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Het Koningsven in de voormalige Noord-Limburgse gemeente Otter-

sum, nu deel van Gennep, is een gebied van graslanden en akkers.

Het ligt vlak en weids onder aan de stuwwal met de Sint-Jansberg en

het Duitse Reichswald. Het is moeilijk voor te stellen dat dit ooit een

slecht toegankelijk veengebied was waar lokale boeren turf staken en

waar rond 1900 nog een uitzonderlijk rijke flora voorkwam. De wel-

vaartspolitiek van de gemeente Ottersum bracht vanaf 1902 ontwa-

tering en ontginning, tot het veen na de oorlog op een snipper na was

verdwenen. Meteen bijzondere combinatie van natuurontwikkeling

en delfstoffenwinning willen Natuurmonumenten en Teunesen zand

en grint BV de vroegere rijkdom aan natuur deels terugbrengen.1
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In het natuurontwikkelingsproject Koningsven-De

Diepen zal de ontwatering weer deels ongedaan

worden gemaakt. In tegenstelling tot voor de land-

bouw is voor de natuur een hogere grondwaterstand

wenselijk.

Kaart uit circa 1840 van de omgeving van het Koningven. In het noorden lig-

gen de venen met de Gennepsche en Ottersumscheturfvennen. Tussen de

turfvennen en de Aaldonkse beek ligt de omvangrijke bebossing op heide-

gronden. De Aaldonkse beek ligt in een oud rivierdal dat vanaf Dam (uiterst

oost) goed te volgen is westwaarts richting Milsbeek.

uil Veengebied met lange gebruiks-
geschiedenis

'Langs de voet van het Reichswald, waar dit aan Lim-

burg grenst, strekt zich een hoogveen uit, in den om-

geving bekend als het Koningsven. Het draagt zijn

roemrijken naam met eere, want door geen ander zal

't in ons land wel overtroffen worden in rijkdom aan

plantensoorten en uit een oogpunt aan natuursoorten

heeft 't hier stellig zijn gelijke niet.'

Met deze woorden begon student bioloog H. C. Dels-

man jr. zijn verslag van het bezoek dat hij in 1906 aan

de Noord-Limburgse veenmoerassen bij Ottersum had

gebracht. Dagenlang had hij er blootsvoets rondgelo-

pen, van de ene verbazing in de andere vallend

bij het zien van al die bijzondere plantensoor-

ten. Het was geen ongerepte natuur, want het

gebied was al eeuwenlang in gebruik. Wat hij

en andere natuurvorsers aantroffen moet een

aaneenschakeling zijn geweest van turfveldjes,

min of meer geregenereerd veen, hier en daar

open water, verlaten stroombeddingen,

graslanden en heideveldjes. Door het klein-

schalige gebruik, de verschillen in bodems en

het gevarieerde kwelpatroon was er een grote

rijkdom aan levende natuur ontstaan. Het

moet een onwaarschijnlijk mooi gebied zijn
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Op deze ansichtkaart uit begin twintigste eeuw is het uitgeveende

Koningsven te zien voordat het werd ontwaterd.

^".

N Wandelaars in De Diepen met op de achtergrond het Reichswald.

geweest met vele, in die tijd al zeldzame, plan-

ten- en diersoorten.

De geologische wordingsgeschiedenis van deze

veenmoerassen is bijzonder. Het Koningsven

ligt in een oud stroomdal van de Rijn, die hier

in de ijstijden over een kilometers brede vlakte

heeft gestroomd. In de verlaten stroomgeulen

die achterbleven in het landschap kon later

hoogveen tot ontwikkeling komen. De oude

rivierldei is hier niet zoals elders in Nederland

bedekt door jongere lagen. Door extreme ver-

wering in een koude periode heeft deze grond

kenmerkende eigenschappen gekregen, wat

het extra geschikt maakt als grondstof voor de

pottenbakkerij. Het gebied is geen afgegrensd

terrein met één naam. Delen ervan hadden na-

men zoals Herrenvehn, Rosenbroek, Het Ven,

Ottersumsche Turfven en Gennepsche Turfven. Maar

namen en/ofhet gebied waar de naam betrekking op

had veranderden in de loop van de eeuwen. Ook ver-

schilden lokale benamingen van de officiële namen.

De mensen uit Milsbeek noemden het Koningsven ge-

woon 't Ven (het veen). De botanici die hier rond 1900

rondliepen hadden het over het Koningsven. Hiermee

bedoelden ze het hele veengebied onderlangs de Sint-

Jansberg en het Reichswald.

Het Koningsven heeft een oude gebmiksgeschiedenis.

Al in de middeleeuwen was turfwinning belangrijk,

met rollen voor de landsheer, lokale adel en kerk. Van-

af het einde van de achttiende eeuw, toen het gebied

nog een afgelegen hoek van Pruisen was, ontgonnen

boeren uit aanliggende dorpen en gehuchten eerst de

heide ten zuiden van het veen en daarna het veen zelf.

De mensen uit Müsbeek en 't Ven, nu deel van Ven-

Zelderheide, kregen zo meer bestaansmogelijkheden,

al bleven ze arm.

In het natte gebied in het noorden van de toenmalige

gemeente Ottersum werd in de negentiende eeuw veel

ontgonnen. Heide, grotendeels van de natte soort,

maakte plaats voor bouwland en bos. De rond 1900

nog onontgonnen venen en uitgeveende gronden la-

gen in een brede strook onderlangs de stuwwal. Het

grootste deel hiervan, ruim 300 hectare, was in eigen-

dom van de gemeente. In dit artikel volgen we de ont-

ginning van deze strook tot landbouwgrond, terwijl

ook de geplande terugkeer van natuur aan bod komt.

