een oogenbiik
weder onverwacht te voorschijn. Dit verschijnsel, hetwelk ik, met mijnen leidsman
stilstaande, beschouwde, duurde omtrent een half uur, en eindelijk, toen de
morgenschemering begon door te breken, verdween hetzelve. —-— In het begin dacht ik,
dat deze tweede maan werd veroorzaakt door de breking der stralen in het water, doch
daar wij waren was geen water te zien; ook was dit verschijnsel niet toe te schrijven
aan de breking der stralen in eene waterachtige wolk, want de lucht, zelfs de
horizont was helder, en dit verschijnsel verschilde ook zeer veel van de gewone
bijmanen. Denkelijk werd dit verschijnsel veroorzaakt door de dampen, die, vooral bij
warm weder, uit den moerassigen peelgrond opstijgen, en 's morgens, wanneer de gewone
nachtkoelte doorgaans het grootste is eer de zon opkomt, zich meer verdikken, zoodat
het licht der maan zich in dezelve brekende, daardoor het verschijnsel, hetgeen ik
met verwondering beschouwde, geboren werd. ——- Hoe het zij, dit verschijnsel was
uitmuntend schoon, en vervulde mij met verbazing, dewijl zich twee manen aan mijn
gezigt vertoonden, welke in grootte, gedaante en glans volmaakt overeenkwamen, schoon
de tweede somtijds, gelijk ik zeide, slechts een flaauw licht verspreidde, en gedurig
verdween en ook weer te voorschijn kwam.
22 januari 1808 Het Lid de Heer Westelman is belast met een onderzoek,
om aan de moerassige streek de Peel eene meer geregelde uitwatering te bezorgen, tot
verbetering van duizende Morgens.
9 maart 1838 Reeds vroeger is de aandacht gevestigd op de inlandsche
veenderijen, welker belangen door den steeds toenemenden invoer van steenkolen worden
benadeeld, en moet de regering thans met des te meer aandrang de heffing van een regt
op den invoer van deze vreemde brandstof aanprijzen, sedert het bij ondervinding
blijkt, dat in de groote fabrijken er ook voor de stoomwerktuigen de turf als zeer
dienstbaar is te beschouwen; kunnende tot voorbeeld onder anderen strekken, dat in
stoom suiker raffinaderijen en in sommige bierbrouwerijen te Amsterdam, een ton turf
per mud steenkolen wordt verbruikt; terwijl in andere gewesten de turf uitsluitend of
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voor het grootste gedeelte gebezigd wordt.
1 januari 1839 Welke landstreek konde ooit den onbegrijpelijk grooten invloed
der zee op de vorming des aardrijks duidelijker ten toon spreiden? En wat spoort ons
krachtdadiger tot de beoefening eener wetenschap aan, dan dat wetenswaardige en door
ons beter dan door anderen waar te nemen daadzaken, binnen ons bereik liggen?
Wij begrijpen zoo, althans voor een gedeelte, den oorsprong dier met schelpen en
andere zeeoverblijfselen vervulde grondlagen, welke niet zelden onder de oppervlakte
der aarde gevonden worden; maar, wat bij ons nog van veel grooter gewigt is, de
oorsprong van het zoo nuttige veen, blijkt in Nederland duidelijker dan in menige
andere landstreek. Met eigene oogen zien wij dat veen geboren worden, zoowel in onze
hooge veenen, uit veenmos en velerlei ander gewas; als in de lage veenen uit flab
(Confervae) en een groot aantal verschillende waterplanten, waardoor eene uitgeveende
plek na vele jaren weder geheel is aangevuld. — In geen ander oord heeft men, ter
opheldering van deze geologische vorming, zoo vele waarnemingen gedaan. Geen ander
oord bestaat er, waar deze beschouwing, ook thans nog, den Natuurkenner een zoo
belangrijk punt van onderzoek aanbiedt.
24 september 1840 Redevoering gehouden door Jhr. P. E. de la Court,
in de Zitting der Dubbele Kamer van de Staten-Generaal. *
Edel Mogende Heeren! Ik had het voornemen opgevat, om na zoo wijdloopige discussiën
en beweegredenen, voor en tegen de dertien Ontwerpen ter herziening van de Grondwet
noodzakelijk gekeurd, en als zoodanig voorgedragen, het alleen bij het uitbrengen van
mijne stem te laten; maar Edel Mogende Heeren! de Provincie van Limburg ligt mij te
zeer ter harte; zij is, in en tusschen Noord-Braband dermate ingevlochten, dat beiden
elkander onmisbaar zijn, en zoo Limburg niet als Provincie wordt opgenomen, dat dan
hare toekomende en dierbaarste belangens in rook zouden verdwijnen; met een woord, de
eene kan zonder de andere niet bestaan; immers hare onderlinge, zoo heilzame
vooruitzigten zouden daardoor vervallen, en dit voortekomen achtte ik van mijnen
pligt te zijn; want, Edel Mogende Heeren, waar is toch de waarborg, casu quo, tegen
de welligt eigendunkelijke magt van een Hertog, en van de rigting van een Douanenstelsel. Dat Limburg belangrijk is voor den slaat, heeft zijne Excellentie de Heer
Minister van Buitenlandsche zaken in de vergadering van den 3. Junij jl. welsprekend
betoogd en verdedigd; er zijn echter nog andere gewigtige middelen, die daar voor
pleiten en welke ik mij in gemoede verpligt achte, er bij te voegen.
Het wordt toch meer en meer bewaarheid, dat Noord-Braband uit het middelpunt van het
schoonste Rijk van Europa gerukt, en op de grens van dat verscheurde Rijk gesmeten,
al dadelijk daarvan nog wrangere vruchten zal moeten verduren dan voorheen het geval
was, toen het op de grens van het Oostenrijksch Braband lag; toen, immers, waren wij
goede eenvoudige naburen; maar reeds gedurende den basterd-vrede of oorlog, zou men
ons de aanfokking van het jonge maar magere vee, de eenige vrucht van onze
afzigtelijke heide-bodems, door het laissez faire van Hun Hoog Mogende gelegateerd,
ontwrongen hebben, zoo de ligging van hunne gronden dit niet had belet; maar,
bovendien, heeft men niet opgehouden, na den gesloten vrede dat verderf door een
verdrakkend inkomend regt te behouden; en wat, Edel Mogende Heeren is er verrigt, om
ook dit euvel te verachten? niets, Edel mogende Heeren!
Het is bovendien niet te veel gezegd, dat door den ijzeren spoorweg, die, in vier
uren tijds niet alleen personen maar ook handels voorwerpen van Antwerpen naar Luik
overvoert, en welke weg in het aanstaande jaar tot Keulen toe zal zijn voltooid, de
handel van de stad 's Hertogenbosch nu reeds met eenen verderfelijken slag bedreigd
wordt; en wij zouden door het niet opnemen van Limburg als Provincie, bijdragen, om
onze zoo naijverige geburen in de hand te werken! Neen, Edel Mogende Heeren, wij
moeten trachten te behouden, wat wij nog hebben, en dat zelve niet bezwaarlijker, of
nog moeijelijker maken.
Wij hebben gezegd, dat Limburg en Noord-Braband in elkaêr zijn gevlochten; dit is
zoo; Noord-Braband wordt van de Mooksche bergen af op den regter Oever van de Maas
tot Venlo, Ruremonde en Zittard door Limburg ingesloten, en hierdoor loopen wij
gevaar van te ondervinden, dat de zoo gewigtige handel in granen met het Land van
Cleef bezwarender zal worden, en dat diezelfde handel over de stad Ruremonde met het
zoo vruchtbare Gulikerland zal lijden; behalve nog die handel, welke met het OudPruissisch Gelderland, en de Landen tusschen Maas en Rijn gedreven wordt; van al het
voorschrevene zijn wij thans nog in het bezit, — en waarom zouden wij dit, door het
afwijzen van Limburg moeijelijker maken?
Een ander Argument, dat, ja wel, op tijd werkt, maar toch in de toekomst aan Limburg
en Noord-Braband zoo vele heilzame vooruitzigten belooft, doch waarvan liet redmiddel
op den bodem en den grond van Limburg berust, zal zoodoende niet uitvoerlijk zijn.
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Wij bedoelen, Edel Mogende Heeren! een onderwerp van de verregaandste uitzigten voor
de beide Provinciën, te weten het volgende:
De rivier de Maas, die sedert welligt twee eeuwen onder het beheer van vier à vijf
verschillende Souvereinen stond — staat nu, van de stad Grave tot tegen over
Ruremonde en verder, onder het beheer van dezen Staat; en nu is de gelegenheid
geboren, om door den invloed van het grasverwekkend water van die rivier den
zoogenoemden Peel, waar in Noord-Braband honderd duizend bunders en Limburg zestig
duizend bunders bezit, en die eene lengte heeft van elf uren gaans, voor den landbouw
voor te bereiden en om daarin zonder andere mestspeciën eenige duizend bundersweiden
te maken!!
Men moge, Edel Mogende Heeren! dit reusachtig plan als hersenschimmig beschouwen; wij
houden ons, des niet te min, van het gunstigste gevolg verzekerd; — daarvoor zullen
althans geene handen ontbreken; want eene populatie van honderd en twintigduizend
zielen heeft er belang bij: en men zou nu van zich afstooten een redmiddel, dat
sedert twee eeuwen onuitvoerlijk geweest is, en hetgeen zich nu zoo gunstig
aanbiedt!! neen, Edel Mogende Heeren! dit zal niemand van UE. willen; — en, daar de
voorbereidende middelen op het Limburgsch territoir moeten plaats hebben, zoo dwingen
mij zulke materiele belangen mijne stem aan de voordragt nopens Limburg te geven.
1 januari 1841 P. E. DE LA COURT. De Peel en bedenkingen over denzelven.
's Gravenhage bij A. P. VAN LANGENHUYZEN, 1841. 34 hl. 8°. met eene kaart.
Dit stukje verdient allezins belangstelling: het betreft eene ontginning, grooter dan
er ooit in Nederland eene ondernomen is, het is geschreven door een man, die reeds in
1798 eene verhandeling over het onderwerp der ontginningen aan de Maatschappij van
landbouw te Amsterdam heeft ingeleverd, en die sedert zelf een werkzaam deel genomen
heeft aan de bepoting en bebouwing van zoo vele woeste gronden in Noordbraband,
waardoor die provincie zulk eene gunstige verandering heeft ondergaan.
De Peel is eene uitgestrektheid van onbebouwden grond in twee gemeenten, niet minder
dan honderd zestig duizend morgen bedragende, te weten:
in Noordbraband... 100,000
in Limburg......... 60,000
160,000.
Eene lengte van ten minste elf en een half uur, en eene breedte van twee tot vijf
uren worden nergens door eenigen bebouwden grond of door geboomte afgebroken.
Rondom liggen dorpen, welke zaam ongeveer honderd twintig duizend inwoners tellen,
zeer geschikt en geneigd om hunnen landbouw uit te breiden, zoo dat men voor de
ontginning geene vreemde kolonisten zoude behoeven; wanneer maar de hinderpalen, die
de bebouwing nu onmogelijk maken, werden weggenomen.
Sedert onheugelijke tijden wordt van dien grond geen ander nut getrokken, dan om door
het afsteken van het veen in de behoefte van de bewoners aan brandstof te voorzien,
en hun hier en daar eenige weide te verschaffen. Hoewel niet laag gelegen, is een
groot gedeelte steeds met water bedekt of moeras, zoo dat de nabijgelegene dorpen van
tijd tot tijd zeer schadelijke overstroomingen ondervinden. Welk eene aanwinst zoude
het zijn deze streek in bosch en vruchtbaar land te herscheppen.
De schrijver houdt dit voor zeer doenlijk, en met in evenredigheid niet groote
onkosten. De helling van den Peel is dezelfde als de afzakking der Maas, te weten van
het zuiden naar het noorden. Slechts een klein gedeelte heeft eenige afwatering
oostelijk in de Maas, westelijk in de Aa. Overal waar water stroomt, vindt men goed
grasland. Het is dus afwatering voor het geheel, en aanvoer van water tot
bevochtiging, waarin behoorde voorzien te worden.
Als de hoofdoorzaak, waarom het nut van den Peel gedurende zoo vele eeuwen zoo
beperkt gebleven is, en men ten opzigte van den landbouw tot geene hoogere uitzigten
is opgeklommen, duidt de schrijver te regt aan; dat de Peel en de rivier de Maas
voorheen onder het gezag van vier verschillende Souvereinen stonden. Thans is de
geheele streek tot ons grondgebied behoorende, en men mag dus eene groote
onderneming, die zoo veel nut belooft, als uitvoerlijk beschouwen.
Het plan van den Heer D. L. C. komt hierop neder. Een kanaal te graven, dat den
geheelen Peel zoude doorsnijden en noordelijk in de Maas uitloopen. Hierdoor zoude
het land droog gemaakt worden, en tevens een goedkoop middel van vervoer worden
daargesteld. Om in het oog te doen vallen, hoe onmisbaar voor den landbouw een middel
van vervoer te water is, merkt hij aan, dat men voor minder dan twintig gulden een
gewigt van veertig duizend Nederl. ponden tot op den afstand van twee uren vervoeren
kan, terwijl men tot hetzelfde vervoer langs den zandweg naauwelijks met honderd
zestig gulden volstaat. «Om des winters vier «zakken rogge, waarvan er twintig op een
Amsterdamsen last «gaan, vier uren ver te markten, vertrekt de boer des nachts, en
«komt des avonds ten elf ure t' huis." Op eenigzins verre afstanden van vervoer te
#171

27

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Natuurherstel in de Peel

1395

1400

1405

1410

1415

1420

1425

1430

1435

1440

1445

1450

1455

water kunnen geene marktplaatsen opkomen. Het hout verliest genoegzaam alle waarde,
wanneer het niet langs kanalen of vlotbare rivieren kan vervoerd worden. Men zoude
dus door het graven van een kanaal de eerste voorwaarde vervullen, die het bepoten en
bebouwen van den Peel mogelijk maakt.
Het tweede middel door den schrijver voorgeslagen bestaat hierin, dat men van eenig
hooger punt van de Maas het water uit die rivier een doorgang verschaffe, om over of
op den Peel te kunnen gebragt worden. Hierdoor zoude men zonder bemesting zulke
uitstekende weiden verkrijgen, als de polders langs die rivier en den Rijn ons
vertoonen, en als men in Duitschland en Italië door kunstbevochtiging heeft
daargesteld. Het voorbeeld van de graslanden, welke van zelf ontstaan zijn, overal
waar stroompjes of weteringen ook slechts het magerste water aanvoeren, doet
vooruitzien, wat men verkrijgen zoude, als men daarvoor het water van de Maas
gebruiken kon.
De aard van den grond is in den Peel nog niet naauwkeurig onderzocht, doch uit
hetgeen men er van weet, en door den schrijver wordt opgegeven, meent hij het er voor
te mogen houden, dat die gelijksoortig is als in de naburige dorpen, en dat men bij
ontginning gelijke vruchten te wachten zal hebben. De verkrijging van goede weiden
zonder bemesting zoude dit groote werk zeer bespoedigen, dewijl men dan overvloedig
de mest voor het te bebouwen land zoude kunnen aanwenden. Wij vinden niet vermeld, of
niet een groot gedeelte van den Peel met zoo veel veen bedekt is, dat men de
bebouwing en bepoting eerst zoude kunnen aanvangen, na dat de turf zal zijn
afgegraven. Dit zoude evenwel slechts een grond te meer zijn, om het voorgestelde
kanaal ten uitvoer te brengen, waardoor die rijkdom van brandstoffen, welke nu
ontoegankelijk is, zoude kunnen ten nutte gemaakt worden. En van zelf wordt men hier
herinnerd aan de bloeijende veenkoloniën in de provinciën Groningen, Drenthe en
Overijssel. Welk een groot veld voor de vaderlandsche nijverheid zoude dus in de nu
zoo akelige vlakte van den Peel kunnen geopend worden!
Wanneer men nu bedenkt, dat men onder het voorwendsel van bevordering van den
landbouw aan de natie eene jaarlijksche belasting van meer dan drie millioenen gulden
heeft opgelegd, waardoor het gebrek van duizenden behoeftige landgenooten vermeerderd
wordt (1); waarvan nog geen 1/15 in 's Rijks schatkist vloeit; terwijl van het
overige een klein gedeelte niet aan de landbouwers, maar aan de grondeigenaars
geschonken wordt, en de rest voor allen verloren gaat; — hoe veel aannemelijker is
dan een plan als het onderhavige, waardoor, zonder eenige prijsverhooging der
levensmiddelen, eene halve provincie voor den landbouw zoude kunnen worden
aangewonnen.
J. ACKERSDIJCK.
(1) Zie IIIe stuk van dit Tijdschrift bl. 113.

[1 januari 1860]

De Maas en de waterstaat I

Toen men in ons land van de Belgische plannen tot irrigatie en kanalisatie hoorde spreken, is
ook bij sommigen en voornamelijk bij ambtenaren van den waterstaat, het denkbeeld opgekomen,
dat men die zaak bij ons ook wel in praktijk kon brengen. Het blijkt toch dat men zich reeds
in 1841 met die zaak bezig begon te houden. Er werd op gewezen, dat in onze zuidelijke
provinciën nog eene lengte van ongeveer 11½ uur gaans en bij doorsnijding van 2 tot 5 uren
breedte, gelegen was, zonder dat eene ruimte werd afgebroken door eenigen tusschenliggenden
bebouwden grond. Naar schatting wordt al die woeste grond, onder Noord-Brabant behoorende,
berekend op 100,000 bunders, en in Limburg, naar gissing op 60,000, dus 160,000 bunders te
zamen. De vlakte, die zich langs de grenzen van Noord-Brabant en Limburg, over 2 à 3 uren

breedte, tusschen Roermond en Grave uitstrekt, heet in het algemeen de Peel, en bevat
vooral veel veengrond. In het jaar 1841, toen men, zoo als wij gezegd hebben, in
België meer ernstig aan die ontginningsplannen begon te denken, vestigde de heer
landdrost P. C. De la Court, in eene brochure, bij A. P. Langenhuyzen te 's Hage
gedrukt, getiteld: "De Peel en bedenkingen over denzelven," de aandacht op deze
strook gronds.
Hij ontwikkelde het denkbeeld om den turf, die nog in menigte in deze streken
gevonden wordt, af te graven, door water uit de Maas, even als dit in België
geschiedt, weilanden aan te leggen. Wij hoeven slechts één enkel uittreksel mede te
deelen om het doel van den schrijver duidelijk te maken. Op blz. 31-32 van die
brochure leest men:
"Het is ons bekend, dat de Maas te Maastricht boven het zomerpeil van 'sHertogenbosch
verheven is 150 voeten, dat de sluizen van de Zuid-Willemsvaart te Nederweert, te
Someren en Asten respectivelijk hooger liggen als het vermelde zomerpeil 78,72 en 66
voeten, waaruit wij de hoop opvatten, dat het verval van de rivier bij of omtrent het
zuidelijkste gedeelte van den Peel zal toelaten om het gewenschte doel te bereiken;
om nu dit te doen constateren, moet het gouvernement worden verzocht de noodige
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bevelen te willen geven, en dat bij die gelegenheid mede den last zich moge
uitstrekken tot het onderzoek of het al of niet geraden zou zijn, eenen arm van de
Maas door den Peel te brengen; in afwachting van het resultaat deswege, moeten wij,
alvorens onze bedenkingen le sluiten, het volgende opgeven:
"Dat het onze hoofdbedoeling is, om zonder bemesting door het water van de Maas, in
weinige jaren zooveel weiden aan te maken, als men met bemesting in veel langeren
tijd kan verkrijgen, en om alzoo de ontginning naar rato te bespoedigen.
"Dat de alzoo aan te maken weiden op geene duizende bunders te berekenen zullen zijn,
alzoo daarvoor alle de gronden, welke gunstig liggen, kunnen bestemd worden.
"Dat de overvloed van hooi zeer te pas zal komen op de zoo vruchtbare landen op den
regteroever van de Maas gelegen, doch welke daaraan gebrek hebben.
"Dat vele oude hoeven door de nieuwe weiden in den gelukkigen stand zullen komen, van
dezulken tegen de polders gelegen, en alzoo al hunne mest voor den akker zullen
kunnen besteden."
1 januari 1848 In het tijdschrift worden de volgende planten genoemd:
heidekruiden, Erica vulgaris en Tetralix
besheide, Empetrum nigrum
gagel of Drentsche Theestruik, Myrica Gale
wilde gerst of gele water Affodil, Narthecium ossifragum
rendiermos, Cladonia rangiferina
wollegras, Eriophoron vaginatum
veen- of zodebies, Scirpus caespitosus
zonnedaauws-plantjes, Drosera's
Hydrocotyle vulgaris
Oxycoccus palustris PERS.
Andromeda polifolia
Galium hercynicum WEIG.
Juncus conglomeralus
veenmos, Sphagnum acutifolium HOFFM.
Mnium palustre
Bryum caespitium
Polytrichum piliferum
rietgras, Carex
wolgras, Eriophorum
[uit: Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid]
Zich daarop in het VIe Hoofdstuk bepalende bij den weder-aangroei van het veen, zoo
neemt hij dien wel degelijk aan en begroot denzelven, volgens eigene onderzoekingen
in de Juraveenen, gemiddeld op één duim in het jaar, een gevoelen, hetwelk hij zegt,
dat door eene Commissie, tot het onderzoek hiervan vooral benoemd, bevestigd is. Hij
beschrijft den gang, welken de natuur zelve in den weder-aangroei van het veen volgt,
en geeft de wijze aan, om dien na te bootsen of te bevorderen. Hij raadt tot dit
einde aan, om in de put of diepte, waaruit het veen gegraven is, ongeveer een half
voet water te laten, vervolgens er de bovenkorst of de bonkaarde in te werpen,
zorgdragende de brokken het onderste boven te keeren, opdat de mossen, welke dezelve
vormen, aan de oppervlakte kunnen voortgroeijen. Het zal ook nuttig zijn tusschen
deze stukken van de bovenkorst des veens eenige planten van het Wolgras
(Eriophorum), Rietgras (Carex) enz. te planten. Naarmate deze gewassen zich
verheffen, vullen zich de kanalen, die eerst hadden gediend ter afleiding van het
water, op, door de stukken veen, die er invallen en door den groei en de sloping van
de planten zelve; het water hoogt zich dan ook op en de planten- of veengroei gaat nu
voort met al die kracht, waarvoor dezelve vatbaar is. Het komt hier echter op aan te
weten — en proefnemingen kunnen dit alleen stellig beslissen — welken invloed zekere
soorten van planten op de hoedanigheid van den turf hebben. Daar de houtdeelen alleen
niet voldoende zijn, om aan deugdzame turf hare waardij te geven, worden er nog
andere bestanddeelen vereischt, als de hars, die soms in zulk een overvloed uit de
dennen vloeit, dat hij den grond verscheidene strepen dik daarmede zich heeft zien
bedekken; en dit is eene stof, welker vermenging inzonderheid voordeelig is voor den
aard van den turf. Het is de Dwergpijn, welke in die hooge berglanden groeit en daar
de plaats van de gewone Den schijnt te bekleeden. Die Dennen leven daar nog in de
veenstreeken bijna in alle mogelijke omstandigheden van vochtigheid en planten zich,
zoo veel de S. heeft kunnen nagaan, alleen door zaden voort. De Berken groeijen er
ook zeer gemakkelijk en schijnen, even als de Dennen, eer den groei van het veenmos
te bevorderen dan te verhinderen. Zoo is het ook gelegen met de Heideplanten en
andere heesters, die ook hars en veel looistof bezitten en waaromheen het veenmos
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zich het meest ophoopt. De volgende manier dunkt hem de gemakkelijkste te zijn, om de
vergelijkende uitkomsten te bekomen, waartoe men moet streven. Het stuk veen, bestemd
voor dit onderzoek, moet midden door verdeeld worden door een kanaal, zoo diep als
het kan, om het water af te leiden. Regthoekig op dit eerste kanaal en van
weerszijde, beginnende met het bovenste gedeelte van het moer, graaft men eene kanaal
of een wijk van eene met de geheele te ontveenen oppervlakte evenredige lengte, bijv.
1/50. Elk jaar legge men een dergelijk kanaal aan, evenwijdig met het eerste en zoo
vervolgens naar beneden voortgaande, maar men laat telkens eene turf bank staan, zoo
breed als de kanalen, om deze gescheiden te houden en het water daarin, zooveel als
noodig is voor den plantengroei, dien men hierin wil bevorderen. Daartoe laat men in
elke wijk óf eene enkele soort van mossen of veenplanten groeijen, óf verschillende
planten te zamen. Men zal dan terstond kunnen oordeelen over de groeikracht in elke
der wijken en leeren kennen, welke de voordeeligste zijn voor de voortplanting van
het veen. Na 25 jaren zal het geheele veenveld vergraven zijn, maar er zullen 25
gelijke deelen overblijven, zoo groot als de ruimte tusschen de wijken, op welke men
de bewerking kan herhalen. In dien tusschentijd zullen de eerste wijken bijna weder
opgevuld zijn; het water op den bodem zal belet hebben, dat de turf, die is staan
gebleven, sterft en vergruist door de inwerking der lucht. Als na 50 jaren de
ontveening zal geëindigd zijn, zal men niets verloren hebben van de brandstof, men
zal eene bekwame plaats tot drooging van de turf hebben, en men zal eindelijk eene
reeks van vergelijkende uitkomsten verkrijgen, waaruit men stellige besluiten kan
trekken omtrent de besparing en bewaring van de veenen.
24 december 1850 – In de zitting van de Tweede kamer van 16 dezer
heeft de Commissie voor de verzoekschriften rapport uitgebragt op een achttal
adressen, uit verschillende oorden des Rijks afkomstig, welke alle, hetzij
uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, betrekking hebben op de heffing van den accijns op
den turf, als:
1o. van K. Robaerd en 14 anderen, allen verveeners te Hoogeveen, provincie Drenthe;
2o. van Jacob Troost en 49 anderen, allen verveeners te Hoogeveen, en Zuidwolde,
dezelfde provincie;
3o. van Hendrik Walda en 8 anderen, allen verveeners of eigenaren van veenderijen te
Smilde, dezelfde provincie;
4o. van Joh. van der Tuuk en 18 anderen, allen verveeners te Stads-kanaal, provincie
Groningen;
5o. van P. G. Simons en 42 anderen, allen verveeners in de grietenij Aengwirden,
provincie Friesland;
6o. van J. F. van Hombergh en 105 anderen, allen ingezetenen der gemeente Deurne en
Liessel, provincie Noordbrabant;
7o. van J. Hoefnagels en 101 anderen, allen ingezetenen van Someren, dezelfde
provincie;
8o. van het gemeente-bestuur van Bakel en Milheeze, dezelfde provincie.
Bij het eerste dezer adressen wordt gezegd, dat de wet, houdende eenen accijns op den
turf, van hare invoering af, aanleiding tot groote moeijelijkheden heeft gegeven, dat
bij menigvuldige adressen hare afschaffing is verzocht, en deze zelfs door de
Regeering is toegezegd; doch dat een bepaald onderzoek en rijpe overweging de
adressanten hebben doen zien, dat het wenschelijk en zelfs nuttig is dat die wet
worde behouden, doch gewijzigd, en van hare gebreken gezuiverd. Als zoovele gronden
voor hun gevoelen, voeren de adressanten aan, dat bij te veel uitbreiding van de
korte- of sponturfbaggerijen, vele vruchtbare weiden en andere gronde in
modderpoelen zullen worden herschapen, en de opbrengst der grondbelasting daardoor
zal verminderen; dat dit product van hooge veenen, zonder den accijns, door den
korten- of sponturf zal worden verdrongen, data deze laatste omstandigheid eene
vermindering van landontginning, benadeeling der schatkist en vermeerdering van
pauperisme zal ten gevolge hebben. Weshalve de adressanten verzoeken, dat de accijns
op den turf blijve behouden, doch dat de daartoe betrekkelijke wet worde herzien en
van hare gebreken gezuiverd. De zeven overige adressen, waarvan het eerste
voornamelijk strekt tot antidotaal van het zoo even vermelde, hebben allen ten doel,
om door de tusschenkomst en medewerking dier Vergadering de spoedige afschaffing van
den accijns op den turf te erlangen. Bij die uit de provinciën Drenthe en Friesland
afkomstig wordt verwezen naar de vroegere adressen en de zoo menigvuldige en luide
klagten tegen bedoelden accijns, zoowel bij de Hooge Regering als in die Vergadering
ingebragt, hoezeer daarbij dan ook wordt gezegd, dat men niet andermaal de grieven,
bezwaren en nadeelen aan dit belastingmiddel eigen, wil opsommen, worden nogtans bij
enkele kortelijk de voornaamste punten van bezwaar opgegeven, welke van de eene zijde
in de hoegrootheid van den accijns en aan de andere zijde in de lastige en
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belemmerende formaliteiten, en de veelal willekeurige toepassing der wet door de
ambtenaren gelegen zijn. Daarbij wordt overigens de nadeelige werking dezer belasting
betoogd uit kwijning en het steeds toenemende pauperisme in die streken van het
Vaderland, waar de veenderij meer algemeen wordt uitgeoefend. Velen dezer
adressanten, ofschoon bijna ontmoedigd door het zoolang onverhoord blijven hunner
grieven, betuigen op nieuw moed en vertrouwen te hebben opgevat, eensdeels door de
bij de troonrede gedane toezegging van eene wets-voordragt tot herziening van het
belasting-stelsel en ten andere ten gevolge der optreding eener
volksvertegenwoordiging, regtstreeks uit den boezem der natie gekozen. Overeenkomstig
het voorstel der Commissie worden deze adressen ter Griffie nedergelgd.
1 januari 1852
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'ONZE VEENDERIJEN' door E. VAN VOORTHUIJZEN, HZ.

