


Al wie belang stelt in Vruchtbaarmaking van den 
VADERLANDSCHEN BODEM 

wordt aanbevolen een bezoek te brengen aan het 
landgoed "De ·Utrecht" te Esbeek; 

deze zeer belangrijke H�ideontginning strekt zich 
uit over de gemeenten Arendonck, Mierde en 
Hilvarenbeek en behoort toe aan de � - - - -

Levensverzekering-Maatschappij "UTRECHT", 
Leidschestraatweg 2 te Utrecht en Boulevard du Nord 28 te Brussel.
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LANDGOED "DE UTRECHT" 

Hooge en Lage Mierde, Hilvarenbeek en Arendonck. 

De ontginning en de exploitatie geschiedt door de 

NEDERLAND SCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ 

TE LJ T REC H T. 

Geschiedkundig Overzicht. 

llot landgoed .,de Utrecht" is gelegen in een uitgestrekte

hcidcvlakte, welke een deel uitmaakt van de Bel

gisch-Hollandsche Kempen. 

Deze heide strekt zich uit tusschen Hilvarenbeek, 

Poppel, vV colde, Ravels, Turnhout, Arendonck, Reuzel en Mierde . 

't Is eenc onafzienbare, bruine vlakte, die vroeger grootendecls 

toebehoorde aan de Hertogen van Brabant en toen wel alleen 

gediend zal hebben als jachtgebied; want door de lage, natte 

ligging zal er wel nooit veel hout g groeid zijn. Groote 

waarde word 01· ook niet aan gehecht, want voor bewezen diensten 

werden dikwijls groote stukken weggeschonken. Zoo kwam 

bijv. de Gemeente Hilvarenbeek in het jaar 1331 in het bezit 

van een deel dezer heide, dat ze ontving van Hertog Jan III 

van Brabant. 
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Een stuk
1 

de Thulderhoeve, tor grootte van onge,·eer 100 

H.A., vormde eene afzonderlijke Heerlijkheid, welke oudtijds in
eigendom toebehoorde aan de abdij A verbodc of Everbode,
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nabij Antwerpen gelegen. Reeds vroeg was deze Abdij in het 
bezit hiervan, tenminste in 1298 wordt er reeds melding ge· 
maakt van de heerlijkheid Thulden. In het miJden der 
achttiende eeuw verkocht de abdij hare eigendommen in Brabant, 
waartoe o.m. ook de heerlijkheid Sterksel behoorde. Thulden 
bestond toen uit "huisinge, stallingen, schuur en schop, brou• 
werij en brandcr�j, hoff, sai, hey en weylanden, bosschen, 
moeren," enz. 

Het huis, of do eigenlijke hoeve, was een hecht en sterk 
gebouw, waarvan de voorgevel pronkte met een groot arduin
steenen wapenschild door een bis"choppol�jken mijter gedekt 
en met het onderschrift :N"equid nimis - Maat houdt Staat -
en het jaartal 1662. 

Eenige jaren geleden verwoestte een brand echter de over
blijfselen van vroegere eeuwen; en thans is er niets moer over 
dan eeno boerderij, omgeven door zware hoornen en enkele 
jonge bosschen, een oase in de woestijn. Do bierbrouwerij 
word reeds in 1 ï03 afgebroken. 

Onder do vele n[jhedcn, welke de n-oegere bezitters van 
Thuldon genoten, behoorde in de eerste plaats het jachtrecht, 
en verdor het recht om met "bestiael"' gebruik te maken van 
don aard, heide on weide van Poppel en \Veelde en het recht 
om gebruik: to ma ken van den aard on vroon te onder Mierde. 
Deze rechten worden wel eens betwist, maar in 17ïl erkende 
"die Keyserinne Douairière ende Coninginne in Brabant" ze 
weer 
jagen 

In 

opnieuw en konden de bewoners hunne beesten weer 
op de uitgestrekte heiden tot zelfs bij Turnhout toe. 

1898 word de Levensverzekeringmaatschappij "Utrecht" hier 
eigenaresse van 700 H.A. heide, welk bezit zich langzamer· 
hand door aankoop uitbreidde, zoodat zij thans reeds 1415 
H.A. in eigendom heeft. 

De Levensverzekering-maatschappij ") Utrecht" droeg de ontgin-
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Een stuk
1 

<lo Thuldorhoevo, ter grootte van onge,·eer 100 

H.A., vormde eene afzonderlijke Heerlijkheid, welke oudtijds in
eigendom toebehoorde aan de abdij A verbodo of Everbode,

5 

nabij Antwerpen gelogen. Reeds vroeg was deze Abdij in het 
bezit hiervan, tenminste in 1298 wordt or reeds melding ge• 
maakt van cle heerlijkheid Thulden. In het midden der 
achttiende eeuw verkocht de abdij hare eigendommen in Brabant, 
waartoe o.m. ook do heerlijkheid Sterksel behoorde. Thuldon 
bestond toon uit ,.huisinge, stallingen, schuur en schop, brou· 

werij en brnnclorij, hoff, sai, hoy en weylanden, bosschen, 
moeren," onz. 

Het huis, of do eigenlijke hoeve, was con hecht en sterk 
gebouw, waarvan do voorgevel pronkte met een groot arduin· 
stoenen wapenschild door een bisschoppol�jken mijter gedekt 
en mot het onderschrift �equid nirnis - Maat houdt Staat -
en hot jaartal 1(36:?. 

Eenigo jar n geleden verwoestte een brand echter de over· 
blijfsclen van vroegere eeuwen; en thans i · er niets meer OYCr 
dan eeno boerderij, omgeven door zware hoornen en enkele 
jonge bosschen, con oase in de woe tijn. De bierbrouwerij 
werd roods in 1 ï03 afgebroken. 

Onder de velo nijheden, welke cle noegore bezitters van 
Thuldon gonoton, behoorde in de eerste plaats hot jachtrecht, 
en verdor het recht om met "bestiaol'' gebrnik to maken Yan 
don aard, heide on weide van Poppel on \Veelde en het recht 
om gebruik to maken van den aard on vroonte onder lVIierde. 
Deze rechten worden wel eens betwist, maar in 1771 erkende 
,.die Keys2rinno Douairière ende Coninginne in Brabant" ze 
weer 
jagen 

In 

opnieuw on konden de bewoners hunne beesten weer 
op de uitgestrekte heiden tot zelfs b�j Turnhout toe. 

