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Landinrichting Peelvenen
Bij de Landinrichting Peelvenen in Helenaveen is klaarblijkelijk vanaf begin 2014
achter de Koning Willem III-hoeve een eigenaardig ondergronds patroon gevonden. Bij
het afgraven van de bovenlaag – dit om de oorspronkelijke laag tevoorschijn te laten
komen – kwamen langwerpige en vierkante donkere grondstukken tevoorschijn.
Vierkante stukken kwamen te voorschijn bij het afgraven achter de Koning Willem IIIhoeve, op onderstaand kaartje in vakje C4. De heer van der Laarschot kan deze
vierkanten verklaren door de ontginningsvolgorde rond de Koning Willem III-hoeve.
Door de Dienst die de Landinrichting uitvoert, wordt nu gevraagd naar de verklaring
van dit verschijnsel. De auteur geeft hierbij een mogelijke verklaring. Hij denkt dat
de donkere vlekken de zwarte bonkaarde is die vóór de eigenlijke turfwinning opzij
werd gelegd en na de vervening netjes werd teruggelegd. Omdat de droge turf geslonken
was kon niet het volledige oppervlak bedekt worden
Daarvoor dient men echter nogal wat achtergrondinformatie te hebben, die ik hieronder
zal geven.
Oude tijden
Al in de oude tijden probeert men de turfwinning door particulieren in goede banen te
leiden. In Someren wordt daarvoor in 1765 een Reglement opgesteld om misbruik van de
Peel te voorkomen. Zie Reglement uit 1765 m.b.t. de turfwinning in Someren
Destijds – dus vóór de grootschalige verveningen en ontginning van de particulieren
J. van de Griendt c.s. en direct daarna van de N.V. Maatschappij Helenaveen – staken
inwoners van de dorpen turf of relatief kleine schaal. Na droging, wat minstens drie
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maanden duurde, haalde men met paard en wagen de turf op en verkocht wellicht een
deel aan buurtgenoten. Grote hoeveelheden per persoon zijn dit nooit geweest, maar
over de eeuwen heen zijn zo gehele gebieden ontgraven, met achterlating van
"plassen", net zoals in recentere tijd de – alweer eerst particuliere en daarna
professionele - ontgrinding van de Maasplassen in de buurt van Roermond.
Kleinschalige turfwinning
Omdat kleinschalige turfwinning plaats vond in putten, ontstonden overal, en dus ook
in de Peel, landschappen met talloze gaten, die zich vulden met water en waarin weer
veengroei kon plaats vinden. De auteur meent dat men een aangroei-periode van vijftig
jaar aannam om weer op dezelfde plek turf te kunnen 'oogsten'. Dat zal dan wel niet
van goede kwaliteit geweest zijn...
We lezen hierover in 1852 o.a. het volgende:
Tot dus verre spraken wij over hooge veenen en meenden het gevoelen te moeten
verdedigen, dat het veen even als eene andere plant voor aangroeijing vatbaar is, zoo
lang men niet den wortel daarvan heeft uitgeroeid. Waar de veenen nog niet aan de
snede zijn gebragt, maar in drijvenden moerassigen toestand verkeeren, kan men dezen
groei zeer wel nagaan: op de diepte van eenen voet ziet men half ontbondene plantjes,
die vroeger blijken nat geweest te zijn, doch allengs verdwijnen hoe dieper men
graaft, tot dat men op den bodem niet dan eene zwarte vaste stof vindt. Indien
brandstof nu onmisbaar is voor den mensch, en wij in onze veenen eene weldaad van de
natuur ontvangen hebben, zoo kan het ons bedenkelijk voorkomen dezen schat
ligtvaardig te verbruiken, zonder op middelen bedacht te zijn, waarop dit zoo nuttige
voortbrengsel zoude kunnen worden aangekweekt. Kan men echter verwachten dat door
opruiming van het veen een grond aan ons volk zal worden geschonken, wiens vruchten
meer waarde zullen opleveren dan de brandstof bij haar onderhoud had kunnen
verschaffen, zoo is hare opruiming wenschelijk, even als niemand de vroegere
bosschen, hoe rijk ook aan brandstof, zoude willen ruilen tegen de vruchtbare akkers,
die ze thans hebben vervangen. Doch het wordt eene geheel andere zaak, wanneer door
de afgraving dier veenen dat vooruitzigt op eene meer vruchtbare toekomst niet
geopend wordt, wanneer hunne opruiming geene akkers maar waterplassen belooft, die in
stede van onze landgenooten ruimer voedsel te verschaffen, hunne woningen en
landouwen met overstrooming vaak bedreigen. Dit is het geval met onze lage veenen.