31 december 1852 “In het jaar 1852 is in de Liesselse peel een groot parseel
verkogt, zes hondert Bunder bij Zoemeer, voor 48000 gld. in baar gelt”.
22 maart 1853 EEN WOORD OVER DE GEVOLGEN VAN DE ONTGINNNING DER HOOGE VEENEN.
Men hoort in dezen tijd veel spreken over groote ondernemingen van allerhanden aard.
En geen wonder! daar vele menschen, bij den tegenwoordig hoogen prijs der effecten en
van het land, hunne gedachten laten gaan over de beste wijze, waarop zij hun geld
zullen beleggen.
Onlangs is b. vb. weder eene uitgestrekte verveening tot stand gekomen in de
provincie Drenthe: de gemeenten Noord- en Zuid-Barge hebben aan eene Hollandsche
maatschappij 1500 bunders hooge veengronden (die men in Noordbrabant peel noemt)
tegen f30 per bunder daartoe afgestaan; het benoodigde kapitaal van bijna zes tonnen
gouds was in minder dan een oogenblik volgeteekend. Zoo spreekt men van verwacht
wordende verveeningen in Vriesland; van dergelijke in Noordbrabant, en van nog
meerdere in andere provinciën.
Als zulke ondernemingen beredeneerd worden, worden doorgaans drie zaken ter sprake
gebragt; en wel 1°. het voordeel dat de Staat er van ondervinden zal, — 2°. het
dadelijke en hel blijvende voordeel dat de gemeente er van geniet, — en 3° het
voordeel dat er voor den ondernemer in gezien wordt, terwijl men het dan meestal eens
is over het veelzijdige nut der zaak.
Maar alle zaken hebben twee zijden, of kunnen ten minste van twee zijden beschouwd
worden; namelijk, van eene voordeelige zoowel als van eene nadeelige. Het komt er
maar op aan, dat men juist oordeelt, en noch het nut noch het nadeel overdrijft. Daar
nu de provincie Noordbrabant ruime gelegenheid aanbiedt om met verloop van tijd
ondernemingen van den bedoelden aard op haar grondgebied te zien tot stand komen, zoo
verzoek ik de Redactie van dit veelgelezen blad eene plaats te willen inruimen voor
de volgende bijdrage tot de juiste beoordeeling van goed en kwaad, nut en onnut: meer
bijzonderlijk voor de beschouwing van een gevolg der ontginning van hooge veenen, dat
ik ten onregte als eene nadeelige zijde van zulk eene onderneming heb hooren noemen.
Men opperde namelijk het denkbeeld, dat wanneer eene verveening plaats heeft, en de
veengrond (die ik voortaan peel zal blijven noemen) eenmaal door middel van slooten
en greppels op zijne natuurlijke afwatering gelegd is; dat dan de beeken, die uit de
peel haren oorsprong nemen en er tot nog toe het regenwater af hebben gevoerd, meer
dan wel vroeger bezwaard zouden worden. Zelfs was men eenigzins bevreesd, dat zulk
een overlast ook na de verveening zou behouden worden.
Zeker moet ik erkennen, dat als de ontginning door onbekwame personen geleid wordt,
de onderliggende landen nu en dan bezwaar zullen ondervinden; want als het water niet
wordt afgevoerd naarmate dat het er op valt, maar als het integendeel weken achtereen
verzameld wordt in putten of kuilen, om het eindelijk in eens af te laten loopen; dan
kan ik niet tegenspreken dat de beeken over den kop gejaagd moeten worden. Maar zoo
iets zal bij eene goed bestuurde ontginning niet gebeuren. Waarom niet? omdat dit in
het meeste nadeel van de verveening en van den ondernemer zelve is; — bovendien wordt
daar van Staatswege voor gezorgd.
Doch als men aanneemt, dat de ontginning door bekwame handen bestuurd wordt, die ter
wille van eigen voordeel het voordeel van anderen in de hand werken, dan is er geen
vrees hoegenaamd; daar dezulken het water regelmatig wegschaffen naarmate er verveend
wordt, en dus den regen laten afloopen in gelijke mate als hij er van boven op neder
valt.
Of wel men moest denken dat de ondergrond water zal geven. Reken eens aan; volgens
goede opgaven ligt de ondergrond van de hooge veenen in Noordbrabant 60 voeten hooger
dan de Maas. Waar zou dan dat grondwater van daan komen? Neen; als er onderaards
communicatie is, dan loopt het water van de peel naar de rivier; en niet van de
rivier naar de peel, die 60 voet hoog ligt. Grondwater, eigenlijk gezegd grondwater,
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is daar niet, en kan daar ook niet zijn. Men moet de hooge veenen niet verwarren met
de lage veenen, zoo als er in Holland en elders gevonden worden. Deze liggen wel 20
voeten lager dan de rivieren; het water loopt er van de omliggende landen als in een
zak naar toe.
Hetgeen thans van de peel afkomt is enkel regenwater; Vóór de verveening, onder de
verveening, na de verveening, het blijft steeds dezelfde hoeveelheid; geen druppel
minder, maar ook geen druppel meer.
Maar men zoude kunnen vragen: waar blijft het water, dat in de thans vochtige peel
opgehouden wordt? Hel eenvoudige antwoord is dit: dat de peel nat gestoken en in de
lucht door wind en zonneschijn tot brandbare turf gedroogd wordt; zoodat het geheele
blok, dat in ontginning gebragt is, gedeelte bij gedeelte door verdamping van al
deszelfs vochten ontdaan wordt.
Na afloop der verveening wordt de ondergrond langzamerhand bebouwd. De bovenkorst,
die nu nog vast is, wordt losgemaakt en zuigt een deel van het regenwater weg. Men
zoude daarom zelfs kunnen beweren, dat na de verveening eigenlijk minder water afkomt
dan voorheen. Doch aangezien het hier te doen is om eene opvatting der zaak, in hare
grootste belangen en niet in bijzonderheden, zoo zal ik het vraagstuk van (een weinig
water minder) hier niet verder aanroeren. Genoeg zij het dat men inzie, dat het
gevolg eener ontginning van hooge veenen niet is, dat er meer water afgevoerd wordt.
Ik kan hetgeen er gebeurt niet beter ophelderen dan door de peel te vergelijken bij
eene natte spons, en den regen bij eene kan water waarmede de spons bij
tusschenpoozen begoten wordt. Als de spons eenmaal door en door nat is, en men giet
er water op, dan loopt er evenveel weg, als of er in het geheel geen natte spons
onder de kan lag. Snijdt men nu telkens een stukje van die natte spons af, dat men in
de lucht laat opdroogen (even als van de peel bij de verveening afgenomen wordt)
totdat de spons half, of ook geheel weggesneden is, het doet er niets toe. De
hoeveelheid water, welke wegloopt, zal noch vermeerderen noch verminderen; zij zal
steeds gelijk staan aan de hoeveelheid, die er van boven op gegoten wordt.
Nu laat ik ten slotte een paar bestaande voorbeelden volgen.
Op sommige plaatsen, waar genoeg verval beslaat, en de ontginning dan goed bestuurd
wordt, steekt men de peel zoogenaamd voor de voet weg, en laat geene kuilen slaan,
waarin zich het water verzamelt; men laat van lieverlede het water door dezelfde beek
wegvloeijen, waardoor het vroeger wegliep: en de ondervinding leert, wat zich nu ook
wel begrijpen laat, dat niemand daardoor meer overlast lijdt dan vroeger. Die het
niet gelooven kan, ga slechts naar de peel van de Limburgsche gemeente Venraij, en
hij zal zich op de plaats zelve kunnen overtuigen.
Een ander voorbeeld. In Meijel, ook in Limburg gelegen, bestond voorheen ten Zuiden
en Oosten van het dorp eene groote uitgestrektheid peel, welke nu geheel in bouwland
herschapen is. Het water dat er afkomt wordt langs de gegraven slooten op de heek of
loop gebragt, die voortijds uit dezelfde peel haren oorsprong nam, en is niemand tot
last. Ik zal met het bovenstaande mijn doel bereikt hebben, wanneer ik het
bovenaangehaalde denkbeeld voldoende toegelicht, en dusdoende vrees weggenomen heb
waar geene vrees behoeft te bestaan.
R... s.
30 maart 1853 Raadsbesluit van de gemeente Deurne:
verkoop van 610 bunders en 53 roeden peel- en heidegronden voor f48828. Op 2 juli
1853 werd de notariële koopakte voor notaris van Riel gepasseerd. Op 24 augustus 1853
wordt per Koninklijk Besluit van regeringswege toestemming gegeven tot verkoop en 14
september kwam de “Concessie” af d.w.z. dat de verantwoordelijke minister dit
Koninklijk Besluit ook metterdaad uitvoert door toestemming te verlenen aan de
gebroeders van de Griendt tot definitieve aankoop van bovengenoemde gronden.
1 jui 1853 “In 1853 in de Maant July begonnen een schipvaart [=Helenavaart] gemaakt
… van de ouwde Kanaal [=Noordervaart], die Bonaparte [=Napoleon] heeft laten maken op
Zoemeer… om turven uyt de peel te haalen en de oude Kanaal wort ook opgemaakt [dit
lag toen nog droog]… en veel strooye keeten gebout…”.

1715

8 augustus 1854 Daar de Werkzaamheden aan het GRAVEN van het KANAAL
in de PEEL onder DEURNE nog niet zijn afgeloopen, wordt hierdoor aan het WERKVOLK ter
kennis gebragt, dat aldaar nog een geruimen tijd WERK te vinden is.
‘s Bosch, 31 Julij 1854.
J. VAN DE GRIENDT.

1720

31 december 1855 In 1855 wordt “een fraay huys gebout in de Peel kort bij Zoemeer
[de directiewoning plus kantoor], een huys met twe verdiepingen, het staat wel agt
voeten [ca 2,50 m] diep in het Moeras”.
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23 augustus 1856 E. Verveeningen. De verveeningen in dit gewest
bepalen zich tot enkele stukken, waaromtrent bij het verleenen der vergunningen
steeds bepaald wordt, dat de uitgraving op eenen genoegzamen afstand van de publieke
wegen of dijken moet plaats hebben.
Tot het verveenen van peelgronden zijn sedert het vorige verslag geene concessiën
meer verleend. Omtrent de bestaande kan over het jaar 1855 het navolgende worden
medegedeeld:
1. Betrekkelijk de verveening door J. van de Griendt c. s. onder Deurne:
Dat van 15 Maart tot 30 November zijn uitgegeven 48,374 daggelden. – Men heeft
gefabriceerd 220,000 ton longe of fabrieksturf. […]
Men heeft alle reden te geloven, dat de onderneming voor de deelhebbers op den duur
voordeelig zal zijn, en dat die zich hoe langer hoe meer zal uitbreiden.
[…]
[…] Nog altijd wordt in de Peel onder Someren, Deurne, Asten, Vlierden en Bakel veel
turf gestoken, hetgeen plus minus 400,000 ton belastbare turf zal bedragen, welke
bijna uitsluitend voor eigen gebruik wordt vervaardigd, daar het vervoer naar elders
voor de eigenaren geen voordeel meer schijnt opteleveren, om reden dat zij de
concurrentie tegen den ter markt gebragten turf uit de vroeger genoemde reguliere
veenderij, niet kunnen volhouden. – Het is alleen naar Eindhoven dat nog eenig
vervoer plaats heeft en wel bijna uitsluitend per as, uit hoofde van de hooge regten
die op het Eindhovensch kanaal worden geheven. (Wordt vervolgd.)
31 december 1856 In 1856 “al wederom een huys gebout geschikt om een boere woning
voor te gebruyken”.
19 maart 1857 Beste Noordbrabandsche Spon en Lange TURF, afkomstig
uit het Helena’s Veen, toebehoorende aan de Nieuwe Onderneming van J. VAN DE GRIENDT
& Co., zijn tot een civielen Prijs te bekomen bij Schipper VAN SCHIJNDEL, liggende
aan het Wolfshoek alhier.(2594)

1765

12-15 oktober 1857 “… ik ben den 12 oct. l.l. van dat goede Gestel
[St. Michielsgestel] en ten laatsten vol bekommering den 13 des avonds bij den
herbergzamen pastoor van Lijssel [C. Bijnen, een oom van de latere pastoor W.C.A.
Bijnen] aangeland, die mij … daarenboven op zijne wijze zooveel in zijne magt was,
heeft getroost en opgebeurd … dien nacht niets geslapen, aanhoudend zweefde dat
HelenaVeen mij voor den geest, alles kwam bij mij op, zoo ver van Geestelijken
verwijderd – een verwaarloosd en verwilderd volk en daar moet ik heen om mijne
zending te volbrengen … o, die weg van Lijssel naar het Veen op den 14 october zal ik
nooit vergeten; al wandelend kreeg ik de hutten in het oog, en het was als of ik door
eenen donderslag werd getroffen … de Heer Deckers en zijn ega verwilkomden mij, en na
eenige ververschingen genomen te hebben, begaf ik mij reeds vroeg ter ruste, want
praten, daartoe had ik dien avond geenen lust … 15 october waarop het eerste misoffer
zou plaats hebben … al de hutten waren opgesierd en uitgedoscht met groen en bloemen

1770

16 oktober 1857 In 1857 “is de stal van dat voorzijde huys tot een kerk gemaakt en
voor den eersten keer dienst of Mis gedaan den 16n October door eenen Priester [J.M.
Nuyts], die daar is koomen woonen als Proost of Rector en daar is zeer gekroont
[flink gesierd] in de Peel en den naam van het dorp is Helenaveen genoemd”.

1755

1760

31 december 1858 “In het jaar 1858 twe huyzen in Zoemeer gebout en het is daar al
zeer droog en schoone vrugten gebout”.
1775

1780

1785

[1 januari 1860] De Maas en de waterstaat II
[…] Die zaak is niet uit het oog verloren. Wij vinden de bijzonderheden daaromtrent
in een Prospectus eener op te rigten maatschappij tot verveening en ontginning van
woeste grondne, onder den naam van Helena-veen, in Noordbrabant en Limburg, waarbij
in 1857 werd vastgesteld de toenmaals bestaande maatschappij, die reeds in het bezit
was van 4 bunders 2 roeden vaart of kanaal onder Helden, 610 bunders, 35 roeden onder
Deurne, 300 bunders onder Horst, en de huur of pacht van de helft van 777 bunders, 78
roeden veen onder dezelfde gemeente, – door uitgifte van aandeelen in het bezit te
stellen van een kapitaal van een millioen guldens, met het doel om op groote schaal
in den Peel turf te graven en land te ontginnen.
1 januari 1860 De Peellanden zijn omringd door hooge heigronden,
die naar het midden al lager worden en daar de Peel vormen. Deze was thans geheel
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droog, doch 's winters onder water; bovenop groeit meest hei, verders is de geheele
grond veen, waarvan de eerste steek bladderig is en veel naar hoog veen gelijkt, doch
hoe dieper al beter veen oplevert. Men graaft het veen uit petten. Zigtbaar is hier
de aangroeijing van het veen; op de uitgeveende petten zet zich eenig mos, vooral
sphagnum palustre en ander waterruigte; van onderen en aan de kanten begint het ook
spoedig te vegeteren, wat elkander van alle zijden ontmoet, de kuil spoedig moerassig
maakt en zoo het veen doet geboren worden. De trapswijze vordering daarvan was
duidelijk te zien in de petten, die in verschillende jaren waren uitgeveend en
naarmate van de jaren ook meer of min begroeid waren en zoo zal de Peel altijd
rijkelijk veen kunnen opleveren.
1 januari 1875 Hoog- en laagveenwinningstechnieken in Groningen
OVER HET MAKEN VAN BAGGER EN SPONTURF IN LAGE VEENEN EN VAN BAGGER EN LANGE- OF
STEEKTURF IN HOOGE VEENEN IN DE PROVINCIE GRONINGEN.
In dit artikel wordt terloops melding gemaakt van de planten die aangetroffen worden
in het veen:
overblijfsels van dopheide (Erica tetralix) en van moorke (Eriophorum vaginatum) vlok
genaamd, is gevormd. Het veen van de dopheide geeft fijn aardig blauw veen, dat van
moorke, blauw veen flokkerig.
De nog hooger liggende laag in een volledig ontwikkeld veen, het scherpe veen of de
splinter, dat hoofdzakelijk uit overblijfsels van struikheide (Erica Vulgaris) is
ontstaan in de bovenste laag bonk of mosveen, dat hoofdzakelijk uit overblijfsels van
veenmos (Sphagnum) bestaat, worden bij het maken van bagger niet gebruikt. De
volgende blz. geeft een overzicht van de ligging der lagen.
20 mei 1888 De vraag, die wij ons hier nu stellen moeten, is:
hoe verkrijgt men de turf? Het antwoord is niet moeilijk te geven.
Het zoo bekende heideplantje, de Erica, groeit in eene dunne laag aarde (bonkaarde),
welke de turflagen aan het oog onttrekt.
Deze mosturf is van de volgende laag zwarte of vette turf (darg) door het zoogenaamde
lok, (d. i. lisplanten, waaruit voornamelijk turfstrooisel gemaakt wordt) gescheiden.
Wanneer we dus een verticale doorsnee van den grond maken, dan krijgen we: 1o.
bonkaarde, 2o. vale turf, 3o. zwarte turf, 4o. zand.
25 oktober 1888 Op last des Konings zijn opgaven verstrekt
van de in iedere gemeente der provincie Noordbrabant aanwezige bosch- en heidegronden
en zijn daarvan uitvoerige kaarten opgemaakt. Tevens gaf Z. M. het verlangen te
kennen, te worden ingelicht omtrent den stand van het fabriekwezen in eenige
gemeenten, van de vruchtencultuur in de Langstraat, en van de verveningen en
ontginningen door de Maatschappij Helenaveen.
Deze Maatschappij mocht in het bijzonder 's Konings belangstelling ondervinden.
Allerlei landbouwproducten werden er getrokken, en wel in den laatsten tijd met
zooveel succes, dat men op de jongste landbouwtentoonstelling te Venlo met
bewondering stilstond, voor de prachtige inzending veldgewassen, geteeld op
Helenaveen’s bodem.
1 april 1893 ? akelig schreeuwend gebrom de stilte en was met de heipieper en de
kievit de eenige bewoner dezer ongenaakbare landstreek.
8 april 1893 Voor een jaar of tien kwam een Duitscher te Horst logeeren
en trok de Peel in. Het bovenveen was door de gemeente Horst destijds aan eene
Fransche of Belgische maatschappij verpacht om de “smeelen” die er opgroeiden en die
zij tot papier verwerkten.
Op deurnsch grondgebied ligt bijna evenwijdig met het Helenaveensche het Deurnsch
kanaal, als een bewijs dat alle menschen niet gelijk denken.
13 april 1893 Het kanaal Helenaveen is nog al vischrijk; ook in de wijken
komen kleine baarzen en snoeken voor, waarvan ‘t een raadsel is, hoe zij in het
drabbige water kunnen leven.
Opmerkelijk is het, dat tusschen de wijken zoo weinig vogels en dieren huizen. Een
enkele heipieper, een vlucht patrijzen, is alles wat men er ziet. Hazen zijn er van
zelf weinig, omdat zij bijna alle verdrinken; de kanten der wijken gaan steil af en
raken de langooren er op hunne vlucht in, dan moeten zijn dit met den dood bekoopen.
Eene hoogte midden in het terrein gelegen draagt den naam van Vossenheuvel, omdat
daar voor jaren een nest vossen uitgegraven werd. Reinaert zal verre tochten hebben
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moeten ondernemen om de kippen uit de buurt te verschalken. De Vossenheuvel is het
hoogste punt van een zandrug, die hier over eene groote lengte door de veenlaag
gebroken is.
27 augustus 1894 De fabrieken, welke door zijsporen met de hoofdlijn
van den spoorweg Rotterdam—Maastricht verbonden zijn, worden met het terrein, dat
erachter is gelegen, gezamenlijk door meer dan 50 gloeilampen verlicht.
De waterspiegel der vaartjes in 't veld ligt 1½ meter hooger dan die der Helenavaart,
en deze kanaaltjes worden door middel van een pomp uit laatstgenoemde vaart gevoed.
De drijvende fabriek trekt de aandacht van iederen bezoeker.
1845

6 april 1895 Wetsontwerp houdende bepalingen omtrent verveningen.
[…] Op eenen zanderigen, op zich zelf geheel onvruchtbaren ondergrond vindt men daar
eene zwarte veenlaag van een dikte afwisselend tusschen 0 en 2 M., afgedekt met een
lichtere veensoort, het zoogenaamde grauwe veen, in eigenschap zeer verschillend met
het zwarte veen, met een vrijwel regelmatige dikte van ongeveer 1 M. Het zwartveen
alleen levert de goede turf voor brandstof en daarop was de vroegere exploitatie der
veengronden gericht. Om dit zwartveen te verkrijgen moest het grauwveen, vóór den
aanvang der turfstrooiselfabricage, een nagenoeg waardeloos materiaal, met de
bonkaarde worden verwijderd en werd het na vergraving van het zwartveen op den
ondergrond verspreid. Geheel tot op de ondergelegen zandlaag kan het zwartveen niet
worden vergraven, daar het onderste gedeelte, ter dikte van 0.20 à 0.30 M., niet
geschikt is om tot turf te worden verwerkt. Na de afvening werd de op den ondergrond
verspreide bonkaarde en grauwveen met zand uit de kanaalwijken, ter dikte van 0.10
M., overdekt en daarmede verwerkt, waarna door bemesting, voornamelijk door
straatvuil, een voor cultuur geschikte ondergrond verkregen. […]
Van ontginning kan evenwel eerst sprake zijn nadat de onder het grauwveen in den
regel veel dikkere laag zwartveen tot turf is verwerkt en deze turfbereiding is in
den laatsten tijd op den achtergrond geraakt.
Indien het grauwveen vroeger tot bemesting gebruikt werd is dit wel niet het geval
geweest om zijne hooge bemestingswaarde, doch omdat men voor de bovenste veenlaag
geen beteren uitweg wist.
Volgens opgave van den provincialen ingenieur van Limburg heeft 'The Griendtsveen
Mosliter Company', vroeger de maatschappij 'Griendtsveen', verleden jaar een
bescheiden begin gemaakt met ontginning en wel van een terrein, dat geheel van veen
ontdaan was. De ondergrond werd daartoe ter diepte van 1 M. geheel omgespit, hetgeen
per hectare ongeveer f300 aan handenarbeid kost. Verder werd per hectare ongeveer
f300 aan meststoffen verwerkt. Deze wijze van bewerking, waarbij het gebruik van
grauwveen geheel vermeden wordt, kostte derhalve evenzeer f600 per HA., dezelfde
prijs waarop volgens de inlichtingen door dien ambtenaar ingewonnen, de vroegere
ontginning tot stand kwam. […]
De omtrent beide wetsvoorstellen gevallen beslissing is een mooi succes voor de
Staatscommissie, aan wie zij het ontstaan te danken hebben.
2 April 1895.
TH. SIX.
1 januari 1899

Veenplanten in Nederland

31 december 1895 [in de krant van 30 maart 1991]
Een voorbeeld van deze teloorgang zijn de hoogveengebieden. Vele duizenden jaren
waren nodig om ze tot een dikte van zeker vier meter te laten aangroeien. In enkele
tientallen jaren - vooral in deze eeuw - kwam de afbraak, ze werden ontgonnen. Nu
zijn veengebieden vrijwel verdwenen. Van de 90.000 hectare rond de eeuwwisseling
(Drente/Groningen en de Peel) resteert nog 160 ha. levend hoogveen en nog eens 8790
ha. vergraven, ontwaterd en rustend veen. De oneindige, vlakke en kale terreinen zijn
er niet meer, wat resteert is het geraamte, zegt Joosten.
In 1895 bezochten twee biologen, Goethart en Vuijck, de Peel. Zij liepen van Boxmeer
naar Helenaveen, door een onherbergzaam en vrijwel onbewoond gebied. Het verslag van
hun trektocht, zojuist teruggevonden, is af en toe weinig vleiend, noch voor de
streek, noch voor de bewoners. Een voorbeeld: Alleen langs de rand staan de meest
eenvoudige woningen, die men zich voor kan stellen, klein, benauwd en rookerig. Ook
de bewoners hoe goedhartig dan ook, zijn half verdierlijkt, verstompt van geest door
de voortdurende afzondering, lichamelijk weinig ontwikkeld, door de geringe voeding,
die hun de dorre bodem verschaft."
De westerlingen Goedhart en Vuijck wilden weten welke bijzondere planten de Peel nog
rijk was, en hoe die zich aanpassen aan de invloed der beschaving. Opmerkelijk genoeg
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lijken zij vrijwel onvoorbereid aan hun expeditie te zijn begonnen. Ze verdwalen,
dreigen in 't veenmoeras weg te zakken en bereiken Helenaveen, na veertien uur
wandelen en een tocht van rond 60 kilometer. Daar kunnen zij geen logies vinden. Wat
zij wel tegenkomen, zelfs al direct achter het station van Boxmeer, zijn talloze
'onkruiden', akkerbloemen en planten die zij als gebruikelijk en veelvoorkomend
afdoen. Tegenwoordig zie je die soorten nauwelijks meer, en zeker niet in de
aantallen waarin zij ze vonden. Op de weg naar St. Anthonis kruisen ze een beek, en
volgen het zandpad in de richting van die plaats. De beek - nu een moddersloot bestaat nog, net als het zandpad. Dat laatste is op zich al iets bijzonders, ook al
telt het nog slechts enkele honderden meters, voordat het overgaat in de bestrate
ventweg naast een nieuwe autoweg. Zij zien er planten als smalbladige weegbree,
dophei, kleine zonnedauw, klokjesgentiaan, dwergvlas, en bijvoorbeeld de sterrezegge.
De hedendaagse bezoeker ziet in plaats daarvan brandnetels en bramen. Joosten: "De
planten die zij zagen, zijn er nog wel. Maar niet in de overdaad zoals zij het
beschrijven. Ze zijn moeilijk te vinden of alleen nog maar in reservaten te zien."
1 juli 1910
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Kaart van de Driehonderd Bunders

