
DE GROOTSCHALIGE TURFWINNING IN DE PEEL
uit: LANDSCHAPPEN VAN MAAS EN PEEL, door J. Renes, 1999

Als brandstof verloor turf in de 19e eeuw 
terrein aan de steenkool door de komst 
van stoommachines en, voor huishou-
delijk gebruik, kachels. Turf heeft, ver-
geleken met steenkool, de nadelen dat 
het veel ruimte inneemt en droog moet 
worden opgeslagen. Toch is turf nog tot 
in de 20e eeuw belangrijk gebleven en 
maakten verschillende 19e-eeuwse in-
dustrieën, zoals de steenbakkerijen, op 
grote schaal gebruik van turf.

Voor een deel werd die turf nog altijd op 
de oude, kleinschalige wijze gewonnen. Zo 
haalden inwoners van Well nog in de 19e 
eeuw turf uit de Wellsmeer. In de Peel is de 
kleinschalige turfwinning nog tot in de 20e 
eeuw doorgegaan, maar hier was de 19e en 
20e eeuw vooral de periode van de groot-
schalige verveningen.

Het begin van grootschalige turfwinning
In het midden van de 19e eeuw was, on-
danks eeuwenlange turfwinning, het over-
grote deel van de veenvoorraad in de Peel 
nog aanwezig. Grootschalige turfwinning 
was achterwege gebleven omdat het nooit 
rendabel was geweest om kanalen te gra-
ven van de maas naar het afgelegen en 
hoge Peelgebied.

De situatie veranderde toen de Peel in 
de 19e eeuw doorsneden werd door een 
spoorweg en door een kaneel. De eerste 
berichten over een spoorlijn van Vlissingen 
naar Venlo, die in 1845 bekend werden, 
leidden direct tot plannen voor vervening. 
De aanleg van de spoorlijn vertraagde 
echter; uiteindelijk is de lijn er pas twintig 
jaar later gekomen. In de tussentijd zijn de 
Peelvenen toch door kanalen ontsloten. De 
aanleg hiervan was een stuk eenvoudiger 
en goedkoper geworden omdat kon worden 
aangesloten op de Zuid-Willemsvaart en 
delen van de Noordervaart.

Nog in 1846 weigerde de gemeente Deur-
ne om veengrond te verkopen aan ene 
C.W.Carp uit Zaltbommel. De gemeente 
was bang voor de toestroom van vreemde 

arbeiders, die na korte tijd ten laste van de 
gemeentelijke armenkas zouden komen. 
Zeven jaar later verkocht de gemeente als-
nog 610 ha en begin de grootschalige com-
merciële turfwinning in de Peel. De kopers 
waren Jan van de Griendt, die de Peel had 
leren kennen door zijn werk als opzichter 
van de Waterstaat in 
’s-Hertogenbosch, zijn broer Nicolaas en de 
bovengenoemde Carp. Voor de exploitatie 
richtten zij de Maatschappij (vanaf 1858 NV) 
Helenaveen op.

Het concessiegebied lag midden in de Peel, 
tegen de Brabants-Limburgse grens. Er 
werd een kanaalveenkolonie gesticht die, 
naar de schamele huizen, in de omgeving 
bekend stond als het strooien dorp. De offi-
ciële naam was Helenaveen, naar de echt-
genote van Jan van de Griendt.

Voor de ontsluiting werd de Helenavaart ge-
graven, die ten westen van Beringen in de 
restanten van de Noordervaart, het onafge-
bouwde Franse kanaal uit het begin van de 
eeuw, uitkwam. Het deel van de Noorder-
vaart tussen de Zuid-Willemsvaart en Berin-
ge werd in 1953 met rijkssteun uitgegraven 
en geschikt gemaakt voor de scheepvaart. 
De kosten van de kanaalaanleg waren zo 
hoog, dat de maatschappij meer veen nodig 
zei te hebben om het kanaal rendabel te 
kunnen gebruiken. De maatschappij richtte 
zich daarvoor tot de aangrenzende Lim-
burgse gemeente Horst.