Een rode draad in de geschiedenis is de spanning tus-

sen de lokale bevolking en het hogere gezag. Die span-

ning bestond al toen het gebied nog Pruisisch was.

Ook onder Frans gezag was dat het geval, evenals na

het Congres van Wenen onder Nederlands, Belgisch en

vanaf 1839 weer onder Nederlands gezag. Het ging om

kwesties als het recht van turfsteken, beweiding van

de heide, ontginning en natuurbescherming. De

gemeente Ottersum speelde hierbij een hoofdrol als

lokale gebiedsautoriteit en als eigenaar van het over-

grote deel van heide en veen.

illl Einde van de lokale veenverpachting
De lage gemeentegronden ten zuiden van de Sint-Jans-

berg en het Reichswald waren in de tweede helft van

de negentiende eeuw nog in gebruik voor kleinschali-

ge turfwinning en beweiding. De gemeente organi-

seerde hiervoor om de tien jaar een openbare verpach-

ting. Veel mensen, vooral lokale boeren en arbeiders,

sloten pachtovereenkomsten; deze hadden een loop -

tij d van tien j aar.

Aan het systeem van tienjaarlijkse verpachtingen

kwam in 1902 een einde. In april van dat jaar kocht de

gemeente de pachtovereenkomsten af. Het gemeente-

bestuur wilde de bescheiden opbrengsten van de ver-

pachting verhogen door al zijn gronden uit te geven

aan één enkele persoon die de verplichting zou krijgen

om deze te ontginnen. Veel van het veen was namelijk

vrijwel uitgeput en beweiding van zulke woeste gron-
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den - voor zover die in het natte gebied mogelijk was -

was niet meer van de tijd. Het gemeentebestuur zag

dat overal in de streek de grote veen- en broekgebieden

met goed financieel resultaat werden ontgonnen. Dat

moest ook in Ottersum kunnen.

Het veen was na eeuwenlange turfwinning en bewei-

ding een gebied met talloze kleine en grotere onderge-

lopen veenputten. Het was nauwelijks begaanbaar,

want overal was het moerassig. De gemeente zag dit

gebied als een landschap dat moest veranderen in pro-

ductief akker- en grasland. Bioloog Delsman zag het

anders: "t Is een woest romantisch landschap, dat ein-

delooze heel in de verte wegblauwende woud, van de

heuvelen afdalend naar de vlakte en daar geleidelijk

door laaghout overgaand in 't wijde wilde veen'...2 Hij

wilde het landschap, met al zijn natuurlijke rijkdom,

behouden zoals het was.

'il Verpachting aan grootontginner
De Nederlandsche Heidemaatschappij was klaarblijke-

lijk op de hoogte van het plan van de gemeente om een

groot veengebied te verpachten ter ontginning, want

deze maatschappij bemiddelde in 1902 voor de onder-

nemer-herenboer J.B. Westerdijk (1860-1934) uit het

Groningse Uithuizermeeden, die hier landbouwgrond

van wilde maken.3 Hij was tevens burgemeester van

die plaats, wat voor hem, zoals hij zelf schreef, een

bijbaan was. Zijn belangrijkste activiteit was exploita-

tie van landbouwgronden. Later zou hij voor de Vrij -

zinnige Democratische Bond, een links-liberale partij,

lang in de Tweede Kamer zitten.

Op maandag 20 april 1902 ging Westerdijk sanien met

medewerkers van de Heidemaatschappij kijken in Ot-

tersum. Hij was tevreden met wat hij zag en hoorde,

want op 5 mei kwam hij opnieuw naar de re -

gio, nu om een raadsvergadering bij te wonen

waarin zou worden besloten of de gronden on-

derhands aan hem zouden worden verpacht.

De raad besloot dit inderdaad te doen, met een

pachttermijn van veertig jaar en een optie voor

twintig extra jaren. Het raadsbesluit was on-

derworpen aan goedkeuring van Gedeputeerde

Staten van Limburg. Westerdijk was daarom al

naar Maastricht geweest om te spreken met de

commissaris van de Koningin.

II Twee kandidaat-pachters
De zaak kreeg in juni 1902 een andere wen-

ding. "Toen gaf het gemeentebestuur op ver-

zoek van Gedeputeerde Staten aan Dominicus

van Ophoven te Mill de kans om een hoger bod

uit te brengen. Van Ophoven was bekend van

de succesvolle grootschalige ontginning van de

Princepeel in de Noord-Brabantse Peel. Hij was

op dat moment voorzitter van de Noordbra-

bantsche Christelijke Boerenbond. Het bod van

Van Ophoven kwam weliswaar niet van hem-

zelf maar van zijn zoon Ignaz.Het was hoger

dan wat Westerdijk eerder had geboden:2000

Het besproken gebied met de belangrijkste

plaatsnamen die voorkomen in het artikel. In het

noorden liggen op de stuwwal de Sint-Jansberg

en het Reichswald. Vanaf De Geuldert in het

westen tot voorbij Ven-Zelderheide in het oosten

lag in een brede strook het veen dat in de loop

der eeuwen is afgestoken en ontgonnen.

Overzichtskaart van het onderzoeksgebied
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gulden pacht per jaar voor veertig jaren en als

optie twintig extra jaren voor 3000 gulden.

Westerdijk was door dit bericht onaangenaam

verrast en vroeg aan de Heidemaatschappi] wat

te doen. Die adviseerde om een nog hoger bod

uit te brengen, wat hij ook deed. Daarna boden

Westerdijk en Van Ophoven nog verschillende

malen tegen elkaar op. De laatste keer dat Wes-

terdijk bood, had hij, anders dan eerdere ke-

ren, een termijn gesteld waarbinnen het bod

geldig was. Toen er een hoger bod kwam van

Van Ophoven, lichtte de gemeente Westerdijk

daarover niet in, omdat ze ervan uitging dat

het stellen van de termijn betekende dat dit

Westerdijks laatste bod was. Hierdoor vielen

de gronden toe aan Van Ophoven. Toen Wester-

dijk hierover hoorde, was hij zeer ontdaan. Hij

had wél in de gelegenheid gesteld willen wor-

den om opnieuw een hoger bod uit te brengen.