20 juli 1912 In de eerste jaren van haar bestaan was het bedrijf
der Mij. Helenaveen uitsluitend ingericht op het winnen van zwarte turf en werd op
het onvergraven hoogveen de boekweitbrandcultuur gedreven. Er zijn jaren geweest dat
wel 300 H. A. aan één stuk met boekweit bebouwd waaien. Naarmate de veenderij
voortschreed ontstonden er dalgronden, die in cultuur werden gebracht. Op de eerste
toegemaakte gronden werden landbouwgewassen verbouwd; de vlasbouw is hier belangrijk
geweest, later de tabak. Voor ongeveer 30 jaar voerde de Maatschappij den tuinbouw
in, die na eenige jaren door de pachters werd voortgezet, nadat de tabaksbouw niet
meer loonend was.
Van de verschillende takken van den tuinbouw wordt hier alleen de groenteteelt op
groote schaal uitgeoefend in Helenaveen. Toen men begon, werden als proef twee
Westlandsche tuinen gemaakt, geheel met muren omringd, die voor druiventeelt dienden
en verder een aantal éénruiters. Doch veel algemeener is de Roelofarendveensche veencultuur van erwten, boonen en augurken. Deze teelt is door enkele hierheen verhuisde
tuinders ingevoerd en wordt nu ook door liet jongere geslacht gevolgd.
Die gebezigde erwten zijn halfhooge variëteiten. Omstreeks Kerstmis begint men al met
de voorbereiding van deze cultuur. Eerst worden de erwten een paar dagen geweekt en
daarna een week "in den broei" gelegd. Dit laatste beteekent, dat men de geweekte
erwten bij gewone kamertemperatuur laat ontkiemen. Men noemt dit broeien, omdat bij
de ontkieming in zakken of kuipen warmte vrijkomt. Zijn de erwten ontkiemd, dan
worden zij in den vollen grond of in een kouden bak uitgezaaid en bedekt met een laag
aarde van 5 c. M. Nu ontkiemen ze langzaam en einde Februari of begin Maart krijgen
zij een blijvende plaats in rijen op de kouden grond. Als ze een 60 c. M. hoog zijn,
worden ze ingetopt om spoediger vruchten te kunnen geven.
Begin Juni hebben wij den eersten oogst en op het einde van de maand kennen de erwten
worden opgetrokken.
Dan volgen de boonen of augurken.
De boonenteelt geschiedt langs rechtstaande dennestokken, niet zoo glad als men die
elders ziet, maar vrij ruw met takstompjes er aan; als zaadgoed neemt men hoe langer
hoe minder de Hollandsche snijboon, maar een dikke, lange en rondschokkige boon van
Duitschen oorsprong, die men spekboon noemt. In de laatste jaren wordt het zaadgoed
regelmatig uit het Duitsche Voorgebergte tusschen Keulen en Bonn betrokken, omdat de
boonen veel aan verbastering onderhevig zijn en te Helenaveen hiervoor nog te veel
gelegenheid bestaat.
23 oktober 1912 – Zeer groote groepen wilde ganzen en kraanvogels
zijn weder in de Peel neergestreken.
Onze Nimrods kunnen dus hun hart weder ophalen
22 maart 1915 Behalve de 400 H. A., die door de maatschappij gekocht zijn,
en waarvan nog een groot deel geschikt is voor uitbreiding van het bestaande
tuindersbedrijf, heeft zij voor den tijd van 100 jaar, tegen een bedrag van vier
gulden per H.A., een oppervlakte van 700 H.A gepacht. Die oppervlakte heeft ze
voorzien van vele kanalen en kanaaltjes, opdat de ontwatering en afwatering op
voldoende wijze zal plaats vinden, en opdat de aan te voeren meststoffen en de weg te
voeren bedrijfsproducten op weinig omslachtige wijze hun bestemming kunnen bereiken.
[…] maar nooit overkwam hun iets wat alleen door helsche machten kon worden bedreven,
en in den loop van den tijd ontdekten ze, dat het doffe geknor of gebrom, waardoor ze
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dikwijls werden opgeschrikt, door dieren werd voortgebracht, dat de geheimzinnige
flikkervlammetjes, die hen zoo vaak hadden beangstigd, werden afgegeven door rottend
hout en daardoor gingen ze zich langzamerhand wat geruster gevoelen in die doodsche
omgeving van heide en gagel, daardoor werden de spookgeschiedenissen en
heksenverhalen op den duur wat minder groot in aanzien en minder griezelig van
inhoud.
29 juni 1918 Door de Peel.
Van den Limburgschen kant trokken wij in den vroegen morgen de Peel tegemoet.
Aanvankelijk leidde de weg door een vrij dicht-bevolkte streek; groepen van huizen
wisselden af met alleenstaande boerderijtjes en naast de roggevelden, waarvan de
duizenden groene aren breed uitgolfden in de zachte koelte, lagen dichte
kreupelboschjes, waarin fitissen, vinken en nachtegalen jubelden. Het geheel vormde
een alleraardigst landschap, dat zeer zeker op meer bekendheid aanspraak zou mogen
maken. Maar het Noorden van de provincie langs de Maas is voor het overgroote deel
voor ons volk een onbekend terrein, al bestaat er natuurlijk kans, dat daarin spoedig
verandering zal komen, nu de zomergasten zich niet buiten de landspalen kunnen
begeven. Nu onze oude zomeroorden lang niet kunnen voldoen aan de vele aanvragen,
heeft menige streek in de afgeloopen twee of drie jaren meer vreemdelingen getrokken
dan in een volle kwarteeuw tevoren.
Op ornithologisch gebied biedt de Noordelijke helft van Limburg den bewoners van het
Westen des lands merkwaardigs genoeg. Natuurlijk ontbreken de gewone vogelsoorten
niet. Zwaluwen scheerden vlug langs ons heen, grasmusschen en boompiepers waren in
elke boschje te hooren en het krachtige winterkoningenlied daverde overal in het
rond. En daarnaast kwamen nog andere vogels voor, die in het grootste deel van het
eigenlijke Holland ontbreken. Zwarte roodstaartjes, bewegelijk als ze zijn, sprongen
af en aan van dak op dakgoot en ze gunden zich niet zooveel tijd, dat het trillende
staartje behoorlijk tot rust kon komen. Vinnig leverden zij strijd aan de musschen,
die zich wat al te dicht in hun gebied waagden en telkens weer waren het de
roodstaartjes, die meester van het terrein bleven. Ondanks de vele beslommeringen
vonden zij nog gelegenheid, telkens hun haastig, vrij eentonig liedje ten beste te
geven, al moesten zij dit ook menigmaal onderbreken, als een brutale musch weer al te
opdringerig werd.
Op en langs de wegen hielden zich tal van kuifleeuweriken op, vrij groote en logge
dieren, die niet de minste schuwheid liepen zij, dank zij het vale van den
zwakgestreepten rug, al bijzonder weinig in het oog. Geelgorzen herhaalden hun
eentonig wijsje uit den treure en zij bleven ons gezelschap houden tot aan den zoom
van de groote heidevlakte.
Bijzonder talrijk waren overal de eksters en met drie of vier tegelijk trokken zij
door het dichte hout. Hoe sterk deze vogels ook overal elders vervolgd worden, in
Limburg hebben zij weinig van de zijde der menschen te duchten. Een oud bijgeloof
toch beweert, dat het dooden van dezen vogel ongeluk aanbrengt en geen jager durft
het te wagen zijn geweer op een ekster aan te leggen. Zoo ergens, dan bleek het hier
zonneklaar, dat de schade der bonte vogels gemeenlijk sterk overdreven wordt
voorgesteld; de stand der kleinere zangvogels was veel beter dan in menig eksterlooze
streek. De natuur, die velerlei dieren naast elkaar heeft doen leven, biedt ook
voldoenden waarborg, dat de eene soort niet door de andere wordt uitgeroeid of
verdrongen.
Vooral in het jonge naaldhout aan den zoom van de groote Peel hield zich een groot
aantal zangvogels op. Op de jonge loten zaten overal donkergekleurde wezens: paapjes
en roodborsttapuiten die zaten te buigen alsof zij telkens aanstalten maakten om weg
te vliegen, doch die zich ook regelmatig weer intoomden en dan alleen door korte,
knetterende geluiden aan hun onrust uiting gaven. Hoeveel paren van die beide aan
elkaar verwante vogelsoorten zich wel op elke hectare jong bosch ophielden, is zelfs
niet bij benadering te schatten.
Interessant was ook de waarneming, die wij mochten doen in de eikjes langs de laatste
roggevelden aan onzen weg. Op een der hoogste twijgen zat daar een kleine vogel te
zingen; 't was een tamelijk eenvoudig liedje, eerste enkele korte klanken, die min of
meer weifelend werden voortgebracht en gevolgd werden door een aardigen uithaal.
Duidelijk was het de zang van een gors, doch het liet het simpele wijsje van rietgors
en geelgors ver achter zich en overtrof zelfs het geluid van de grauwe gors, den
dikken vogel uit de vette bouwstreken aan den dag legden. Met opgerichte kuif stapten
zij statig rond en als wij al te dicht in hun nabijheid kwamen, drukten zij zich plat
in het rulle zand en dan Zonder twijfel was de gors, die daar zoo aanhoudend zat te
zingen, een ortolaan, zoo goed als onbekend in het Westen van ons land, doch telken
jare in een behoorlijk aantal broedende in Limburg en in Noord-Brabant.
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Dank zij het scherpe licht, dat op den ortolaan viel, leek de onderzijde min of meer
geel, veel lichter dan die in werkelijkheid is en pas, toen het dier naar omlaag
schoot en op den mullen zandweg naar voedsel ging zoeken, kwam de eigenlijke kleur
beter uit, vooral de gestreepte bruine rug en de dof-groene kop. Die mat-groene kleur
aan den kop alleen is voldoende om den ortolaan te doen herkennen; geen andere vogel
ten onzent kan zich op iets dergelijks beroemen.
Nadat nog enkele boomleeuweriken ons zingende waren voorbijgefladderd, een koekoek
over ons heen was gestreken en een groene specht als een groen-gele streep in het
donkere naaldhout was verdwenen, kwamen wij aan de eigenlijke Peel, aan den kant een
weinig heuvelachtig, maar verderop vlak en geen enkele boom bijna wist het strakke
van het landschap eenigszins te verbreken. Aan de kim vertoonden zich ver en vaag
boomen en torenspitsen; tot zoover was de ontoegankelijke Peel aan de cultuur ten
offer gevallen. Tusschen die bewoonde streek en ons strekte zich het ruime heideveld
uit, mijlen lang en mijlen breed. Recht voor ons uit, minstens een uur van ons
verwijderd, stond een eenzaam boerderijtje, van zandsteen opgetrokken; daar had de
ontginning van deze woeste streek reeds vasten voet kunnen vinden en eenmaal zal
wellicht de tijd komen, dat ook de wijde en vrije Peel ten ondergang gedoemd is. Een
groote oppervlakte wei- en bouwland, vaak van twijfelachtige waarde, zal er dan
gewonnen zijn, doch niet dan ten koste van een uiterst merkwaardig gedeelte van den
Nederlandschen bodem.
Nooit hebben de materieele belangen zwaarder gewogen dan in onzen tijd en groote
lappen uit het heidegebied gaan in andere handen over; nauwelijks zal zich een
gunstige gelegenheid voordoen, of de ontginning wordt ter hand genomen. Hoe
lofwaardig het streven tot verhooging onzer productie ook moge zijn, toch zal het
nageslacht ons dankbaar zijn, indien wij hun een gedeelte van het zoo karakteristieke
landschap ongeschonden kunnen nalaten. En daar de Peel lang niet overal zoo
vruchtbaar is, dat ontginning voldoende loonend kan worden geacht, zou dit daar
zonder veel bezwaren kunnen geschieden.
De meeste vogels schatten het eenzame oord te mijden; gedurende een half uur bleven
de gewone leeuweriken en tapuiten ons gezelschap houden, maar hun aantal werd hoe
langer hoe kleiner. Verderop was er alleen plaats voor de echte bewoners der woeste
gronden, waarvan het grootste gedeelte niet zooveel aanpassingsvermogen bezit, dat
het zich in min of meer gecultiveerde streken staande kan houden.
Bij het eenzame boerderijtje verlieten wij den ruwen, bijkans onbegaanbaren zandweg
en vervolgen onzen tocht door de dichte heide, waar hoogstens een vervallen
karrespoor aan de aanwezigheid van menschen herinnerde. Veel verderop zagen wij
enkele karren hotsend en stootend door het ongelijke veld trekken, beladen met heide
of met plaggen, de eenige voortbrengselen van de woeste Peel. In diezelfde omgeving
troffen wij ook de sporen van schapen aan en bovendien ontelbaar vele, diepe,
gladwandige kuiltjes, die bewezen, dat er veel met zand geworpen moest worden, om de
kudde in bedwang te houden. Iederen namiddag wordt het heideveld bezocht door een
flinke kudde wolvee; in den morgen evenwel ligt het uitgestrekte terrein volkomen
verlaten. Die regeling komt de mestproductie zeer ten goede en mest kan de heideboer
nu nog minder ontberen dan voorheen.
De plantengroei van het Peellandschap is uiterst sober; op de hoogere deelen struik
en dopheide, in de kuilen en kommen, die in zeer verschillende omvang overal worden
aangetroffen, buntgras, benevens riet- gras- en mossoorten en het geheele terrein is
zoo vochtig, dat de zonnedauw op bijkans elk plekje welig tiert. Zeer algemeen is er
ook het duivelsnaaigaren, de roodbruine draadvormige woekerplant, die het vooral op
de struikheide gemunt heeft. Gewoonlijk zijn de kommen en kuilen, overblijfselen van
vroegere vennen, met water gevuld, doch de lang aangehouden droogte had nu den bodem
bloot gelegd; over de laagste deelen lag een zilveren wade gespreid van duizenden
zachte wollegras-pluimen.
De aanwezigheid van menschen veroorzaakte een groote onrust onder de vogels van de
onafzienbare velden. Met trillende geluiden vlogen de wulpen ons tegemoet en langen
tijd bleven twee, drie paren in onze onmiddellijke nabijheid en klagende grutto's
voegden zich daar al spoedig bij. Duidelijk was het te merken, dat al die vogels
zwaar-bebroede eieren of jongen hadden en dat kan slechts pleiten voor de veiligheid,
die de dieren in de ruime Peel, waar het zoeken naar eieren, vooral naar eieren van
slimme vogels als wulpen en grutto's zijn, met uiterst groote moeilijkheden gepaard
gaat, genieten. Onze gids, een man die langer dan een halve eeuw door de Peel heeft
rondgezworven, die er elk hoekje en gaatje kent en die van elke vogelsoort weet,
hoeveel paren ongeveer het terrein bevolken, wist zeer goed, dat een sterke wind
alleen het vinden der nesten mogelijk maakt.
Vlug als de wind schoot een boomvalk ons voorbij; de mogelijkheid bestaat, dat die en
enkele krom-gegroeide naaldboomen broedt, doch grooter is de kans, dat deze roofvogel
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de Peel alleen als jachtterrein bezigt en zich overigens in de bosschen van het
ontgonnen land ophoudt. De eigenlijke Peel-roofvogel is de grauwe kiekendief, die wij
op verschillende plaatsen aantroffen, terwijl hij laag over den grond zweefde,
zoekende naar buit. "Zwijmelaar" noemt hem de bewoner dezer streken en zijn zwijmelen
is niet anders dan al zoekende heen en weer vliegen, zooals deze vogel dat werkelijk
doet. Nog andere plaatselijke vogelnamen zijn bijzonder gelukkig gevonden: dat van
wulp "kuluut" en de grutto "witter" genoemd wordt, bewijst wel degelijk, dat de
vogelklanken met zorg zijn opgenomen. Aardig is ook de naam "meertik" voor zwarte
stern; dit woord is te danken aan het feit, dat de vogel telkens het watervlak
aanraakt, om insecten weg te vangen.
De merkwaardigste vogel van de Peel is stellig de goudpluvier, die nergens anders
broedende in ons land word aangetroffen, althans in den laatsten tijd niet, doch die
in dezen hoek van Limburg telken jare in tien of nog meer paren wordt gevonden,
gewoonlijk over een groote oppervlakte verspreid. Geen andere vogel weet zich zoo
moeilijk aan de cultuur aan te passen en hoe meer de heidevelden inkrimpen des te
grooter is het gevaar, dat deze vogel voor goed van Nederlandschen bodem zal moeten
verdwijnen, als broedvogel tenminste, want in den trektijd is de goudpluvier een zeer
algemeene verschijning. Dan evenwel missen zij de zwarte streep, die vanaf de keel
naar omlaag loopt en zich aan den buik tot een groote vlek verbreedt.
Met lang aangehouden fluitend geluid, dat weer aanleiding heeft gegeven tot de naam
"tuter" vlogen de gouden vogels om ons heen en als wij al te dicht in de omgeving van
het nest of van de eieren kwamen, draafden ze op korten afstand in een kring om ons
heen. Verschillende nesten had onze gids gevonden en heeft uitdrukkelijk beloofd dat
de zeldzame dieren voortaan zijn volle bescherming zullen genieten. En omdat bijna
niemand anders in staat is, goudpluvierennesten te vinden, is die toezegging van
groot belang. Wellicht zullen als gevolg daarvan de fraaie vogels de Peel in
belangrijk groote aantal gaan bevolken. Tot nog toe zijn te veel van de legsels bij
verzamelaars terecht gekomen.
Van de kleinere vogels ontmoetten wij in het eenzaamste gebied slechts twee soorten:
den graspieper en den grooteren duinpieper; de eerste was vrij algemeen, terwijl de
laatste er, evenals overal elders, in zeer kleinen getale schijnt voor te komen.
Na een urenlangen zwerftocht over moeilijk begaanbaar veld soms, bereikten wij ten
slotte het Brabantsche gedeelte van de Peel dat evenwel reeds veel van zijn woestheid
heeft moeten inboeten.
J. DRIJVER.
9 september 1918