Daar was het gemeentehuis tussen 1853 
en 1855 bijna platgelopen door geïnteres-
seerden in de aankoop van veengrond. 
Achtereenvolgens toonden een groep Hol-
landse kooplieden, een Belgische maat-
schappij, ene ingenieur Brade en dus Jan 
van de Griendt belangstelling. De gemeente 
verwachtte van de laatste de hoogste prijs 
te krijgen en bood hem ongeveer 1000 ha 
Peelgrond te koop aan. De prijs viel toch 
wat tegen en uiteindelijk bleef de verkoop in 
1855 beperkt tot 300 ha, grenzend aan de 
gemeente Deurne. Deze nieuwe vervening, 
die bekend staat als de Driehonderd Bun-
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ders, werd aangesloten op de Helenavaart. 
Tot die aansluiting in 1859 gereed was werd 
in dit gebied boekweitbrandcultuur uitgeoe-
fend. Bovendien verpachtte Horst 778 ha 
veen voor 15 jaar aan Van de Griendt voor 
boekweitteelt.

In 1880 werd de Helenavaart verlengd tot 
aan de Halte Helenaveen, aan de intussen 
gereedgekomen spoorlijn van Eindhoven 
naar Venlo. De gemeente Horst stond de 
grond voor het nieuwe kanaaltraject gratis 
af, in ruil waarvoor de inwoners van Horst 
voor alle produkten behalve turf, vrije door-
vaart kregen op de Helenavaart. De aan-
sluiting op de spoorlijn leidde tot een ver-
schuiving van water naar railtransport. Na 
verloop van tijd werd het grootste deel van 
de produktie per spoor afgevoerd.

In de eerste fase van de grootschalige 
turfwinning werd vooral turf verkocht als 
brandstof, voor huisbrand en voor indu-
strie. Tot de grootste afnemers behoorden 
de steenbakkerijen. De turfwinning was 
een seizoensbedrijf. Van oktober tot maart 
lag de winning stil omdat de turf dan niet 
droogde en bij bevriezing zelfs als brandstof 
onbruikbaar werd.

De beste brandstof leverde het zwartveen, 
dat zich onder het grauwveen (de bon-
klaag) bevond. Het laatste vormde een laag 
van zo’n 80 cm, die als brandstof weinig 
bruikbaar was en aanvankelijk opzij werd 
gezet. Na de turfwinning werd de bonklaag 
teruggestort en vermengd met de zandon-
dergrond. Op deze wijze kwamen de dal-
gronden tot stand, net als in de Gronings-
Drentse veenkoloniën.

In de jaren 1880 kreeg de maatschappij 
Helenaveen concurrentie. De gemeente 
Deurne wilde meer profijt trekken van de 
turfwinning en minder afhankelijk zijn van 
één bedrijf. Na de eerste verkoop in 1854 
weigerde de gemeente verdere veenge-
bieden aan de maatschappij Helenaveen 
te verkopen. Omdat andere bedrijven geen 
gebruik mochten maken van de Helena-
vaart, vroeg de gemeente in 1863 een 
concessie aan voor een eigen kanaal, naast 
de Helenavaart. Door tegenwerking van de 

maatschappij Helenaveen, die zelfs nog 
probeerde de gemeente te splitsen, begon 
de aanleg van het Kanaal van Deurne pas 
in 1876. Toen het kanaal in 1895 gereed 
was, besloot de gemeente de venen zelf te 
exploiteren, een plan dat waarschijnlijk bin-
nen het gemeentelijke apparaat al lange tijd 
leefde. Nog in hetzelfde jaar werd het Ge-
meentelijk Veenbedrijf (G.V.B.) opgericht.

De eigen exploitatie door de gemeente 
Deurne betekende een tegenslag voor de 
Maatschappij Helenaveen. In Helenaveen 
was de turfwinning over haar hoogtepunt 
heen, waardoor de resultaten van de maat-
schappij  onder druk kwamen. Het bedrijf 
verwerkte meer en meer veen van anderen 
(ook van het G.V.B.), de turf bracht min-
der op, en ook de nevenactiviteiten (eigen 
schepen en scheepswerf, een steenfabriek 
in Nederweert, landbouw in Helenaveen) 
brachten weinig op. Dit leidde tot problemen 
tussen de directeur (Jozef van de Griendt, 
een zoon van Jan van de Griendt) en de 
aandeelhouders.