1898 word do Levensverzekeringmaatschappij "Utrecht" hier 
eigenaresse van 700 H.A. heide, welk bezit zich langzamer· 
hand door aankoop uitbreidde, zoocfat zij thans reeds 1415 
H.A. in eigendom heeft. 

De Levensverzekering-maatschappij "Utrecht" droeg de ontgin-
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ning en dè exploitntie op aan de Nederlandsche Heidemaafschappij 1)

Dorpsgezicht to Lage Mierde. 

welke de verschillende terreinen nauwkeurig opnam en een plan 

1} De Xederlandsche Jleirlem,rntschapp�j. Nieuwegrneht \J.i te -Ctrecht,
stelt zich ten doel in XeclPrlcmrl te becorcleren: 

a. het ontginnen van hei<levclden, duinen en llnclere woeste gronden; 
b. het aanlegg-en vlln bedoeiing:s- en gron<.h-erbcterin�swcrkcn;
c. cle ontwikkeling en verbrtering der zootwa.tMYiss<.·herij.
Zij beoogt geen winst: haar doel i:s uitsluitend de verlwoging van

de productiviteit v,rn den bodem en het vischwater. 
Het lidmaatschap be<.lrnagt f 2.-, wa.arvoor men een tweemaandc-

1 ijksch Tijd chrift onb·,rngt. 
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van ontginning ontwierp. Den 25sten Mei 1899 werd begonnen 

mot do C'orsto werkzaamheden: 't aanloggen eoner kwoekorij en 

daarna word het ontginningswerk mot kracht voortgezet. 

Zes zware ossen trokken een diepploog door den stuggon 

grond, begeleid door het eentonig gefluit van den grooton 

regenwulp, ûie in wtjde bogen rondvloog boven dit voor hem 

zoo vreemd schou wspcl. 

Eeuwen aaneen had hij ongestoord hier do eenzaamheid 

genoten; alleen heel vroeger, toen het geslacht Tuldanus nog 

ztjno heerlijke rechten uitoefende, waren ook van die groote 

beesten gezien, maar nu was hot toch geheel anders; en de 

regenwulp schijnt to begrijpen, dat zijn rijk hier uit zal zijn, 

want telkens on telkens vliegt hij weer vol woede naar de 

ossen, hen ondor schel gefluit voorbij schorend; maar de ossen 

kennen hun plicht; langzaam stap voor stap gaan ze vooruit, 

niets houdt hen tegen. 

Dag in, dag uit, steeds doen ze weer hun werk. Alleen als 

de grond hard bevroren is, genieten zo rust; en toch kunnen 

ook zij geen stand houden. Na zeven jaren trouw hun plicht 

to hebben gedaan, moeten ook z�j wijken. In 1906 kwam or 

oen groot, geweldig monster, on door poelen on plassen, door 

hooge en lage heidc
1 

beweegt zich thans een nog veel grooter 

ploeg al,; van zelf. Als door een onzichtbare kracht wordt 

het zware werktuig voortbewogen. Ginds staan echter de 

stoommachines, die den ploeg met snelle vaart door den 

grond trekken. 

De regenwulp fluit vol woede on angst. Maar het konijn staat 

in de verte op zijn achterpooten mot con guitig gezicht te 

gluren. Hot verheugt zich, want oen Eldorado ziet het zich 

hier scheppen. Schuilplaatsen zoo groot, dat het al erg 

onvoorzichtig moot wezen, zal het door den mensch nog worden 

gepakt. En het korhoen verlustigt zich e\'eneens: wat een 
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van ontginning ontwierp. Den 25sten Mei 1899 werd begonnen 

mot de oor te werkzaamheden : 't aanl ggen eoner kweekerij en 

daarna word het ontginning:;werk met kracht voortgezet. 

Zes zware ossen trokken een diepploeg door den stuggen 

grond, begeleid door het eentonig gefluit van den grooten 

regenwulp, Jie in wtjde bogen rondvloog boven dit voor hem 

zoo vreemd chou wspcl. 

Eeuwen aaneen had hij ongestoord hier de eenzaamheid 

genoten; alleen heel vroeger, toen het geslacht Tuldanu nog 

z�jne heerlijke rechten uitoefende, waren ook van die groote 

beesten gezien, maar nu was hot toch geheel anders; en de 

regenwulp chijnt to begrijpen, dat zijn rijk hier uit zal zijn, 

want telkens on tolken:; vliegt hij weer vol woede naar de 

ossen, hen ondur chel gefluit voorbij schorend; maar de os en 

kennen hun plicht; langzaam stap voor stap gaan ze vooruit, 

niets houdt hen tegen. 

Dag in, dag uit, teeds doen ze weer hun werk. Alleen als 

de grond hard bevroren is, genieten zo rust; en toch kunnen 

ook zij geen t-and houden. Na zeven jaren trouw hun plicht 

to hebben gedaan, moeten ook z�j wijken. In 1906 kwam er 

een groot, geweldig monster, en door poelen en plassen, door 

hooge en lage heide, beweegt zich thans een nog veel grooter 

ploeg al" van zelf. Al door een onzichtbare kracht wordt 

het zwar werktuig voortbewogen. Gind staan echter de 

stoommachines, die den ploeg met snelle vaart door den 

grond trekken. 

De regenwulp fluit vol woede en ang t. Maar het konijn staat 

in de verte op zijn achterpooten met een guitig gezicht te 

gluren. Hot verheugt zich, want een Eldorado ziet het zich 

hier scheppen. Schuilplaatsen zoo groot, dat het al erg 

onvoorzichtio- moet wezen, zal het door den mensch nog worden 

gepakt. En het korhoen verlu tigt zich ernneen : wat een 
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malsche knoppen strak ! denkt het; de winter zal weer niet 

slecht voor me zijn, de monsch is toch wel goed. Zij verheugen 

zich thans, maar vergeten 's boschwachters geweer, wat hun 

dit Eldorado wel minder aangenaam zal maken. 