Aankoop van veengronden te Sevenum

31 december 1918

Peelkanalisatie

1 januari 1919 Van het Soe naar 't Zuiden boog de Peel naar het Westen
en liep dan bij Helden en Meijel op een dam, door de natuur opgeworpen, die dat
vreemdsoortige landschap afsloot en met een punt alleen nog naar de Westzijde ruimte
gaf.
Het Noordelijk deel der Peel was een heiland met enkele bronnen, waar eerst een sloot
langzaam een beek werd, die door 't land van Cuyk heen moeilijk het Peelwater in de
Maas bracht.
Het meer Zuid-Oostelijk Limburgsche gedeelte was het echte moeras en veenland. Hier
groeiden biezen, veenmossen, zonnedauw en logeerden kuluuten, kievitten, eenden,
meeuwtjes, fuuten en roerdompen. De valk loerde bij vleugeltrillend stilstaan in de
lucht op buit. De vennen blonken als spiegels in hun omlijstingen van biezen. Het
veen, de dikke turflagen lagen er waardeloos, door niemand gewaardeerd of ontgraven.
De oeverbewoners van het groote veen sliepen en dutten bij de poorten der
schatkamers.
In een der het Peelland beschrijvende boeken, "'t Goud der Peel", schetst de heer
Maas den aanblik der Peel op een mooien herfstmiddag. "Wat lag ze daar effen, rustig,
stil onder de hooge welving der lucht. Hier en daar een struik en een slecht
gegroeide kromme boom. Een waterplas, die zilverig in de verte overtrokken met
glinsterende rimpels door een zacht windje. Iedere lijn, iedere kleur verijlde in die
ruimte".
Een uur van Deurne ligt aan denzelfden weg bij de grenzen van Pruisisch Gelderland
eene herberg de Hut genaamd. Hier dronk ik een kannetje bier, rookte mijn pijpje in
pace en rustte wat uit, waarop ik weder langzaam naar Deurne stapte. Deze herberg
ligt zeer eenzaam in 't midden van de Peel, een uur van alle huizen afgezonderd. Zulk
een woning zoudt gij niet verkiezen en ik ook niet, de bewoner heeft een voorrecht,
dat door velen gemist wordt; hij krijgt nimmer twist met zijn buren.
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Wij herinneren, dat enkele minuten links van de Crayenhut op Venraij aan een groepje
lindeboomen tegen het door Gebr. van Thiel uit Helmond ontgonnen perceel aan, staat,
die hun schaduw spreiden over een houten kruis. Daar stond de schuurkerk.
Op 't kruis is een ijzeren plaat gehecht met het volgende opschrift:
God is uw schepper, wees Hem steeds dankbaar,
God is uw vader, bemin hem ten allen tijde,
God is uw rechter, vrees hem O! Christenschaar
En bid, dat God U geleide in Peel of heide.
VII. De Vliezen.
In de Peel geeft men den naam van vliezen aan de ondiepe wateren, soms van hectaren
groot, die in de inzinkingen van het terrein liggen.
Zij hebben altijd het aanzien gehad van diepe meeren maar de afnemende waterovervloed
van de Peel heeft haar van dien schijn beroofd.
De dalkommen hebben wij gekend als groote watervlakten, hier en daar met vele
eilandjes van eenige meters groot, dicht bezet met biezen, heidepluus of wollegras.
De breede, vlakke randen van het meertje, tientallen meters ver bezet met biesachtig
gras, en deze omgeven met mos.
De meeuwtjes zwierden boven het zacht, door het minste windje rimpelende water en
gierden moedig, maar toch met schuwheid, om elkander te helpen den zeldzaam
verschijnenden bezoeker om 't hoofd, zij toonden hunne vrees voor een aanval op hun
nest, dat veilig op de biezenpollen midden in 't water lag.
Hooger in de lucht gilden de grutto's door de onverwachte verschijning van den mensch
verrast. De eenden maakten zich met hare jongen achter de eilandjes. Visch was er
weinig in het heldere water te vinden, want het benoodige plantenvoedsel ontbrak. Bij
vele was de bodem glad, zonder modder, hard. Want juist doordat de bodemlaag uit
harden leem, uit ijzerhoudend zand bestond, kon het water niet doorzakken.
Had men in die vliezen op afstanden door die laag, vanwege haar uitzicht de suikerijlaag genoemd, putten gegraven, dan was er veel kans geweest, dat de vliezen tot
halfweg ingekrompen waren.
Het is een feit, dat de hooge gedeelten der Peel in de laatste vijf en twintig jaar
veel droger geworden is. Dat komt door dat men rondom de in steeds kleiner vlakten
opgestapelde hoogvlakte de waterafvoer zoo verbeterd heeft. Het water, dat vroeger
niet weg kon, naar Maas en Aa, loopt nu door de in de juiste richting of veel
verdiepte waterlossingen op een drafje weg. Daardoor verzinkt ook het water in de
Peel en werkt dit zelfs, zij het dan ook veel langzamer, op den waterstand der
vliezen.
Wanneer men de oude Peelkaarten inziet, staat men verbaasd over het groot aantal
plassen, dat daarop geteekend is. Zij zijn voor het grootste gedeelte verdwenen. Wel
kan men nog goed nagaan, waar ze eens lagen. Daar is de bodem bedekt met een dikke
laag droog fijn gras, of met een vacht zilverachtig mos.
In de lagere gedeelten aan de afhangen van de Peel vindt men oude uitgeveende gaten.
Deze houden nog water, dat echter weer dichtgegroeid is met allerlei moerasplanten en
een welkom verblijf is voor de overal opgejaagde en verdreven eendjes, talingen,
waterhoentjes en snippen. Daar huizen ook nog de kikkers en zingen er hun vrij
eentonig lied.
De Peel is door het droger worden, ook toegankelijker dan vroeger.
Vond men er vroeger verschillende kruipende dieren als adders, koningslangen,
blindslangen, groote watersalamanders en hagedissen, ook deze zijn niet meer in zoo
grooten getale voorhanden. Ook de moerasplanten verdwijnen meer en meer, terwijl de
dop of klokheide verdrongen wordt door de grovere, gepluimde soort.
Wanneer de kanalen aangelegd zijn, de ontginningen op groote schaal uitgevoerd, dan
zal men te vergeefs zoeken naar die Peelmeertjes, zilverblauwend opdoemend in de
inzinkingen der wijde, ongemeten vlakte, die afwisseling brachten in het matte bruin
en levendige purper der heide.
Het zijn aangename oogenblikken in die volslagen, stille omgeving onder de
reuzenwelving der blauwe luchten bij de groen omzoomde vliezen te verwijlen. Eenzaam
liggen ze sinds eeuwen en eeuwen, maar zij hebben hun langsten tijd gehad. Reeds
davert op een half uur afstand de locomobiel, die bij den wegenaanleg gebruikt wordt
en staan er hooge bakens op de heuvelen in de nabijheid, die aanwijzen, dat de lijnen
der nieuwe verkeerswegen door het hart der Peel reeds getrokken zijn.
XVII. Wat heeft nu de Peel noodig ?
Nog vele duizenden en duizenden, 60.000 hectaren Peel liggen er onaangeroerd. Deze
moeten ontgonnen worden. Maar de welvaart van al die groote dorpen, die wij
bezochten, moet opgevoerd worden, moet verhoogd worden door betere verbinding met de
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buitenwereld.
Het vervoer der verkochte producten, de aanvoer van meststoften, machines moet snel
plaats kunnen hebben. De boer, de ontginner, moet geen dag kwijt zijn, zooals nu voor
het afhalen van een halve kar kaïnit of Thomasslakken, voor afleveren van een paar
varkens. Tijd is geld, ook voor de boerderij en zeker in het ontginningsbedrijf.
Het vee moet niet langs de lange wegen afgemat ter markt komen, maar in korten tijd
òf afgeleverd zijn, òf bij niet verkoop spoedig in weide of stal terug zijn. Dan kan
er orde blijven en wordt geen tijd onnoodig verkwist.
Een dergelijke groote, alles omvattende, alles bijeen brengende verbinding is tot nog
toe in de Peelstreek onbekend. De wegen alleen zijn niet alleen genoeg voor de
eischen van den nieuweren tijd. Snelheid is een groote factor geworden. Daar moeten
kanalen en wegen komen.
En een spoorweg. Een buurtspoorweg, is het geschikste verkeersmiddel voor het
platteland met de omgeving.
De buurtspoorweg bevordert de algemeene belangen doordat hij de normale breedte heeft
en toelaat, zonder overlading, van verre producten te laten komen of die overal heen
te zenden. Hij bevordert ook de afzonderlijke belangen der gemeenten, der gehuchten,
der fabrieken en industrieën ter plaatse, lost en laadt, waar 't noodig is. Hij gaat
tot het volk, terwijl bij de groote spoorwegen het volk tot den spoorweg gaat. Hij
verbindt met zijne lijnen, die langs dorp en gehucht gelegd zijn, de geheele streek
innig.
Een dergelijke spoorweg op normale breedte, die de geheele Peel omvat en doorsnijdt,
is voor de normale ontwikkeling dier streek, voor de toekomst dringend noodig.
Daarom is door het Bestuur van den N.B.D.S. te Gennep thans opgenomen in de S.Sp.w.,
dat de streek dóór en dóór kent uit de practijk en den bijzonder goedgaanden
Maasbuurt-spoorweg exploiteert, een algemeen plan ontworpen, waarvan bereids de
groote bijzondere kaarten vervaardigd zijn door een staf van landmeters, opzichters
en ingenieurs.
Uit het afgedrukt kaartje ziet men met hoeveel overleg dit ontworpen is.
Vele gemeentebesturen hebben hunne ingenomenheid met het plan betuigd, dat eene
eerste vereischte en noodzakelijkheid is om deze streek vooruit te helpen en de
schatkamers der Peel te ontsluiten.
't Ware te wenschen, dat alle overheden, alle bestuurslichamen, alle particulieren
van invloed, alle geestelijke en wereldlijke personen, niemand uitgezonderd, zich
opmaakten, om dat schoone plan te steunen met al de kracht die in hen is.
Want het gaat hier niet om een gewoon belang, maar om de toekomst, de welvaart, den
bloei eener streek van duizend vierkante Kilometers.
Het geldt hier een echt vaderlandsch belang, dat niet zal nalaten zijn gunstigen
invloed uit te oefenen op het leven, den handel, de industrie van een aanzienlijk
stuk van Brabant en Limburg. Wie wil en kan, hij steune de ontwikkeling der
Peelstreek door mede te werken met woord en daad aan de tot standkoming van den
Peelbuurtspoorweg. Dan doet hij een goed, een verdienstelijk werk.
Zoo schreven we al lang en hamerden ook vroeger op datzelfde aambeeld. Reeds jaren.
En zie, er is licht gekomen, hulp, vrij onverwacht door de geboorte van "Peelbelang".
15 mei 1920 Bedreigde Peel-schoonheid.
...Bedenk, de verrukkelijkste oorden
En zijn de vruchtbaarste niet...
FLORENTYN.
Blijkens de kranten is er voor de natuurvrienden weer periculum in mora; de
afwatering van de Peel neemt vaster vorm aan, landbouwkundigen, economen en
ingenieurs beijveren zich de mogelijkheid ervan aan te toonen en over de
wenschelijkheid zijn ze 't allang eens.
Ik weet wel, dat deze dingen voor expansie, voor cultuur, voor bevordering van
bodemproductie enz. noodig zijn, maar dit neemt niet weg, dat ik die rees lang
bestaande ontginningsplannen met schrik in een nieuw stadium zie komen, want het is
wel zonder eenigen twijfel, dat de prachtig-woeste, uitgestrekte Peelgebieden, die
hun gelijke hier te lande niet hebben, hun bekoring der oernatuur goeddeels zullen
moeten derven, ook al zou men enkele stukken als oasen in hun oorspronkelijken
toestand bewaren. De aantrekkelijkheid van dit onbegrensde veenland toch ligt in zijn
onbeperkte uitgestrektheid, in zijn karige bewoning, in zijn rijke flora en fauna en
in de groote pracht, die deze stille streek door zoo weinig opvallend vertoon aan den
bezoeker openbaart. De zwarte kolken, die als donkere oogen omhoog staren en 't
grillige wolkenspel of den azuren zomerhemel weerspiegelen, de witte wollige
golvenzee, de kleurige Augustushei, de eenzame, door den storm mishandelde dennen op
den lagen richel, de met riet en biezen omzoomde plassen en de horizon, die nergens
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in ons land zoo ver-af is en ons daarvoor een prettig gevoel van ruimte en
onafhankelijkheid geeft – het zal alles opgeofferd worden aan belangen van hooger
orde, aan volksvoeding en -welvaart, die men uit deze veertigduizend bunders wanveld
meent te verkrijgen. En als dan de landbouwvelden zich in eindelooze opeenvolging
uitstrekken en de poëzie met het verdwijnen der wilde planten en dieren uit het land
verdreven werd, dan zal men bij alle winst toch ook een niet onaanzienlijk verlies te
boeken hebben, hetwelk thans wellicht nog weinig wordt beseft en ingezien, doch dat
onze kinderen en kindskinderen ongetwijfeld eenmaal zullen betreuren, wanneer zij met
hun groote materieele schatten geen weg weten in een hypergecultiveerde streek.
Intusschen is reeds een voorloopig rapport verschenen, saamgesteld door het
Ingenieursbureau voor Afwateringebelangen en Openbare werken en behandelende de
"Afwatering en Kanalisatie van de Peel". Een kaartreproductie daaruit stond bereids
in dit blad van Zondagochtend en voor den kenner van het land is met één oogopslag te
zien, dat juist de merkwaardigste gebieden binnen de afwateringskanalen kwamen te
liggen en die klaarblijkelijk het eerst onderhanden zullen worden genomen door de
Nederlandsche Heide Maatschappij, 't Proefstation voor Bodemonderzoek en de
omliggende, belanghebbende gemeenten. En zelfs al is mislukking niet buitengesloten
(in "De Telegraaf", sprak een week geleden een bijzondere medewerker van een
waaghalzerij, die de ontginning dezer gronden beteekent; "zelfs bij besteding van
groote uitgaven zijn de oogsten nog onzeker en slecht") dan zal toch wellicht door de
voorbereidende maatregelen al velerlei bedorven worden, hetgeen kwalijk meer te
herstellen zal wezen.
Ik heb hierbij het oog op een merkwaardige vogelsoort, die zoo goed als zeker nergens
anders in Nederland meer voorkomt en die op de wijde veenvelden bij Oploo en Boekel
nog in zeer weinig exemplaren wordt aangetroffen: de goudplevier, een vogel ter
grootte van den kievit, met dezelfde allures en hoedanigheden en er ook in vorm en
maaksel aan herinnerend. De goudplevier echter is 'n dier bijzonder fraai van kleur,
met bonten kop en de rug bezaaid met goudvlekjes, die in de zon inderdaad als edel
metaal schitteren. Ik heb eens bij 'n nest ervan in 'n zodenhut gezeten, die de
vogelfotograaf er tot zijn gerief had geplaatst en smaakte het groote genoegen den
prachtigen plevier op weinig meters afstand minutenlang te kunnen gadeslaan, zoodat
ik zelfs zonder kijker het donkere oog duidelijk tegen de zon zag knipperen. Later
zagen we ze ook snel over den verbranden bodem tusschen de karige hei- en
mosvegetatie rennen of onder klaaglijk "tü-tü-tü" laag over den grond vliegen, maar
van vlakbij, uit de schuilplaats, was de observatie toch veel aardiger en mooier.
Deze fraaie vogel nu, zoo uitermate zeldzaam in ons land, zal als een der eerste
slachtoffers der ontginners vallen, want hij is zeer gevoelig voor menschelijk
bedrijf en huist ook op de andere plaatsen, waar hij pleegt voor te komen (NoordEngeland, Schotland, Ierland, Scandinavië, Faröer, IJsland en in 't algemeen in 't
Noorden van Azië en Europa, doch nergens talrijk) steeds in de allereenzaamste
streken. In 't bijzonder bewoont de goudplevier de eenigszins op onze Peel gelijkende
verlaten moerassteppen, welke zich in 't Noorden van 't vasteland van ons werelddeel,
onmetelijk ver uitstrekken en, onbewoonbaar voor menschen, een dorado voor vogels
beteekenen, waar meerdere maanden achtereen de zon bijna niet onder den horizon zinkt
en waar door myriaden insecten het gevogelte steeds van een rijk voorzienen disch
verzekerd kan wezen. Deze steppen of toendra's, liggen in hun grenzenlooze
uitgestrektheid, eenzaam en verlaten, boven den poolcirkel, rondom de gansche
Noordpool en het is hier het gebied bij uitnemendheid voor de goudplevieren. De oude
Seebohm in 1880 en later o.a. de onvervaarde miss Maud Haviland vertellen in hun
prachtige boeken allerlei wetenswaardigheden van 't dieren- en plantenleven dezer
ondoordringbare woestenijen en er blijkt ook duidelijk uit, dat de goudplevier dáár
zijn eigenlijk vaderland heeft. Hij is echter een ware kultuurvluchter en alle
menschelijk bedrijf staat hem tegen. Andere soorten, zooals geelgors, spreeuw, grauwe
gors of kievit, weten zich den veranderden omstandigheden aan te passen en hebben ten
deele zelfs nut van onze ontginningen. Maar de goudplevier haat elke inmenging
onzerzijds en met het verschijnen van stoomploeg, meetlint en polderjongens trekt hij
zijn laatste reservaat in Nederland positief uit. Dat valt inderdaad te betreuren,
want zóó dik zitten we niet in onze levende natuur, dat we nog meer verliezen kunnen
lijden, dan reeds het geval was in den loop der jaren. En het zou mij verwonderen,
als de goudplevier nog ergens anders bleek te broeden. De zuidpunt van Groningen en
't Noord Oosten van Drente bieden nog een miniem kansje.
Welmeenende pogingen der Natuurmonumentenvereeniging stuitten af op financieele
bezwaren, wat niet te verwonderen valt, want men is in dit geval niet met weinige
hectaren klaar, wijl deze vogelsoort een zeer uitgestrekt en eenzaam gebied verkiest
en een plekje, omsloten door landbouwvelden, toch zou gaan verlaten.
Zoo zullen de goudplevieren, naast veel ander moois en merkwaardigs – de Peel is
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natuur-historisch nog nooit goed onderzocht en herbergt waarschijnlijk nog wel meer
bijzonders in haar wijden schoot – het eerst de wijk moeten nemen voor HeideMaatschappij en Afwateringsbureau en dan is alweer een interessant wezen opgeofferd
ten behoeve van 't menschelijk bestaan.
Ik wil dezen zomer vast de Peel nog eens in, om deze laatste ter verdrijving
gedoemden te ontmoeten.
Nù kan het nog.
A. B. WIGMAN
23 april 1921 De Peel.
Mej. Dr. Hol en een 25-tal studenten en oud-studenten in de geographie der R. K.
Leergangen zijn in hotel "de Zwaan" te Deurne bijeengekomen, om te luisteren naar een
lezing van den heer Schendeler, leeraar aan de R K H B S, te Eindhoven over: "de Peel
in verband met de Westelijke en Oostelijke omgeving"
Verschillende Eerw. geestelijken, w.o. de bekende pastoor H. W. Roes, eenige Eerw.
Broeders, het Dag. Bestuur en enkele andere notabelen der gemeente Deurne, gaven
tevens blijk van hunne gewaardeerde belangstelling
De burgemeester van Deurne opende de bijeenkomst en hoopte, dat zoowel de Leergangen
als de Peel van deze eerste excursie zouden profiteeren.
De heer Schendeler besprak nu achtereenvolgens: de prae-historische Peel, de
historische Peel en de tegenwoordige Peel.
Aan de Msb. ontleenen wij over deze rede het volgende:
De toestand van de prae-historische Peel blijkt uit den ondergrond, welke uit enkele
keien, grint, zand en op sommige plaatsen leem bestaat (vandaar steenbakkerijen).
Lorié kwam in 1894 tot de conclusie, dat deze gesteenten hier door Maas en Rijn zijn
gebracht, onmiddellijk na den IJstijd, toen het ijsdek zich tot in de Eifel in de
Ardennen uitstrekte. De heer Schendeler heeft zoowel Maas- als Rijngrint gevonden en
meent daarom, dat in deze streken het Maas- en Rijnwater zich vereenigden en geen
eigen bedding hadden.
Lorié spreekt ook van de "wilde wateren" Nadat de Peel eens door water bedekt was
geweest, ontstonden de hoogere randen, zooals de oeverdammen op Borneo. Daarom werd
het midden tot een kom, welke door verschillende ruggen in kleine kommen is verdeeld.
Ten W en O. voerden Maas en Rijn hun water af. Naarmate het afmetingsproces
voortschreed, verminderde hun capaciteit. Eindelijk bleven er slechta enkele
uitschurings- of erosiegeulen over; één ervan is de tegenwoordige Maas (vroeger een
Rijnarm). Waarom de Maas juist deze geul koos? De Peel zelf is hooger den het gebied
ten W. en ten O.; dit verschil in hoogte is ontstaan, doordat de omgeving naar beide
zijden is gedaald. Nu volgt de Dommel de Westelijke laagte of sleuk, deel uitmakende
van de groote Centrale Slenk in ons land, waartoe ook de Geldersche Vallei behoort.
De Maas neemt haar loop door de diepere Oostelijke slenk van Venlo tot Grave.
In het stilstaande water der veenkommen zakten voortdurend de microscopische plantjes
en diertjes naar den bodem, waardoor rottingsslik werd gevormd. Bij het ondieper
worden der kommen, kwamen waterplanten en hielpen mee, om de plas op te vullen. Aan
den rand begonnen oeverplanten zich te ontwikkelen, totdat eindelijk het meertje
"verland" was, waarmee de laagveen-vorming was afgeloopen. Drogere plekken vormden
een voedingsbodem voor berken en dennen, boomen met horizontale wortelstelsels.
Overblijfselen hiervan vormen het kienhout, dat het overgangsveen vormt naar het
hoogere. Hoogveen werd vooral gevormd door 't veenmos (Sphagnum), dat steeds van
onderen afsterft en van boven aangroeit en boomgroei onmogelijk maakt. Veenmos vormt
hier en daar bulten of bulten in het hoogveen, waarnaast soms breukranden voorkomen
(Ierland).
Dit veenvormingsproces, in prae-historischen tijd begonnen, werd gestoord door eene
klimaatsverandering. Een droger klimaat bespoedigd den groei van andere gewassen;
wollegras en struikheide, welke het lokveen deden ontstaan. Het hieronder gelegen
veen verrotte sterker en vormde het zwartveen. Op het lokveenlaag, door Weber als
"Grenstorf aangeduid, liggen de veenbruggen, waarmee we in historischen tijd zijn
gekomen.
In historischen tijd hebben de Kelten en Menapiërs hun "woningen" vooral in het
Dommelbekken en de Maasstreken gevestigd. Hier was water en bos. Bij Venray heeft men
steenen werktuigen gevonden. Door en tijdens de Volksverhuizing werden verschillende
stammen tot in de randen der Peel gedrongen. De Peel bleef grensstrook: aan de
Westzijde werd en wordt nog het Oostbrabantsch, tak van het Oostfrankisch, gesproken,
aan de Oostzijde het Saksisch-Oostfrankisch. Voornamelijk de dialectenkaart van prof
Te Winkel of die van dr. V. Ginneken ? de regenboogkleuren III. Deze spreekt echter
van Oostbrabantsche ham wordt aan de overzijde der Peel een schinke. Ook het
boerenhuis vertoont aan de Westzijde der Peel het Frankische type, aan de Oostzijde
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het Saksische.
De Peel zelf bleef onbewoond en werd met bijgeloovige vrees geschuwd.
De bevolking zocht vooral de boschrijke randen der Peel op, waaraan nog vele namen op
rode (roy, ray) en lee (=bosch, boschrijke vlakte) ook afgekort tot el herinneren:
voornamelijk Wanroy, Venray, Nistelrode, Oploo, Murloo, Muel, Liesel.
Intusschen bouwde het veenmos laag op laag en vormde plassen. Bleek wees er in 1901
(Tijdschr. Aardr. Gen.) op, dat de bewoners aan weerszijden verder van elkaar
stonden, dan de rivieren zouden kunnen doen. Hier was Niemandsland, hier was de grens
tusschen de Vereenigde Nederlanden en de Spaansche, later ook Oostenrijksche
Nederlanden en Pruisen; hier is nog de grens tuschen Brabant en Limburg. Het
overtrekken der Peel eischte groote omwegen; vandaar de uitdrukking: van Meiel op
Sevenum gaan, verbasterd tot "mijl op zeven". Onze zoo goed als bewoonde streken, in
den Frankischen tijd koningslanden, bleven eeuwen lang markegrond en zijn nu voor een
groot deel in het bezit der omliggende gemeenten (o.a. Deurne). Naarmate het hout
inkromp werd meer en meer zg. "vliezeturf" getoken, maar niet planmatig als in
Groningen. Doordat Brabant in 1648 Generaliteitsland werd en N.-Limburg meerdere
malen van eigenaar verwisselde, werd aan regelmatige ontginning niet gedacht,
ofschoon Gerard Dou te Nijmegen reeds in het begin der 17e eeuw deze streken voor
Filips III in kaart gebracht.
In de jaren 1791-1792 interesseerde de Pastoor van Mierlo zich zeer voor ontginning,
maar in de daaropvolgende jaren kon aan zulks vredeswerken niet worden gedacht.
In de tweede helft der 19e eeuw kwam er verandering. De gebroeders v. d. Griendt
lieten de Helenavaart graven (genoemd naar Mevr. Helena v. d. Griendt( en nu werd in
de omgeving het veen afgetoken, het bovenste grauwveen voor turfstrooiselfabrieken de
turfvezel voor verbandwatten; het lokveen voor de fabricage van buskin. Jammer, dat
in den beginne ook de bovenlaag van het veen (de z.g. bonkaarde) werd weggevoerd. In
Groningen was in de 17e eeuw de bepaling gemaakt, dat deze humusrijke bonkaarde met
den zandondergrond moest worden verwerkt. Aan de randen van de Peel vond men tot voor
weinige jaren de z.g. veenrandcultuur De oppervlakte werd in brand gestoken, "om in
den asch veenboekweit te zaaien". De boer moest eenig vee hebben voor bemesting.
Weiland was er bijna niet. Daarom bleef het vee ook 's zomers op stal; welke van heien veenplaggen werd voorzien. naast boekweit werd als veevoer spurrie verbouwd.
Pastoor Roes hield den boeren voor, dat landbouwers, die veel boekweit en spurrie
zaaien, arm blijven; dat het middel ter ontginning dezer onvruchtbare streek
kunstmest is. Kunstmest heeft hier wonderen gedaan. Nu de bonkaarde voor het land
moet bewaard blijven, kan aan intensieveren land- zelfs tuinbouw worden gedacht.
Naast de Helenavaart werd de Deurnesche voort gegraven; beide de verbinding vormend
tusschen het station Helenaveen en de Noordervaart, welke een deel is van het
onvoltooide groote kanaal, dat Napoleon zich tusschen Antwerpen en den Rijn had
gedacht Groote streken kwamen thans in het bezit der families v. Ogtrop, Waterschoot
v. d. Gracht, Ledeboer e.a. Ondertusschen heeft de gemeente Deurne, met den
energieken burgemeester v. Beek aan 't hoofd, zelf de ontginning ter hand genomen en
den verkoop van woeste gronden beperkt om groot-grondbezit zooveel mogelijk tegen te
gaan; kleine boerderijen moesten er komen met gemengd bedrijf: land- en tuinbouw,
afgewisseld met veeteelt.
Zal dus de toekomstige Peel een landbouw- en veeteeltgebied worden? Een tiental jaren
geleden zagende boeren bij Helenaveen een plompen toren verrijzen: een boring naar
steenkool werd verricht – en met succes. Op een diepte van 900 M. werden 6
gaskoollagen gevonden; bij Griendtsveen op 730 M. vetkool
De Rijksopsporingsdienst had reeds uitgemaakt, dat de ondergrond der Peel op dezelfde
hoogte is gebleven, terwijl de bodem links en rechts gezonken is. Die verheffing van
den ondergrond, die Peelkorst, bleek een deel te zijn van de groote korst, waartoe in
Duitschland het steenkolengebied van Erckelenz, in Nederland, dat van Vlodrop
behoort. De toekomst der Peelstreek moeten we dan ook niet voorstellen als een
akkerbouw; maar als mijn- en industriegebied, gelijk Zuid-Limburg
We mogen in de toekomst een sterken aanwas der bevolking verwachten; landbouw en
veeteelt kunnen daarvan slechts de groote voordeelen genieten. Het gemeentebestuur
van Deurne staat voor reusachtige werkzaamheden; allereerst moeten er kanalen voor
afwatering van het veen worden gegraven, de vele zijriviertjes der A en de kleine en
groote Raam, zijn in den tegenwoordigen tijd overbelast, met vele overstroomingen als
gevolg. De vereeniging "Peelbelang", opgericht door den burgemeester van Deurne om
belangstelling te wekken voor deze streek, heeft reeds weten te bewerken, dat het
rapport-Bongaers op kosten der provincie is gedrukt. Eenige weken geleden is de tram
Deurne-Roermond geopend, een tramwerk Deurne-Venray is in voorbereiding.
De heer Schendeler eindigde deze beschouwing met den wensch, dat "voor de lang
versmade Peel nog een heerlijke toekomst moge zijn weggelegd.
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Den volgenden dag gingen de geografen en adsp.-geografen op excursie naar Helenaveen
om de ligging der bovengenoemde veenlagen in den bodem na te gaan, brachten een
bezoek aan de turfstrooifabriek bij het station Helenaveen, waar de directeur de
bezoekers rondleidde en gingen eindelijk een grooten "zwerfkei" observeeren, welke
eenige weken geleden was opgegraven.
21 augustus 1921 DE GROOTE VEENBRAND IN DE PEEL.
De brand in de Peel blijkt al Woensdag op eenige punten tegelijk te zijn uitgebroken.
De twee groote haarden zijn Liesel bij Deurne en Helenaveen en de brandweren uit
Eindhoven, Helmond, Asten, Deurne, Liesel en Helenaveen werden gerequireerd.
Vrijdagavond bereikte de brand zijn hoogtepunt.
Tusschen Helenaveen en Deurne zijn in totaal 7 – gelukkig bijtijds ontruimde –
woningen afgebrand, w.o. drie groote boerderijen, toebehoorende aan de Vervenings
Maatschappij Helenaveen. Circa 30.000 kub. M turf der Vervenings-Mij. Helenaveen is
een prooi der vlammen geworden, hetgeen een schade beteekent van f100.000.
Bij Deurne verbrandde turf ter waarde van f15.000 en behoorende aan particulieren.
Nabij de Helenavaart moesten een 20-tal woningen van verveners ontruimd worden.
Uit verschillende boerderijen van het brandende land vluchtten de bewoners in den
ondoorzichtbaren rook met have en goed, op karren en kruiwagens geladen, omgeven door
blerrende geiten en blatende schapen, naar schepen in het kanaal, of soms door den
rook misleid terug naar het vuur.
Van één huishouden zijn 2 kinderen vermist. Volgens geruchten zijn deze gisterochtend
teruggevonden.
De brand woedt op sommige kleine plekken nog voort.
Op de meeste plaatsen is het vuur een halven meter diep den grond ingeschroeid.
De brandweer uit Eindhoven kon niet over de kleine pontonbrugjes en was daardoor
grootendeels tot werkeloosheid gedoemd.
Tot gistermorgen heeft zij bij het dorp Liesel de wacht gehouden en is toen naar huis
gegaan. Het gevaar voor Helenaveen was toen afgewend. Om 10 uur gisterochtend was
Liesel geheel in rook gehuld. Er dreigde ernstig gevaar.
De bewoners hebben hun inboedel in veiligheid gebracht. Intusschen heeft de
Helmondsche brandspuit, van lichter gewicht dan de Eindhovensche, de bruggen kunnen
passeeren en zette het werk in de andere richting voort. Te Liesel heeft men echter
geen water, zoodat daar niet te redden valt. De brand woedt nu ook in de richting
Neerkant.
21 november 1921
De heer K. Dilling stelde als uitgave der Ned. Heidemaatschappij een handboek samen
getiteld: “De Peelstreek”, een Nederlandsch gebied voor landverhuizing en
voedselproductie. Daarin wordt alweder de beteekenis van ontginning der Peel voor de
gemeenschap en de volksvoeding uiteengezet.
WATERLOSSINGEN. Vanaf Veulensche wateren naar Lollebeek 2000 M.
Vanaf Veulensche wateren naar Oostrumsche beek 1300 M.
Vanaf Volensche beek naar Oostrumsche beek 500 M.
Door de verpachte perceelen naar Loobeek 3200 M.
De Kempkensberg naar de Loobeek 3500 M.
Vanaf Deurneschen weg langs perceel Slits 800 M.
Totaal 11300 M.
8 april 1923 […] Na den laatsten ijstijd moet het in Limburg
en in geheel Nederland nog zeer droog geweest zijn want op den bodem van vele
venkommen, die later met veen werden opgevuld en steeds nat bleven, vindt men de
zandstobben, dat zijn wortelstronken van eiken, grove dennen en berken. Spr. meende
dat te moeten verklaren op dergelijke wijze als de lössvorming, door den invloed van
een landijsrestant in Scandinavië.
Vele venkommen zijn opgevuld met veen; vooral is dit het geval in de Peel. De
ontwikkeling van het veen ging meestal uit van die kommen en vandaar heeft het zich
dan ook over de omgeving uitgebreid, maar de onderste laag is tot de venkommen
beperkt, d.i. de veenmodder of darg, een in water ontstane afzetting van plantaardige
modder. Daarop volgt een laag, die vele overblijfselen van moerasplanten bevat,
vooral seggen. Deze gaat naar boven over in het, onder nog weder minder natte
toestanden van den bodem gevormd zwartveen, tusschen de drie genoemde veenlagen
bestaat meer of minder geleidelijke overgang, maar bet zwartveen is naar boven scherp
gescheiden van het grauwveen, de "vale turf" van de Peel (welke het turfstrooisel
levert).
Het grauwveen is niet te scheiden van het nog groeiend veen der oppervlakte. Dezelfde
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scheiding van zwart- en grauwveen (het ouder en het jonger sphagnetum van C. A.
Weber), komt ook in het Noordwesten van Duitschland en in Denemarken voor, maar niet
verder.
Het zwartveen bevat brandlagen, het grauwveen niet, het zwartveen is sterk vergaan,
in het grauwveen zijn de veen mosplanten nog goed bewaard. Blijkbaar is het zwartveen
in een langdurigen drogeren tijd dan de tegenwoordige gegroeid.
Er waren twee natter perioden. De eerste werd veroorzaakt door het over deze streken
terugkeeren der vroeger voor de anticycloon op het Noordsche ijs naar het zuiden
uitgeweken depressiebanen (welke tegenwoordig ons den meesten regen brengen).
De tweede is te verklaren daardoor, dat de Noordzee in dien tijd in het Zuiden nog
gesloten was door eene landengte van Calais—Dover. Toen deze eindelijk, tengevolge
van bodemdaling en de werking der zeegolven verbroken werd, steeg de temperatuur van
de Zuidelijke helft der Noordzee de Westelijke winden werden versterkt en aldus de
groei van het veenmos, een voor geringe wijzigingen van de vochtigheid van het
klimaat uiterst gevoelige plant, zeer bevorderd. Vandaar de scherpe grens tusschen
zwart- en grauwveen. Deze grens dateert van den tijd der vorming van de eerste
gesloten duinketen tusschen Calais en Texel.
3 november 1925 De Avifauna van de provincie Limburg.
De aflevering 10 (30 October) van bovengenoemd tijdschrift bevat, behalve een verslag
van de vergadering van 7 October van het Limb. Genootschap, het vervolg op de
belangrijke verhandeling van P. A. Hens (Valkenburg) over de "Avifauna der
Nederlandsche Provincie Limburg benevens eene vergelijking met die der aangrenzende
gebieden".
Behalve van een aantal gewonere vogels treffen we ook mededeelingen van zeldzame
vogels aan. Noemen we b.v. de "groote" en de "Oostelijke kleine Trap".
Van de "Kraanvogels" lezen wij: het broedgebied dezer soort is volgens Hartert
gelegen in Scandinavië, Finland, Livland, Rusland tot 68 gr. N.Br., in de vlakten van
Noord-Duitschland, enz. Vandaar trekt de Kraan in het najaar in Z.W. richting naar de
landen langs de Middellandsche Zee en Afrika. De trekwegen schijnen over zeer
bepaalde afgebakende wegen te voeren. In bet najaar komt de rechtervleugel van het
trekkend kraanvogelleger regelmatig over den Achterhoek van Overijsel en Gelderland,
geheel Limburg en hoofdzakelijk de oostelijke helft van Noord-Brabant. Herhaaldelijk
komt het voor, dat grootere of kleinere troepen op den trek halt maken en een dag en
nacht blijven rusten. Zulks geschiedt zoowel in het voor- als in het najaar. In
Limburg werd dit geconstateerd o.a. bij Valkenburg, Houthem, Hulsberg, Schin op
Geulle, op vele plaatsen in de Peel, enz.
Bij het "Korhoen", hoofdzakelijk voorkomende in het Noorden en Noordwesten der
provincie, lezen wij o. a., hoe deze vogel in de laatste 40 jaren zich vanuit het
Oostelijke deel van Nederland naar het Westen heeft uitgebreid tot in Utrecht en
Noord-Holland, alsmede tot in het gebied van den Nederrijn.
Eén zeldzaam waargenomen vogel is het "Kleinst Waterhoen". Waarschijnlijk broedt het
in de Peel.
Ook de "Kwartelkoning" komt in Limburg voor: 't is een broedvogel zoowel in de weiden
langs de Maas als op 't hoog gelegen bouwland van Z.Limburg.
Bij deze verhandeling zijn een tweetal platen toegevoegd: een van de "Regenwulp", de
ander van het "Kleinst Waterhoen".
15 juli 1926 EIGENAARDIGE STERFTE ONDER DE DIEREN.
Men bericht aan de Tijd uit Peelland, dat in de Peel eigenaardige sterftegevallen
onder sommige diersoorten worden geconstateerd.
Zoo treft men, in de Peel wandelend, vele doode hazen aan; de cadavers vindt men in
slooten en tusschen het heidekruid. Ook wordt gewag gemaakt van de vele mollen, die
een ontijdigen en raadselachtigen dood sterven. Het is moeilijk na te gaan wat als
oorzaak van dit verschijnsel, moet worden aangemerkt. Sommigen achten het niet
buitengesloten dat het zeer natte voorjaar schuld eraan heeft, terwijl anderen aan
een besmetting door aan mond- en klauwzeer lijdend vee denken.
Wildziekte in de Peel.
Men schrijft uit Mill: Gedurende den laatsten tijd worden in de aangrenzende Peel
veel cadavers aangetroffen van hazen. Tengevolge eener ziekte schijnt er een sterfte
onder deze dieren te zijn. Ook worden er in de weilanden vele doode mollen gevonden.
Sommigen willen dit in verband brengen met het heerschenden mond- en klauwzeer.
30 juli 1926 De ontginning van de Peel.
Men schrijft ons uit Oost-Noord-Brabant:
Steeds verder vreet de ploeg in het ruige Peel-monster. Bunder na bunder woeste heide
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wordt herschapen in productief akker- en weiland en waar eerst de "kuluut" zijn
eentonig geluid boven moeras en heide tjuikte, jubelt thans de kwinkelende leeuwerik
uit het welig korengewas naar de blauwe lichten. De dorpen om den Peelzoom wedijveren
met elkaar in ontginningsenergie met het gevolg, dat geheel nieuwe gehuchten en
kleine dorpjes zijn verrezen waar eertijds slechts heide bloeide of rietstengels
pluimden. Een der dorpen, welke zich de laatste jaren steeds meer en meer Peelwaarts
uitbreidt is Boekel. Thans is aan deze gemeente weer vergunning aangevraagd voor den
bouw van een tiental boerderijen benevens eenige werkzaamheden, wordt wederom pl.m.
100 H.A. ontgonnen en dat de grond het ontginnen waard is, blijkt wel uit den rijken
oogst, welke dit jaar den Peelboeren op de nog slechts enkele jaren "oud" zijnde
akkers te wachten staat. Binnenkort wordt Boekel met een nieuwe aardbaan met Handel
verbonden, een voorbereiding op den toekomstigen harden weg, waarvoor reeds meermalen
Rijks- en Provinciesteun is aangevraagd. En, wanneer dan de Tramweg Mij. Den BoschHelmond besluiten kon de lijn aan te leggen over Boekel en Handel, zullen genoemde
plaatsen mede met de ingevoerde autobuslijnen uit haar isolement zijn opgeheven.
3 juni 1927 Helaas neemt het aantal van deze broedvogels zienderoogen af;
door de steeds voortschrijdende ontginning verdwijnen hun broedterreinen. Door het
graven van afwateringsgreppels verdween in 1921 het laatste toevluchtsoord, de Peel,
van den Goudpluvier.
"Kieviten, Grutto's en Tureluurs kunnen zich aanpassen aan onze hooi- en weilanden.
Aan die vogels behoeven we nooit gebrek te hebben. Maar met de Goudpluvieren en de
Wulpen is dat anders, die moeten de vrije, stille wildernis hebben en het is dan ook
om hunnentwil, dat we wat woeste gronden moeten uitsparen uit onze
ontginningsplannen, temeer daar ook in andere landen ontginningen het parool is."
12 januari 1928