Griendtsveen en de turfstrooiselfabricage
Jozef van de Griendt, die al in 1893 een 
hoeveelheid grauwveen van de gemeente 
Horst had gekocht, kocht in 1885 voor 
ƒ132.000 een veengebied van 410 ha van 
dezelfde gemeente, trok zich terug uit de 
Maatschappij Helenaveen en stichtte met 
Eduard van de Griendt de nieuw maat-
schappij Griendtsveen. Deze maatschappij 
ging vervolgens het nieuwe veengebied 
exploiteren. De 410 ha omvatten de Horster 
Driehoek (een driehoekig gebied ten oosten 
van de Driehonderd Bunders) en een klein 
gebied tussen die driehoek, de Driehon-
derd Bunders en de spoorlijn. In het laatste 
gebied, bij de Halte Helenaveen, werd later 
het dorp Griendtsveen gesticht. Het gebied 
werd ontsloten door het Griendtsveen ka-
naal, een zijtak van de Helenavaart. 

De Maatschappij Griendtsveen richtte zich 
vanaf het begin op een nieuwe afzetmarkt: 
die van turfstrooisel, waarnaar de vraag 
rond 1880 snel toenam. Strooisel kan 14 
maal zijn eigen gewicht aan water opne-
men, veen meer dan stro. De paardenstal-
len van de grootstedelijke vervoerbedrijven 
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en van het leger schakelden daarom over 
van stro op turfstrooisel. Een belangrijk deel 
van de produktie werd geëxporteerd: de 
paarden van de Londense omnibus stonden 
lange tijd op turfstrooisel uit Griendtsveen. 
Later is strooisel vooral in de tuinbouw 
gebruikt. Omdat strooisel niet. Zoals turven, 
hoefde te drogen in de zon, kon de strooi-
selwinning zomer en winter doorgaan. De 
vervening veranderde van een seizoenbe-
drijf naar een bedrijf dat het hele jaar door 
werk bood. Dat maakte ook, dat meer arbei-
ders zich in de streek vestigden.

Turfstrooisel werd gemaakt van de boven-
ste laag veen, het grauwveen, die voordien 
werd gebruikt om dalgronden aan te maken. 
De turfstrooiselfabricage in de Peel maakte 
dan ook de aanleg van goede dalgronden 
onmogelijk. De verwerking van grauwveen 
begon met de stichting van enkele strooisel-
fabrieken in en rond Helenaveen, door de 
Maatschappij Helenaveen (1881), Wolff 
(1883) en Steegh en Esser (1885), die hun 
grondstof aanvankelijk betrokken van de 
Maatschappij Helenaveen en de gemeente 
Deurne. Ook het G.V.B. begon direct na 
haar oprichting met strooiselfabricage. 
Steegh en Esser, die voorheen het Deurne-
se grauwveen verwerkte, zag haar contract 
niet verlengd, verkocht haar fabriek aan het 
G.V.B. en verplaatste haar activiteiten naar 

Horst en Venray.
Daar kwamen nu nog twee bedrijven bij: 
Terwindt en Arnzveen in Deurne (in 1895 
opgericht door een Gelders steenbakkers-
firma samen met de Mij Griendtsveen; het 
bedrijf verwerkte vooral grauwveen van de 
laatste) en de maatschappij Griendtsveen. 
De mij Griendtsveen kon bijna direct van 
start gaan: Van de Griendt beschikte over 
grauwveen, bezat bovendien een drijvende 
strooiselfabriek, die van Dedemsvaart naar 
Station Helenaveen was gesleept, terwijl 
het contract dat Horst met de Mij Helena-
veen had gesloten bovendien het recht gaf 
om turf uit Horst over de Helenavaart te 
vervoeren. Al binnen enkele jaren was de 
produktie in Griendtsveen drie tot vier keer 
zo hoog als in Helenaveen. De tabel geeft 
een indruk van de hoeveelheid afgegra-
ven grauwveen in de periode 1886-1896. 
Daarnaast werd nog wat zwartveen gewon-
nen, maar dat was van weinig belang: in 
genoemde periode 6% van de hoeveelheid 
grauwveen.

Om de produktie voor langere tijd veilig te 
stellen kocht de Maatschappij Griendtsveen 
in 1889 het grauwveen van honderden 
hectaren: 254 ha in Horst, 171 ha in Ven-
ray, 246 ha in Sevenum en 550 ha in Asten. 
Voor het grauwveen in Horst betaalde de 
Maatschappij f 52.780, voor dat in Venray 
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f 181.000; het zwartveen en de ondergrond 
waren niet in de verkoop betrokken. Voor 
de afvoer van het grauwveen uit Sevenum 
kreeg de maatschappij, na enig lobby-
werk en de aankoop van nog eens 50 ha 
in Horst, vrije doortocht door de gemeente 
Horst. Later werden nog enkele honderden 
hectaren aangekocht ten noorden van de 
spoorlijn, in de gemeenten Horst en Venray. 
De vele aankopen brachten de maatschap-
pij in financiële moeilijkheden, wat aanlei-
ding was om (in 1890) 124 ha door te ver-
kopen aan de Maatschappij Helenaveen.

