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Land- en tuinbouw

10.1 Gewassen op de vroegere
Egchelse velden

10.1.1 Producten

De eerste gegevens over gewassen in Egchel treffen we

aan in 1747. In dat jaar stond in een lijst vermeld, wat

de inwoners van Egchel nodig hadden voor consump-

tie en voor zaadgoed betreffende Rogge, Boekweit en

Haver. De kop boven de lijst luidde: ”Specificatie hoe-

veel de inwoonderen aengegeven hebben vant geene

jaerlijckse op hunne landerijen wascht en hoeveel nodig

hebben tot hunne consumption, huijshouding end saet-

goet”1 We mogen aannemen, dat er toen al meer pro-

ducten op de akkers verbouwd werden. Ze zijn in de

voorgenoemde lijst niet opgenomen. Uit een lijst van

1758 blijkt ook dat er andere producten op de Egchel-

se akkers groeiden.2 De bewuste lijst geeft 47 namen

van mensen die woonden of grond hadden liggen op

de Keup, Egchel, de Hub en Zelen. De resultaten zijn

in ponden en bossen aangeduid: ”Hooi 37.900 ponden.

Nagras 2700 ponden. Claverhoeije geen. 201/2 karren

spurrie en wicken. Bossen roggenstroij in totaal 25370.

Gerst, geen. Bossen haeverstroij 1605 stuks. Bossen

weitstroij, geen.” In malders uitgedrukt: ”haver 531/5

malder, rogge 4041/2 malder, boekweit 2491/2 malder”.

Bij gerst, weit en spelte is niets ingevuld. 

Uit een lijst opgemaakt op 26 november 1771 kunnen

we lezen, dat de variatie van producten niet veel ver-

anderde.3 We treffen in deze lijst de graanproducten

Rogge en ”Boeckweit”, Gerst en Haver aan. De maat

werd aangegeven in ”Malders”. De voorraad rogge per

boer varieerde van 1 tot 10 malder. Dit met uitzonde-

ring van de drie grote boerderijen; deze hadden achter-

eenvolgens: Gielenhof 20 malder, Jan Joosten 15

malder en op Klaassenhof 20 malder rogge. In Hert-

schap Egchel treffen we als belangrijkste gewas rogge

aan en vervolgens kwam boekweit en gerst. Haver werd

door ongeveer 15 boeren verbouwd en stond vermeld in

de lijst met gemiddeld 2 à 3 malder. Met name boeren

op de Keup en op de Hub verbouwden haver. Het is

mogelijk dat de teelt van haver in Egchel niet mogelijk

was door de lage ligging.

Aan onvruchtbare en onbebouwde grond treffen we 98

bunder. Verder treffen we ook nog knollen en spurrie aan.

Een morgen is in Helden 31 aren en 83 centiaren. Drie mor-

gen zijn bijna een hectare, 95 centiaren en 50 centiaren.4
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10.1 Thei Vestjens maait haver met de maaibinder in de Molenheg ca.1960.



In de 19de eeuw zijn meer gegevens over de landbouw

bekend. Deze betreffen echter heel Helden en zijn niet

uitgesplitst per kerkdorp. Zo staat in het Landbouw-

jaarverslag 1868 van de gemeente Helden dat een hec-

tare 800 gulden opbrengt bij verkoop. Aan graangewas

was in geheel Helden 2033 hectare ingezaaid en aan

voedingsgewassen 585 in totaal 2618 hectaren.

In 1818 werd tevens nog vermeld dat Helden 3200 bun-

der groot was en dat daarvan 1900 bunder als cultuur-

grond in gebruik was. Verder bestond het areaal grond uit

6 bunder boomgaard, 10 bunder moestuinen, 100 bunder

weiland, 50 bunder turfgrond, 1.000 bunder heide, 62

bunder bos, 98 bunder onvruchtbare grond. Helden is nu

ca. 7.000 bunder. We kunnen uit voorgaande statistiek

duidelijk aflezen dat in de 20ste eeuw meer behoefte

kwam aan andere producten. De oogsten waren niet

alleen meer voor eigen consumptie maar ook voor de

handel. De bevolkingsaanwas steeg gestaag. In 1887

begonnen de boeren zich te verenigen in de gemeente

Helden; er werd een zogenaamd ”Landbouwcasino” opge-

richt naar Duits model. In 1893 had deze voorloper van

de L.L.T.B. 65 leden. Toch scheen dit Casino niet te wer-

ken, gezien de vermelding in het jaarverslag van 1893:

”Het Landbouwcasino, 65 leden heeft bijna niet gewerkt

en is thans ontbonden”5 De ontwikkeling in de Landbouw

ging snel en in het begin van de 20ste eeuw ontstonden in

Helden en Panningen (1901) twee coöperaties die wij nu

kennen als L.L.T.B. Om een idee te krijgen van de belang-

rijkste gewassen van de laatste eeuw werd een enquête

gehouden onder de ouderen van Egchel. Hun bevindingen

zijn op de volgende bladzijde weergegeven.6

[A] O.A.H. inv.nr 482 [B] O.A.H. inv.nr 1618

[C] O.A.H. inv.nr 1632 [D] O.A.H. inv.nr 1632

[E] O.A.H. inv.nr 1648
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Jaar 1818 1868 1892 1920 1934
oppervlakte bunder hectare hectare hectare hectare

Aardappels 30 163 210 390 360
Boekweit 250 470 100 30
Bonen 3
Bonen-stam 30
Erwten 20 25
Evene 30
Gerst-winter 5
Gerst-zomer 4 15
Haver 125 350 255 400 425
Klaver-0verig 10
Klaver-rode 10 10 50
Klaver-witte 8 10
Knollen (stoppel) 66 158
Koolrapen 2 13 60
Koolzaad-winter 30
Koolzaad-zomer 4 1 1
Lupinen 14 15
Rogge 500 965 745 719 345
Serradellen 30
Spugel 200
Spurrie-zomer 90 5
Suikerbieten 5
Tarwe-winter 10 425
Tarwe-zomer 10 2 140
Uien 2
Vlas 20 68 12 2 0,5
Voederbieten 10 5 90
Wei- en hooiland 300 680
Wortels 47 50 30

Bron [A] [B] [C] [D] [E]

10.2 De zandgronden van Egchel zijn uitermate geschikt voor asperge. We zien hier een opname uit 1988 van het aspergeveld aan de Roggelseweg. Het

veld was eigendom van de heren Piet en Louis Delissen, Joep Chatrou en Hay Hendrix die samen het maatschap “Gijnlin” (aspergesras) hadden opgericht. 



Rogge
In het verleden was iedere zomer het hele Grootveld

(het gebied tussen Panningen-Egchel en Helden) vol

gezaaid met rogge. Rogge was het belangrijkste gewas

in Egchel en werd ook wel ”kurke” genoemd. Al van

oudsher kwam men dit graangewas tegen voor mense-

lijke en dierlijke consumptie. Rogge werd veel

gezaaid, omdat het een sober, weinig eisend gewas is.

Het stro werd o.a. gebruikt voor het afdekken van

voerkuilen ”voorkoel”, van zowel de aardappelen als de

voederbieten. De poppen onder de dakpannen bij de

boerderijen werden ook van roggestro gemaakt, dat

gedorst was met de dorsvlegel. Lang werd het product

ook in jute-zakken gestopt om als matras te dienen.

Zelfs als iemand overleden was en met paard en wagen

naar de kerk werd gereden, lagen onder de kist vol-

gens oud gebruik ”stroe weeskes”. Voor 1800 was op

het Grootveld: 1/3 winterroge, 1/3 zomerrogge, 1/3

boekweit.

Boekweit
Boekweit werd na 1900 beduidend minder verbouwd.

Het gewas groeide goed, maar leverde weinig op. Uit een

tabel die na het bevriezen op 7 en 8 juni 1780 van de

boekweitoogst in Helden en Egchel werd opgesteld,

kunnen we herleiden hoeveel boekweit er toen nog

stond in dit gebied. In het Grootveld bevroor, flink tot

gedeeltelijk, 62 morgen en 2 vierdel en op het ”Huijber

velt” 10 morgen.7 Drie morgen was ongeveer een hecta-

re. Dat wil zeggen, dat in het gebied Egchel en de Hub

toen ongeveer 25 hectare boekweit bevroren was. Daar-

mee staat wat niet bevroren was nog niet vermeld. In de

Tweede Wereldoorlog werd dit graanproduct nog alleen

verbouwd voor eigen gebruik om zelf ”bogges kook” te

kunnen bakken of ”karboed” te kunnen maken.

Haver/Tarwe/Maïs/Gerst/Tritecara
De haver werd in kleinere hoeveelheden gezaaid. Waar

niets groeide, zaaide men de zogenaamde ”effe”

(evene). Deze werd vooral gezaaid op pas ontgonnen

akkers. De ”effe” leek het meeste op wilde haver en

groeide overal. Later gebruikte men de naam ”zwarte

haver”. Tarwe trof men nagenoeg niet aan in deze con-

treien. Deze sloeg namelijk gelijk dicht. Alleen in de

oorlog werd bij gebrek aan beter soms nog tarwe

gezaaid. Tarwe noemde men ”terf”. In de jaren zeven-

tig van deze eeuw werden de graanproducten vanwege

de lage opbrengsten verdrongen door de maïsteelt.