Pogingen tot overleg mochten niet meer baten

en uiteindelijk kreeg Ignaz van Ophoven de

pacht onderhands toegewezen. De prijs was

2350 gulden per jaar voor de eerste veertig jaren

met een optie voor de volgende twintig jaar van

3600 gulden per jaar. Op 16 september 1902

sloot Ignaz, samen met zijn broer Alfons en

zijn zwager Theodoor Jaeger, het contract met

Theodoorjaeger met zijn vrouw Berthajaeger-van Ophoven

en hun dochter in 1902, het jaar dat hij startte met de ont-

ginning van de Ottersumse veengronden.

de gemeente. Het betrof 116 hectare bij Milsbeek en 187

hectare bij 't Ven.5 De liberale Groninger Westerdijk

legde het af tegen Van Ophoven. Het is de vraag of de

voorkeur naar hem uitging, omdat hij een bekende

was in de streek, katholiek en de eerste voorzitter van

de Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Door

de verpachting verbeterde de financiële

positie van de gemeente. Het pachtbedrag van 2350

gulden per jaar was bijna vier keer hoger dan wat de

kleine pachters in de jaren voor 1902 samen opbrach-

ten.6

lilll Grootontginner Theodoor Jaeger
De familie Van Ophoven-Jaeger was een bekende ont-

ginnersfamilie. (Schoon)vader Dominicus van Opho-

ven was een ondernemende boer uit het Nederlands-

Duitse grensgebied bij Roermond die in het laatste

kwart van de negentiende eeuw roem verwierf met de

boven vermelde ontginning van de Princepeel. Zijn

kinderen Alphons, Ignaz, Phüomena en Bertha, de

vrouw van Theodoor Jaeger, zetten het ontginningsbe-

drijf na de eeuwwisseling voort op verschillende plaat-

sen in de Peel en in de laaggelegen natte gebieden aan

de Limburgse kant van de Nederlands-Duitse grens.

Het heide- en moerasgebied in Ottersum hoorde daar

dus ook bij. Jaeger was hier de drijvende kracht. Hij

nam in 1905 het contract met de gemeente in zijn ge-

heel over; zijn zwagers Van Ophoven traden er uit.7

Toen in 1902 de ontginning startte, was Theodoor Jae-

ger pas een jaar getrouwd met Bertha van Ophoven en

woonde met haar in een grote pachtboerderij bi]

Mühlheim, niet ver van Keulen. Zij had daar de lei-

ding. Theodoor leidde in de buurt twee andere pacht-

bedrijven en had daarnaast een rentmeesterskantoor.

Na het verkrijgen van de 300 hectare bij Ottersum

reisde Jaeger iedere maandagochtend met de trein van

Keulen naar Goch, en van Goch per rijtuig naar Otter-

sum, om daar de ontginning te leiden. Hij' verbleef

eerst in hotel De Plasmolen aan de Rijksweg en later in

Hotel Verzet aan de Niersstraat te Gennep. Op zaterdag

reisde hij terug naar zijn vrouw.

Voor de afwatering van de gronden liet Jaeger, afgaand

op een vergelijking van de topografische kaarten

1:25.000 van 1910 en 1931, een grofmazig patroon van

watergangen graven, aansluitend op de Hondsiepse

Beek. Voor de ontginning organiseerde Jaeger een

smalspoor met kiepkarren tussen het Ottersumse

Turf veen en het Reichswald, waarmee zand uit de

rand van het 'wald' de moerige gronden in werd gere-

den. Minder moerassige gronden liet hij zonder zand

op te brengen ploegen. Het ploegen gebeurde met

paarden die aanvankelijk bij hotel De Plasmolen ston-

den. Toen hij twee bedrijfswoningen voor personeel
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bouwde aan de Langehorst, veel dichter bij het werk,

hoorde daar ook een grote stal bij waar de paarden on-

derdak vonden.8

Behalve de circa 300 hectare gepachte gemeentegrond

ontgon Jaeger ook circa 100 hectare die hij had gekocht

van particulieren. Dit gebied aan de landsgrens lag

aansluitend aan de pachtgrond, vermoedelijk tussen

de twee gepachte complexen in.9

Veel informatie over de ontginningsmethoden die Jae-

ger hier toepaste hebben we niet. Waarschijnlijk zul-

len deze vergelijkbaar zijn geweest met de methoden

die zijn schoonvader omstreeks 1890 gebruikte in de

Princepeel bij Mill, en zijn schoonvader en zwager

Ignaz samen toepasten op de gronden van de Pepinus-

hof te Echt. De onderneming bij Echt was vergelijk-

baar met die te Ottersum: veen- en moerasgrond,

ruim 300 hectare groot en voor langere tijd gepacht

van de gemeente. Op deze ontginningen bracht men

eerst de waterhuishouding op orde, ploegde dan met

ossen en/of paarden en paste vervolgens ruim kunst-

mest toe in de vorm van thomasslakkenmeel, chilisal-

peter, kainiet en kalk.10

De Milsbekenaren noemden Theodoor Jaeger 'de Ven

Kei': de veen-kerel. Na de bedrijfsgebouwen aan de

Langehorst bouwde Jaeger ook panden bi] Milsbeek

aan de Zwarteweg, lokaal genoemd'de boerderij in het

Ven' of 'de Venboerderij'. Deze werd bewoond door

Grad Winnen, die eerst op de Langehorst had

gewerkt. Er zat 4 kilometer tussen beide boer-

derijen. Aansluitend aan zijn pachtgrond

kocht Jaeger een perceel aan de Duitse kant van

de grens bij Nergena, waarop hij een landhuis

met kantoor bouwde. In 1907 verhuisde de fa-

milie Jaeger-van Ophoven vanuit Mühlheim

naar dit Haus Jaeger, waarmee het vermoeien-

de reizen tot het verleden behoorde."