Bij deze komt vooral de vraag in aanmerking of zij even als de hooge veenen voor
aangroeijing vatbaar zijn, en wij ons dus mogen vleijen dat de weldaad der brandstof,
ons door de natuur in den turf geschonken, geene volstrekte vernietiging behoeft te
duchten.
Jan van de Griendt c.s.
De turfwinning en de daarop volgende ontginning van de Peel kwam niet uit de hemel
vallen. Van de Griendt zocht rond 1850 naar nieuwe ontwikkelingen om daarmee geld te
verdienen. De Nederlandse Overheid wilde meer industrie en zo werd ook de
mogelijkheid geopperd de Peel te ontvenen en daarna te ontginnen voor de landbouw.
Door toen uitgevoerde landmetingen en zogenaamde waterpassingen kreeg men een beeld
van de waterstromen die zouden ontstaan als het hooggelegen Peelgebied werd
ontsloten.
Als voorbeeld van de ontwatering, turfwinning en ontginning werd uitdrukkelijk naar
het noorden van het land en naar Duitsland gekeken. De werkwijze daar kon worden
overgenomen, en daar zouden de werklieden vandaan moeten komen, want in Brabant en
Limburg was praktisch geen kennis op dit gebied.
Alle omstandigheden voor Jan van de Griendt waren gunstig:
In 's Hertogenbosch was hij een gezien burger, met talloze contacten in de industrie,
het geldwezen, de lokale en provinciale overheid. Bovendien was hij zeer
kapitaalkrachtig en hij heeft toen ongetwijfeld zich een oordeel gevormd van de
werkwijze en de benodigde gelden en arbeidsnemers, en deze positief beoordeeld –
hoewel direct daarna al zou blijken dat het toch een omvangrijke klus was!
Er was al bepaald door de opmetingen van de overheid dat de ontwatering in het zuiden
van de Peel moest plaatsvinden, en er kon gedeeltelijk gebruik gemaakt worden van de
bestaande maar verwaarloosde Noordervaart die in verbinding stond met de pas in
dienst zijnde Zuid-Willemsvaart die toch al naar Den Bosch liep. De afvoer van de
turf naar de afnemers in bijvoorbeeld Den Bosch was gewaarborgd. De combinatie steken
van de turf en de daarop volgende ontginning was elders al succesvol uitgevoerd en
kon in de Peel dus worden nagevolgd.
Wel diende hij toegang te hebben tot het veengebied en liefst zo dat hij (beter
gezegd twee van de Griendt en één Carp) een vrije hand had om de werkzaamheden naar
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eigen inzichten te kunnen uitvoeren. Hij kon in Deurne 610 ha kopen voor f80 per ha.
Daarna kon hij in Horst een groot aaneensluitende stuk veengebied kopen en
gedeeltelijk pachten voor een lange periode. Veel later werd nog in Sevenum grond
aangekocht. Voor het te graven kanaal, nu de Helenavaart, moesten van andere
gemeenten ook kleinere stukken grond worden aangekocht.
Al met al lukte dat alles in zeer korte tijd. In juni 1853 werd met de daadwerkelijke
werkzaamheden begonnen, en alles werd op een strakke manier georganiseerd. Zo werden
de zijkanalen, de wieken, gegraven in de vorm van een drietand, waarbij de afstand
van de wieken of wijken een nauwkeurige afstand van elkaar kregen. De werkwijze van
het turfsteken was ook precies vastgelegd, en dat is in verband van de gesteld vraag
van belang. Praktisch zeker is men uitgegaan van de werkwijzen in het noorden.