Om de gebieden te exploiteren verlengde 
de Maatschappij Griendtsveen haar ka-
nalenstelsel tot in de gemeente Sevenum 
(de Mariapeel) en Venray. In Asten, aan de 
Brabantse kant van de Groote Peel, werd 
een geheel nieuwe veenkolonie aangelegd. 
Deze werd nog in 1889, het jaar van aan-
koop, door een kanaal verbonden met de 
nabijgelegen Zuid-Willemsvaart. Het grauw-
veen werd hier in zo’n hoog tempo afgegra-
ven dat het al aan het eind van de eeuw vrij-
wel op was. De drijvende turfstrooiselfabriek 
werd in 1900 versleept naar Griendtsveen.

Op de Maatschappij Helenaveen verlengde 
haar kanalen tot in de Mariapeel. Waar-
schijnlijk is dit het gebeid dat zij in 1890 van 
de andere Maatschappij overnam. De Maat-
schappij Helenaveen legde daarnaast nog 
een kronkelende vaart aan om een paar 
kleien veengebieden op de grens van Hel-
den en Sevenum te ontsluiten.

In 1893 begon ook Steegh en Esser met 
de winning van grauwveen in de Limburgse 
Peel. Het bedrijf kocht 100 ha grauwveen 
van de gemeente Horst, in 1896/1897 (na-
dat het bedrijf de gemeente Deurne had 
moeten verlaten) gevolgd door 107 ha in 
Venray. Na 15 jaar zou de gemeente weer 
over het gebeid, met het zwartveen, kunnen 
beschikken. De grauwveenwinning is dit 
gebeid ging veel langzamer dan elders. De 
concessie werden eerst verlengd tot 1918, 
later tot 193 en zelfs tot 1941.

In totaal zijn in de omgeving van het station 
Helenaveen zeven turfstrooiselfabrieken  
gebouwd. Naast de drie turfstrooiselfabrie-
ken en een briketfabriek van de Maatschap-
pij Griendtsveen stonden er strooiselfabrie-
ken van de Maatschappij Helenaveen. De 
gemeente Deurne en twee andere firma’s. 
Het strooisel maakte van Helenaveen een 
van de drukste goederenstations van het 
land.
De Maatschappij Griendtsveen verkocht in 
haar topjaren, tussen 1893 en 1903, gemid-
deld 70.000 ton turfstrooisel per jaar, hoe-
wel de produktie per jaar sterk schommelde. 
Het belang van Engeland als bestemming 
leidde, samen met de tijdelijke financiële 
problemen, in 1893 tot fusie met een Engels 
bedrijf tot de Griendtsveen Mosslitter Co.

Rond de eeuwwisseling werden de voor-
uitzichten voor de strooiselindustrie minder 
gunstig. Ven de Griendt verlegde nu zijn 
werkterrein naar turfbrikettenfabricage, 
handel en landbouw. Net als eerder de Mij 
Helenaveen kreek ook de Mij Griendtsveen 
na verloop van tijd te maken met de vraag 
wat er moest gebeuren met de afgeveende 
gronden. De Engelse aandeelhouders 
voelden, in tegenstelling tot Van de Griendt, 
weinig voor de exploitatie van een land-
bouwgebied. Van de Griendt richtte daarom 
in 1899 Van de Griendt’s Landexploitatie op. 
Motieven waren de behoefte om arbeiders 
vast te houden en de gunstige vooruitzich-
ten die de landbouw op dat moment (weer) 
bood. In 1907 fuseerden beide bedrijven.
Een andere tak van de Maatschappij 
Griendtsveen kocht in 1909 nog 2400 ha 
veen in Drenthe. In het Amsterdamse Veld 
(gemeente Emmen) bezat zij, tot de sluiting 

Door de Maatschappij Griendtsveen 
afgegraven hoeveelheid grauwveen.

Bron: Pouls 1982. Peelkolonie Griendtsveen

Jaar Aantal m3 
 grauwveen Opmerkingen
1886   48.325 Eerste produktiejaar
1887   94.375 Tweede strooiselfabriek  
   in gebruik
1888 371.570
1889 555.000
1892 320.000
1893 958.050 Topjaar: 107 ha grauw- 
   veen afgegraven   
   door ca. 700 turfgravers
1896 235.000
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in 1983, de laatste turfstrooiselfabriek van 
ons land. Sedertdien verhandelt de maat-
schappij importstrooisel uit Scandinavië.