'Kraanvogels in de Peel'

31 juli 1928 VREDEPEEL:TWISTPEEL.
Op het ingekomen schrijven van mr. dr. Frederix, voorzitter der arbitrage-commissie
inzake het geschil der Vredepeel, wordt besloten in geheime vergadering over te gaan.
Dhr. A. F. van Beurden, die de kwestie voor de gemeente Venray verdedigd heeft, komt
daarna ter zake om een uiteenzetting van de onderhavige kwestie èn van den gang van
zaken in het jongste geschil te geven.
Voordat deze Peelkenner het woord heeft gehad, opent zich voor de pers – publiek was
er niet – de deur, welke toegang geeft tot de straat, en ze mag buiten niets vernemen
van al datgene, wat in een wanhopig en eeuwenoud geschil, ontstaan in de zingende,
grijze vlakte der Peel, op de grens van enkele gemeenten, thans weer interessant
geworden is.
Men zegt, dat de kwestie vastgeloopen is in den drassigen bodem van zijpaden.
En het geschil blijft, na zooveel generaties overleefd te hebben, als een stevige
zuil bestaan om ook nog onze nazaten daarin te kunnen betrekken. Zij zullen
waarschijnlijk ook wel eens naar den rechter tijgen om er een zuivere situatie
trachten te scheppen, maar ook dàn nog is de Peelgrond verraderlijk en zompig en zal
het water in de vliezen niet klaar zijn...
3 oktober 1929 OVERTREDING VISSCHERIJWET. De Peel-vaart een publieke vaart?
De niet-verschenen W. en J. uit Helena-veen waren beschuldigd van overtreding der
visscherij-wet.
Zij waren n.l. door den onbezoldigd rijksveldwachter W. A. bekeurd wegens het
visschen met een snoekhengel in de Helena-vaart, zonder daartoe de vereischte
vergunning te hebben.
Dit proces-verbaal was gemaakt om een principieele beslissing uit te lokken of de
Helena-vaart een vrije, open vaart is dan wel particulier eigendom van de
maatschappij Helenaveen.
Nadat een ambtenaar van den Rijkswaterstaat had verklaard, dat de hier komenden
schepen voor Horst of Meyel een bepaald bedrag betaalden, dat aan de maatschappij
werd uitgekeerd, heeft een hoofdambtenaar van het departement van Waterstaat, afd.
visscherij-inspectie, rapport gedaan van zijn bevindingen in deze.
Nadat een ambtenaar van den Rijkswaterstaat had verklaard, dat de hier komende
schepen voor Horst of Meyel een bepaald bedrag betaalden, dat aan de maatschappij
werd uitgekeerd, heeft een hoofdambtenaar van het departement van Waterstaat, afd.
visscherij-inspectie, rapport gedaan van zijn bevindingen in deze.
Zijn verklaring was, dat de Peel eigendom is der maatschappij Helena-veen; alleen aan
de inwoners van Meyel en Horst is het onder bepaalde voorwaarden vergund deze vaart
te gebruiken. De Peelvaart is echter niet voor publiek verkeer te water, wel
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bevaarbaar en vlotbaar, maar niet voor het algemeen publiek verkeer. De Hooge Raad
stelt als criterium voor het visschen met een hengel een plaats, welke als publiek
verkeer te water is te achten. Het O. M., waargenomen door mr. Rieter, achtte
bewezen, dat de hier in geding zijnde vaart niet publiek domein was; de menschen die
daar visch ten, meenden dit misschien wel o.a. op grond van vroegere uitlatingen of
gebruiken, doch dit was ten onrechte. Wegens visschen op een verboden plaats eischte
het O.M. tegen ieder f1 of 1 dag hechtenis. Uitspraak 15 October.
22 december 1929 DIJK VAN DE "SOELOOP" DOORGEBROKEN.
De Deurnesche Peel loopt gevaar.
Aan de Noordzijde van het Deurnesche Kanaal nabij Griendtsveen is een dijk van de
"Soeloop" doorgebroken, waardoor gevaar bestaat, dat een gedeelte van de Deurnesche
Peel onderloopt. Maatregelen zijn getroffen om met behulp van zakken het gat te
stoppen. Ook het vorig jaar is de dijk op ongeveer dezelfde plek doorgebroken.
17 juli 1930 Het Peeldorp IJsselsteyn.
Wat men er ontmoet. Een spoorlijn?
-§- Een plaats zonder verleden doet eenigszins unheimisch aan; het is er eenigszins
Amerikaansch mee, Alles blinkt er en is hagelnieuw. Niets van een oudere cultuur te
vingen; geen pittoreske hoekjes te kunnen ontdekken; niet den ouden man, die er
geboren en getogen is, te kunnen hooren vertellen van vroeger, maar àlles wat men
hoort en ziet bekend en gloednieuw te moeten noemen, is geestdoodend.
IJsselsteijn mag dan al geen verleden hebben als een dorp, het maakt toch een
gunstigere indruk dan men van een gloednieuwe plaats wel verwachten zou. Dit komt
natuurlijk, omdat IJsselsteijn een geheel ander soort dorp is dan die, welke de
grondslag moeten vormen van een stad. IJsselsteijn is 'n dorp van boerderijen, van
boerderijen, die uren ver in den omtrek gelegerd zijn en waardoor het rustieke beeld
van de Peel niet geschonden is. Als men in het heuvelland van Limburg thuis is of men
heeft zijn wieg gehad in een ander deel der provincie, dan kan men zich moeilijk
voorstellen hoe wijd en hoe vlak de Peel hier is. 't Is alsof hier in den oertijd een
reusachtige stoomwals der aarde geraakt heeft en alles effen gemaakt heeft. geen
heuvel, die ergens het landschap doet golven, geen zandverstuiving, die hier aan de
grauwe kleur van de heide eenig relief tracht te geven. Niets van dat alles; de Peel
is breed en strak overal, en het is alleen de mensch geweest, die hier en daar een
variatie onder den hemelstolp plaatste; een dijk, die door de vennen en vliezen
loopt, een schaapshut, die zich tegen het licht van den gezichtseinder afteekent, of
een eenzamen den als een parapluie gelijk, die een oude scheper er geplant heeft om
zich eronder tegen de brandende zon in den zomer te kunnen beschermen.
Majestueus is zoo de Peel nog wel, ook al treft ge er in ruimen omtrek de boerderijen
aan met haar witte gevels; haar velden met rijken oogst. Wanneer ge de vlakte
betreedt dan komt in U op dat niet te defineeren gevoel van alleen te zijn, – alleen
met land en luchten, en dat is een geestelijke meditatie.
Nóg zweeft de sterke valk er door de luchten, speurend en spiedend, en de reisduif,
die deze vlakte passeert, blijkt maar al te vaak een gemakkelijke prooi te zijn voor
dezen roover. Gewoonlijk zit hij in een eenzamen den uit te rusten, maar meteen loert
hij met z'n scherp oog den omtrek af, en àls een makke vogel het probeert zijn domein
te kruisen, dan vindt deze niet zelden den dood onder zijn scherpe klauwen. Meestal
keert de roover naar het verheven punt terug om er z'n prooi te verslinden en houders
van postduiven, die hun dieren nimmer terug zagen, kunnen onder zulk een boom vaak
wondere vondsten doen. Vele ringetjes treft men eronder aan.
Alleen grootere vogels bevolken dan ook de Peel: de kalut, de roerdomp, maar wier
aantal steeds minder wordt, 'n eend en 'n reiger, die hier nog wel in de moerassen te
droomen staat. Het kleinere grut houdt er geen stand, daarvoor zorgen de roofvogels
wel. Waar echter, zooals hier overal boerderijen staan, daar heeft de huismusch het
gewaagd een "Heim" te zoeken.
Het konijn houdt zich in de Peel zeer weinig op, wèl de haas, omdat deze laatste niet
zoo vatbaar is voor de gevederde roovers: hij kan zich beter en vlugger uit de voeten
maken.
Bij een bezoek aan de Peel ontkomt de aandachtige opmerker er niet aan de fauna mir
nichts dir nichts te passeeren. Men leeft er als het ware mee en zooals de bewoner
van een groote stad U van z'n boven- of benedenbuur zal vertellen, zoo moet de
landbouwer uit de Peel u over de euveldaden van de roof- en andere vogels der vlakte
inlichten. Men spreekt daar niet veel over politiek en alleen als hun eigen belang er
mee gemoeid is, dan wordt hij spraakzamer.
En nu wil het, dat men buiten het dagelijksch gesprek over den stand der gewassen en
over het vee, thans nog over wat anders begint te praten. Dat is feitelijk 'n wensch,
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en deze wensch is: om een spoorlijn door de Peel te hebben. IJsselsteijn wordt met
den dag grooter; bijna 600 inwoners bevolken reeds dit stuk Peel; het dorp ligt ver
van de naaste spoorlijn af en het vervoer van producten van den grond, zoowel als de
aanvoer van meststoffen, kost veel geld. Men voelt zich daar te vèr afgesloten van
het groote verkeer.
Pessimisten hebben al gezegd, dat er nog geen denken aan is, dat er een spoorlijn
door de Peel gebouwd wordt met een station te IJsselsteijn. Maar men houdt goeden
moed en een der "urhebers" van het dorp, Jan Poels, zegt, dat hij trots de ongunstige
berichten het plan toch niet laat rusten...
En wij gelooven ook wel, dat de kans, dat nog eenmaal de "gloeiende wangen" door de
Peel zal dampen, zooals rector v. Montfort het dezer dagen zog zeide, nog niet zoo
heel klein is!
21 juni 1935 Het kleinste waterhoentje.
Op 12 Juni werd door den heer Van Riesen te Boijl op de weg een vogeltje gevonden,
dat men niet thuis kon brengen. Ook een determineerboekje gaf geen uitkomst.
Opgezonden aan het Natuurhistorisch Museum te Leeuwarden bleek het een moerasbewoner
te zijn, het zoogenaamde kleinste waterhoentje (Porzana pusilla intermedia,) dat
zelden hier te lande wordt opgemerkt. Van Oordt en Verwey zeggen in hun lijst hiervan
o.a.:
"Zeer waarschijnlijk ook tegenwoordig nog in enkele gevallen broedvogel in moerassige
streken. Hierop wijst de waarneming van 8 Juni 1914 van een mannetje in de Peel. De
soort wordt nog al eens, vooral in Augustus en September, waargenomen; dit kunnen dus
trekvogels zijn en behoeven geen broedvogels geweest te zijn. 3 Juli 1924 een
exemplaar te Amsterdam." Verder werden in 1851, 1855 en 1857 eieren in Noord-Brabant
verzameld.
Het kleinste waterhoentje behoort tot de familie rallen, alle met een bijzonder smal
lichaam, dat hun te pas komt als rietbewoners, waartoe ook behooren de meerkoet, het
waterhoentje, kwartelkoning (teapert, kreakhintsje) waterral, porceleinhoentje.
Alle rallen, ook de meerkoet en het waterhoentje, zijn deels of grootendeels
nachtvogels, die buiten de twee genoemde soorten bovendien een verborgen leven
leiden. De kwartelkoning, die door zijn krekelachtig krakend geluid nog het meest
wordt waargenomen, bewoont vooral de lage hooilanden (vgl. de naam kreakhintsje.) De
overige zijn alle moerasbewoners, dikwijls in bijna ontoegankelijke terreinen. Deze
omstandigheid, gevoegd bij hun nachtelijke levenswijze en de geringe grootte, maken
het verklaarbaar, dat ze uiterst moeilijk zijn waar te nemen en waarschijnlijk meer
voorkomen dan men denkt.
Het kleinste waterhoentje is niet grooter dan een spreeuw, doch weegt slechts de
helft van deze, n.l. 38 gram! (Door zijn smalle lichaamsbouw.) Overigens heeft het
geheel het voorkomen van het waterhoen: forsche pootjes dus, met lange teenen, om
over de drassige bodem en waterplanten te kunnen loopen. Ook de kleur doet aan zijn
groote neef denken: bovendeelen warm-bruin (met witte vlekjes) en onder leiblauw. Het
snaveltje is donkergroen, de pooten olijfgeel, oogen rood.
Het museum ontvangt steeds gaarne vogels, die toevallig in handne komen, vooral
natuurlijk die, waarvan men denkt dat het iets bijzonders kan zijn.
(Adres Ferd. Bolstraat 101, Huizum.)
G. BOSCH
13 juli 1935 […] Op de eenzaamste plekken van de Peel
en temidden van de dorre heidevelden van Drenthe – doch daar ook alleen! – leeft en
broedt nog de goudpluvier, de vogel met de goud-gekleurde veeren en goudgeel-gevlekte
eieren. Zij is, wat afstamming betreft, de aristocrate onder de vaderlandsche
vogelsoorten. Want in diezelfde Peel heeft men versteende goudpluvier-eieren
gevonden, die uit den ijstijd, nu vele tientallen eeuwen geleden, afkomstig zijn. Tot
op den dag van heden wist de goudpluvier, alle klimaatsveranderingen en bewogen
aardhervormingen ten spijt, zich hardnekkig in haar koninkrijk van heide, moeras en
zand te handhaven.
De goudpluvier is een kranig vliegster. Engelsche vogelkundigen geven haar met de
gierzwaluw een topsnelheid van wel 250 K.M. per uur. Dat beteekent onder de vogels
ten nasste bij een wereldrecord!
De kraanvogels zijn in dit opzicht kranen van vogels Hun reis van Lapland, nabij den
poolcirkel, naar de oevers en bronnen van den Nijl is als 't ware een vacantievluchtje. Bergketens van 4500 meter hoogte trekken zij spelenderwijze over. De wilde
ganzen mogen eveneens als verre afstand-vliegers met eere genoemd worden. [...]
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17 juli 1937 Natuurschoon in Limburg.
Men schrijft aan de "NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT” (lib.):
Reeds eerder hebben wij de aandacht gevestigd op de wijzigingen, welke het middenLimburgsche landschap ondergaat tengevolge van de vele ontginningen en
beeknormaliseeringen. In 't bijzonder wezen wij daarbij op de gevaren, die Leu- en
Zelsterbeek bedreigden, ja bedreigden, want de gevoerde actie van de Limburger
natuurvrienden heeft tot gevolg gehad, dat de mooiste stukken van deze beide beken —
bijna de geheele Zelsterbeek — behouden zullen blijven. Weliswaar is ons bij een
later bezoek gebleken, dat de schilderachtige plek, waar bij Nunhem de beide beekjes
samenvloeien, onder handen is genomen, waardoor het punt zeer prozaïsch is geworden,
maar verder stroomen de heldere beekjes nog door haar diepe dalen in het gebied der
Maasterrassen, een landschap van onvergelijkelijke schoonheid en met een rijke flora
en fauna. Nog dezer dagen zijn talrijke Limburgsche onderwijzers van de nieuwe
beweging voor heemkennis er wezen kijken.
Thans is de oprichting van de stichting "Binnenkolonisatie in Limburg" een feit
geworden. Een zeer belangrijk feit, voor de sociaal-economische verheffing van deze
provincie, van groote beteekenis. In het bijzonder staat de oprichting in verband met
de bekende Peelplannen, nader uitgewerkt in samenwerking met den Limburgschen
streekplannendienst. De bedoeling is jonge boeren aan bedrijfjes te helpen; het
ontginningswerk zal worden uitgevoerd door werkloozen.
Uit de min of meer uitvoerige persberichten over de oprichting van deze Stichting mag
men opmaken, dat eerlang zal worden begonnen met de uitvoering van de plannen. Omdat
deze uitvoering onvermijdelijk met verlies van natuur- en landschapsschoonheid
gepaard zal gaan, mag eenig commentaar niet overbodig heeten.
Wie, zooals wij het bedoelde gebied enkele malen doorkruiste, zal hebben gemerkt, dat
er reeds heel veel van het fraaiste natuurschoon verloren is gegaan. Groote
uitgestrektheden hebben — van het standpunt der landschaps-bescherming bezien — hare
bekoring verloren. Echt een cultuurland, dat Löns en andere gevoelige natuurvrienden,
'n cultuursteppe noemden: een groote lappendeken van rechtlijnige bouw- en
weideperceelen, doorsneden met rechte wegen en rechte (genormaliseerde) beken en
vaarten.
De betrokken boeren vinden zulks natuurlijk heelemaal geen steppe, hoe meer bouwland,
en hoe meer groenland hoe liever zij het zien. Toch gaan ze zelf bij hun plaatsjes
boomen, struikgewas en bloemen planten, omdat zij de andere natuur niet willen
missen. Aan de andere zijde van de Maas, bijv. in het stroomgebied van de Roer, is
men in dit opzicht minder prozaïsch geweest: daar vindt men nog allerlei resten van
het oorspronkelijke natuurschoon, boomen, boomgroepjes, heideveldjes, begroeide
wallen etc. bewaard gebleven. De bodem leent er zich ook meer voor, hij is daar veel
meer geaccidenteerd, maar ook een meer of meer vlakke bodem behoeft dit
landschapsschoon, dat zoo treffend een cultuurlandschap mooi maakt, niet te missen.
Nu gaat het op de Peel aan, een der merkwaardigste heidevenen van ons vaderland. Veel
is er reeds verloren gegaan, maar er is toch nog altijd een merkwaardig stuk
overgebleven. Langs het geheele Peelgebied in Limburg komen fraaie natuurgebieden
voor, vooral ook langs het Zuidelijk deel. Waar ook begonnen zal worden, overal zal
men op dergelijke natuurgebieden, groot en klein, stooten, en deze zullen verdwijnen,
en daarmede tevens een bijzondere flora en fauna. Men vindt hier de laatste
wijkplaatsen van het waterwild, van steltloopers en moerasvogels uit de provincie
Limburg, waarvoor "Vogelbescherming" zich zelfs offers voor bewaking getroost. Men
mag zeggen, dat in de peripherie van het eigenlijke Peellandschap nog veel
natuurschoon voorkomt, dat van groote wetenschappelijke waarde is, zoowel geologisch
als biologisch.
Op de hoogere gedeelten, de zandstuivingen en heiden van het hooge Maasterras vindt
men ook nog de overblijfselen van prae-historische nederzettingen. Meester Meerten,
hoofd der school te Nunhem, heeft er reeds een aardige verzameling van. De Peel zelf
kent, — of kende tot voor kort — nog altijd de goudplevier, een in ons land haast
geheel verdwenen vogelsoort onder haar bewoners.
Voorts zal ook het streekplanwerk in Zuid-Limburg in frisschen gang komen. Verheugend
was nu de mededeeling van den Commissaris der Koningin, op een de vorige week
gehouden bijeenkomst gedaan, dat men de hulp zal inroepen van landschapskundigen,
teneinde het natuur- en landschapsschoon te sparen. Wij zijn ervan overtuigd, dat ook
voor midden-Limburg een gelijke medewerking zal worden ingeroepen.
Is de opbouw van het nieuwe landschap een zaak van groot belang, niet minder
belangrijk is evenwel het behoud van de waarlijk essentieele elementen in het oude
landschapsschoon, en dat van wetenschappelijk waardevolle bodemvormen, planten- en
dierenvormen en prae-historica. Wij vertrouwen, dat men voor het behoud van deze
cultuurbelangen de kenners van de Limburgsche natuur en oude cultuur zal raadplegen,
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dat de bevoegde instanties voor advies inzake natuurbeschermingszaken zullen worden
ingeschakeld. In Limburg, dat zoo arm is aan natuurreservaten, staat veel op spel.
Mogen de vooraanstaande leiders bij het ontginningswerk en streekplanwerk tot een
krachtige bewustwording daarvan bijdragen. Het is nog niet te laat!
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zie ook Lambert Mertens, onderwijzer op Heibloem en hoofd der school te Nunhem
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1 augustus 1939 DE GOUDPLEVIER (WILSTER.)
[…] Doch ook ten onzent broedt een soort goudplevier en wel de Zuidelijke of MiddenEuropeesche. De belangrijkste broedplaats is de Peel in Noord-Brabant, uitgestrekte
heidevelden met vele vennetjes. Zij terrein krimpt echter snel in en het is de vraag
of deze vogel, die evenals zijn Noordelijke verwant uitgestrekte vlakten verlangt,
zich zal kunnen handhaven. Vooral na de geweldige heidebrand, die dit voorjaar de
Peel geteisterd heeft. […]
G. BOSCH
zie ook Verzameling van artikelen over Peelbranden
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5 december 1940 Deel van de Peel gered van ontginning.
DE SCHATTEN VAN DE "KLOTTERPEEL".
Een Mekka voor ornitholoog, botanicus en toerist.
Dezer dagen is een gedeelte van de Klotterpeel onder Bakel in Noord-Brabant
toegewezen aan den staat, om als natuurreservaat behouden te blijven. Dit jongste
Nederlandsche natuurresrevaat, 24 H.A. groot, wordt van een ontginning gespaard.
Hiermede is een daad van groot belang verricht. Want wel is waar is de Peel in NoordBrabant een gedeelte van ons land, dat maar weinige Nederlanders kennen, maar het is
een der mooiste gedeelten, niet alleen uit het oogpunt van landschapsschoon, maar ook
als broedplaats voor elders in ons land zeer zeldzame vogels en groeiplaats voor vele
planten, die in de flora met het bekende zz worden aangeduid. En het gedeelte onder
Bakel, dat nu gespaard zal blijven, is wel een der mooiste stukken van het
reusachtige Peelgebied.
Nog maar eenige decennia geleden was de Peel een woest en onbegaanbaar land van
vochtige venen. Maar de ontginning van de streek is, vooral na 1923, met kracht
aangevat, en waar eens het donkere veenwater stroomde, wordt nu rogge verbouwd. Hoe
zeer zulk een intensieve vergrooting van ons cultuurgrondareaal, zeker in dezen tijd,
ook valt toe te juichen, toch betreurden de kenners van dit woeste landschap met zijn
ruige, verheven schoonheid vaak dezen gang van zaken. En des te grooter is dan ook de
vreugde, dat deze 24 ha behouden konden blijven. Het betreft hier een der meest ruige
en woeste deelen van het gebied, dat na ontginning toch vrijwel geen goeden
cultuurgrond zou opleveren.
En juist deze hooge grondwaterstand heeft de Klotterpeel gemaakt tot zulk 'n heerlijk
gebied voor ornitholoog en botanicus. In de Klotterpeel heeft men een der weinige
broedgebieden in ons land van de Pijlstaarteend. Deze eend, die in Noord-Europa en
Noord-Azië, maar ook in Zuid-Spanje broedt, is in ons land als broedvogel alleen
bekend bij Nederweert en Venray en bij Zaandam. Maar daar broedt zij de laatste jaren
niet meer. In de Klotterpeel werd nog in de lente van 1938 een voltallig legsel
ontdekt van deze mooie eend met haar bruinen kop, witte nek en onderzijde en sterk
verlengde middelste staartpennen.
Domein van goudpluvier.
En dan is de Peel, en vooral de Klotterpeel, het domein van de goudpluvier! Deze
kleine pluvier, die opvalt door haar witten oksel, is een zeer zeldzame broedvogel
voor ons land, maar in het nieuwe natuurreservaat broedt zij.
Ook de Steltkluut, die wonderlijke vogel met zijn fantastisch lange pooten, die
eigenlijk in Zuid-Azië, in Afrika en Zuid-Europa broedt, maar die sinds 1931 meedere
malen in ons land haar jongen grootbracht, hoewel nog altijd in zeer gering aantal.
Ten slotte komen hier ook nog vele vogels voor, die wel is waar niet zoo zeldzaam
zijn, maar waarmee iedere vogelvriend toch steeds weer graag een ontmoeting heeft.
Wij bedoelen buizerd en kiekendief, boschuil en velduil, nachtzwaluw en zwarte stern,
al die vogels van de stille, afgelegen venen en vochtige heidevelden, die men hier
zoo talrijk kan aantreffen. Voor de ornithologen beteekent dit nieuwe natuurreservaat
werkelijk een zeer groote aanwinst.
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Wat is on jonste natuurmonument voor de botanici waard? De Peel is zulk een afgelegen
en vergeten landje, dat er tot heden nog maar betrekkelijk weinig is
geïnventariseerd, maar wat er van bekend is, zal toch wel voldoende zijn om de
belangstelling van iederen plantenliefhebber gaande te maken. Van de zoo zeldzame en
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wondermooie orchideeën kan men hier allereerst de Gevlekte Orchis in vrij groot
aantal aantreffen. Maar ook Handekenskruid en Vleeschkleurige Orchis, de slanke
Moeraswespenorchis en de zeldzame Herfstschroeforchis zijn hier te vinden.
En van de andere planten moge de aandacht worden gevestigd op de Langbladige
Zonnedauw en ook Geel Sipelgras, een der aardigste lelie-achtigen, is er te vinden.
Rondom de echte Peelplasjes heeft men ten slotte alle kans Lobelia en Oeverkruid en
al die veenplanten als Wateraardbeid, Blaasjeskruid en Waterviolier te vinden.
Voor den toerist is de Klotterpeel een ruig land, van aparte, woeste schoonheid. Een
land van veenplassen en vochtige heidevelden, van jeneverbesformaties en heuveltjes.
Dat dit gebied bestemd is voor natuurreservaat is een zeer verheugende mededeeling.
En het is slechts te hopen, dat in de toekomst velen zullen kunnen genieten van deze
wel zeer afgelegen, maar buitengemeen mooie en interessante streek.
A. C. W. v. d. V.
Luchtfoto uit 1944 van de ontginningen bij de Belgenhoek
7 april 1952 Konijnen en otters teisteren vriendelijk Peeldorp
HELENAVEEN, 6 April — (Limb. Pers) — Ten einde paal en perk te stellen aan de schade,
welke konijnen aanrichtten in de tuinderijen te Helenaveen — de ontginning, welke in
de Peel op de grens van Noord-Limburg en Brabant is gelegen —, kreeg de jachtopziener
in dit gebied een premie voor elk konijnenstaartje, dat hij zou inleveren. Hij heeft
zich de laatste maanden wakker geweerd en ontving reeds 500 gulden premie voor de
talrijke buitgemaakte konijnenstaartjes.
In hetzelfde Helenaveen werden in speciaal daarvoor aangelegde vijvers karpers
uitgezet, terwijl in de kanalen van deze Peelontginning veel pootvis werd gebracht.
Behalve de vissers hebben echter ook de otters hiervan lucht gekregen. Er zijn zoveel
otters in de omgeving opgedoken, dat zij een plaag gaan vormen. Bijna elke dag vindt
men koppen en staarten van door otters verslonden karpers en andere vis. Onlangs
werden de overblijfselen van een snoek gevonden, welke een meter lang moet zijn
geweest. Er is een vraatzuchtige otter gesignaleerd, waarvan de lengte van kop tot
staart op anderhalve meter wordt geschat.
28 april 1961 Heydtse Peel
Een van deze terreinen is de Heydtse Peel die ook op het verlanglijstje van Defensie
staat. In voor- en najaar is deze hoek van de Peel, een drassige heide van 225 ha,
een pleisterplaats voor de kraanvogels op doortrek. Het zou in de zomer ook een
pleisterplaats voor mensen kunnen worden, maar dit terrein is jaren geleden opgenomen
in het grote ruilverkavelingsplan Lollebeek.
Inmiddels heeft de minister van Landbouw echter duidelijk te verstaan gegeven, dat de
regering bepaald op het standpunt staat, dat verdere ontginning van woeste gronden
zoveel mogelijk dient te worden voorkomen.
De natuurbeschermers citeren deze woorden als argument voor het behoud van dit en nog
een aantal andere bedreigde heidevelden.
8 december 1965 Van de bijzondere waarnemingen in het vorige jaar
vermeldt Taapken o.m.: een slangenarend in de Ospelse Peel;
13 februari 2014 Kerkkuilen Evertsoord
In Evertsoord ligt de Kerkkuilenweg. Deze weg loopt door het gebied waar vroeger in
Evertsoord de zogenaamde kerkenkuilen lagen. Peelkenner Theo Janssen uit Sevenum
vertelt hierover: "Deze kerkenkuilen waren veenputten. De opbrengst van de turf die
daaruit gewonnen werd kwam ten goede aan de kerk. Deze kerkkuilen worden vaak
boerenkuilen genoemd, omdat de kuilen door boeren gegraven werden. De Kerkkuilenweg
ligt waar vroeger de weg van de kerk naar het grootste boerenturfcomplex van
Nederland liep."
Een boerenput is een overblijfsel van de kleinschalige turfwinning uit vroegere
tijden. De kuilen komen vooral voor aan de randen van hoogveengebieden.
De Mariapeel bij Evertsoord is één van deze gebieden waar vroeger veel veen werd
afgegraven. Theo: "Boeren groeven deze kuilen voornamelijk om te voorzien in hun
eigen stookbehoeften. Door de slechte afwatering in de Peel, moesten ze de turf
steken in zogenaamde eendagsputten. Als de boeren dan de volgende dag terugkwamen,
stonden de putten alweer vol met water." Dit werd opgelost door telkens nieuwe putten
te graven. Op deze manier ontstonden verschillende complexen met boerenkuilen en veen
wegen, ook wel Peelbanen genoemd, om de turf met karren af te voeren. In de Mariapeel
en ook in de Groote Peel zijn nog veel van deze complexen te bekijken.
Samen met de Deurnsche Peel vormt de Mariapeel een groot veengebied te midden van een
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agrarisch gebied. Vroeger moest dit gebied minstens 30.000 hectare groot zijn
geweest. Er werd turf gewonnen door het hoogveen af te steken. Van ongeveer 1400 tot
1850 werd in de Mariapeel turf op kleinschalige wijze gewonnen. "Wat zo bijzonder is
aan de Mariapeel, is dat de boerenkuilen die daar liggen een miniatuur zijn van het
hoogveen zoals dat vroeger was. Een tocht langs de boerenkuilen is dan ook echt een
tocht terug in de tijd", vertelt Theo.
Goud van de Peel
In 1853 begonnen de gebroeders Jan en Nicolaas van der Griendt met het op industriële
schaal afgraven van veen in het gebied wat nu gemeente Horst aan de Maas is. Op een
meer planmatige en grootschalige manier werd het veen afgegraven in kanalen en als
turf, het 'goud van de Peel', verkocht. De turf werd als brandstof voor de industrie
gebruikt. Het gebied waar Evertsoord nu ligt, is ontgonnen van veengebied tot
landbouwgebied. Dit gebeurde in de tijd van burgemeester Willem Everts van Sevenum,
naar wie Evertsoord genoemd werd.
In tegenstelling tot sommige boerenkuilen in de Mariapeel, bestaan de kerkenkuilen in
Evertsoord door de grootschalige ontginning niet meer. Tegenwoordig worden op de
Evertoordse grond allerlei landbouwproducten verbouwd en herinnert alleen de
straatnaam nog aan de kerkenkuilen die vroeger het landschap sierden.