Jaeger ontgon voortvarend. Binnen twee jaar

was er 220 hectare ontgonnen, bemest en be-

zaaid met vooral klaver, seradella, haver en

rogge. Daarna breidde hij zijn bedrijf geleide-

lijk uit. Hij begon bovenstrooms aan de kant

van Ven-Zelderheide en zakte daarna af naar de

kanten van Milsbeek. De vele benodigde arbeid

kwam van lokale arbeiders en incidenteel ook

van Poolse gastarbeiders.

Sill Van Jaeger naar Kuhn
Toen de gronden bi] Ottersum grotendeels wa-

ren ontgonnen, vond Theodoor Jaeger in 1919

een nieuwe klus. Hij kocht 272 hectare heide

zuidelijk van Venray om die te gaan ontgin-

nen. Een jaar later verhuisde hij naar die regio.

Het Ottersumse project was klaar. Hij had voor

140.000 gulden zijn pachtrecht, de opstallen

Ontginning van heide en veen in de voormalige

gemeente Ottersum per periode

SINT-JANSBERC

onontgonnen

oud cultuurland

huidige wegen

Kaart met de fasen van

ontginning van heide en

veen in de voormalige

gemeente Ottersum,

vani73i tot 1960. Een

strook van 4 hectare van

De Diepen bleef onont-

gonnen (groen).
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Kees Korstanje,

werkbaas op het

grootbedrijfvan

Kuhn.aanhet

ploegen op ont-

ginningsgrond.

op de gemeentegronden en Huis Nergena met

gronden en bijgebouwen verkocht. De kopers

waren H.W. (Henri of Henk) Kuhn (spreek uit:

Kuun) te Naarden en zijn, ook uit Noord-Hol-

land afkomstige, compagnon P. Kaan.12 Op 25

februari 1921 ontbonden de gemeente en Jaeger

het pachtcontract. De gronden bestonden voor-

namelijk uit recent tot bouwland en grasland

ontgonnen natte heide en veen. De jaarlijkse

pachtsom was hoger dan bij Jaeger, namelijk

3ooo gulden (dit was 2350 gulden) voor de jaren

tot 1942 en voor de optie van twintig extra jaren

4ioo gulden (dit was 3600 gulden). Op 15 sep-

tember 1924 is dit pachtcontract omgezet in

twee contracten met de nieuwe generatie Kuhn

en Kaan: W. B. (Bmno) Kuhn en D. Kaan Pzn.

Bruno Kuhn pachtte 121 hectare bij Milsbeek,

Kaan 182 hectare aan de Langehorst bij 't Ven.

Kaan woonde toen in Haus Jaeger te Nergena-

Grunewald, dat gekocht was van Jaeger.13

Kuhn bouwde een villa in Milsbeek aan de

Zwarteweg, dicht bij de rijksweg. In de boer-

derij verder noordelijk aan de Zwarteweg, de

'venboerderij' van Jaeger, kwam de familie

Korstanje te wonen, die met Kuhn meekwam

uit Noord-Holland. Vader Kees Korstanje werd

bedrijfsleider. Later was Jan ten Haaf, bijge-

naamd Jan den Alver, bedrijfsleider en bewoner

van de boerderij. Kuhn liet bij daar een grote

vrijstaande schuur bouwen. Een boerderij met een

grote schuur los van het woongedeelte was in de streek

ongewoon. Aan het bedrijf was meer ongewoon zoals

het gebruik van tractoren, de massale inzet van inge-

huurde arbeid en de grote oppervlakte.

Klaarblijkelijk had D. Kaan Pzn. geen trek in het be-

heer van zijn pachtgronden aan de Langehorst, want

binnen enkele maanden ging hij over tot doorverpach-

ting van gronden. In de jaren die volgden verpachtte

hij steeds meer grond. Soms ging dit onderhands,

soms met officiële overdracht van de rechten, zodat de

pachters een contract kregen met de gemeente als ei-

genaar. In 1931 ontbonden Kaan en de gemeente hun

gehele contract, waarna de gronden door de gemeente

aan diverse personen verpacht werden. De woningen

met stallen aan de Langehorst werden met 4 hectare

grond verpacht aan het burgerlijk armenbestuur, een

lokale instelling die met de opbrengst van het land de

armen van Ottersum ondersteunde.14

llll Kleinschalige ontginningen
Behalve het grootschalige ontginningsbedrijfop de ge-

meentegronden, waren er vele boeren en keuters die

zelf op kleinere schaal ontgonnen op eerder van de ge-

meente gekochte gronden. Ook hierdoor liep de opper-

vlakte aan heide, moeras en veen na 1900 terug. Het

areaal voor de landbouw groeide ook doordat de boeren

heidebebossingen uit de negentiende eeuw rooiden.

Van de circa 300 hectare heidebebossing die rond de
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Bij het ontwateringsproject dat in de jaren 1933-1935

werd uitgevoerd, werd de Hondsiepsebeek als hoofdaf-

voerleiding verlaten voor de Kroonbeek. De Kroonbeek

en deTielebeek zijn toen aanzienlijk verdiept. De boven-

lopen van de beide beken werden verlengd en in de kwel-

zone aan de Sint-Jansberg en het Reichswald gelegd. De

bovenste kaart geeft de situatie van voor de ingrepen

weer, de onderste die van daarna.

eeuwwisseling bestond, was rond 1940 nog enkele

tientallen hectare over.15 Deze boeren en keuters be-

hoorden bij het boerenbondswezen: een sterk vertakt

netwerk met als hart de Limburgsche Christelijke

Boerenbond, opgericht in 1896 en in 1919 herdoopt

tot Limburgsche Land- enTuinbouwbond. Bij de

boerenbond hoorden onder meer boterfabrieken,

slachterijen en verzekeringsmaatschappijen.