Aanvankelijk: was or oon enkele pionier, maar langzamer

hand kwamen er moor; 2 boschwachters en 40 arbeiders onder 

leiding van een houtvo ter ontwoekeren thans hior den grond 

zijne schatten. 

Voor de bo chwachters ontstonden een paar aardige woningen; 

Verder werden er nog 4 at'.beiderswoningon gebouwd en in 

1906 kwam de Houtvesterswoning mot brandtoren gereed: 

het middenpunt, niet van jacht en vermaak, maar van plicht, 

plicht om te horscheppon die vale heide in gL"oeno weide, m 

bosch en bouwland, mensch en maatschappij tot zogen. 

ln deeling. 

Het geheel Ü; verdoold in 5 blokken, die dm; gemiddeld 

ongeveer 300 H.A. gl'oot zijn. Elk blok is verder verdeeld in 

15 vakken en dozo in den regel nog woor in afdeolingen en 

onderafdoelingen. De afdoelingen zijn gewoonlijk ± 6 H.A. groot 

en worden omgeven door brandsingels en wogen. Gedeelten 

eener afdeeling, waarop hot hout merkbaar boter of slechter 

groeit, en die welke ingenomen worden door eon andere hout

soort, of wel als bouw- of grasland in gebruik zijn, vormen 

onderafdeelingen. 

De Grond. 

Het terrein is ovor hot algemeen laag gelegen en zeer vlak. 

De hoogteligging is tusschen 20 en 30 M. + A. P. De groad 

bestaat uit Maasdiluvium en is van een uiterst fijnkorrelige 
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structuur, welke aanleiding geeft tot snel dicht slibben en tot 

groote ondoorlatendheid. Op slechts enkele plaatsen is het zand 

eenigszins leemhoudend, terwijl het Noordelijkste gedeelte min 

of meer grint bevat. 

Naar zijn aard kan do grond gebracht worden tot 5 typen: 

Type 1 bestaat uit oen milde heidehumuslaag, welke ge

leidelijk overgaat in den gelen ondergrond. Dit type komt 

hoofdzakelijk in aanmerking voor den aanleg tot bouwland 

en eikenbosch. 

De vegetatie be taat hier voornamelijk uit arthecium, zon

nedauw, buntgras, enkele mossen en dopheide. 

Type 2 vertoont een begin van loodzandvorming, en komt 

het meest voor. Deze grond is uitnemend ge chikt voor grove

dennenbo ch. 

De vegetatie bestaat uit dopheide, struikheide on Genista. 

Type 3 bestaat uit een laag loodzand ter dikte van 

pl.m. 35 c.M. waaronder oen zware oerbank voorkomt. 

De vegetatie bestaat uit struikheide on rendiermos. 

Type 4 be taat uit stuifzand ter dikte van 0.10-1.50 i., 

waaronder de oude bovengrond wordt aangetroffen. Dit type 

is minder goed, doch nog wel geschikt voor bosch; het komt 

echter zeer weinig voor. 

De vegetatie be taat uit Sporgula, Ja ione, Gnaphalium, een 

enkele Hieracium, struikheide en rendiermos. 

Type 5 bestaat uit zuiver wit spoolzand, waarboven zich 

een meer of minder dikke laag moerasveen bevindt. Het is 

dit type, dat in de vennen voorkomt en zeer geschikt is voor 

grasland. 

De vegetatie be taat uit Sphagnum, wollegras, orchideeën 

Carex, gentiaan en biezen. 

- De vegetatie is karakteristiek voor het type, zoodat hieruit

reeds valt te concludeeren, welke hoedanigheden de grond 
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bezit; Jat dus ook do later kunstmatig nan to brengen yegetatie 

hiermede verband moet houden, spreekt Yanzolf. De ervaring 

leerde, dat hier do chemische samenstelling Yan den grond geen 

maatstaf is voor het beoordcolen van do geschiktheid van den 

bodem voor de teelt van een of ander uowas. Deze wordt 

hoofdzakelijk bepaald door zijn physische eigenschappen, welke 

weer ten nauwste amonhangen met de hoogteligging. '\Y at 

dit laatste betreft is de volgorde dor Yerschillcndo grondtypen 

van het laagste naar hot hoogstgelegen type aldus: 5, 1, 2, 3, 4. 

Op de lage en middelmatig hooge plaat en komt dus yrijwel 

steeds de beste grond voor. Door de vochtigheid van den grond 

kon het water hier geen sterke uitloogende werking uitoefenen. 

De vochtbeweging in verticale richting was zeer gering en wij 

meenen het o.a. hieraan te moeten toeschrijven, dat het voor

komen van loodzand en oerbanken slecht tot enkele hooger 

gelegen plaatsen i" beperkt. 

De Bosschen. 

In hoofdzaak i,; het terrein bestemd Yoor den aanleg tot 

grove-dennenbo ·schen. '\Yaar dit echter eonigszin mogelijk 

is, wordt getrncht den groven den te mengen met andere 

houtsoorten en wel voornamelijk met den inlandschcn eik, 

Quercus robur. 

De aanleg geschiecH als volgt: 

Bij de typen 1 en 2 wordt de grond geploegd, gewoonlijk 

door middel van den Sack-diepploeg R 18, gecombineerd met 

enkele deelen van R 20. Hierdoor kan de grond tot ruim 

40 c.M. diepte worden bewerkt, wat voldoende moet worden 

geacht. Als trekkracht dienen zes o sen, omdat deze beter dan 

paarden op moera sige gronden zijn te gebruiken. 
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bezit; Jat dus ook do later kunstmatig nan to brengen vegetatie 

hiermede Yorband moet houden, spreekt vanzelf. De ervaring 

leerde, dat hier do chemische samenstelling van den grond geen 

maatstaf is voor het booordcolen van de geschiktheid van den 

bodem voor de teelt van een of ander gewas. Deze wordt 

hoofdzakelijk bepaald door zijn physische eigenschappen, welke 

weer ten nauwste samenhangen met do hoogteligging. ,Yat 

dit laatste betreft is do volgorde dor verschillende grondtypen 

van het laagste naar hot hoogstgelegen type aldus: 5, 1, 2, 3, 4. 

Op de lage on middelmatig hooge plaatsen komt dus vrijwel 

steeds do boste grond voor. Door de vochtigheid van den grond 

kon hot water hier geen sterke uitloogende werking uitoefenen. 