“Hier zweefde Levenwekker over,
En zette ze in ‘t gebloemd gewaad
Te pronk, gelijk we haar aanschouwen,
O groote schoonheid der landouwen!“
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31 oktober 1991 Vogelsoorten in Peel verdwenen
MAASTRICHT - Uit tellingen van de provincie blijkt dat het noordelijk Peelgebied 116
verschillende soorten broedvogels telt. Met name de populaties van de grutto,
patrijs, ortolaan, boomleeuwerik, grasmus en wielewaal in dit gebied blijken
omvangrijk. Sommige soorten zijn echter zo goed als verdwenen onder andere watersnip,
grauwe gors, paapje en zomertaling. De roofvogelstand met havikken, buizerds en
torenvalken wordt goed genoemd. Het noordelijk Peelgebied is 35.000 hectare groot. In
het kader van de avifauna-kartering Limburg, bedoeld om een goed beeld te krijgen van
de belangrijkste ornithologisch gezien waardevolle gebieden, is het noordelijk
Peelgebied het eerst geïnventariseerd.
31 oktober 1991 Proefprojecten waterhuishouding
MAASTRICHT - In het kader van het Waterhuishoudingsplan heeft de provincie een
selectie gemaakt van natuurterreinen, die prioriteit krijgen bij het nemen van
herstelmaatregelen. Het rijk heeft hiervoor ook subsidie toegezegd. Het betreft
projecten in de Mariapeel/Deurnesepeel, Zwartwater/Ravenvennen (bij Venlo) en diverse
peelrestantanten in Midden-Limburg. De kosten hiervan bedragen ruim een half miljoen
gulden. Rijk en provincie delen de kosten.
31 december 1999 Natura 2000
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het Natura 2000
netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn. De oppervlakte van het netwerk is meer dan 850.000 km² en beslaat
circa 18% van het grondgebied van de lidstaten.
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn
De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin
aangegeven wordt welke soorten en welke typen natuurgebieden (als leefgebieden voor
soorten, habitats) beschermd moeten worden door de lidstaten.
De Vogelrichtlijn, bevat een lijst van 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten en
belangrijke overwinteringsgebieden van trekvogels. In de Habitatrichtlijn staat de
bescherming van natuurlijke en half-natuurlijke habitats centraal.
Habitats Natura 2000 Deurnsche Peel en Mariapeel:
◾prioritaire habitattype Actief hoogveen (*H7110-A)
◾habitattype Herstellend hoogveen (H7120)
◾Droge heide (H4030)
Vogelsoorten Natura 2000 Deurnsche Peel en Mariapeel:
◾Toendrarietgans (Anser fabalis ssp. rossicus) (A039)
◾Kolgans (Anser albifrons) (A041)
◾Kraanvogel (Grus grus) (A127)
◾Dodaars (Tachybaptus ruficollis) (A004)
◾Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) (A224)
◾Blauwborst (Luscinia svecica) (A272)
◾Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) (A276).
31 december 1999 Van turfsteken naar landbouw en veehouderij
De Helenavaart is het decor voor een aantal monumentale boerderijen, de zogenaamde
koningshoeven. Tussen 1908 en 1920 werden langs de Helenavaart negen grote hoeves
gebouwd. De boerderijen werden aangelegd door de Maatschappij Helenaveen. De
Maatschappij was oorspronkelijk opgericht tot ontginning en vervening van de Peel.
Echter, na 1900 raakte het turfsteken op de achtergrond en brak er een nieuw tijdperk
aan. In plaats van de vervening werd nu de landbouw het voornaamste bestaansmiddel
van Helenaveen.
Boerderijen met Koninklijke namen
De Hoeves kwamen tot stand met steun van het in 1889 opgerichte Koning Willem IIIfonds, dat tot doel had, hulp te bieden aan Nederlanders in moeilijkheden. De hoeven
werden gebouwd in Noord Nederlandse stijl om aantrekkingskracht uit te oefenen op
melkveeboeren die zeer succesvol waren in Noord Nederland. Naar aanleiding van de
Koninklijke steun kregen de hoeves Koninklijke namen.
Hoeve Willem III, hoeve Wilhelmina en de Emmahoeve zijn rijksmonumenten. De
Hendrikhoeve, de Koningshoeve en de Nassauhoeve zijn inmiddels verdwenen.
Nieuwe bestemmingen
In de Hoeve Willem III is een ambachtelijke ijsmakerij gevestigd. De melk voor in het
ijs kwam van de Julianahoeve, een toenmalig melkveebedrijf. Aanvankelijk werd er
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alleen ijs geproduceerd voor verkoop aan derden, maar sinds 2002 kunnen ook
recreanten en dagjesmensen op het terras van de Hoeve Willem III een ambachtelijk
ijsje nuttigen. De Oranjehoeve is sinds enkele jaren een bed & breakfast. In de
Wilhelminahoeve is een interierbureau met showroom gevestigd.
Juweeltjes in het landschap
De Koningshoeven zijn op regelmatige afstand van elkaar gebouwd. Ze markeren door hun
ligging elk aan de kop van een drietand, het vaartensysteem dat ontstond in de tijd
van het in cultuur brengen en bewerken van de verveende gronden. Tevens zijn de
monumentale hoeves juweeltjes in het landschap en zorgen ze voor een mooie beleving
van de omringende open ruimte.
31 december 2002
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Ontwikkelingen en herstel van hoogveensystemen