Voor de boeren en keuters waren de mogelijkheden

veel bescheidener dan die van Jaeger ofKuhn. ledere

winter, wanneer ze er tijd voor hadden, bewerkten ze

een klein deel van hun lapjes heide- ofveengrond tot

bouwland. Op de zo ontgonnen gronden van de kleine

bedrijven stonden aanvankelijk geen boerderijen. Pas

later bouwde hier en daar een boerenzoon ofkeuter er

een eigen boerderij. Veel van deze kleine be-

drijven zijn na de Tweede Wereldoorlog ver-

dwenen, omdat er toen meer mogelijkheden

kwamen om in loondienst te komen. Enkele

specialiseerden tot kippenhouderijen.

illll Ontwatering in werkverschaffing
In 1921 en 1922 nam burgemeester Sengers het

initiatief om de lage gronden in de gemeente

Ottersum, waaronder de ruim 300 hectare ver-

pachte gemeentegronden en het Koningsven,

te ontwateren. Door de continue kwelstroom

en de gebrekkige afvoer bleef de productie van

het land namelijk achter. Het plan was van in-

vloed op de waterhuishouding in een gebied

van 1000 hectare. De Grontmij maakte in op-

dracht van de gemeente een plan om vanaf de

grens bij Grunewald, dicht langs de rand van

het Reichswald, een watergang te graven. Die

moest uitmonden in de Hondsiepse Beek. Deze

beek en de Tielebeek zouden verbreed en ver-

diept worden. Gedeputeerde Staten van Lim-

burg stelden een bijdrage in de kosten van

20 procent in het vooruitzicht. Het zag ernaar

uit dat het Rijk via de minister van Arbeid min-
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Dit veenmos, het belangrijkste bestanddeel van hoogveen, groeide volop in het

Koningsven. Na de ontginning in het begin van de twintigste eeuw kwam het

nog massaal voor in de watergangen die slechts ondiep en oppervlakkig afwa-

terden. Na de ingrijpende ontwatering van 1933-1935 verdween hetveenmos.

stens eenzelfde bijdrage zou leveren. Maar op

26 januari 1923 berichtte het college van burge-

meester en wethouders aan de minister van Ar-

beid dat de gemeenteraad had besloten af te

zien van uitvoering van de plannen 'wegens de

toegezegde geringe Rijksbijdrage'.16 Overigens

had het plan een zwak punt: de afvoermoge-

lijkheden van het gebied waren bij hoge water-

standen van de Niers en de Maas zeer slecht.

Dan hoopte het water zich op onderlangs de

stuwwal en in het Achterbroek. Toen vanaf

1929 de Maas werd gekanaliseerd, kwam dat

probleem minder vaak voor.

De ontwatering van de ontgonnen gronden

bleef matig. De Duitse botanicus Höppnerbe-

schreef in 1926 dat op de Langehorst vrijwel al

het land was ontwaterd en ontgonnen, maar

dat de watergangen door kwel en stagnatie snel

verlandden met onder meer veenmos en fontein-

kruid.17 Burgemeester Sengers liet het er niet bij

zitten. Toen als gevolg van de crisis tien jaar later

mogelijkheden ontstonden om in werkverschaffing

ontwateringsplannen uit te voeren, lobbyde hij bij het

Rijk om de lage gronden alsnog ontwaterd te krijgen.

Dit keer lukte het, ondanks dat er in boerenkring hier

en daar gesputterd werd uit angst voor hoge kosten.

De Grontmij paste het plan van 1922 aan en in juni 1933

ging de eerste spade de grond in. De uitvoering vond

plaats in werkverschaffing. Het plan van 1922 was op

enkele punten gewijzigd. De te graven watergang

langs het Reichswald naar het westen kreeg een iets

ander, 3 kilometer lang, tracé, ongeveer vanaf Grune-

wald. Deze watergang sloot niet aan op de Hondsiepse

Beek, maar op de westelijker gelegen Kroonbeek die

eerder Milsbeek werd genoemd. De Kroonbeek en de

Tielebeek werden verbreed en verdiept.18
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l Om de ontwatering van de ontgonnen gronden van het Koningsven te verbeteren, is in de jaren 1933-1935 in

werkverschafpng dezewatergang langs het Reichswald gegraven.

tllll Na ontwatering ontginning
De ontwatering maakte de laag gelegen gronden veel

productiever. Restanten moeras in particulier eigen-

dom ontgon men tot landbouwgrond, vooral tussen de

nieuwe watergang en het Reichswald.19 Het had nu ook

zin om gronden te herontginnen. Nellie van Duin-

Wientjens herinnerde zich in 2015 dat haar vader eind

jaren dertig en in de jaren veertig met de hand twee

percelen in het Koningsven ontgon: 'Ik ben geboren in

1927. Wij hadden thuis een klein boerenbedrijf aan het

Heiveld, met twee of drie koeien, een of twee mökke

[pinken] en een paar varkens. De boerderij was door

mijn vader Dries Wientjes (1889-1986) gekocht in 1930.

Er hoorde land bij in 't Ven. Dat waren twee stukken.

Het ene lag waar nu eethuis De Diepen is. Het andere

lag aan weerskanten van het Soldatenpaadje, dat vanaf

de Zwarteweg met een bocht naar het Reichswald liep.