In het artikel 'ONZE VEENDERIJEN' uit 1852 wordt alles goed beschreven. In dit geval
zijn de gegevens over het hoogveen van belang. Zo wordt bijvoorbeeld iets gezegd over
roede, afmetingen, stok en dagwerk in Hoogeveen en omgeving:
In Drenthe nu heeft de roede 14 voeten en komt ongeveer met 4½ Ned. ellen overeen. De
turf is er zeer langwerpig, bijna ½ Ned. el lang en even dik als breed. Een dagwerk
bevat daar 22 roeden of bijna 10,000 turven. Zijn deze droog, dan worden zij op
vuren of hoopen gestapeld, die 19 voeten lang, 10 breed en 12 hoog zijn, en 250 tot
280 tonnen turf bevatten. Deze maat geldt voor den fabriekturf. De haardturven zijn
er een weinig kleiner, en 12000 daarvan rekent men in een dagwerk te gaan. Doorgaans
worden zij op driezijdige hoopen of zoogenaamde zwillen gestapeld, die bijna 60
tonnen inhouden. Te Assen, Smilde en Norg rekent men bij stokken, waarvan 40 gaan in
een dagwerk, dat daar 13000 turven bevat, omdat zij er nog kleiner zijn. De vuren
zijn er ongelijk, van ½ tot 3/4 dagwerk, en die der haardturven bevatten 220 tot 280
tonnen. Te Hoogeveen, Zuidwolde, Westerbork en Beilen heeft de stok eene lengte van 8
voeten of 2½ Ned. ellen. Het dagwerk heeft er 220 tot 280 tonnen of bijna 13000
turven, die 1/3 el lang zijn. De vuren worden er kegelvormig opgestapeld en houden 15
tot 30 stokken.
We mogen aannemen dat van de Griendt juist dit artikel van E. van Voorthuysen, Hz
kende en dat hij aan de hand hiervan de voortgang van het project heeft
uitgestippeld. Ook kon hij daarin lezen over de prijzen, geheven belastingen
("turfaccijns"), arbeiders en hun gezinnen, ontwikkeling van de dorpen, kortom over
alles wat betrekking had op de werkzaamheden in al zijn facetten.
Bonkaarde
Indien we in het artikel ONZE VEENDERIJEN zoeken naar "bonk" dan komen we dit woord
meerdere malen tegen.
Het eerste begin – na de peilingen – is dan: Door greppels (raaijen) van 3 voeten
breedte en 2½ voeten diepte wordt het land in vakken (bonken) van 20 tot 25 Groninger
roeden breedte afgedeeld en blijft in dien toestand gedurende 8 tot 10 jaren, opdat
het veen van het ingezogen water ontlast worde en eenige vastheid verkrijge. Alleen
worden de ingelegde greppels behoorlijk onderhouden (uitgebold).
De bonkaarde, het bovenste deel van het veenoppervlak, was niet te gebruiken. Later,
van 1880 tot 1900, heeft men hiervan turfstrooisel gemaakt, maar het was niet
geschikt als brandstof. Samen met de turfaccijns leverde deze bonkaarde hoge kosten,
maar toch ook niet zo dat van ontvening werd afgezien:
Maar de turfaccijns houdt dit alles tegen en »een schandmonument voor ons
tegenwoordig belastingstelsel is de bonkaarde. Groote schatten, ons door de natuur
geschonken, worden hierdoor verdorven of ongebruikt gelaten. Door de belasting is de
prijs van het ligtere veen te hoog voor zijne waarde, en vindt geene verbruikers.
Verkruimeld wordt het dus over den grond geworpen, ten einde van den accijns
vrijgesteld te zijn, waardoor de ondergrond op sommige plaatsen onder eene laag dier
zoogenaamde bonkaarde bedolven blijft, en de ontginner dus met groote kosten aarde
van elders moet laten komen, om bouwgrond daarop aan te leggen. Op deze wijze gevoelt
de landman nog de nadeelige werking van den noodlottigen turfaccijns.
De voordeelen van eene ontginning der hooge veenen kunnen groot worden, wanneer hunne
latere vruchten in waarde de kapitalen daartoe aangewend overtreffen; maar het is nog
niet bewezen, dat de belasting deze ontwikkeling tegenhoudt. Het bloeijen toch eener
nijverheid hangt vooral af van het aantal verbruikers, dat hare vruchten koopt, en
het verbruik van den turf kan niet zoo veel toenemen, daar het zich noodwendig bij
ons land bepaalt wegens het kostbare vervoer. Zeer overdreven is althans de
beweering, dat alleen de belasting die ontginningen zoude tegenwerken door het
verbruik der turven en dus de afveening te belemmeren. Uitgestrekte vlakten toch zijn
reeds van het veen ontbloot, waarin nog geene spade tot ontginning is gestoken. Men
wijt dit vooral aan die overgebleven bonkaarde, maar voor den landbouw schijnt dit
bezwaar zoo groot niet te zijn, en op de landhuishoudkundige congressen, in de jaren
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1849 en 1850 in ons land gehouden, werden ons daarover belangrijke mededeelingen
gedaan.