De vochtbe,\·oging in verticale richting was zeer gering en wij 

meenen het o.a. hieraan te moeten tooscluijven, dat het voor

komen van loodzand en oerbanken slecht,, tot enkele hooger 

gelogen plaatsen is beperkt. 

ne Bosschen. 

In hoofdzaak i::; het terrein bestemd voor den aanleg tot 

grovo-dennenbosschon. \Yaar dit echter cenigszins mogelijk 

is, wordt getr<1cht don groven don te mengen met andere 

houtsoorten on wol voornamelijk mot den inlanclschen eik, 

Quercus robur. 

De aanleg gcschiedL als volgt: 

Bij de typen 1 en :3 wordt de grond geploegd, gewoonlijk 

door middel van don Sack-diepploeg R 18, gecombineerd met 

enkele deelen van R 20. Hierdoor kan do grond tot ruim 

40 c.M. diepte worden bewerkt, wat voldoende moet worden 

geacht. Als trekkracht dienen zes ossen, omdat deze boter dan 

paarden op moerassige gronden zijn te gebrniken. 
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In 1906 word voor het diepploegen voor 't eerst gebruik 

gemaakt van clcn stoornploeg en mot zeer voel succes. Ruim 

120 H.A. werden in oen maand tijds omgeploegd en terwijl 

do kosten pet· H.A. ongeveer dezelfde waren, werden vele stukken 
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In 1906 werd voor het diepploegen voor 't eerst gebruik 

gemaakt van den stoomploeg en met zeer veel succes. Ruim 

120 H.A. werden in een maand tijds omgeploegd en terwijl 

de kosten per H.A. ongeveer dezelfde waren, werden Yele stukken 
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beter geploegu dan met do ossen had kunnen geschieden. 

Vooral bleek eene volle grondbewerking aanbeveling to ver

dienen boven het ploegen op akkers. Wel worden daardoor 

de kosten iets hoogor,' maar hot planten geschiedde veel v luggor 

en regelmatiger en ook kon er gemakkelijker en beter worden 

ontwaterd. De bewerking van den grond zelf was verdor zeer 

goed, hij verkruimelde uit tokend en word regelmatig omgelegd. 

Het is dus to voorzien, dat den os on langzamerhand eervol 

ontslag verleend wordt, mot dank voor de bewezen diensten, 

om plaats to maken voor het nooit morrende, nooit koppige 

stalen monster. 

Bij het ploegen met ossen ontstaan tus chon de akkers diepere 

voren, welke op de laag gelogen plaat on nog worden uit

gediept tot pl.m. 70 c.l\'L, om zoo als afwateringsgreppel dienst 

to doen. Deze afwatoringsgrnppels monden uit in af watorings

slooton ter diepte van pl.m. 90 c.M., welke zoovool mogelijk 

op de laagste plaatsen dwars door do ploegakkers loopen. 

Deze afwateringsslooten monden weer uit in een aantal hoofd

slooten, welke ten �lotto in 3 richtingen het water wegvoeren 

van het ontginningster rein. 

De afvoergroppels en -slooten, zoowol als de hoofdwater

loidingen, krijgen alle bepaalde afmeLingen en con bepaald 

verval, afhangende o.a. van de oppervlakte van het terrein, 

dat drooggelegd moet worden. 

Over het algemeen is dit verval zeer gering genomen, omclah 

het uiterst fijnkorrelige zand anders te veel wordt meegevoerd 

en te veel aanleiding geeft tot verzanding. 't Boste is de hoofd

slooten met heidezoden op te zotten, daar hierdoor dit verzanden 

zooveel mogelijk wordt tegengegaan. 

Op deze wijze is het geheele landgoed doorsneden door greppels 

en slooten, waarvan de aanleg is gebaseerd op eene nauwkeurige 

waterpassing van het geheele terrein en zijne omgeving. 

- 13 -

Na de grondbewerking en drooglegging blijft de bewerkte 

grond zoo mogelijk een jaar liggen èn om den bodem te laten 

doorvriezen en daardoor geschikter te maken voor eene be

planting èn ook omdat de ervaring geleerd heeft, dat dan de 

latere beplanting minder onderhevig is aan be chadiging door 

Strophosomus laterali , een in eet, dat oorspronkelijk thuis hoort 

op de heide, maar nu bij gebrek hieraan den groven den uit

kiest om daarop zijne eieren te leggen. De larve ontwikkelt 

zich in den grond op de wortels der grove dennen, en vreet 

hier de schors weg waardoor die afsterven; alleen krachtige 

wortel kunnen aan deze beschadiging weerstand bieden. Het 

volwassen insect vreet de naalden af, maar is op die wijze 

weinig chadelijk. 

Voor de beplanting wordt gebruik gemaakt van een- en twee

jarige grove dennen, welke in eigen kweekerijen worden gekweekt. 

Vroeger werden bij den aanleg uitsluitend eenjarige planten 

gebruikt en voor het inboeten tweejarige. De ervaring leerde 

echter, dat krachtige tweejarige planten weerstand boden aan 

Strophosomus-beschadigingen en ook veel minder hadden te 

lijden van opvriezen, zoodat in de latere jaren zooveel mogelijk 

van tweejarig plant oen gebruik ·werd gemaakt. In 1906 werden 

er dan ook een milliocn tweejarige uitgeplant tegen een half

millioen eenjarige. 

Het planton ge chiodt door middel van de wigvormige plant

schop, waarmede een ervaren planter met plantjongen tot 2400 

stuks per dag kan uitplanten. 

De afstand der uitgeplante dennetjes bedraagt circa 70 X 

70 c.M. 

Overal waar de grond wat meer humus bevat, wordt de groye 

dennenbeplanting gemengd met eik, waarvoor bij voorkeur drie

jarig plantsoen wordt gebruikt, dat op afstanden van 2.50 X 

2.50 M. wordt uitgeplant. In enkele gevallen werden ook een-
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jarige plantjes uitgeplant op geringoren afstand l.:'O X 1.50 L 

en ook werden ot· wel eikels gezaaid. 