(...)!!< kan me nog goed herinneren dat mijn vader ie-

dere winter een stuk van onze grond daar in het

Ven omspitte. Dat was eind jaren dertig en in

de oorlog. Misschien ook nog wel daarna. Van

onland maakte hij dan bouwland. Hij spitte

een paar steken diep. De grond onderin haalde

hij naar boven, onderin smeet hij de ruwe bo-

venlaag. In het voorjaar zaaide hij er rogge, ha-

ver, weit of bieten. De opbrengst was goed.Be-

ter dan de grond bij huis, die zandig en gauw te

droog was. Doordat in de werkverschaffing een

leigraaf [aan de bovenloop van de Tielebeek]

"met de schup was gesmeten", was de grond

niet meer zo nat. Toen die leigraaf er nog niet

was, kon je er niets verbouwen. (...) Met de

ruilverkaveling in de jaren vijftig is de grond

samengevoegd tot grotere percelen en in andere

handen gekomen. Wij kregen alle land bij huis
aanhetHeiveld.'20
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Een vergelijking van deze twee kaartfragmenten uit 1958 en 1967 laat de

verandering in het landschap zien. Het Ven (het veen van De Diepen) is er

niet meer in de rechter kaart. Ook de gevolgen van de ruilverkaveling in

de jaren vijftig zijn zichtbaar. De grote percelen van de familie Kuhn aan

beide zijden van de Zwarteweg werden opgedeeld. In het Koningsven

daarentegen zijn de percelen veel groter geworden.

Het dagblad De Limburger schreef in 1937 dat op

de gemeentelijke 300 hectare volop geploegd

en geëgaliseerd werd. Bij het ploegen moest de

leemlaag worden doorbroken en de leem ver-

mengd met de veenrijke bovenlaag. Dat ging

moeizaam, maar met een tweespan was het te

doen. De gemeente kon nu een hogere pacht-

prijs vragen, behalve voor de door Kuhn ge-

pachte gronden, daarvan lag immers de pacht

voor een zeer lange periode vast. De gemeente

kreeg ook geld binnen door het heffen van

baatbelasting bij boeren die voordeel hadden

van de ontwatering.21

i 11 Strijd om De Diepen
Omstreeks 1940 was het overgrote deel van de

circa 1100 hectare veen en natte heide die er in

1731 waren, ontgonnen.23 Eerst was de heide

aan snee gekomen die dicht bij het oude cul-

tuurland van Milsbeek, Aaldonk en 't Ven lag,

daarna was de ontginning steeds verder naar

het noorden verschoven, heide en veen opsou-

perend, tot de rand van de stuwwal was be-

reikt. Na de oorlog waren er nog wat kleine

stukjes veen- en moerasgrond over met als

grootste (17 hectare) De Diepen. Dat maakte

deel uit van de gemeentegronden die langjarig waren

verpacht aan Kuhn, bij wijziging van het contract

zelfs tot en met 1962.

Na de oorlog had het bedrijf van Kuhn nog circa 150

hectare onder de ploeg. Het gemeentebestuur van na

de oorlog zag met lede ogen aan dat er sprake was van

grootgrondbezit, terwijl er zoveel behoefte was aan

grond voor de lokale boeren en boerenzoons. Naar de

Boerenbondsgedachte, die ook het gemeentebestuur

aanhing, was dit zeer ongewenst. De 150 hectaren

zouden mooi verdeeld kunnen worden tijdens de in

gang gezette ruilverkaveling Ottersum. Toen Bruno

Kuhn in 1949 overleed en zijn dochter Olga het bedrijf

wilde voortzetten, drong het gemeentebestuur aan op

ontbinding van het contract. De onder druk gezette

Olga Kuhn stemde hier in 1952 mee in.

Met ontbinden van het contract met Kuhn dacht het

gemeentebestuur ook De Diepen te kunnen ontgin-

nen. Dat maakte immers deel uit van de eigen gron-

den die vrij van pacht kwamen. Maar inmiddels was

ook het oog van de landelijke natuurbescherming op

De Diepen gevallen. Al in 1935, bij de officiële inge-

bruikname van de waterwerken die in werkverschaf-

fmg waren uitgevoerd, had burgemeester Sengers,

een natuurliefhebber, in het openbaar gezegd dat De

Diepen als laatste veen bewaard zou kunnen blijven.

Na de oorlog vond zijn opvolger Janssen, net als het

gehele gemeentebestuur, en in overeenstemming met

de lokale opvatting dat echter ongewenst. In de veron-

derstelling dat ontginning mogelijk was, waren in op-

dracht van het gemeentebestuur al eenvoudige ontwa-

teringsmaatregelen genomen en was al beplanting

gekapt. Daarop trok de Rijksdienst voor het Nationale

Plan aan de bel. Want deze Rijksdienst, het ministerie
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van Landbouw en Voedselvoorziening en Staatsbos-

beheer werkten op dat moment aan het via de ruil-

verkaveling regelen van het behoud van De Diepen als

natuur, gesteund door een onderzoek van de Natuur-

wetenschappelijke Commissie van de Natuurbescher-

mingsraad. Het gebied werd op de zogenaamde lijst

van meldingsgebieden gezet. Dat waren terreinen met

hoge natuurwetenschappelijke (ecologische) waarden,

waarvoor melding gedaan moest worden bij voorgeno-

men ingrepen die die waarde zouden kunnen aantas-

ten. De gemeente verzette zich hevig tegen het behoud

van De Diepen als natuurgebied. De raad nam een mo-

tie aan dat er 'koste wat kost' ontgonnen moest wor-

den. Een aanbod van Staatsbosbeheer om het gebied te

kopen kreeg als reactie van de burgemeester: 'Nooit!'