Werkwijzen in de Groningse venen
Hierna maken we een sprong naar de werkwijzen in de Groningse venen, werktuigen,
manieren van steken en drogen. Zie Hoog- en laagveenwinning in Groningen
De titel van het artikel is volledig OVER HET MAKEN VAN BAGGER EN SPONTURF IN LAGE
VEENEN EN VAN BAGGER EN LANGE- OF STEEKTURF IN HOOGE VEENEN IN DE PROVINCIE
GRONINGEN.
Dit zeer belangrijke artikel uit 1875 is uitgegeven nadat de schrijver Venema al is
overleden, want men merkt op: 1) De redactie heeft vermeend dit in de nagelaten
papieren van wijlen Dr. G. A. Venema gevonden stuk, hetgeen op verzoek van de
Koninklijke Akademie van Landbouw te Stockholm door den schrijver vervaardigd is, in
het Tijdschrift te mogen opnemen, dewijl over de turffabriekatie in ons land weinig
of niets in druk is verschenen.
We mogen aannemen dat de informatie van dit artikel ook wel bij van de Griendt bekend
was, 25 jaar eerder.
Het wordt aan de lezer overgelaten om het te bestuderen, maar wederom zoeken we naar
het woord bonk. We moeten erop verdacht zijn dat er verschillen zijn bij de hoge en
lage venen, de soorten turf en de samenstellende delen, de afmetingen, en nog veel
meer.
Maar eerst haalt de auteur enkele passages eruit:
De redenen waarom men den turven 15 centimeter breedte en 16 centimeter dikte geeft,
moet men in de omstandigheid zoeken, dat bij het droogen de turven in de dikte meer
afnemen, dan in de breedte, en dat hunne doorsnede over dwars, daarom als hij droog
is geworden, alsdan ongeveer een vierkant zal zijn.
Bij het vergraven van eene strook veen, van 3 meter breedte, heeft men, zooals
hiervoor te zien, is van noode een ploeg arbeiders als
een bonker,
„ stikker,
„ graver,
„ kaarzetter,
„ kroder.
Als de turf op het hooge komt, of als men te laag beneden den dalgrond graaft, of als
men den turf van het achterste deel van de strook (put) van 3 meter breedte neemt,
heeft men een haker noodig, die den turf hem door den graver met het opschot
toegeworpen, op de haakschop opvangt en op het schotbred nederlegt.
Graaft men tegelijk twee of drie zulke strooken (putten) van 3 meter breedte weg, dan
verrichten 3 dergelijke ploegen of 18 personen den arbeid.
Men heeft nog andere ploegen bij het graven van turf, die men waldijkers noemt.
Hiertoe behooren 2 personen. Na te hebben gebonkt, stikt en graaft de eene persoon;
de andere vangt den turf op een haakschop op en legt ze op de slagkaar om ze naar den
slag te kroden.
[Op 20 mei 1888 vinden we de volgende korte beschrijving van het turfsteken in
Helenaveen:
De werktuigen, waarvan zij zich bedienen, zijn hoogst eenvoudig; de een gebruikt eene
spade, waarmee hij de veenlaag in gelijke deelen snijdt, den zoogenaamden "stikker"
en een houten plankje, den oplegger, waarmee hij deze stukken, onze lange turven,
omwerpt. De ander grijpt ze dan met eenen "riek", plaatst ze op een kruiwagen en legt
ze vervolgens op de hei in rijen of zoogenaamde stokken, welke 16 turven lang zijn
(of 2.50 meter).]
De bonk wordt op een speciale manier teruggeworpen:
In den regel wordt het mosveen dat de bovenste laag uitmaakt in de uitgegraven
veenput geworpen, en vormt alzoo de oppervlakte van den dalgrond, die later door
vermenging met zand, dat er ter dikte van 4 decimeter opgebracht wordt, en door een
krachtige bemesting in uitmuntend bouwland wordt veranderd.