Het zaaien van eikels is wel niet dum maar hoeft ook zijn 

bezwaren. Do muizen toch weten de eikels maat· al te goed 

te vinden, vooral die van den inlandschon eik, zoodat van een 

regelmatig opkomen maat· zelden sprake is, terwijl die exem

plaren, welke vrij goed zijn gegroeid in den winter gewoonlijk 

nog weer worden afgezet door haas of konijn; in elk geval 

moeten er veel eikel worden gelegd, wil men er iets van 

verwachten. 

Het mengen met eik geschiedt in de eerste plaats om te 

trachten op do betere gedeelten eikcnbo ch tot stand te brengen 

en daardoor eene gunstige af wisseling te krijgen, maar ook 

op de slechtere gedeelten, waar geen goed groeiend eikenbosch 

kan worden verwacht, werkt deze menging nuttig, omdat daar

door eene betere humu vormin
0
cr zal worden verkrocron en ook 

0 ' 

doordat de eik met zijn wortelgestel voel dieper in don bodem 

dringt en er dus een beteren bodemtoestand zal schoppen. 

In vele gevallen toch wortelt de grove den zeer vlak, en al 

groeit ook het bovenaardscho deel goed, zoo mag dit vlak wor

telen toch niet als normaal worden aangemerkt. In diezelfde 

gevallen ging de eik met oen flinkon penwortel don grond in, 

waardoor op den duur eon lo,:;sere bodem ontstaat, waarin ook 

de dennen dieper wortelen. 

Op zeer humushondende gedeelten, die van te geringe uitge-

trektheid zijn om tot gras- of bouwland te worden aangelegd, 

wordt behalve met eik ook nog gemengd mot el� al.· hakhout, 

en met Picea excelsa en Picea Menziosii. Het is vooral de Men

ziesi-spar die op daarvoor geschikten grond con goede ontgin

ningsboom blijkt te zijn. Hij groeit hier op sommige plaatsen 

zeer goed, en maakte in het derde jaar, nadat hij was uitgeplant, 

reeds scheuten van 70-100 c.M. 
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Enkele gedeelten, welke zeer voel to lijden hebben gehad 

van opvriezen, insectenbeschadigingen, enz., waardoor de stand 

minder goed was, worden proofsgewijzo met slakkenmeel en 

kainiet bemost. Hot bleek, dat eene gift van slechts 400 K.G. 

slakkenmeel en 200 K.G. kainiet per H. A. reeds uitnemende

re nltaten had. 

De beplanting 

her::,telde zich vol

komen en onder

scheidde zich van 

andere door snel

leren groei en 

grootero regelma

tigheid. Bemes

ting wordt echter· 

nog niet algemeen 

toegepast. 

Enkele kleinere-

tukken werden 

beboscht, nadat. 

eerst lupinen wa-

ren gezaaid en een 

roggeoogst was 

verlu·egen. Deze

methode bevalt 

zeer goed, maar 

hooft alleen tot 
De niouwo R. K. Kerk le Arendonck. 

bezwaar, dat ze in 

het groot hiel' nog moeilijk i,; door te voeren, omdat door de 

geringe koopkracht der naaste omgeving en de afgelegen ligging 

van het terrein geen grooto hoeveolhodon kunnen verpacht. 
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worden, terwijl het bedrijf er nog niet op ingericht is om zelf 

groote massa's te verwerken. 

Terwijl aanvankelijk begonnen werd met jaarlijks een 25-tal 

H.A. te ontginnen, kon et· in 1906 reeds bijna 100 H.A. in 
cultuur worden gebracht, welk getal m 1907 voluit werd 

bereikt. 
Onder Arendonck komen enkele oudere bosschen voor, die 

slecht groeiden, doordat de afwatering in zeer onvoldoenden 
toestand Yerkeerde. Nadat deze echter in 1904 verbeterd en de 

grond van enkele bosschen behakt werd, is hierin reeds eene 

gunstige verandering gekomen en beginnen ze zich te herstellen. 

Grasland. 

De lage gedeelten van het landgoed
1 

type 5, werden bestemd 

voor grasland. Uit den aard der zaak kon hier op sommige 
plaatsen ook minder goed bosch worden aangelegd, omdat de 

grond hiervoor onvoldoende drooggelegd zou kunnnen ,vorden. 
Het aanleggen van grasland geschiedde als volgt. vVaar 

veel heide stond, werd deze verwijderd, daarna de grond met 
een meseg goed geëgd en vervolgens drooggelegd. Het zand 

uit de greppels word over het terrein gebracht en vormde het 
kiembed voor de gras- en klaverzaden. Aan egaliseeren van 

den grond werd weinig gedaan, daar hierdoor de aanlegkosten 
dadelijk belangr�jk verhoogd worden, en eer t nog moest blijken, 
of de aanleg van grasland hier rentegevend was. De oneffen

heden in hot teaein bleven dan ook grootendeel bestaan. 
Eene eigenlijke grondbewerking had niet plaats. 

Na bemesting met 1000 K.G. kalk, 1000 K.G. slakkenmeel 

en 1000 K.G. kainiet, volgde een bezaaiing met een daarvoor 
uitgekozen gras- en klaverzaadmengsel, waarin de klaversoorten 
eene belangrijke plaats innamen. 
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ltet eerste jaar werd er een zeer goede hooioogst verkregen, 

welke in hoofdzaak uit klaversoorten bestond. De geldelijke 

resultaten waren aanvankelijk dan ook uitstekend. Deze 
opbrengsten gingen echter vrij snel achteruit, ondanks eene 

flinke jaarlijksche bemesting met hulpmeststoffen. Deze achter

uitgang moet in de eerste plaats worden toegeschreven aan 

het langzamerhand weer verdwijnen der goede grassen en 
klavers door het voortdurend hooien. 

Verder was in de streek weinig vraag naar hooi; zoodat het 
aanbod de vraag overtrof. 

In 1903 werd er eene proef genomen met het beweiden: 20 

stuks vee en een stier werden aangekocht en na zeer veel 
moeite werd een particulier er toe overgehaald, ook een jong 

beest in de wei te doen. De bevolking had schrik voor de 

heide en vreesde, dat daar de dieren zouden verhongeren. 