De zaak werd een landelijke kwestie toen M. van der

Goes van Naters, Tweede Kamerlid van de Partij van de

Arbeid, de zaak aankaartte. Hij vroeg de minister van

Binnenlandse Zaken om in te grijpen omdat de burge-

meester zich partijdig op zou stellen. Tegenover hem

stond het kamerlid W.J. Droesen van de Katholieke

Volkspartij, die de kant van het gemeentebestuur

koos. De minister van Wederopbouw en Volkshuisves-

ting, die over natuurbescherming ging, liet de kamer

weten dat De Diepen vanwege de hoge waarden als na-

tuurgebied in stand bleef. Het gemeentebestuur ging

hierop in beroep bi] de Kroon. Onder leiding van bur-

gemeester Janssen en wethouder Holthuysen voerde

het gemeentebestuur een felle campagne waarbij ze

onconventionele middelen niet schuwden. Ze beweer-

den dat het gebied door brand al veel aan waarde had

verloren. Er was inderdaad een maandenlange veen-

brand geweest, maar in 2016 verklaarden ooggetuigen

dat die brand aangestoken was door de wethouder

zelf. Het gemeentebestuur beweerde ook dat

het gebied feitelijk al was ontgonnen en in ge-

bruik was als weide. Als bewijs daarvoor stuur-

de B&W foto's op met vee in De Diepen. Dezelf-

de ooggetuigen vertelden in 2016 dat deze foto's

waren geënsceneerd. Alleen voor het fotomo-

ment was het vee van wethouder Holthuysen

het gebied in gejaagd. De gemeentesecretaris

had de foto's genomen.

De gemeente won de zaak bij de Kroon, met als

argument dat De Diepen nog niet op de lijst van

meldingsgebieden stond op het moment dat de

eerste ontginningswerkzaamheden in de vorm

van enige ontwatering en verwijdering van be-

planting waren begonnen. Daarmee was er

geen grondslag om het gebied eventueel te be-

waren. Na het Kroonbesluit was de gemeente

in de veronderstelling dat de ontginning met

rijksmiddelen uitgevoerd kon worden. Maar

subsidie bleek er niet in te zitten waardoor de

financiering niet rond kwam. Er werd daarom

gekozen om een deel van de grond op een goed-

kope wijze te ontginnen en een strook van vier

hectare grenzend aan de Sint-Jansberg onont-

gonnen te laten liggen. Die strook is in 1960

door het gemeentebestuur alsnog aangewezen

als natuur.

illl Eigen erf
De strijd om de ontginning van De Diepen was

een strijd tussen enkele partijen van buiten de

gemeente tegen het overgrote deel van de lokale

gemeenschap. Van buiten probeerden Staats-

bosbeheer, de Natuurbeschermingsraad en de
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Dienst voor het Nationale Plan De Diepen te be-

houden. In de gemeente waren gemeenschap

en gemeentebestuur voor ontginning om extra

landbouwgrond te verkrijgen voor de eigen boe-

ren. Lokaal waren enkelingen zoals baron van

Verschuer, eigenaar van landgoed de Sint-Jans-

berg, en zijn advocaat Mr. Johan Santman uit

Plasmolen voor het behoud als natuurgebied.

Van Verschuer had contacten in de natuurbe-

scherming. Hij was persoonlijk bekend met

Jac. P. Thijsse, een van de voormannen van de

vooroorlogse natuurbescherming. Thijsse

droomde in 1903 al van het bestemmen van de

Sint-Jansberg als nationaal park, samen met

Texel en het Naardermeer. Tegenwoordig is De

Diepen weer natuur. Natuurmonumenten, die

in 1969 landgoed de Sint-Jansberg van de baron

kocht, is al geruime tijd bezig om beneden aan

de berg een nat natuurgebied te scheppen waar-

bij de kwaliteit van het kwelwater helpt om

weer een bijzondere plantenwereld te krijgen.

Het gemeentebestuur van Ottersum vulde de

centrale rol die zij had bi] de ontwikkelingen

van heide- en veenontginning, ontwatering en

gebruik van ontginningsgronden op specifieke

wijze in. Het lokale boerenbelang stond voor-

op, waarbij dat steeds meer samenviel met het

Boerenbondsbelang. Dat wil zeggen dat het

streven naar ruimte voor de lokale katholieke

boer voorop stond. Deze invulling leverde gere-

geld spanning op met hogere autoriteiten. Een

tweede constante was het geldgebrek waarmee

de gemeente kampte. Dat stuurde een reeks

van beslissingen over de inrichting van het

landschap.

III Natuurontwikkelingsproject
Veel unieke natuur is in het gebied van het Ko-

ningsven door ontwatering en ontginning ver-

laren gegaan. Sinds 1990 is de toestand van de

natuur in het gebied wel iets verbeterd, gesti-

muleerd door het nationale Natuurbeleidsplan
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van dat jaar. Een ambitieus en in 2016 op alle niveaus

goedgekeurd plan voor natuurontwikkeling, zal hope-

lijk binnen een termijn van tien jaar Hink herstel van

de natuur op gang brengen.24 In het deelgebied De Die-

pen start de natuurontwikkeling al eind dit jaar.

Koningsven-De Diepen is een natuurontwikkelings-

project van de vereniging Natuurmonumenten. Haar

strategie van 'behoud van natuurmonumenten door

aankoop' werd door het Natuurbeleidsplan van 1990

aangevuld met natuurontwikkeling. Aangekochte

landbouwgronden werden ingericht als natuurgebied.

Het natuurbeleid veranderde van behoudend naar

meer offensief. De kern van het Natuurbeleidsplan

was de uitbreiding van de natuurgebieden tot een Eco-

logische Hoofdstructuur (EHS) door aankoop van be-

staande natuur en natuurontwikkeling. Het concept

van de EHS staat na 27 jaar nog steeds, maar de struc-

tuur heet nu Natuurnetwerk Nederland. De in het Ko-

ningsven en De Diepen te ontwikkelen natuur gaat

bijdragen aan dat netwerk.