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Is A B (fig. 38) de grens van het veen, dat aan een zekeren eigenaar behoort, dan
wordt bij het af bonken van het veen dat, ter breedte van 3 meter van A tot a en van
B tot b, vergraven zal worden, de bonk of het mosveen op het hooge veen geworpen en
geëffend. In het tweede jaar werpt men de bonk van ac, bd in de put Aa, Bh, en zoo
handelt men elk volgend jaar.
Worden de beide of drie strooken in een jaar vergraven, dan komt al de bonk op het
hooge veen.
Dit af bonken geschiedt voordat met het graven wordt begonnen. In elk geval vóór de
gravers aan.
Conclusie
De auteur vermoedt dat de rond de Koning Willem III-hoeve en elders in Helenaveen
gevonden langwerpige of vierkante stukken grond, als de cultuurgronden zijn
afgegraven, niets anders is dan de bonkaarde die opzij is gelegd voordat de
eigenlijke turfwinning is begonnen (vanaf circa 1910 tot 1920). Deze tamelijk
onbruikbare bonk werd vanzelf droger, en zal ook wel de vorm van turven gehad hebben
en op een soortgelijke manier zijn opgestapeld.
Waarschijnlijk, of wel bijna zeker, was er een verplichting de bonkaarde terug te
leggen op de vrij gekomen bodem. Door toevoeging van slijk en andere mestsoorten werd
de bodem vruchtbaarder. De gedroogde turven zijn netjes teruggelegd, maar omdat de
afmeting van de gedroogde turf drastisch kleiner was dan van de natte turf, bedekte
het niet het te ontginnen oppervlak.
In Brief van de gebroeders Steenhart aan de Koningin Moeder uit 1923 wordt erop
gewezen dat dan de opbrengsten nog niet zijn, zoals de pachter dat zou wensen. Zij
vinden dat de ontginning door directeur A. Bos te goedkoop is aangepakt en dat de
pachters daarvan de dupe zijn. Deze twee brieven zijn overduidelijk door een advocaat
o.i.d. geschreven, en hebben er niet in geresulteerd dat de directeur het veld moest
ruimen. Zie over A. Bos (o.a.) Rehabilitatie van directeur Bos van de N.V.
Maatschappij Helenaveen
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Op bijgaand plaatjes, figuur 40 en 42 van het artikel, zien we de al afgestoken bonk,
die opzij is gelegd, want de turf eronder is bruikbaar, en de banken die gestoken
zullen worden.
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Zie Veenplanten in de provincie Groningen
De auteur heeft onderstaande lijst uit 1860 niet vergeleken met de lijsten die zijn
opgesteld in het kader van de Landinrichting Peelvenen. De genoemde lijst wordt
gevolgd door de opsomming van planten die op de een of andere manier gebruikt worden.

275

In de laagste en hierdoor vochtigste, veenachtige plekken van de heide groeijen
gagel,
russchen
andere soorten van Juncus (J. lampocarpus, uliginosus, bufonius),
smalbladige Boterbloem (Ranunculus Flammula),
Peplis Portula,
Hydrocotyle vulgaris,
Viola palustris,
moeras Vederdistel (Cirsium palustre),
moeras Kartelblad (Pedicularis palustris),
waterpeper (Polygonum Hydropiper),
Orchis maculate,
en onder de Bedektbloeijenden:
Hypnum cuspidatum en voor
soorten van Veenmos (Sphagnum), die veel tot de vorming van het daar aangroeijend
veen toebrengen.
In de meer eigentlijke veengronden wassen de
gele T[h?]alictrum (Thalictrum flavum),
Comarum palustre,
Valeriana dioica,
Cirsium anglicum,
veenbes, (Oxycoccus palustris),
Gentiana Pneumonathe,
dopheide,
Polygonum amphibium (terrestre),
water Drieblad (Menyanthes trifoliata),
Salix aurita,
beide soorten van Grasbies (Rhynchospora),
wollegras (Eriophorum), welks wit pluis reeds in de verte een in het oogvallend
kenmerk van het veen uitmaakt,
soorten van Zeggen (Carex panicea, caespitosa, stellulata, paniculata, intermedia,
ampullacea), enz.
veenbies (Scirpus caespitosus),
geknikte Vossestaart (Alepecurus geniculatus en fulvus),
Trichodium caninum,
Hierochloa borealis,
Catabrosa aquitica,
Deschampsia caespitosa,
Arundo Calamagrostis,
ander de Bedektbloeijenden,
Aspidium Thelypteris.