81/2 H.A. werden omheind en hierin de beesten geschaard. Het

resultaat was schitterend. Met uitzondering van de laatste 

maand konden de beesten hier het geheele jaar loopen en in 

het najaar werden ze verkocht met ruim f 800.- bruto-winst. 

De weide zelf had ook eene belangrijke verandering onder

gaan; de witte klaver vooral was teruggekomen en vormde 
op vele plaatsen met enkele goede grassen daartusschen, heerlijk 

malsche plekjes. 

atuurlijk werd er voortgegaan met deze wijze van exploitatie 
en elk jaar werden àe weiden beter, zoodat er thans gras
landen z�jn, die niet alleen met elke oude weide kunnen wed
ijveren, maar zelfs beter zijn, omdat het grasbestand uit 
goede soorten bestaat. Dat ook het aantal beesten per H.A. 

grooter kon worden genomen, blijkt wel uit het feit, dat 
dezelfde weide, waarin eerst 20 stuks vee liepen, thans bezet 

is met 30 stuks jong vee en paarden. 

Bij de bevolking ontstond vertrouwen in de zaak, en ofschoon 
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het nog boven veler begrip ging, hoe die dingen tot stand 

kwamen, zoo stuurden ze toch hunne dieren. En thans in 1907 

loopen er 150 stuks vee van do boeren in enkele weiden op 

dezelfde plaats, waar vroeger een veel geringer aantal eene 

vlakte noodig had, 1000 X zoo groot, tot bij Turnhout toe, 

om in het leven te kunnen blijven. 

Is 't niet toepas olijk wat vader Cats hiervan zegt: 

Indien er veel als ick tot desen handel gingen 

En maeckten vrnchtbaer land van ongebaende klingen, 

Het sou niet dienstig zijn slechts voor oen mensch alleen, 

Maar 't sou aan 't vaderland oock baten in 't gemeen. 

't Wil ons voorkomen van wel. 

Het systeem om bij het aanleggen van graslanden geene 

grondbewerking toe te passen, werd echter verlaten. 

Thans geschiedt de aanleg als volgt: De grond wordt pl.m. 

10 à 15 cM. omgeploegd, drooggelegd en daarna met de reeds 

genoemde hoeveelheid meststoffen bemest. 

't Liefst geschiedt het ploegen voor den winter; de grond 

bezakt daarna oenigszins, vriest door en wordt in het volgend 

voorjaar met de vleugelegge fijn gemaakt. 

Op de beste, humusrijkste gronden kan daarna direct eene 

bezaaiing met haver, gras en klaver volgen. Veelal wordt in 

dit geval eene overbemesting met 100 à 200 K.G. Chilisalpeter 

gegeven. 

Indien de grond niet veenhoudend en hooger gelegen is, 

worden er eerst lupinen verbouwd, nadat het land vooraf is 

geënt met compost of entaarde. 
Op deze wijze behandeld, wordt veelal een goede haveroogst 

verkregen, terwijl het gras- en klavergewas beter aanslaat. 

In 1907 waren er op deze wijze ongeveer 80 H.A. grasland 
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ontgonnen, waarvan enkele stukken door hunne lage ligging 

minder goed zijn. 't Meerendeel, pl.m. 60 H.A., moet echter 

tot de bepaald goede weiden worden gerekend. 

Deze weilanden zijn nog niet alle in exploitatie, sommige 

zijn pas aangelegd en eerst dit jaar met gras en klaver bezaaid, 
andere konden door omstandigheden nog niet worden beweid, 

zoodat bij het vergelijken der inkomsten deze 80 H.A. nog 

niet vol in rekening kunnen worden gebracht. Ongeveer 

55 H.A. worden er thans beweid waarvan de opbrengsten zijn 

aan weigeld: circa f 3200.--

,. hooi: ,, 800.-

totaal f 4000.-

dit 1s dus een gemiddelde bruto opbrengst van f 72.70 por 

H.A. terwijl yoor beme tings- on onderhoudskosten ± f 35.

moet worden gerekend. Er blijft dus netto over een bedrag van 

ongeveer f 37.70 per H.A. 

Eeno zeer loonende grondverbetering dus. Zooals echter reeds 

werd opgemerkt, vorkeeron nog niet alle gra landen in oen 

even goeden toestand, ja zelfs zijn or nog bij, die weinig meer 

dan f 35.- opbrengen. 

Op heL oogenblik moot or nog to veel gehooid worden en 

is het aantal beesten pl.m. H,O nog onvoldoende om het 

geheele weiland te bezetten. Dit zal echter na verloop van 

eenige jaren wel beter worden, vooral wanneer er geleidelijk 

meer in eigen exploitatie kan genomen worden. 

Maar niet alleen de ., Utrecht" trekt voordeel van het ont

ginnen dezer gronden tot weiland; ook de omgeving is hierdoor 

ten zeerste gebaat. De voeding van het vee laat hier n.l. nog 

veel te wenschen over en is dikwijls bepaald onvoldoende voor 

een goede ontwikkeling van het aanstaande melkvee. Door do 
ontginning nu worden _de boeren in de gelegenheid gesteld voor 

een betrekkelijk lagen prijs hun jong vee althans één weidegang 
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rn oen goede weide to laten loopen
1 

wat natuurlijk den dieren 

zeel' ten goede komt. 

In de tweede plaats wordt er gewoonlijk gezorgd voor con 

drietal goede stieren, ( waaraan in do streek overigens nog 

groot gebrek bestaat,) zoodat ook daal'door verbetering van den 

veestapel wordt bevorderd. 

Bouwland. 

De beste heidegronden, type 1, welke to hoog zijn gelogen 

voor grasland, worden tot bouwland ontgonnen. De bewerking 

geschiedt er iets minder diep dan voor bosch, pl.m. 30 c.M., 

terwijl de akk:erbreedte op 10 M. wordt genomen om nader

hand eene gemakkelijkel' bewerking mogelijk te maken. Ook 

is het natuurlijk niet noodig deze gronden zoo sterk te ont

wateren, als voor bosch geschiedt. 