Voor Natuurmonumenten was van meet af aan duide-

lijk dat realisatie van de gewenste natuur slechts mo-

gelijk is als in een groot gebied de toplaag afgevoerd

wordt. De subsidies van de overheid zijn niet toerei-

kend om de totale kosten van de herinrichting te fi-

nancieren. Uitbreiding van de zand- en grindwinning

gaat voorzien in dat tekort. Teunesen zand en grint BV,

Natuurmonumenten en de provincie Limburg hebben

dit in een contract vastgelegd. Een onderdeel van het

plan is het in zandwinplassen gecontroleerd bergen

van in De Diepen en het Koningsven afgegraven

grond. Dat beperkt de kosten aanzienlijk.

Het initiatief werd positief ontvangen bi] de gemeente

en de provincie. Het is in de vorm van een bestem-

mingsplan in procedure gebracht25 en is inmiddels,

net als alle benodigde vergunningen, onherroepelijk.

Het plan voorziet in ontwikkeling van vochtige en

natte graslanden zoals die in het verleden aanwezig

geweest zijn in het gebied. Op een bescheidener op-

pervlakte dan vroeger kunnen de bijzondere, natte

natuurtypen worden hersteld en ook zodanig dat een

duurzaam beheer mogelijk is. Het gebied zal aanslui-

ten bij de bestaande natuurgebieden Sint-Jansberg en

Reichswald en wordt een waardig onderdeel van de

robuuste verbinding Schinveld-Mook.

De belangrijkste herinrichtingsmaatregel is het ver-

wijderen van de bovenste grondlaag tot 40 a 50 centi-

meter diepte gerekend vanaf het huidige maaiveld.

Daarmee wordt de vermeste toplaag verwijderd en ont-

staat weer een voedselarme bodem die cruciaal is voor

de gewenste ontwikkeling. Hierbij kan het reliëf dat

er voor de ontginning was, met zichtbare stroomgeu-

len, weer teruggebracht worden. Tegelijkertijd kan

De Diepen tegenwoordig, met op de achtergrond de

Sint-Jansberg. Eind jaren tachtig bestond dit gebied

bijna helemaal uit maisakkers.
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grondwater dat afkomstig is vanuit de aangrenzende

stuwwal van de Sint-Jansberg en het Reichswald weer

tot in het maaiveld reiken. Het grondwater, dat enigs-

zins verrijkt is met mineralen uit de ondergrond,

maakt in combinatie met de voedselarme bodemom-

standigheden dat zeldzame planten kunnen terugke-

ren en het proces van veenvorming opnieuw op gang

kan komen.26 Het Koningsven, dat Koningsveen bete-

kent, zal dan zijn naam weer eer aandoen, o

Toekomstimpressie van het gebied Koningsven-De Diepen na de

inrichting als natuurgebied, in vogelvlucht vanuit het westen. De

voedselrijke bovenlaag zal worden verwijderd, zodat in combinatie

met schoon kwelwater uit de stuwwal een gunstige uitgangssituatie

ontstaat voor de ontwikkeling van moeras en vochtige schraal-

landen. In ondiep waterpartijen zullen verlandingsvegetaties gaan

groeien waarop zich in de toekomst hoogveen kan gaan ontwikke-

len. In de verte liggen de plassen die door uitbreiding van de zand-

winning zullen ontstaan.

VERANTWOORDING
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NOTEN
1 Dit artikel is gebaseerd op de hoofdstukken 5,6, ^

en 12 uit: N. van den Bergh e.a. (2017), HetKonings-

ven. Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied

bij Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide, Utrecht.

2 Delsman(l907),44-45.
3 Gebaseerd op correspondentie in het GA, Archief

Heidemaatschappij ATD, inv.nr. 318W4.

4 Tenzij anders aangegeven, gebaseerd op corres-

pondentie in het GA, Archief Heidemaatschappij

ATDinv.nr.3l8W4.

5 cc, OAO inv.nr.715.

6 cc, OAoinv.nr. 2982,2987 (gemeenteverslagen over

1900,1905).

7 cc, OAO inv.nr. 715; Hoeymakers, 11-15,39-40 en

43-48.

8 Hoeymakers (1984), 72-76.

9 Hoeymakers(i984),76;Van Beurden (1921), 91.

io Hoeymakers (1984), 31 en 35-37.

n Hoeymakers (1984), 70-76; voor referentie aan

Winnen: Theunissen e.a. (1987), 30.

12 Hoeymakers (1984), 76-81.

13 cc, OAC inv.nr.715,716,720,723.

14 cc, OAO inv.nr. -ma-me, 725, 7253,726,728.

15 Droesen(l927), bijlage v; mondelinge mededeling

Wim Bindels,januari 2014.

16 GC, OAoinv.nr.3o67.

17 Höppner (1926), 146-147; Peters (2013), 84-105.

18 GG.OAoinv.nr.455,3067,3°75.

19 ca, OAO inv.nr.3075.

20 Interview doorWim Bindels en Paul Thissen van

mevrouw Nellie van Duin-Wientjeste Milsbeek op

12 maart 2015.

21 De Limburgei-, 18 september 1937; Limburger Koerier,

15 juni 1935 en 31 januari 1938.
22 Limburger Koerier, sojuli 1937; Driessen (1956), 8-9;

OAG345, brief 9J'uli 1934 van tien particulieren onder

wieW.B. Kuhn.

23 Deze paragraaf is gebaseerd opThissen m.m.v.

Bindels(20l7).

24 Deze paragraaf is gebaseerd op Mandigersen

Thissen (2017).

25 Croonen Adviseurs (2014), 1.

26 Van'tHullenaar(2oi2),22;Tomassene.a.(2oi2),
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