Aan den kanten de slooten
Elaeocharis palustris,
lies,
éénhalm (Phalris arundinacea) en
vlotgras, welke drie laatste zeer goede voederplanten kunnen genoemd worden;
in het water en op plekken, die dikwijls onderloopen,
de Dotterbloem (Caltha palustris),
Op het hooge veen nog meer in het bijzonder:
gewone en de dopheide,
kleine waterwilg (Salix aurita),
russchen,
wollegras,
pionten,
brommels,
berk,
eik,
tormentil,
Hieracium murorum,
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schaapszuring,
Veronica officinalis,
Vaccinium Vitis idaea,
Populus tremula,
Galium saxatile,
Carex caespitosa enz.,
Arundo Calamagrostis,
Agrostis alba,
wilde spurrie,
Epilobium spicatum,
Senecio sylvaticus,
Lysimachia vulgaris, enz.
Op uitgeboekweit veen in Westerwolde,
Avena praecox
vele der straksgenoemde hoogeveen-planten.
Verder, op het hooge veen, onder de Bedektbloeijenden:
Dicranum purpureum en scoparium,
Funaria hygnometrica,
Hypnum purum,
eenige soorten van het Veenmos (Sphagnum),
Polytrichum,
alle Bladmossen
rendier- en beker-mos enz. onder de Korstmossen.
In het water zelf:
Rananculus aquatilis,
Plompen (Nymphaea alba en lutea),
soorten van Myriophyllum
Ceratophyllum,
Oenanthe fistulosa
Phellandrium,
Cicuta virosa,
Utricularia vulgaris,
Hottonia palustris,
Polygonum amphibium,
Rumex Hydroapathum,
Hydrocharis morsus ranae,
Stratiotes aloides,
Iris Pseudacorus,
Alisma Plantago en natans,
Acorus Calamus,
alle de Nederlandsche soorten van Typha en Sparganium,
Isolepsis fluitans,
biezen (Scirpus lacustris),
lies (Poa aquatica),
riet (Phragnites communis),
Glyceria fluitans,
Lemna (kroos)
Callitriche-soorten
Onder de Bedektbloeijenden:
Equisetum linosum,
enkele Bladmossen
vele Conferva's
andere kleine wieren.
Onder de meer of min zeldzame soorten van de veenen en moerassen noem ik:
Parnassia palustris, mij toegezonden van het veen bij Westerlee, door D. J. PENON, en
van Noordlaren door J. M. KAKEBEEKE.
Lathyrus palustris, op verscheidene plaatsen te Haren en in het Onland bij Groningen
en te Harkstede;
Myriophyllum alterniflorum, in veenplassen bij Glimmen en Harendermolen;
Sium repens, bij Haren en Harendermolen;
Trientalis europaea, bij ter Apel. Zie Flora Velg. Sept., I, p. 309);
Myosotis caespitosa SCHULTZ, bij Harkstede, Haren enz.;
Pinguicula vulgaris, aan den achterweg van Haren naar Noordlaren, gevonden door den
Hortulanus W. KENT.
Salix lanceolata, bij Scharmer en Harkstede;
Malaxis paludosa, bij Scheemda (U. TER HASEBORG), in het witte veen bij Haren (Dr. S.
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E. STRATINGH en Dr. W. KENT).
Arum maculatum, in het bosch van de Middelhorst bij Groningen (DE GORTER).
Sparganium natans, bij Haren, Harendermolen enz.;
Carex teretiuscula, en C. lasiocarpa, op het Onland bij Groningen;
Elaeocharis uniglumis, bij Groningen;
Eriophorum latifolium, bij Harendermolen;
en onder de Bedektbloeijenden:
Pilularia globulifera, te Glimmen, bij Harendermolen;
Polypodium Thelypteris, in de veenen veel algemeener dan dit vroeger wel bekend was.
M.b.t. het blaas[jes]kruid en de zonnedauw, zie Veenplanten in Nederland
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