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Activiteit:  Lezing 'Hoe het veen verdween' 
  

Wanneer: woensdag 28 november, aanvang 20:15u. 

Locatie: Zaal de Pub, St. Janstraat 48, Ottersum 

 

 

 

 

Gennep, 10 november 2018 

 

Aan de leden van de Kring Maas en Niers en andere belangstellenden,  
 
 
Op woensdag (!)  28 november houdt de heer Paul Thissen een lezing over de ontwikkeling van 

het Koningsven, ontstaan, ontginning en herstel van 1731 – 2017.  

Noord-Limburg kende vroeger veel veen- en broekgronden. Natte gebieden die bij de 

omwonenden in gebruik waren voor het kleinschalig winnen van turf, het steken van plaggen, 

hooien en het weiden van vee. Een van de venen was het uitgestrekte Koningsven, gelegen ten 

noorden van Gennep en Ottersum, tussen Milsbeek en Ven-Zelderheide, een strook vormend van 

zes kilometer lang, gelegen tegen de stuwwal van de St. Jansberg en het Reichswald. In de loop 

der eeuwen raakte het Koningsven uitgeput en werd ontgonnen. Bij gebruik en ontginning was er 

strijd tussen de lokale boerengemeenschappen en krachten van buiten. Bij de laatste hoorden de 

Koning van Pruisen, hoger gezag van Frankrijk, België en Nederland, de Heidemaatschappij en 

het Staatsbosbeheer. Na de Tweede Wereldoorlog was er nog een klein deel van het Koningsven 

over dat men van hogerhand wilde bewaren als natuurgebied. Het gemeentebestuur van Ottersum 

wist, gesteund door de boeren, ook dit ontgonnen te krijgen. Echter, de komende jaren zal een 

aanzienlijk deel van het Koningsven ontwikkeld worden tot een nat natuurgebied, waar weer 

veen kan groeien, gesteund door het gemeentebestuur.   

 



De heer Paul Thissen (Groesbeek 1958) is programmacoördinator Erfgoed van de provincie 

Gelderland. Hij promoveerde in 1993 op heideontginning in de Noord-Brabantse Peel in de 

periode 1880 – 1940 en de relatie daarvan met de opkomst van de boerenbondscultuur. Hij 

publiceert regelmatig over historisch-landschappelijke onderwerpen, i.h.b. de regio rond 

Nijmegen, inclusief de aangrenzende gebieden in Noord-Limburg en Duitsland. Hij is een van de 

hoofdauteurs van het boek 'Het Koningsven – ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied 

bij Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide (Matrijs 2017).  

Deze lezing past in de setting van de tv-serie 'Natuurlijk Lmburg' die dit najaar elke zondag via 

L1 wordt uitgezonden. In deze serie staat het Limburgs landschap centraal.   

De afzonderlijke afleveringen laten de historie van het landschap zien en tonen aan dat het 

landschap niet alleen door de natuur gevormd wordt. Er zijn allerlei oorzaken en invloeden die 

bepalend zijn voor het aanzien van het landschap. De historie van het Koningsven is daar een 

mooi voorbeeld van.   

 

Behalve onze leden zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom. De entree voor niet-

leden  is 3,00 EUR p.p. 
 

Met vriendelijke groet,   
 

het bestuur van de Kring Maas en Niers 
 

 

 

 

 

Mededeling aan de leden van de Kring Maas en Niers 

 

Geachte leden,  

 

Tijdens de jaarvergadering, gehouden op 8 maart 2018, ontstond er een verschil van 

mening bij de leden van de kascontrolecommissie over de presentatie van de 

reserverekening, door het bestuur meestal genoemd ‘het boekenfonds’.   

Om een en ander duidelijk te maken en aan u, onze leden, te verantwoorden hoe deze 
reserve-rekening intertijd tot stand gekomen is, nodigen wij u uit om op 28 november, om 

19:30u. in Zaal De Pub aanwezig te zijn.  

De lezing over het Koningsven zal daarna om ongeveer 20.15u. beginnen.   

Het bestuur van de Kring Maas en Niers 
 