31 oktober 2005 Natschaderegeling Deurnsche Peel
In oktober 2005 is het Landinrichtingsplan Herinrichting Peelvenen, onderdeel
Deurnsche Peel - Mariapeel, vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincies
Limburg en Noord-Brabant. De in het plan opgenomen maatregelen worden nu verder
uitgevoerd in modules. Deze uitvoeringsplannen worden door de Bestuurscommissie
Peelvenen vastgesteld.
In het Landinrichtingsplan is een Natschaderegeling opgenomen. Volgens deze regeling
fungeert waterschap Aa en Maas als schadeloket. Dit betekent dat u bij het waterschap
terecht kunt voor schade die is ontstaan als gevolg van het Landinrichtingsplan of de
uitvoeringsmodules. Het waterschap behandelt de verzoeken om schadevergoeding.
Behandeling schadeverzoeken
Een verzoek om schadevergoeding zal worden behandeld op de wijze zoals is vastgelegd
in de Verordening schadevergoeding waterschap Aa en Maas. Dit betekent onder meer dat
het bestuur van het waterschap een commissie kan inschakelen die adviseert over de
afhandeling van het verzoek om schadevergoeding.
Vervolgens neemt of het waterschap, of de Bestuurscommissie of de provincie een
beslissing op het verzoek. Dit is afhankelijk van het besluit dat de schade heeft
veroorzaakt. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open.
Het indienen van een verzoek
Een verzoek tot vergoeding van schade kunt u schriftelijk indienen bij waterschap Aa
en Maas. De voorwaarden waaraan een verzoek dient te voldoen staan omschreven in de
Verordening schadevergoeding waterschap Aa en Maas. Het verzoek kunt u sturen naar:
Waterschap Aa en Maas t.n.v. Cluster Juridische Zaken Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Lore van Breugel van het
Cluster Juridische Zaken van het waterschap via T. 073 615 6642.
31 december 2009 Op deze pagina leest u informatie over het Integraal
dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) van Helenaveen. Het IDOP Helenaveen is inmiddels
helemaal afgerond.
Wat is een IDOP?
De leefbaarheid van het platteland en daarmee ook de kleine kernen gaat de laatste
jaren sterk achteruit. Geschikte woningen voor jongeren en ouderen voldoen niet aan
de vraag. De persoonlijke gebondenheid van de inwoners met de kern wordt minder en
het voorzieningenniveau daalt. Dit is de reden dat de leefbaarheid van het platteland
en dan in het bijzonder van de kleine kernen hoog op de bestuurlijke agenda staat.
Een IDOP is een uitvoeringsgericht programma, dat zo'n 10 jaar vooruit kijkt. En
antwoord geeft op de vraag hoe de inwoners het leven in hun dorp beoordelen. Maar ook
vindt dat hun dorp zich zou moeten ontwikkelen op het gebied van leven, wonen en
werken. Er is ook in opgenomen hoe de leefbaarheid verbeterd zou kunnen/moeten
worden.
Wat staat er in het IDOP Helenaveen?
Leefbaarheid is een moeilijk meetbaar begrip. In samenspraak met de bewoners van
Helenaveen is tot de volgende definitie gekomen:
Helenaveen wil een leefbaar plattelandsdorp blijven. Een leefbaar plattelandsdorp is
een dorp waar sprake is van een, zoveel als mogelijk, evenwichtige demografische
opbouw. Alle generaties moeten in het dorp met elkaar naar behoefte hun activiteiten
kunnen blijven ontplooien. Dit gebeurt door goed kunnen wonen, kunnen werken, elkaar
kunnen ontmoeten en gebruik kunnen maken van basisvoorzieningen. Maar ook zaken als
de kwaliteit van de openbare ruimte, van natuur en landschap in de omgeving en
verkeersveiligheid zijn belangrijk.
Wat waren de hoofddoelstellingen van het IDOP?
De hoofddoelen voor de leefbaarheid van Helenaveen zijn/waren als volgt:.
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1. Realiseren van een sterker centrum als ontmoetingsplek.
2. Verbeteren van het leefklimaat voor een evenwichtige bevolkingsopbouw.
3. Duurzaam behoud van de werkgelegenheid.
Wat is er gerealiseerd?
Realisatie zorgcoöperatie
Na het afronden van dit project kunnen we zeggen dat de betrokken partijen dit
project succesvol hebben volbracht. De vorming van de coöperatie heeft er toe geleid
dat er meer samenhang is tussen de verschillende functies. Waardoor zij sterker zijn
komen te staan en het voorzieningenniveau wat betreft zorg en welzijn binnen
Helenaveen verbeterd is. Dankzij de bouw van het huiskamerpaviljoen is er bovendien
voldoende fysieke ruimte gekomen om dit alles te faciliteren.
Herstel historische laanstructuur Aardbeiweg-Douglasweg
Alle onderdelen van dit project zijn zover mogelijk voltooid. De gemeente heeft
intensief samengewerkt met bewoners om de laanstructuren van de Aardbeistraat,
Douglasweg en de Hovenierstraat te verbeteren. En de toeristisch -recreatieve waarde
van het gebied op te waarderen. Met het herstel van en onderhoud aan de begroeiing en
het plaatsen van het bord is de ontstaansgeschiedenis van Helenaveen zichtbaarder
geworden. Hiermee zijn de eerste stappen gezet in het behoud en versterking van de
waardevolle historische laanstructuren in Helenaveen. En is een aanzienlijke bijdrage
geleverd aan de versterking van het cultuurhistorische landschap rondom Helenaveen.
Bewoners worden nu gestimuleerd en gefaciliteerd om de overige laanstructuren op
andere plekken te herstellen, zodat Helenaveen haar unieke dorpsgezicht behoudt.
Conclusie is dat dit project met succes is afgesloten.
Verplaatsing transportbedrijven
Vanuit het IDOP was het de bedoeling om twee transportbedrijven die nu in Helenaveen
gevestigd zijn te verplaatsen naar een andere locatie. Duidelijk is nu dat een van de
twee bedrijven níet gaat verplaatsen. Voor de verplaatsing van het andere bedrijf is
nu een bestemmingsplanwijziging in voorbereiding. Als die klaar is wordt de
verplaatsing in gang gezet.
Herinrichting Oude Peelstraat en aanliggende pleinen
De herinrichting van de Oude Peelstraat is met succes afgerond. Alle voorgenomen
activiteiten zijn ondernomen om de kwaliteit te verbeteren. Dit alles heeft een
positieve uitwerking op de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de Oude
Peelstraat en de aanliggende pleinen. Het centrum van Helenaveen heeft hierdoor een
betere uitstraling gekregen, de bezoekerscapaciteit is verhoogd en de
verkeersveiligheid is verbeterd.
Verplaatsing tennisvelden
De tennisvelden zijn inmiddels verplaatst en in gebruik genomen op de nieuwe locatie.
De verkeersveiligheid rondom de tennis- en voetbalvelden is tegelijkertijd verbeterd.
Al met al zijn de sportverenigingen wat hun voorzieningen betreft er op vooruit
gegaan. Dit project is dan ook met succes afgerond. Het vervolgtraject, het
ontwikkelen van een bouwlocatie op de plek waar voorheen de tennisvelden lagen, kan
nu gestart worden.
Zijn de hoofddoelstellingen gehaald?
Door de uitgevoerde projecten binnen het IDOP Helenaveen zijn de afgelopen jaren
ontwikkelingen in gang gezet die op de lange termijn Helenaveen leefbaar moeten
houden. Bij de realisatie van de projecten heeft de gemeente actief samengewerkt met
bewoners, bedrijven, verenigingen, vrijwilligers en andere partijen. Hun inzet was
dan ook onmisbaar bij het volbrengen van deze IDOP projecten. Zo hebben zij
gezamenlijk een impuls gegeven aan de ontwikkelingen en Helenaveen voorbereid op haar
toekomst.
De gemeente Deurne is van mening IDOP een positief effect heeft gehad op de
leefbaarheid in Helenaveen. Dus ja, de hoofddoelstellingen van het IDOP Helenaveen
zijn volgens ons behaald.
Meer informatie?
Hebt u na het lezen van deze informatie vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact
op met het Klantcontactcentrum op telefoonnummer: (0493) 387711 of via e-mail:
info@deurne.nl (onder vermelding van IDOP Helenaveen).
Het IDOP Helenaveen wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van de
Provincie Noord-Brabant.
15 november 2010 GGOR inrichtingsvisie Deurnsche Peel
Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 5 oktober 2010 de ontwerp
GGOR inrichtingsvisie voor het gebied Deurnsche Peel vastgesteld. GGOR staat voor
Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime.
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Informatiebijeenkomst
Er is op dinsdag 7 december 2010 een informatiebijeenkomst.
Dan lichten we het ontwerp GGOR inrichtingsvisie nader toe. Deze bijeenkomst vindt
plaats in Dorpscentrum “de Gouden Helm”, Oude Peelstraat 3 te Helenaveen en duurt van
20.00 tot 22.00 uur.
Aanleiding
Vanwege de bijzondere natuurwaarden zijn de Peelgebieden inclusief de Deurnsche Peel
aangewezen als Natura 2000-gebieden. Zij maken onderdeel uit van een Europees netwerk
van natuurgebieden. Dienst Landelijk Gebied stelt in opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) hiervoor het beheerplan Natura 2000
Peelvenen op. Daarnaast is de Deurnsche Peel door de provincie Noord-Brabant
aangewezen als Natte Natuurparel met een hoge prioriteit voor herstel van de
hydrologische randvoorwaarden ten behoeve van de gewenste natuurdoelen.
In 2004 is het Landinrichtingsplan ‘Het onverenigbare verenigd’ vastgesteld. Dit plan
is één van de plannen waarop EL&I zich baseert bij het vaststellen van het beheerplan
Natura 2000 Peelvenen. Het Landinrichtingsplan blijkt hiervoor echter op onderdelen
onvoldoende.
Daarom is het waterschap door de provincie gevraagd in aanvulling op het
Landinrichtingsplan een GGOR inrichtingsvisie op te stellen.
Uw mening wordt op prijs gesteld
Het waterschap werkt samen met de partners in de streek aan een duurzaam watersysteem
in en om de Deurnsche Peel en daarom wordt uw mening en/of uw ideeën op prijsgesteld.
De GGOR inrichtingsvisie ligt van 26 november 2010 tot en met 7 januari 2011 ter
inzage op het waterschapshuis aan de Pettelaarpark 70 te ’s-Hertogenbosch.
Het ligt ook ter inzage bij het districtskantoor Boven Aa aan de Piet Mondriaanstraat
11 te Deurne. Tevens vindt u de GGOR inrichtingsvisie op www.aaenmaas.nl. Uw
schriftelijke reactie kunt u gedurende de inzagetermijn sturen naar waterschap Aa en
Maas, t.a.v. de heer A. Vrielink, Pettelaarpark 70 te ’s-Hertogenbosch.
Voor een mondelinge reactie kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen
met de heer A. Vrielink, telefoonnummer 073-6158230.
’s-Hertogenbosch, 15 november 2010
28 september 2011 Ontheffing project ‘Uitvoeringsplan Koningshoeven cultuur’
Ontheffing afgegeven aan Dienst Landelijk Gebied en betreft het inrichten van een
watersysteem zodat in de toekomst hogere waterstanden gerealiseerd kunnen worden in
de aan het plangebied grenzende bestaande en nieuwe natuur.
Aanvraagnummer: FF/75C/2011/0209
Soort aanvraag: ruimtelijke ingrepen
Locatie: Gemeente Deurne
Datum besluit: 13 september 2011
Status besluit: toegekend
Periode ontheffing: 13 september 2011 tot en met 31 december 2012
Beschrijving aanvraag: Het project omvat met name sloop-, graaf- en algemene
grondwerkzaamheden. De aanvraag voor een ontheffing is gedaan voor de waterspitsmuis
en de poelkikker.
31 december 2011 Kerngegevens
Locatie
Op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg, binnen de grenzen van de
gemeenten Deurne, Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas. Het projectgebied is
circa 6.600 hectare groot.
Uitvoeringsduur
LIFE+: medio 2012 tot en met medio 2016.
Projectdoel
Behoud van de hoogveenrestanten en het gebied weer ontwikkelen tot een functionerend
hoogveenlandschap.
Kosten LIFE+
Circa € 6,5 miljoen.
Financiers LIFE+
Provincies Noord-Brabant en Limburg en Maas én Europese Unie (LIFE+, POP).
Belanghebbende partijen zoals gemeenten, waterschappen, staatsbosbeheer en
particulieren zorgen voor medefinanciering.
Aard werkzaamheden Dienst Landelijk Gebied
Project- en procesmanagement, grondverwerving, planvorming en inrichting, advisering
van de bestuurscommissie.
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DLG werkt samen met
Bestuurscommissie Peelvenen en uitvoeringscommissie Middengebied, Peelnetwerk,
waterschappen Aa en Maas en Peel & Maasvallei, Staatsbosbeheer, provincies Limburg en
Noord-Brabant, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en Limburgse Land- en
Tuinbouwbond (LLTB), gemeenten Deurne, Asten, Horst aan de Maas, Venray, Peel en
Maas, Werkgroep Behoud van de Peel en Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
(IVN), Top Brabant, reconstructiecommissies Horst aan de Maas-Sevenum, Helden en
Venray/Meerlo-Wanssum, bewoners van het gebied.
30 juli 2012 Europese subsidie voor herstel hoogveen van Deurnsche en Mariapeel
Mede door Europese subsidie is de toekomst van het hoogveen in het zuiden van
Nederland gegarandeerd. Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Staatsbosbeheer hebben 2,3
miljoen euro vanuit het LIFE+-programma gekregen. Hierdoor kunnen zij de komende
jaren diverse werkzaamheden uitvoeren in de Peelvenen.
De Peelvenen is het karakteristieke hoogveengebied op de grens van Brabant en
Limburg. In een deel ervan, de Deurnsche Peel, wordt de hoogveenoppervlakte flink
uitgebreid. In de Mariapeel wordt de kwaliteit van het hoogveen verbeterd. DLG en
Staatsbosbeheer doen dit onder de projectnaam ‘Let the raised bogs grow’: Laat het
hoogveen groeien.
Het Europese LIFE+-programma heeft tot doel het milieu en de natuur in Europa te
behouden en beschermen. Vooral in de door Europese richtlijnen beschermde Natura
2000-gebieden. Het hoogveenherstel in de Peelveenen is in Nederland een van de vier
LIFE+-natuurprojecten waaraan subsidie is toegekend.
De Deurnsche Peel is het Brabantse hoogveengebied ten westen van Helenaveen en
Griendtsveen. Hier wordt 135 hectare voormalige landbouwgrond ingericht tot
hoogveennatuur. De Mariapeel is het Limburgse deel van de Peelvenen ten oosten van
Helenaveen en Griendtsveen. In dit gebied wordt de trosbosbes verwijderd. Deze soort
is namelijk bedreigend voor de kwaliteit van het hoogveen. Daarnaast worden ook
maatregelen genomen om verdroging tegen te gaan.
Voor de Peelvenen werken de provincies Noord-Brabant en Limburg samen met het
Waterschap Aa en Maas en met de Bestuurscommissie Peelvenen. DLG is in opdracht van
de bestuurscommissie de trekker voor de natuurontwikkeling in de Deurnsche Peel.
Staatsbosbeheer zorgt voor uitvoering in de Mariapeel. De totale projectkosten
bedragen zo'n 6,5 miljoen euro.
23 oktober 2012 Ludieke start voor natuurproject LIFE+ Peelvenen
Het natuurontwikkelingsproject LIFE+ Peelvenen is officieel van start gegaan. Het
zeldzame hoogveenlandschap in de Deurnsche Peel en Mariapeel wordt hersteld.
Bestuurders, overheden, terreinbeheerders en belangenorganisaties werken hier samen
met de streek aan. Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Staatsbosbeheer hebben voor het
herstel financiële steun gekregen vanuit het Europese LIFE+-programma.
LIFE+ Peelvenen is een deelproject van Peelvenen. Het project Peelvenen heeft herstel
van het hoogveen als belangrijkste doel. Daarbij is ook aandacht voor de landbouw,
leefbaarheid van het gebied én cultuurhistorische waarden. Het deelproject LIFE+
Peelvenen is specifiek voor de Deurnsche Peel en Mariapeel. Beide liggen op de grens
van Brabant en Limburg. Het Europese LIFE+-programma heeft tot doel het milieu en de
natuur in Europa te behouden en beschermen. Vooral in de door Europese richtlijnen
beschermde Natura 2000-gebieden. Dankzij de Europese cofinanciering kan in de
Deurnsche Peel de hoogveenoppervlakte worden uitgebreid met 135 hectare. In de
Mariapeel wordt de kwaliteit van het hoogveen verbeterd.
DLG en Staatsbosbeheer organiseerden op 23 oktober in Helenaveen een informatieve en
tegelijkertijd ludieke startbijeenkomst voor LIFE+ Peelvenen. Gerard Daandels,
voorzitter van de Bestuurscommissie Peelvenen, ging vooral in op de resterende
opgaven. Edith Camps, projectleider bij DLG, lichtte toe wat de maatregelen en
planning zijn voor LIFE+ Peelvenen. Gedeputeerde Patrick van der Broeck van de
provincie Limburg wees onder andere op de plannen om ook in de Groote Peel
uitvoeringsprojecten te starten.
Het officiële gedeelte van de startbijeenkomst werd afgesloten met een Peelquiz.
Vertegenwoordigers van de provincies Limburg en Noord-Brabant, waterschap Aa & Maas,
Staatsbosbeheer en DLG moesten hun parate kennis tonen.
Meer informatie
www.peelvenen.nl Twitter via @Peelvenen
Evert-Jan van Veen, communicatieadviseur DLG
E-mail e.s.van.veen@dlg.nl Telefoon 06-11524816
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31 december 2012 Doelen LIFE+
Natura 2000 Deurnsche Peel en Mariapeel behoort tot de vier belangrijkste Nederlandse
gebieden van het hoogveenlandschap met een zeer grote nationale bijdrage van meer dan
15% aan oppervlakte. Het gebied staat echter onder grote druk als gevolg van
verdroging, vermesting en de invasie van een exoot. De resterende delen hoogveen die
zich nog in het gebied bevinden zijn afhankelijk van water met een
regenwaterkwaliteit, dat wil zeggen, enigszins zuur met minimale concentraties aan
voedingsstoffen. Het vasthouden van dit water is daarom een randvoorwaarde voor het
kunnen voorkomen en groeien van deze habitattypen. In de huidige situatie wordt het
voedselarme water deels uit het natuurgebied afgevoerd waardoor verdroging optreedt.
Daarnaast stroomt voedselrijk water dat afkomstig is uit voormalige landbouwgebieden
midden in de Deurnsche Peel (Middengebied) en Mariapeel door lekkages in kades van de
kanalen het natuurgebied in. Om deze bedreigingen tegen te gaan worden de volgende
maatregelen uitgevoerd:
Verminderen eutrofiëring
De waterstromen in het gebied worden gescheiden. Hierdoor wordt voorkomen dat
voedselrijk water van het voormalige landbouwgebied het natuurgebied binnendringt.
Daarnaast wordt de belangrijkste bron van voedselrijk water weggenomen door het
midden in Deurnsche Peel en Mariapeel gelegen agrarische gebied (Middengebied) met
een omvang van ca. 135 hectare om te vormen tot natuur. Hiervoor worden plaatselijk
de nutriënten uit de bovenste grondlaag verwijderd alvorens het waterpeil omhoog te
brengen om veenvorming mogelijk te maken. De aanwezigheid van hoge concentraties aan
meststoffen, vooral fosfaat, in het gebied vormen een ernstige bedreiging voor de
Deurnsche Peel en Mariapeel.
Bestrijden verdroging
Het verbeteren van de waterhuishouding om het voedselarme water vast te houden.
Exotenbestrijding
Het bestrijden van de exoot Trosbosbes (Vaccinium corymbosum), deze soort zorgt
namelijk voor sterke vermesting en verdroging van hoogveencomplexen in de beste
hoogveenvegetaties van de Deurnsche Peel en de Mariapeel .
De Deurnsche Peel en Mariapeel leveren een grote bijdrage aan de instandhouding
binnen Europa wat betreft de habitattypes Actief hoogveen en Herstellend hoogveen.
Het natuurgebied is daarmee van groot belang voor Europa.
Hydrologie
Door overtollig water tijdelijk op te slaan in een bufferzone rondom het gebied kan
het natuurgebied in de toekomst ook nog een bijdrage leveren aan
verdrogingsbestrijding in het landbouwgebied.
Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water ziet er op toe dat de kwaliteit van oppervlaktewater en
grondwater in Europa in 2015 op orde is. De maatregelen gericht op het verbeteren van
de waterhuishouding in de Deurnsche Peel en Mariapeel leveren daarmee ook een
positieve bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van de Europese KRW.
31 december 2012 Peelvenen
De Peelvenen is een uniek gebied dat ligt op de grens van de provincies Noord-Brabant
en Limburg. Het gebied bestaat uit de onderdelen Deurnsche Peel, Mariapeel en Groote
Peel. Medio 19e eeuw begon de turfwinning. Na deze winning werden de gebieden
ontgonnen en kwam er landbouw voor in de plaats. Op de plaatsen die niet ontgonnen
zijn, bevinden zich natuurwaarden die het oorspronkelijke hoogveen benaderen.
Daarnaast kent het gebied grote cultuurhistorische waarden. Het project Peelvenen
streeft naar herstel van het hoogveen. Daarbij zijn perspectieven voor ontwikkeling
van landbouw, aandacht voor de leefbaarheid van het gebied én behoud van
cultuurhistorische waarden belangrijke voorwaarden. Al geruime tijd investeren we in
deze doelstellingen en ook de komende jaren werken we verder aan de uitvoering.
Hoogveenontwikkeling Deurnsche Peel en Mariapeel
De aaneengesloten natuurgebieden Deurnsche Peel en Mariapeel krijgen de komende jaren
een enorme impuls. De kwaliteit van het hoogveen zal sterk verbeteren en er komt een
uitbreiding van de hoogveenoppervlakte. Dit hoogveen zorgt vervolgens voor de
terugkeer en behoudt van zeldzame, beschermde planten en dieren. Mede dankzij het
Europese LIFE+ subsidieprogramma, zal het hoogveen in de Peelvenen weer floreren!
LIFE+ maatregelen
In de Deurnsche Peel, het Brabantse deel van de Peelvenen, richten we circa 135
hectare voormalige landbouwgrond in tot hoogveenondersteunend landschap. Daartoe
graven we plaatselijk bovengrond af en passen we het watersysteem aan. Door
stabilisatie van waterpeilen kan het hoogveen zich in de bestaande natuurkern van de
Deurnsche Peel verder ontwikkelen. In de bestaande natuur van de Mariapeel, het
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Limburgse deel van de Peelvenen, nemen we maatregelen om verdroging tegen te gaan en
waterstromen te scheiden. Denk aan het dempen van waterlopen en het plaatsen van
schermen in de oevers van de kanalen die door het gebied stromen. Daarnaast
verwijderen we de Trosbosbes. Deze soort is bedreigend voor de kwaliteit van het
hoogveen.
Meer informatie
Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Edith Camps, projectleider
Dienst Landelijk Gebied, via 06 52401391 of e.p.l.camps@dlg.nl
Voor meer informatie over het project Peelvenen-Mariapeel kunt u terecht bij Frans
Willems, projectleider Dienst Landelijk Gebied, via 06 52401375 of
f.m.w.l.willems@dlg.nl
31 december 2012 English version LIFE+ Peelvenen
Raised bog development LIFE+ Peelvenen
The connected nature reserves Deurnsche Peel and Mariapeel in the Netherlands will
receive a significant boost in the coming years. The quality of the raised bogs will
greatly improve and their area will be expanded. In turn, the raised bogs will enable
the return and preservation of rare, protected plants and animals. Thanks in part to
the European LIFE+ funding program, the Peelvenen area will flourish again!
Peelvenen
The Peelvenen is a unique area that lies on the border of the Dutch provinces of
North Brabant and Limburg. The area consists of the subzones Deurnsche Peel,
Mariapeel and Groote Peel. Peat harvesting began in the mid 19th century.
Subsequently, the areas were reclaimed for agricultural purposes.
The areas that were not reclaimed are now reserves that emulate the original raised
bogs. In addition, the area is of great cultural and historical significance due to
its canals, bridges, lanes and old buildings.
The Peelvenen project aims to restore the raised bogs, with several important
conditions in mind. Our focus is on the liveableness of the area, on prospective
agricultural development, and on the preservation of cultural heritage values. We
have been investing in these objectives for quite some time and will continue their
implementation in the coming years.
LIFE+ measures
In the Deurnsche Peel, the part of the Peelvenen situated in North Brabant, we will
develop circa 135 acres of former farmlands to support raised bogs. To this end, we
will dig off the topsoil in certain areas and adjust the water system. Stable water
levels will enable the raised bog to evolve within the existing natural core of the
Deurnsche Peel.
Central to our approach in the Mariapeel, the part of the Peelvenen situated in
Limburg, are measures aimed at combating drought and separating water streams. Think
of filling up watercourses and placing screens in the banks of the canals that run
through the area. In addition, the local highbush blueberry will be removed, as this
species is threatening the quality of the raised bog.
Duration and cost
Authorities, site managers, district water boards and interest groups will cooperate
with the region to restore the extremely rare raised bog landscapes. The duration of
this phase of the Peelvenen project is four years (mid 2012 - early 2016). Visible
activities will mainly take place in 2013 and 2014. The associated project costs
amount to approximately EUR 6.5 million.
More information
For more information about the project, please contact Edith Camps, project lead at
the Government Service for Land and Water Management (Dienst Landelijk Gebied) at
+31652401391 or e.p.l.camps@dlg.nl.
31 december 2012 Peelvenen Deurnsche Peel
Het natuurgebied Deurnsche Peel is samen met de in Limburg gelegen Mariapeel een
aaneengesloten natuurgebied van circa 2.800 hectare. Met de nabijgelegen Deurnsche en
Mariapeel vormt het een restant van wat eens een uitgestrekt oerlandschap was van
levend hoogveen. Na de ontginning van het Peelgebied is de Deurnsche Peel Mariapeel
als een eiland in een sterk ontwaterd landbouwgebied komen te liggen. Dit heeft in
het verleden geleid tot verdroging van de Deurnsche Peel en de Mariapeel, waarbij
zeldzame en bijzondere dier- en plantsoorten verdwenen.
Uitgangssituatie
Natuurgebied Deurnsche Peel is niet zomaar een natuurgebied. Het heeft dusdanige,
bijzondere natuurwaarden dat het is aangewezen als Natura-2000 gebied. Daarnaast is
het gebied bestempeld als Natte Natuurparel. Natte Natuurparels zijn natuurgebieden
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met bijzondere ecologische waarden, die afhankelijk zijn van water. Veel van die
gebieden, waar onder de Deurnsche Peel, zijn verdroogd.
Levend hoogveen
Hoogveen is een natte, zuurstofarme en sponsachtige grondsoort opgebouwd uit dode
plantenresten. Het wordt levend hoogveen genoemd wanneer het een continue proces is
waarbij veenmossen van onder afsterven en aan de bovenzijde aangroeien. Stopt dit
proces, dan resteert een afgetakeld hoogveen. Op dit moment is de Groote Peel te
droog waardoor het zeldzame hoogveen niet kan groeien. Om het hoogveen in stand te
houden moet waterpeil in het gebied dus omhoog en stabiel blijven.
De Bestuurscommissie Peelvenen waar waterschap Aa en Maas deel van uit maakt, heeft
de taak het gebied zó aan te pakken dat de natuurwaarden hersteld en behouden
blijven. Tevens wordt door de Bestuurscommissie invulling gegeven aan doelen m.b.t.
cultuurhistorie, wonen, landbouw en recreatie.
Samen met alle partijen wordt gekeken naar de best mogelijke aanpak. Zo adviseert het
waterschap bijvoorbeeld DLG (Dienst Landelijk Gebied). DLG heeft de dagelijkse
leiding over het Landinrichtingsproject Peelvenen. Daaronder valt ook de Deurnsche
Peel.
Wat gaat er gebeuren?
Voor de Deurnsche Peel heeft het waterschap een GGOR (Gewenst Grond en
Oppervlaktewater Regime) studie uitgevoerd naar de waterhuishouding. Ook is het
verschil beschreven tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. In aanvulling
op het Landinrichtingsplan is een maatregelenpakket opgesteld.
Inmiddels zijn drie fase in de omgeving van de Soemeersingel/Middengebied uitgevoerd.
Momenteel wordt fase 4 Koningshoeven Natuur gerealiseerd. In de Deurnsche Peel langs
de Soemeersingel wordt onder meer 135 hectare voormalige landbouwgrond ingericht tot
hoogveenondersteunend landschap. Daartoe wordt plaatselijk bovengrond afgegraven en
wordt het watersysteem aangepast. Belangrijk onderdeel is het dempen van een groot
deel van de Soeloop. Op het noord-zuid gelegen tracé wordt vervolgens een kade
aangebracht om te voorkomen dat water van het voormalige landbouw naar de kern van
het natuurgebied stroomt. Met dit pakket aan maatregelen wordt water vastgehouden en
moeten de waterpeilen zich stabiliseren zodat het hoogveen zich in de Deurnsche Peel
verder kan ontwikkelen.
Contactpersoon
Projectleider Albert Vrielink, T. (073) 615 8230 E.mailto:avrielink@aaenmaas.nl
31 december 2012 Peelvenen de Bult
De Bult ligt op de grens van de provincies Brabant en Limburg in de gemeente Deurne.
Direct ten noorden van het gebied ligt de Kaweise Loop. Het gebied vormt samen met De
Deurnsche Peel en De Groote Peel het natuurgebied De Peelvenen.
Uitgangssituatie
De Peelvenen kampen met verdroging. In de Bult komen restanten van hoogveen,
berkenbos en droge en vochtige heide voor. Net als in de Groote Peel en de Deurnsche
Peel kijkt het waterschap ook hier hoe deze restanten behouden en hersteld kunnen
worden. We onderzoeken welke maatregelen nodig zijn, ook met betrekking tot de
landbouw, bewoners en cultuurhistorie.
Dit gaan we doen
In de Peelvenen liggen drie verschillende projectgebieden waarin het waterschap
actief is:
- De Groote Peel
- De Deurnsche Peel
- De Bult
Voor de Bult voerde het waterschap een studie uit naar de waterhuishouding. Ook
hebben wij het verschil beschreven tussen de huidige situatie en de gewenste
situatie. Dit heeft geleid tot een pakket aan maatregelen. Die gaan we komende jaren
verder uitwerken tot een concreet projectplan. Dit wordt in nauwe samenwerking gedaan
met de streek en andere partners.
31 december 2012 De Deurnsche Peel (inclusief de Bult en ‘t Zinkske)
is een hoogveengebied op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg. De
Deurnsche Peel is aangewezen als Natura 2000-gebied. Het maakt daarmee onderdeel uit
van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.
Die beschermde status draagt er aan bij dat de natuur in de Peelgebieden niet alleen
behouden blijft, maar zich ook verder kan ontwikkelen.
Om op de langere termijn levend hoogveen in de Deurnsche Peel te behouden en te
ontwikkelen is het nodig de waterkwaliteit en -kwantiteit in het gebied verder te
optimaliseren.
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Hierbij moet de invloed van de omgeving worden geminimaliseerd
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) maakt samen met andere
betrokken partijen een beheerplan voor het gebied. Hierin staat onder meer beschreven
waar, in welke mate en in welk tempo natuurwaarden worden ontwikkeld. En
welke maatregelen worden genomen om dat te verwezenlijken.
De Deurnsche Peel is ook een Natte Natuurparel. De Natte Natuurparels zijn gebieden
met bijzondere natuurwaarden, die afhankelijk zijn van het waterpeil en de
-kwaliteit. De term ‘natte natuurparel’ is geïntroduceerd in het Provinciale
Streekplan Noord-Brabant 2002. De provincie heeft de doelen van de Natte Natuurparel
afgestemd op die van Natura 2000.
Inrichtingsvisie Deurnsche Peel
Op verzoek van de provincie heeft Waterschap Aa en Maas een zogeheten GGOR-visie
laten opstellen. GGOR staat voor: Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Het
onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd met betrekking tot
de afwatering in de Deurnsche Peel. Op basis daarvan adviseert het waterschap
om een aantal aanvullende maatregelen te treffen. In de overtuiging dat deze een
positieve bijdrage leveren aan de gewenste ontwikkeling van de Deurnsche Peel.
Eerder zijn met de belanghebbenden in het gebied afspraken gemaakt over
de herinrichting van de Peelvenen. Die afspraken zijn vastgelegd in het
Landinrichtingsplan. Dat plan is, zo is eerder overeengekomen, de komende zes jaar
leidend voor het uitvoeringsprogramma.
Aan die afspraak wordt niet getornd.
• de bestaande watergangen binnen de compartimenten te dempen;
• de eerstkomende 20 jaar de afwatering van de voormalige landbouwgronden
rechtstreeks naar de Helenavaart te laten verlopen zodat het door mest vervuilde
water niet het natuurgebied in stroomt.
Het waterpeil voor de bebouwing van de Soemeersingel blijft onveranderd.
Daarnaast zijn de locaties voor compenserende maatregelen tegen natschade vrijwel
gelijk aan die in het Landinrichtingsplan.
Dat wil niet zeggen dat maatregelen, die een verbetering zijn ten opzichte van het
oorspronkelijke plan, niet voorgesteld én eventueel uitgevoerd mogen worden. Het
eerdergenoemde onderzoek heeft het waterschap tot het inzicht gebracht dat het beter
is om:
• de Deurnsche Peel in een aantal stukken (compartimenten) te verdelen. In het
Landinrichtingsplan was al rekening gehouden met compartimentering, maar het nieuwe
voorstel van het waterschap gaat verder, vooral op het punt van de waterpeilen. Per
compartiment wordt de afwatering geregeld met stuwen/gemalen;
• binnen de compartimenten de afwatering op natuurlijke wijze te laten verlopen.
Alleen indien strikt noodzakelijk worden er kades aangelegd;
• de bestaande watergangen binnen de compartimenten te dempen;
• de eerstkomende 20 jaar de afwatering van de voormalige landbouwgronden
rechtstreeks naar de Helenavaart te laten verlopen zodat het door mest vervuilde
water niet het natuurgebied in stroomt.
Het waterpeil voor de bebouwing van de Soemeersingel blijft onveranderd.
Daarnaast zijn de locaties voor compenserende maatregelen tegen natschade vrijwel
gelijk aan die in het Landinrichtingsplan.
Geleidelijke uitvoering
De maatregelen worden geleidelijk uitgevoerd. Daarbij vinden er voortdurend metingen
plaats van de grond- en oppervlaktewaterstanden én de waterkwaliteit. Dat geldt zowel
voor de Deurnsche Peel als de omringende landbouwgebieden. Hiervoor wordt een
zogeheten monitoringsplan opgesteld.
Samenhang met Landinrichtingsplan
Uitvoering in samenhang met het Landinrichtingsplan leidt tot:
• kostenvoordeel door een gezamenlijke aanbesteding en uitvoering;
• eenduidige communicatie met de omgeving;
• transparantie omdat de uitvoering van alle maatregelen in handen is van de
Bestuurscommissie Peelvenen.
23 mei 2013 Informatieavond Peelvenen-Koningshoeven Natuur
De afgelopen jaren is de Bestuurscommissie Peelvenen met diverse projecten bezig
geweest met de uitvoering van haar landinrichtingsplan ‘Het onverenigbare verenigd’.
Een van de komende projecten is Koningshoeve Natuur, met als plangebied de omgeving
tussen Helenaveen en Griendtsveen en de Soeloop binnen de Deurnsche Peel. Op
donderdag 23 mei wordt er over dit project een informatieavond gehouden.
De Bestuurscommissie Peelvenen wil u graag goed informeren over de uitvoering van het
project Koningshoeven Natuur. En nodigt u daarom uit voor een informatiebijeenkomst
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op donderdag 23 mei a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in het gemeenschapshuis De Gouden
Helm te Helenaveen. Op deze avond zullen de maatregelen en de uitvoeringsplanning
gepresenteerd worden en kunt u het ontwerp en plannen inzien en hierover vragen
stellen.
Doelen
Het project Koningshoeven Natuur beoogt vooral de realisatie van het hydrologisch
herstel in het Middengebied, met daarbij de randvoorwaarde het watersysteem zo in te
richten dat hogere waterstanden in de bestaande natuur, Deurnsche Peel, gerealiseerd
kunnen worden. Dit zonder dat de bewoners in het gebied, met name langs de
Soemeersingel, en de omliggende landbouw, met name aan zuid- en westzijde, hier
hinder van ondervinden! De afronding van de uitvoering van het huidige project
Koningshoeven Cultuur is een belangrijke randvoorwaarde, waarmee nu de bebouwing in
het middengebied ‘droge voeten’ houdt en de cultuurelementen (waaronder de
wijkensystemen) in de afgesproken zone veilig zijn gesteld.
Uitvoering
De Bestuurscommissie heeft het Uitvoeringsplan Koningshoeven Natuur in april 2011
vastgesteld. Het uitvoeringsplan is onderdeel van de Life+ subsidieaanvraag die medio
2012 is gehonoreerd. Hiermee is de financiering van de uitvoering geregeld en draagt
de EU voor een deel financieel bij aan de maatregelen.
Het Uitvoeringsplan is uitgewerkt tot Definitief Ontwerp Koningshoeven Natuur dat in
december 2012 goedgekeurd is. De uitvoering van de maatregelen is gepland te starten
na de zomervakantie 2013.
Het project Koningshoeven Natuur wordt door Dienst Landelijk Gebied (DLG) geleid. DLG
adviseert en begeleidt de Bestuurscommissie Peelvenen bij de voorbereiding en
uitvoering van de projecten/werkzaamheden die zijn opgenomen in het
landinrichtingsplan.
De uitvoering van projecten, zoals ook het project Koningshoeven Natuur, gaat in
overleg met alle betrokken partijen: afgevaardigden van bewoners, Staatsbosbeheer,
Waterschap Aa en Maas, Werkgroep behoud de Peel, gemeente Deurne, ZLTO en de
heemkundekring.
10 september 2013 Peelvenen: Koningshoeven Cultuur gereed
In Helenaveen zijn de inrichtingsmaatregelen voor Koningshoeven Cultuur afgerond
In Helenaveen, nabij de Deurnsche Peel, zijn de inrichtingsmaatregelen in het kader
van het project Koningshoeven Cultuur onlangs afgerond. Op zaterdag 31 augustus is de
oplevering met bewoners aan de Soemeersingel en Rector Nuytsstraat feestelijk
gevierd. Koningshoeven Cultuur maakt onderdeel uit van het vastgestelde
Landinrichtingsplan Peelvenen 'Het onverenigbare verenigd'.
Koningshoeven Cultuur
Het project Koningshoeven Cultuur betreft de inrichting van de 200 meter zone ten
westen van de Soemeersingel, van de turffabriek tot voorbij de Willem III hoeve. De
genomen maatregelen, zoals aanleg van 3 km middensloot, 1,7 km kade, 5 nieuwe gemalen
en 2 km kwelscherm, hebben tot doel om de waterhuishoudkundige situatie zo in te
richten dat in een tweede fase (Koningshoeven Natuur) natuurontwikkeling kan worden
vormgegeven en waterpeilen kunnen worden verhoogd. Dit moet kunnen zonder dat
hierdoor schade ontstaat aan de bebouwing.
De Koningshoeven langs de Soemeersingel zijn kenmerkend voor het gebied, evenals de
voor de turfwinning aangelegde wijkensystemen. In de 200 meter zone zijn vanaf de
Soemeersingel de wijkensystemen in oorspronkelijke staat hersteld.
Aannemer Vissers-Ploegmakers heeft de uitvoering opgepakt, onder leiding van de
Grontmij. In opdracht van Dienst Landelijk Gebied is er in april 2012 gestart. De
werkzaamheden zijn in juni 2013 afgerond.
Oplevering
Met de feestelijke opening van een ‘mijmerplek’ aan de Koolweg, bij een van de
plaatsen waar vroeger een van de Koningswoningen stond, is het project Koningshoeven
Cultuur opgeleverd. Koning Willem III heeft een aantal zogenaamde Koningswoningen aan
Helenaveen geschonken. Helaas zijn in 1921 enkele van deze woningen afgebrand tijdens
een grote veenbrand. Deze locaties zijn nu weer zichtbaar doordat een kikkerpoel is
aangelegd op de locaties van de vroegere huisputten. Bij deze huisput is een
informatiebord geplaatst, een bankje en een inspirerend kunstwerk; de ‘mijmerplek’ is
daarmee compleet.
De Peel, een woest, geheimzinnig en ontoegankelijk gebied kende vele sagen en
legendes over duivels, weerwolven en verdronken ridders. Kunstwerk “De Hellehond” die
uit de huisput van de voormalige koningswoning lijkt te springen, herinnert ons aan
die oude tijden, toen de duivel zich nog ging wassen in het Soemeer. Dit is de reden
waarom het peelwater nog steeds pikzwart is. De Hellehond is een schepping van de
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Helenaveense kunstenaar Dirk Verberne.
Doorkijk vervolg
Uitvoering van Koningshoeven Cultuur is de opmaat voor de uitvoering van de finale in
het middengebied: de uitvoering van de natuurinrichting van de percelen in het gebied
rondom de Koningshoeven. Nog meer maatregelen aan het watersysteem worden uitgevoerd
waardoor in de toekomst als gevolg van vernatting en verschraling van de voormalige
landbouwgronden opnieuw hoogveenontwikkeling plaats zal vinden in het gebied achter
de Koningshoeven en in het kerngebied van de Deurnsche Peel. Start van deze
werkzaamheden staat gepland voor komend najaar.
Dit project is mede gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant
en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Neem voor meer informatie contact op met Fred Bongers, Dienst Landelijk Gebied.
Telefoon: (06) 52401366, e-mail g.j.c.bongers@dlg.nl
19 september 2013 Voorlichtingsbijeenkomst Peelvenen-Mariapeel
Op donderdag 19 september aanstaande vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats
over het inrichtingsplan Peelvenen-Mariapeel. Dit plan gaat over de ontwikkeling van
natuur in en rond de Mariapeel. Maar ook over de mogelijk gevolgen van de beoogde
maatregelen voor de omgeving, bijvoorbeeld bij de waterpeilverhoging in de Mariapeel.
Geïnteresseerden zijn vanaf 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) welkom in
Gemeenschapshuis De zaal, Lavendellaan 26 te Griendtsveen.
Op de voorlichtingsavond van 19 september wordt het inrichtingsplan PeelvenenMariapeel nader toegelicht. Dit plan is een verdere uitwerking van het
landinrichtingsplan Peelvenen ’Het onverenigbare verenigd’ uit 2005. Op 4 april vond
over dit onderwerp al een informatiebijeenkomst plaats voor grondeigenaren en direct
betrokkenen.
In enkele presentaties passeren de beoogde maatregelen voor het gebied de revue. De
uitvoering is straks vooral gericht op het realiseren van nieuwe, en versterken van
bestaande natuur in en rond de Mariapeel. Daarvoor moet in en rondom dit gebied de
waterhuishouding worden verbeterd. Daarnaast omvat het plan compenserende maatregelen
voor het omliggende landbouwgebied. Aansluitend op de toelichtingen is er gelegenheid
om bij diverse stands nadere informatie te krijgen van de betrokken partijen zoals
Dienst Landelijk Gebied, waterschap Peel & Maasvallei en Staatsbosbeheer.
Nu al kan het inrichtingplan Peelvenen-Mariapeel – dat door Dienst Landelijk Gebied
is opgesteld in opdracht van de provincie Limburg – worden ingezien. Onder de rubriek
‘Documenten’ is het volledige plan te downloaden als PDF-bestand.
1 oktober 2013
Nederland
27 oktober 2013
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Kartering van de habitattypen Actief en Herstellende hoogveen in
De bosperceel Belgenhoek bij Grashoek