Opnieuw zwartveen
In 1899 stichtte Van de Griendt een nieuwe 
fabriek, die zwartveen verwerkte tot turf-
briketten voor huisbrandstof. Nadat eerst 
de bovenste laag van het veen was weg-
gegraven leidde de brikettenfabricage tot 
een tweede fase in de vervening, waarbij 
juist de dieper liggende zwarte turf werd 
weggegraven. In 1905 kocht het bedrijf 294 
ha zwartveen in het Griendtsveens veld 
en bij het Berkenbruin (de meest oostelijke 
punt van de gemeente Asten). Het gebeid 
in Griendtsveen was al eerder ontdaan van 
het grauwveen.
De produktie van briketten steeg snel, 
vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
maar vertoonde nadien net zulke sterke 
schommelingen als de strooiselproduktie. 
Ook het bedrijf van Steegh en Esser scha-
kelde gedeeltelijk over op turfbriketten en 
kocht daartoe, in 1917, 72 ha zwartveen in 
Griendtsveen, ten noorden van de spoorlijn.

Weinig dalgrond
We zagen hierboven dat de overschakeling 
van brandstof naar strooisel een eind maak-
te aan de aanmaak van dalgronden. Met 
uitzondering van een kleine oppervlakte uit 
de jaren na de Eerste Wereldoorlog werden 
in de Peel verder geen dalgronden aange-
maakt.
In het vrijwel ontbreken van dalgronden 
verschilt de Peel van de andere hoogveen-
gebieden die in de 19e en 20e eeuw zijn af-
gegraven. Hier wreekte zich het gebrek aan 
regulering door de overheid in Brabant en 
Limburg. In het noorden schreven de pro-
vinciebesturen voor dat 40 cm (Groningen( 
of zelfs 50 cm (Drenthe) van de bovenste 
veenlaag moest achterblijven voor de dal-
grond. In de andere provincies ontbrak een 
dergelijke maatregel.

Door de voorkeur te geven aan de korte-
termijnwinst hebben de verveners inde Peel 
de agrarische ontwikkeling vertraagd. Een 
sterkere regulering door de overheid had 
van de Peel een ander soort landbouwge-
bied kunnen maken. Met bijvoorbeeld een 

aardappelmeelfabriek die een grote concur-
rent had kunnen worden voor de fabrieken 
in het noorden. Lange tijd werd dit als een 
gemiste kans gezien. In de jaren ’70 en 
’80 speet het bijna niemand meer, toen de 
uiterst intensieve veehouderij in de Peel 
welvaart bracht en de Gronings-Drentse 
veenkoloniale landbouw op de inmiddels 
sterk verarmde dalgronden een neerwaart-
se lijn toonde.

De laatste fase van de turfwinning 
In 1913 was de grauwturf inde gemeente 
Horst op. De fabrieken draaiden nog enige 
tijd door met turf uit andere delen van de 
Peel. Het verdwijnen van de paardentrams 
en de , vooral Duitse concurrentie, leidde tot 
inzakkende vraag naar strooisel. De vraag 
naar turfbriketten handhaafde zich aanvan-
kelijk beter en bereikte zelfs een hoogtepunt 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar daar-
na nam de concurrentie van de steenkool 
snel toe. Ondanks de mechanisatie kon de 
turfwinning in de crisis van de jaren ’30 niet 
meer winstgevend worden uitgeoefend.

Het eind van de jaren ’30 bracht een korte 
opleving van de vraag naar turfstrooisel, 
maar in de Tweede Wereldoorlog werden 
de meeste fabrieken vernield. In Asten werd 
na de oorlog nog één fabriek herbouwd, 
maar toen die in 1963 uitbrandde was de 
strooiselfabricage in de Astense Peel voor-
bij. In Griendtsveen overleefde één fabriek 
de oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd vervening hervat en werden vooral 
in Deurne nog verschillende hoogveenge-
bieden machinaal afgegraven. Het einde 
van de voorraden kwam echter in zicht en 
de turf verdween als brandstof. Bovendien 
ontstond weerstand van natuurbeschermers 
tegen afgraven van de laatste stukken veen. 
De turfwinning was duidelijk in haar laatste 
fase beland.
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