Thans treft men nog gerst aan en een nieuw product

met de naam Tritecara. Dit is een kruising is tussen

gerst en tarwe. De gebroeders Jacobs uit Egchel zagen

20 jaar geleden de Tritecara voor het eerst in Luxem-

burg. Na twee jaar was het ook in Nederland leverbaar

en zij verbouwen het sinds 1980.

Aardappelen
Aardappelen kwamen pas echt als volksvoedsel op na

1800, zij werden in eerste instantie als minderwaardig

eten beschouwd. Met het groeien van de bevolking

nam ook de consumptie ervan flink toe. Veel verdien-

de de boer niet met aardappelen. In de dertiger jaren

gaf men in Egchel 2 cent per kilo. De boer moest de

aardappelen in zakken doen en als de handelaar ze

niet verkocht, bleef de boer ermee zitten. 
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10.3 Aardappelen rapen achter de boerderij van Maan Sijben in 1955, v.l.n.r. Mien en An Sijben en Mien Sijben (van Wullemke).



De uitspraak ”Patatte haijsse ze mier dunne as dieke”

onderstreept dat. Afwisselend volgden goede en slech-

te jaren, in 1997 brachten de aardappelen niet veel

op. Ze werden opgekocht voor 3 à 4 cent per kilo en

met vrachtladingen aan het vee gevoerd.

Vlas
Ook vlas treffen we aan bij het zaaigoed van de

Egchelse boer in het verleden. Dit product werd ver-

bouwd tot in de begin jaren vijftig in kleine hoeveel-

heden, meestal een are of 10. Dat was vooral om eigen

linnengoed van te maken. De hennep was voor het

maken van touw. Na de oorlog in het begin van de

vijftiger jaren dorste de Werktuigencoöperatie Egchel

nog vlas in Egchel. Kant en klaar geweven linnen

maakte de huisnijverheid overbodig.

Koolraap, wortelen, serradellen,
knollen (”reuben”) en spurrie
Voor het vee werden koolraap, wortelen, serradellen,

knollen en spurrie geteeld. In de dertiger jaren had

men wel voederbieten, maar deze groeiden veel min-

der snel dan koolraap. Koolzaad werd gebruikt om met

een koolzaadpers olie uit te halen. Toen de bemesting

verbeterd werd, werden meer voederbieten gezaaid. In

de oorlog zaaide de boeren in Egchel ook zwarte haver.

Om het vee in de herfst te kunnen voeren werd ”kroet”

gezaaid. Het verbouwen van suikerbieten nam na de

oorlog flink toe.

10.1.2 Bemesten

In het landbouwverslag van 1887 treffen we aan dat

”De invloed van de vereeniging van de Landbouw” gun-

stig was op de botermijnen, voor de verzorging van het

vee en de gezamenlijke aankoop van meststoffen. Zon-

der mest geen producten. Zo groeiden op de lichte

grond van de Keuperhei wel rogge maar geen bieten. Op

de Egchelhei groeide ook niets zonder mest. Een spre-

kend voorbeeld vertelde ons Coen Ottenheijm. Als een

paard zijn ontlasting had gedaan op de akkers, kon

men dat een hele tijd later zien aan het extra hoge gras

of serradellen die op deze plek groeiden. Voor groenbe-

mesting zaaide men ”Sedel, Lupinen” of klaver.

Een hectare koren bracht 1500 kg graan op omstreeks

1930. De meesten haalden dat aantal kilo’s nog niet

eens. Zo bracht rogge in het Vongeren enorm dikke

graankorrels voort. Dit lag wellicht aan de vruchtbare

veengrond. De uitspraak van Sef Koopmans die daar

met zijn vader dorste ”’t rammelde in de zek” onder-

streept dat nog eens extra. De grond op de Egchelhei

was voor de ruilverkaveling droogtegevoelig. Maar

omdat hij zo onregelmatig van opbouw was, had men

hier ook regelmatig wateroverlast. In het Vongeren

ontstonden bij warm weer diepe scheuren in de grond,

die dan tevens zeer hard was. Deze natte akkers wer-

den meestal voor het weiden van het vee ingericht,

een wei werd nagenoeg niet bemest.

Zonder stalmest kon men niets aanvangen op de zand-

grond. Mest was een schaars product in het verleden

en kon bijna niet geproduceerd worden met zo’n kleine
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10.4 Hier een sterk staaltje van bemesting. We zien o.a. Tone Duurke (Vestjens) bij de “pungel”, Driek Hanssen en Pierre Theike (Peeters).