28 november 2013 Uitvoering Peelvenen-Koningshoeven Natuur
Het project Koningshoeven Natuur gaat van start! Het projectgebied is gelegen in de
Deurnsche Peel tussen Helenaveen, Griendtsveen, de Soemeersingel en het kanaal van
Deurne. Vanaf 28 november start de uitvoering van werkzaamheden die een bijdrage
leveren aan het herstel van de hoogveengroei.
De Bestuurscommissie Peelvenen heeft afgelopen week zowel de definitieve
omgevingsvergunning van gemeente Deurne als de definitieve waterwetvergunning van
waterschap Aa en Maas ontvangen. De vergunningen zijn definitief geworden nadat de
ingediende bezwaren op beide vergunningen behandeld waren. De bezwaren zijn deels
ongegrond, deels niet ontvankelijk en deels gegrond verklaard. Dit heeft echter niet
geleid tot aanpassing van de maatregelen. Hiermee staan alle lichten op groen om de
uitvoering te starten. Alleen een eventueel gehonoreerd schorsingsverzoek door de
Rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kan nog gevolgen
hebben voor de voortgang van de werkzaamheden die nu van start gaan.
Koningshoeven Natuur is een onderdeel van Landinrichtingsplan Peelvenen ‘Het
onverenigbare verenigd’.
De maatregelen hebben tot doel de hoogveengroei in de Deurnsche Peel te herstellen en
te bevorderen. Hiervoor worden de waterpeilen in het Middengebied tussen de Soeloop
en de Soemeersingel gestabiliseerd en geleidelijk verhoogd. Het dempen en tot een
kade omvormen van de Soeloop (daar waar deze noord-zuid ligt) vormt hierin de
belangrijkste opgave.
Om de bewoners aan met name de Soemeersingel droge voeten te kunnen garanderen, zijn
eerder dit jaar maatregelen uit het project Koningshoeven Cultuur uitgevoerd.
Volgende stap is de voormalige landbouwgronden herinrichten door de voedselrijke
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bovenlaag gedeeltelijk af te graven (circa 12 hectare) en het opzetten van het
waterpeil. De uitkomende grond wordt gebruikt voor het dempen van de Soeloop en de
aanleg van de kade.
Aannemer J.P. van der Schoot uit Oirschot zal vanaf week 48 starten met
voorbereidende werkzaamheden zoals het aanleggen van een rijplatenbaan en vervolgens
met de uitvoering van de maatregelen. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt
het project voor half maart 2014 opgeleverd. Er wordt in grote lijnen van noord naar
zuid gewerkt. Belangrijk randvoorwaarde is dat tijdens de uitvoering rekening wordt
gehouden met de ecologische waarde van het gebied.
Dienst Landelijk Gebied (DLG) is opdrachtgever voor de uitvoering van het project
Koningshoeven Natuur. De uitvoering en voorbereiding gaat in nauw overleg met alle
betrokken partijen: afgevaardigden van bewoners, provincie Noord-Brabant,
Staatsbosbeheer, waterschap Aa en Maas, Werkgroep Behoud de Peel, gemeente Deurne,
ZLTO en de heemkundekring.
29 november 2013 HELENAVEEN - Met het aanleggen van een werkpad
achter de Koning Willem III-hoeve in Helenaveen is donderdag het project
'Koningshoeven Natuur' van start gegaan.
Doel van de ingrepen is dat het waterpeil wordt gestabiliseerd en verhoogd in het
gebied van de Deurnsche Peel, tussen de Soemeersingel en het Kanaal van Deurne,
waardoor daar optimale omstandigheden ontstaan voor de groei van hoogveen.
Waarschijnlijk volgen nog procedures
Afgelopen week kreeg de Bestuurscommissie Peelvenen de laatste benodigde vergunningen
binnen: de omgevingsvergunning van de gemeente Deurne en de waterwetvergunning van
waterschap Aa en Maas. Alleen een gang naar Raad van State of rechtbank (in geval van
een verzoek om schorsing) kan de nu gestarte werkzaamheden nog vertragen. De
verwachting is overigens dat het inderdaad tot procedures komt.
Waterpeil geleidelijk verhoogd
Koningshoeven Natuur is een onderdeel van het grootschalige Peelvenen-project 'Het
onverenigbare verenigd'. Om de groei van het hoogveen in de Deurnsche Peel te
stimuleren, moet het waterpeil in het zogenoemde Middengebied geleidelijk worden
verhoogd. Een van de belangrijkste ingrepen is dat het oostelijk deel van de Soeloop
wordt gedempt en wordt omgevormd tot kade.
Voor de aanleg daarvan wordt het zand gebruikt dat afkomstig is van de herinrichting
van de voormalige agrarische gronden in het gebied. Vanaf komende week wordt de
voedselrijke bovenlaag van twaalf hectare land afgegraven. Aannemer is het bedrijf
J.P. van der Schoot uit Oirschot. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt het
project voor 15 maart opgeleverd.
10 december 2013 Start van herstel hoogveen in Deurnsche Peel bij Helenaveen
Project Koningshoeven Natuur herstelt hoogveengroei als onderdeel van landinrichting
Peelvenen
In de Deurnsche Peel bij Helenaveen start het project Koningshoeven Natuur, onderdeel
van de landinrichting Peelvenen 'het onverenigbare verenigd'. Het project heeft tot
doel de hoogveengroei te herstellen.
Het gebied Koningshoeven is genoemd naar de grote boerderijen die na de turfwinning
werden gebouwd langs de Helenavaart. In het kader van het eerder uitgevoerde project
Koningshoeven Cultuur is de waterhuishouding aangepast. Hierdoor kunnen de
waterpeilen in het aangrenzende Middengebied geleidelijk aan worden verhoogd zonder
dat er schade ontstaat aan de bebouwing. Circa 12 hectare voormalige landbouwgronden
wordt heringericht. De voedselrijke bovenlaag wordt gedeeltelijk afgegraven. Die
grond wordt gebruikt om ter plaatse de beek de Soeloop te dempen en hier een kade aan
te leggen.
Het project is mogelijk door een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese
financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden. Natura 2000
is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Dienst Landelijk Gebied is de
opdrachtgever voor de uitvoering van het project Koningshoeven Natuur. De uitvoering
en voorbereiding gaat in nauw overleg met alle betrokken partijen: afgevaardigden van
bewoners, de provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas,
Werkgroep Behoud de Peel, de gemeente Deurne, ZLTO en de heemkundekring.
Meer informatie: Irene Appel van DLG
telefoon: (06) 21689683
email: i.f.m.appel@dlg.nl
15 januari 2014 Peelvenen Groote Peel
Nationaal Park De Groote Peel is een aaneengesloten natuurgebied van circa 1.500
hectare op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Het vormt samen met de nabijgelegen
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Deurnsche en Mariapeel het restant van wat eens een uitgestrekt oerlandschap was van
levend hoogveen. Na de ontginning van het Peelgebied is de Groote Peel als een eiland
in een sterk ontwaterd landbouwgebied komen te liggen. Dit heeft in het verleden
geleid tot verdroging van de Groote Peel, waarbij zeldzame en bijzondere dier- en
plantsoorten verdwenen.
Uitgangssituatie
Natuurgebied De Groote Peel is niet zomaar een natuurgebied. Het heeft dusdanige,
bijzondere natuurwaarden dat het is aangewezen als Natura-2000 gebied. Daarnaast is
het gebied bestempeld als Natte Natuurparel. Natte Natuurparels zijn natuurgebieden
met bijzondere ecologische waarden, die afhankelijk zijn van water. Veel van die
gebieden, waar onder de Groot Peel, zijn verdroogd. Aan waterschap Aa en Maas de taak
het gebied samen met de partners zó aan te pakken dat de natuurwaarden hersteld en
behouden blijven.
Levend hoogveen
Hoogveen is een natte, zuurstofarme en sponsachtige grondsoort opgebouwd uit dode
plantenresten. Het wordt levend hoogveen genoemd wanneer het een continue proces is
waarbij veenmossen van onder afsterven en aan de bovenzijde aangroeien. Stopt dit
proces, dan resteert een afgetakeld hoogveen. Op dit moment is de Groote Peel te
droog waardoor het zeldzame hoogveen niet kan groeien. Om het hoogveen in stand te
houden moet waterpeil in het gebied dus omhoog en stabiel blijven.
De inrichtingsvisie
Om het gebied te vernatten heeft waterschap Aa en Maas samen met haar partners in
2009 een GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime) visie voor de inrichting
ontwikkeld. In deze visie beschrijft het waterschap de waterhuishoudkundige
maatregelen die kansrijk zijn, afgestemd op de natuurdoelen. De maatregelen zijn
gericht op de ontwikkeling en instandhouding van beschermde, natte, waterafhankelijke
natuurwaarden. De juiste grond- en oppervlaktewaterstanden staan daarbij centraal.
Haalbaarheidsstudie
In de zomer van 2011 heeft het Dagelijks Bestuur van het waterschap de
haalbaarheidsstudie naar het opzetten van de peilen rondom de Groote Peel
vastgesteld. Belangrijkste conclusie van de haalbaarheidsstudie is dat peilopzet een
grote bijdrage kan leveren aan de verdrogingbestrijding van zowel de natuur als de
landbouw.
Pilot peilopzet in combinatie met peil gestuurde drainage
In april 2011 is het waterschap gestart met de pilot ‘peilopzet in combinatie met
peilgestuurde drainage'. Een groot voordeel van peilgestuurde drainage is dat er
minder sloten nodig zijn. Ook wordt door het hogere peil het water beter vastgehouden
in de agrarische percelen. Omgekeerd is het peil ook makkelijk te verlagen, zodat
agrariërs sneller het land op kunnen voor bijvoorbeeld voorjaarswerkzaamheden.
Huiskamergesprekken en maatregelenpakket
In 2013 hebben huiskamergesprekken plaatsgevonden met de agrariërs in het
projectgebied. Doel van de gesprekken was om een beeld te krijgen van hun wensen met
betrekking tot het nemen van maatregelen in de eigen waterhuishouding en dat van het
waterschap. Dit in het kader van compensatie van natschade en het voorkomen van
droogteschade. De resultaten uit de inventarisatie zijn door het waterschap
onderzocht op noodzaak en haalbaarheid. Vervolgens is een pakket maatregelen
samengesteld. Op 13 december 2013 heeft het Algemeen Bestuur krediet beschikbaar
gesteld voor het opstellen van een projectplan Waterwet waar deze maatregelen in zijn
opgenomen.
Wat gaat er nog gebeuren?
Zoals op 14 januari 2014 gepresenteerd aan de streek, zal in het voorjaar van 2014
worden gestart met het gebiedsproces. Hierbij worden de gepresenteerde maatregelen
uit het maatregelenpakket besproken met de betrokken agrariërs. Tevens wordt gezocht
naar aanvullende financiering. Het resultaat van de gesprekken en onderzoek is het
projectplan Waterwet. Dit wordt naar verwachting eind 2014 ter goedkeuring voorgelegd
aan het bestuur van Aa en Maas. Daarna volgt een inspraakprocedure. Naar verwachting
kan eind 2015 worden gestart met de uitvoering.
Foto van de ontgronding achter de Willem III hoeve
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8 februari 2014 Archiefstukken betreffende de Willem III hoeve
719
Stukken betreffende de verhuring door de Maatschappij van de Willem III-hoeve
19120101
19381231
verhuur
741
Weekverslagen van de werkzaamheden op de akkerpercelen van de Willem III-hoeve,
met plattegrond van de verdeling van de percelen
19200101
19201231
weeklijsten
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742

Weekverslagen van de werkzaamheden op de akkerpercelen van de Willem III-hoeve
19210101
19210319
weeklijsten
743
Dag-“boek” van de werkzaamheden op de akkerpercelen van de Willem III-hoeve
(perceelsgewijs) 19200101
19201231
tuinbouw
744
Kasboek/manuaal van de Willem III-hoeve 19101127
19201231
manuaal
952
Uitgavenboek betreffende lonen in verband met werkzaamheden op de Willem IIIhoeve 19191201
19201231
Willem III-hoeve
9 februari 2014 Archiefstukken betreffende de Hendrik-hoeve
713
Stukken betreffende de verhuring door de Maatschappij van de Hendrik-hoeve
19120101
19351231
verhuur
1246 Verzoekschriften van P. en S. Steenhart, pachters van de Hendrik-hoeve, aan
H.M. de koningin-moeder, waarin zij vragen haar invloed als beschermvrouwe van
de Maatschappij aan te wenden om te komen tot vervanging van direkteur A. Bos
en om een schadeloosstelling 19230101
19231231
koninklijk huis
1405 Rapport door J. Elema en J. Hudig over de cultuurwaarde van de ontgonnen en nog
te ontginnen gronden van de Maatschappij naar aanleiding van een klacht van de
pachter van de Hendrik-hoeve 19230101
19231231
gronden
9 februari 2014 Archiefstukken betreffende de Emma-hoeve
646
Verslagen door direkteur A. Bos van de ontginningen en de stichting van de
Wilhelmina- en Emmahoeve
19240101
19241231
Wilhelmina-hoeve
712
Stukken betreffende de verhuring door de Maatschappij van de Emma-hoeve
19100101
19251231
verhuur
9 februari 2014 Archiefstukken betreffende de Wilhelmina-hoeve
646
Verslagen door direkteur A. Bos van de ontginningen en de stichting van de
Wilhelmina- en Emmahoeve
19240101
19241231
Wilhelmina-hoeve
718
Akten betreffende de verhuring door de Maatschappij van de Wilhelmina-hoeve
19240101
19401231
aktes
9 februari 2014 Archiefstukken betreffende de de Zwijger-hoeve
720
Akten betreffende de verhuring door de Maatschappij van hoeve “De Zwijger”
19240101
19341231
aktes9 februari 2014
2054 Stukken betreffende bouw- en verbouw van eigendommen; pand H36 (Hoeve De
Zwijger), bouwen van een kapschuur en paardenstalling met wagenloods
19470101
19511231
bouw
9 februari 2014 Archiefstukken betreffende de Juliana-hoeve
714
Akten betreffende de verhuring door de Maatschappij van de Juliana-hoeve
19110101
19371231
aktes
764
Kasboekje van de Juliana-hoeve
19110101
19131231
kasboek
9 februari 2014 Archiefstukken betreffende de Oranje-hoeve
716
Akten betreffende de verhuring door de Maatschappij van de Oranje-hoeve
19360101
19361231
aktes
716
Akten betreffende de verhuring door de Maatschappij van de Oranje-hoeve
19420101
19421231
aktes
9 februari 2014 Archiefstukken betreffende de Princessen-hoeve
717
Akten betreffende de verhuring door de Maatschappij van de Prinsessen-hoeve
19240101
19291231
aktes
9 februari 2014 Archiefstukken betreffende de Nassau-hoeve
2050 Stukken betreffende bouw en verbouw van eigendommen; o.a. panden met
huisnummers H4, H130 t/m H133, H10, H97, H14, H127, h125, H71, H69 en H56
(=Nassau Hoeve)
19360101
19511231
bouw
K23
Tekening (blad 1) voor de verbouwing van de Nassauhoeve te Helenaveen, eigendom
van de maatschappij Helenaveen
19570101
19571231
bouw
Algemeen
715
Akten betreffende de verhuring door de Maatschappij van de Koningshoeve;
afschrift
19200101
19201231
aktes
725
Bouwtekening van een, na een brand, te herbouwen koningshuis
19210101
19211231
bouw
2060 Stukken betreffende bouw- en verbouw van eigendommen; Konigshoeve - Helden
19430101
19501231
bouw
Gevoerde correspondentie
7 februari 2014 Geachte heer Theelen,
Ik ben Jan van der Zwaan. Ik woon met mijn vrouw Jeanne op de Wilhelmina Hoeve aan de
Soemeersingel in Helenaveen. Onlangs kreeg ik de vraag van Paul Cremers, werkzaam bij
Grontmij als toezichthouder bij de uitvoering van het project Koningshoeven Natuur.
In de bijlage de mail die hij mij stuurde.
Kunt u mogelijk aangeven waarom er bijvoorbeeld achter en tegenover de Oranje Hoeve
#171

68

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Natuurherstel in de Peel

3870

3875

3880

3885

3890

3895

3900

3905

3910

3915

3920

3925

3930

gronden zijn gespit in langwerpige banen, en waarom dat achter de Hoeve Willem III in
kleinere rechthoekige veldjes is gebeurd.
In de bijlage, zoals reeds gezegd, de mail van dhr. Cremers met afbeeldingen van de
bodemstructuur na het verwijderen van de bovenste cultuurgrond.
Ik zie uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
Jan van der Zwaan [janvanderzwaan@telfort.nl]
Eindhoven, 7 februari 2014
Beste Jan van der Zwaan,
Daar vraag je me wat! Overigens kan ik (of beter gezegd mijn computer met Windows 8)
dit bestand niet openen. Graag de brief en de afbeelding los versturen.
Ik ben verder wel geïnteresseerd in zo’n waarneming, maar ik zou bij god niet weten
in welke tijd dat gebeurd zou zijn.
Als er al iets van bekend is dan zou dat in het archief te vinden moeten zijn, maar
ik zou niet weten waar. Ik heb wel een inventaris daarvan, maar of daarover iets te
vinden is? zie http://www.theelen.info/%5B20111021%5D%20inventaris%20archief
%20Maatschappij%20Helenaveen.pdf
Kan het iets te maken hebben met de Westlandsche tuin(en)? zie
http://www.theelen.info/%5B20131224%5D%20Westlandsche%20tuin%20te%20Helenaveen.pdf
Graag de bestanden in een leesbare vorm (foto?) opnieuw opsturen!
Paul Theelen
8 februari 2014 Beste Paul,
In de bijlage nu een kleiner bestand van de foto.
Ik denk niet dat het met de Westlandse tuinen heeft te maken. Het ligt achter de
Hoeve willem III, helemaal achter aan de Soemeersingel.
Ik hoor graag je reactie als je de foto zo wel kunt openen.
Groeten Jan van der Zwaan
8 februari 2014 Beste Paul,
In jouw archiefstukken vond ik deze aanduiding van werkzaamheden op de akkerpercelen
achter de Willem III Hoeve.
Kun jij die inhoudelijk voor de krijgen.
Dat biedt misschien wat meer duidelijkheid.
Onder:
741 Weekverslagen van de werkzaamheden op de akkerpercelen van de Willem III-hoeve,
met plattegrond van de verdeling van de percelen 19200101 19201231 weeklijsten Willem
III-hoeve
742 Weekverslagen van de werkzaamheden op de akkerpercelen van de Willem III-hoeve
19210101 19210319 weeklijsten Willem III-hoeve
453
Groeten Jan van der Zwaan
Eindhoven, 9 februari 2014
aan: Jan van der Zwaan en Jan van Woezik
Beste Jannen,
Als kamergeleerde van Helenaveen weet ik zo goed als niets van het huidige Helenaveen
en zijn bewoners. Alleen Jan van Woezik ken ik en van hem weet ik dat hij in de
geschiedenis is geïnteresseerd. Ik neem aan dat jullie elkaar kennen, en wellicht nog
familie zijn.
Maar denkende aan de repercussies van die landinrichting, kon ik niet anders dan de
peelarbeiders beklagen als die zouden weten dan hun jarenlang werk nu in enkele
maanden ongedaan wordt gemaakt. Als het inderdaad het omgekeerde is van de
ontginningen dan zal de flora en fauna drastisch veranderen. De documenten van
www.dienstlandelijkgebied.nl laten dat duidelijk zien.
Ik heb mij de laatste twee dagen bezig gehouden met het verzamelen en globaal
doornemen van de huidige werkzaamheden, tevens heb ik me verdiept in artikeltjes over
de natuur in de Peel tot circa 1950. Flora en fauna van bijvoorbeeld 1900 zouden dan
(gedeeltelijk) terug kunnen komen.
In enkele artikelen (o.a. het zeer lezenswaardige Door de Peel van 29 juni 1918)
worden belangwekkende opmerkingen gemaakt. Het gaat weliswaar vooral over vogels,
maar elders worden ook de moerasplanten e.d. uitdrukkelijk vermeld.
Ontginningen bij de Koningshoeven waren (denk ik) slechts een deel van het totaal aan
ontgonnen gebieden. De hoeven werden verpacht, maar dat ging veel moeizamer dan men
gedacht had. De opbrengst voor de N.V. Maatschappij Helenaveen viel ook tegen, zo
zelfs dat directeur Bos zelf een hoeve pachtte en daar een zetbaas op zette.
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De gronden die door de huidige Landinrichting worden bewerkt, zijn met veel moeite te
herleiden tot papieren in het Regionaal Historisch Centrum (ik stuur een afschrift
aan Gerard Kuijpers). Per kadastraal perceel niet, maar per gebiedje kan
mogelijkerwijze bepaald worden welke werkzaamheden daar hebben plaats gevonden.
Aan de hand van de geschiedkundige beschrijving kan de structuur van de afgegraven
gronden worden verklaard. Overigens zou ik in het geheel geen structuur verwachten,
immers een structuur duidt op menselijk ingrijpen. De langwerpige of vierkante
structuren duiden er m.i. op dat men nog niet diep genoeg gegraven heeft.
Waarschijnlijk waren dit bedden waar groenten of tabak werden gekweekt. Dit laatste
zou raar zijn, want de tabaksteelt was al lang afgelopen toen de koningshoeven
gebouwd werden.
Mijn vraag is nu: Is het zinnig de vorderingen van de Landinrichting te volgen en de
daarbij behorende geschiedenis te achterhalen? Zo ja dan is er weinig tijd te
verliezen en dan moeten nu er zich mensen voor inspannen. In ben graag genegen
gericht onderzoek in het “archief” uit te voeren, maar dan moet ik wel gevoed worden
met specifieke vragen, liefst met foto’s en documenten.
Als voorzet een bestand dat historische en huidige gegevens bundelt, zie
http://www.theelen.info/%5B20140208%5D%20Koningshoeven%20Natuur.pdf
Graag jullie ideeën en opmerkingen.
Paul Theelen
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