De bemesting bestaat bij den aanleg in den regel uit 

1000 K.G. kalk, 1000 K.G. kainiet en 1000 K..G. slakkenmeel. 

Deze meststoffen worden er in den winter overgebracht. In het 

voorjaar wordt de grond geënt met pl.m. 5 à 8 M3 enta.arde, 

bestaande uit compost of wel uit aarde van een reeds langcl' 

in cultuur zijnd perceel. Daarna wordt het terrein geëgd met 

de vleugelegge, een Amerikaansch werktuig, dat de ploegvoor 

bijzonder mooi verkruimelt. 

Als eerste gewas worden nu lupinen verbouwd. Er wordt 

125 K.G. lupinenzaad per H.A. uitgezaaid. De lupinen worden 

in het najaar na den bloei ondergeploegd on dan wordt rogge 

gezaaid. Op die wijze· behandeld, wordt er reeds direct een 

uitstekend roggegewas verkregen, dat eene grootere opbrengst 

geeft dan de rogge geteeld_ op de omliggende bouwlanden. 
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Onder do rogge wordt klaver gezaaid of serradella. Ook 

wordt de stoppel wel direct bewerkt en daarna bezaaid met 

lupinen. Ook worden er reeds aardappels en erwten verbouwd, 

vooral de ecl'ste groeiden Cl' uitstekend on leverden een goed 

beschot. 
Voordat het bouwland, waarvan nu reeds pl.m. 35 H.A. 

klaar ligt, tot oen bedrijf is vereenigd, kan er natuurlijk van 

eene stelselmatige exploitatie nog geen sprake zijn. V oorloopig 

is hot alleen de bedoeling door eene oordeelkundige groenbe

mesting enkele producten te telen, welke verpacht worden. 

a verloop van oenige jaren kan dan tot meer intensieve 

cultures worden ovel'gegaan. 

Het systeem, zooals hoven werd aangegeven, wordt ook wel 

toegepast voor de boschcultum; na do rogge wordt het terrein 

dan direct met dennen beplant. In hot groot geschiedt dit 

evenwel nog niet, zooals hiervoor reed werd medegedeeld. 

In sommige geYallen, wanneer het Yervoer te groot is, en 

daardoor geen entaarde wordt aangevoerd, is het eerste 

lupinengewas niet van dien aard, dat er dil'oct met voordeel 

rogge op kan worden verbouwd. In zoo'n geval worden er hot 

tweede jaar nogmaals lupinen uitgezaaid. Het tweede jaar is 

dit gewas dan goed. 

VV anneer de kosten van vervoer niet te groot z�in, is het 

echter beslist voordeeliger entaarde te gebrniken. 

De financiëelc uitkomsten van deze methode zijn goed te 

noemen. Op de goede gronden kan een product worden Yer

kregcn, dat per H.A. f 120.- tot f 150.- opbrengt. De 

rogge is namelijk nogal gewild, omdat er voor goed zaaizaad 

wordt gczo·rgd en dit door zijne zuiverheid weer uitstekend 

als zoodanig geschikt is. In 1906 bedroeg de opbrengst van 

10 H.A. rogge f 1300.-. 

Indien al onze heidevelden eens op die wijze konden worden 



- 22 -

bewerkt, dan was het niet noodig, dat et· jaarlijks nog voor 

20 millioen gulden rogge werd ingevoerd. 

Kweekerij. 

Al het benoodigde plantsoen wordt op het landgoed ge

kweekt. Hiervoor werden 10 H.A. kweekerij aangelegd op

grond van type 1. De voorbereiding was dezelfde als voor 

bouwland, terwijl de jaarlijksche bemesting pl.rn. 600 K.G. 

kainiet en 600 K.G. slakkenmeel per H. A. bedraagt, met 

uitzondering van de zaaibedden, die eene zeer zware bemesting 

met stalmest ontvangen. 

Het plantsoen groeit dan ook zeer goed, vooral de dennen 

zijn uitstekend, en niet alleen de Pinus silYo tris, maat· ook 

fijnere soorten als Chamaecyparis lawsoniana, Picea Menziesii, 

Larix leptolepis, Thuya gigantea en Pseudot uga douglasi, 

grneien er alle even goed. Van het zaaibed wordt het plant

soen verspeend, gewoonlijk op land, waar vooraf lupinen hebben 

gestaan. 

·wanneer het blijkt, dat eene verrijking mot stikstof on humns

wenschelijk: is, worden weer lupinen gezaaid, zoodat aange

nomen mag worden, dat het land eens in do 3 à 3 jaar 

eene grnenbemosting ontvangt. 

Financieel zijn de resultaten der k:woek:erij zeer gunstig. 

Zoo is hier in enkele jaren tijds een groot gedeelte cultuur

land aan den vaderlandschen bodem toegevoegd, niet door strijd 

van wapenen, maar door vreedzamen arbeid. 

Voor tal van handen werd hier een arbeidsveld geschapen; 

aan den landbouw in een uithoek des lanàs een voorbeeld tot 

navolging gegeven, aan eene geheele streek meerdere welvaart 
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en vooruitgang vot·schaft en de bewoner teruggehouden van 

den trek naar de groote steden, die reeds te veel arbeids

krachten aan het platteland onttrokken. 

Zoo werd ook hier werkelijkheid, wat De Genestet zong: 

Uw sluimerende heidegrond 

Ontwake nieuw en blijd; 

Sluit' Moeder Aarde een schoon verbond 

Met moed, vernuft en vlijt! 

Gij - trek partij van 't woeste land! 

atuur is mild genoeg, 

Als maar de monsch zijn trage hand 

Wil trekken naar den ploeg. 

De ontginningen der Levensverzekering-Maatschapp�j "Utrecht" 

zijn steeds voor het publiek toegankelijk. 

Belangstellenden, die door een deskundige wenschen te 

worden rondgeleid, worden echter in hun belang verzocht 

zich eenigu dagen te voren schriftelijk te wenden tot don 

Houtve ter dor Nederlandsche Heidemaatschappij, landgoed 

,,De Utrecht" te Hilvarenbeek, provincie Noord-Brabant. 



Op 1 Juli 1907 was het vermogen der Maatschappij 

belegd als volgt: 

VASTE GOEDEREN; 

Een Kantoorgebouw te Utrecht, aan don Leidschon Straatweg. 

Een dito " Amsterdam, Keizersgracht o. 201. 

Een dito " Rotterdam, W olfshoek No. 4. 

Een dito " Leeuwarden, Tweebak markt o. 48. 

Een dito " Tilburg, Spoorlaan o. 1576. 

Een dito " Middelburg, Houtkaai No. 109. 

Een dito " Brussel, Boulevard du N ord No. 28.'. 

Een dito " Kopenhagen, Raadhuisplaats No. 4. 

Een Heerenhuis te Utrecht, Maliesingel No. 18. 

Een dito ,, ,, Leidsche straatweg :, 5. 

Een dito ,, ,, ieuwegracht " 40. 

Een 

Zes 

Vijf 

dito 

dito 

dito 

Zeven dito 

Twee dito 

Twee dito 

Een dito 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Bregittenstraat 

Maliebaan 

86, S8 en 90. 

" 
4. 

,, 58, 60, 68, 

Biltstraat No. 126, 12 , 130
1 

174 

en 176. 

Predikhoerenkerkhof, even num

mers 8-20. 

,, ,, Stationstraat No. 1 on 3. 

,, Amsterdam, Keizersgracht No. 199 en 205. 

,, Gent, Slijpstraa t No. 25. 
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Eon Winkelgalerij to Amsterdam, Raadhuisstrnat, oneven num· 

mors 21-53. 

Eon Winkelhuis 
" ,, 

Keizersgracht No. 197. 

Eon dito 
" " 

Raadhuisstraat No. 48 on 50 

('t Binnenhuis}. 

Twee dito 
., " 

Dam rak No. 26 & 27 en 28, 29 & 30. 

Een dito 
" " 

Nieuwendijk o. 107. 

Een dito 
" 

's Gravenhage,Veenestraat No. 35. 

Een dito " Utrecht, Steenweg o. 62. 

Een dito 
,, ,, 

Choorstraat o. 14. 

Een dito 
,, ,, 

Ridderschapstraat No. 1. 

Vier dito 
,, ,, 

Nobolstraat No. 10, 33, 35 on 37. 

Twee dito 
,, " 

Potterstraat No. 11 en 13. 

Twee dito 
,, 

Rotterdam, "'iVostniouwland o. 15 en 16. 

Een dito 
" ,, 

Hoofd teeg No. 35. 

Drie dito 
., 

Groningen, Groote Markt en Oude Eb-

bingestraat. 

Een Hotel (Empire} te Brussel, Boulevard Anspach o. 52 en 54. 

Drie Winkelhuizen ,, ,, Boulevard du N ord No. 30, 32, 

34 en 36. 

Twee dito 

Eon dito 

( au Merveilleux} te Brussel, Nieuwstraat 

"o. 56, 58, 60 on 62. 

to Schaorbook, Brabantstraat No. 16 . 

Eon Café-Restaurant (Helmerhus) to Kopenhagen, "'iVesterbou

lovard o. 17. 

Een Winkelhuis to Kopenhagen, \V ostorboulovard o. 15. 

Eon Hofstede "de Putkuip", golegon to Kamorik-Houdijkon, nabti 

het tation Harmelen. 

Een dito "de Westerhoevo", gelogen to Papekop, nabij hot 

station Oudewater. 

Een dito "de N oorderhoeve", gelegen to Benschop en 

Willeskop. 
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Eon Hofstede "het Klayerblad", gelegen to Maan;sonbrnek, nabij 

het Station Maarssen. 

Twee dito "Voelust" en "Eijkelhoevo", gelogen to \Vilnis, 

Oudhuizen. 

Twee dito ., V eldzicht" en ,, \Veideveld" gelogen te "Wilnis, 

in de Geer. 

Een dito "Stroomzicht", gelegen te Mijdrecht, in den polder 

Blokland. 

Een dito "Nooit Gedacht", gelegen to Uithoorn. 

Het Landgoed "de Utrccht",to Hilvaronbeck,Miorde on Arendonck. 

Effecten . 

Hypotheken 

Bij bankiers en in kas 

Beleening op polissen. 

In totaal . . . . .  

ruun t' 5,340,000. -

4,300,000 . -

200,000.-

260,000.

zeer rum1 - 14,000,000. -
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"Levensverzekering beteekent voedsel en kleeding, huisvesting 
en opvoeding als het hoofd dat nu plannen maakt en de hand 
die nu arbeidt, onder de groene zoden rusten. * * * * * * 

D
E Levensverzeke

ring-Maatschappij 

"Utrecht'', opgericht 

anno 1883, sluit alle 

verzekeringen, die het 

menschelijk leven ten 

grondslag hebben en 

uit statistieke gege

vens te berekenen 

zijn, echter tot geen 

hooger bedrag dan 

f 25.000 kapi taal 

en f 5,000 l ijf

r e n t e  per jaar. 

}la 

Hare tarieven zijn 

naar de laatste ge

gegevens der statistiek en op een r e n t e v o e t  van 31 /2 percent berekend. 

Hoofdkantoor: 

Leidsche Straatweg 2, UTRECHT. 
Directie voor België : 

N o o r d I a a n 28, B R U S S E L. 




	De Ontginningen Utrecht_0001
	De Ontginningen Utrecht_0002
	De Ontginningen Utrecht_0003
	De Ontginningen Utrecht_0004
	De Ontginningen Utrecht_0005
	De Ontginningen Utrecht_0006
	De Ontginningen Utrecht_0007
	De Ontginningen Utrecht_0008
	De Ontginningen Utrecht_0009
	De Ontginningen Utrecht_0010
	De Ontginningen Utrecht_0011
	De Ontginningen Utrecht_0012
	De Ontginningen Utrecht_0013
	De Ontginningen Utrecht_0014
	De Ontginningen Utrecht_0015
	De Ontginningen Utrecht_0016
	De Ontginningen Utrecht_0017
	De Ontginningen Utrecht_0018
	De Ontginningen Utrecht_0019
	De Ontginningen Utrecht_0020
	De Ontginningen Utrecht_0021
	De Ontginningen Utrecht_0022
	De Ontginningen Utrecht_0023
	De Ontginningen Utrecht_0024
	De Ontginningen Utrecht_0025
	De Ontginningen Utrecht_0026
	De Ontginningen Utrecht_0027
	De Ontginningen Utrecht_0028
	De Ontginningen Utrecht_0029
	De Ontginningen Utrecht_0030