Op de achtergrond de eerste wagen van Tone Duurke



veestapel. De gewone boer had in Egchel een of twee

koeien in de 18de en 19de eeuw. Het veebestand bestond

verder uit enkele schapen en soms een varken per

bedrijf. Dus als de potstal leeg werd gehaald, was dat

meestal niet toereikend voor alle akkers van een boer-

derij. De mest werd uitgereden op de akker en in

hoopjes neergelegd met een gebogen riek. Daarna ging

men de mest breken. De boer in Egchel zei dan ”Ich

mot mees gon braeke”. Dit gebeurde met een gebogen

riek. Behalve koemest had men ook nog wel een klein

beetje kippenmest, paardenmest en als men varkens

op het bedrijf had ook varkensmest. Een andere oude

vorm van bemesten was met plaggen en vlinken. Op de

Schorf lag de ”Vlinkenpiel”, genoemd naar het product

dat men daar haalde. Ook de afgeplagde heide werd in

Egchel op de stal gebruikt als strooisel en kwam zo

weer als mest terug op de akkers. Omdat goede mest

schaars was greep men van alles aan. In 1882 maakte

het landbouwjaarverslag melding van een invoer van

stratendrek (compost) van in totaal 2700 m3 voor een

prijs van ƒ 1,10 tot ƒ 1,30 per kuub. Net voor 1900

werd op het Afwateringskanaal ter hoogte waar nu Wil

Thiesen woont, ”stratendrek” aangevoerd. Deze liet

Coon Peeters, de toenmalige bewoner van de boerderij,

per schip uit Groningen komen. Ook Klüskes Wullem

(Janssen) kon zich herinneren, dat er in 1929 een

schip stratendrek arriveerde bij Kubbes Steeghs (aan

de Roggelse Bruk). Alvorens tot verspreiding werd

overgegaan moest eerst het overtollige porcelein uit

de stratendrek geraapt worden. Deze compost werd

met paard en wagen in hoopjes op het land gebracht

en verspreid. Er zijn nu nog veel sporen terug te vin-

den van deze bemesting. Thans treffen we nog stukje

porselein en pijpenkopjes op de akkers aan.

Ook aan stalmest werd er in 1868 250 m3 ingevoerd.

Over heel Helden gezien is dat maar een klein mest-

hoopje. Dit ingevoerde stalmest kostte ƒ 2,50 per

kuub. Als kunstmest werd 100 zakken van 50 kg

Guano vermeld die 12 gulden per 100 kilo kostte. In

het begin van de 20ste eeuw kwamen daar nog kalizout,

kalk en thomaslak bij. Bij de Bond in Helden, Pannin-

gen en bij Litjes Wullem (Lenders) en bij Verkoelen in

Panningen kon men deze kunstmest kopen. Pas ont-

gonnen grond werd meestal met kalk bemest.

Producthoeveelheden op een bedrijf
De bedrijven waren vroeger klein. Immers het werk

werd meestal verricht door mensenhanden. Als voor-

beeld voor zo’n klein bedrijf enige gegevens van Brug-

ger Sjenske en Piet Thiesen. Op Keup had Brugger

Sjengske (Janssen) in de jaren dertig van deze eeuw 4

à 5 hectare rogge (koren), 2 hectare haver of haver met

gerst, 1/2 hectare voederbieten (krotte) en 1/2 hectare

aardappelen (petatte). Verder was hij ook nog eigenaar

van een hectare bos. Op de Egchelhei noteerde Piet

Thiesen in zijn aantekenschrift op 18 april 1933: ”8

morgen rogge, 2 morgen winterweit, 3 morgen zwarte

haver, 2 morgen zomertarwe van Hoeks, 1 morgen

bonen, 3 morgen aardappelen, een halve hektare karot-

ten, 1 morgen koolraap, 10 roeden erwten, anderhalve

morgen haver, 1 morgen bos, 1 een morgen woeste

grond, 5 hectare wei”. 

189

10.5 De familie van Lier komt “huiswaarts van den arbeid”  in 1937. Op het paard Truus, Giel, Piet Kranen, Harrie, An, Mien en Nel. Daar-

achter Pierre, Jet en Door Hanssen en Sjeng  van Lier. Op de boerenbedrijven pakte vroeger de hele familie aan.



Piet Thiesen had een grote boerderij, de meeste bedrij-

ven waren (veel) kleiner. Sommige bedrijven hadden

ook nog een hoogstam-boomgaard. Hier stonden

peren, pruimen en appels die op markten in Venlo en

Roermond aan de man werden gebracht. Thans is de

maïs de rogge van vroeger. De maïs kwam vooral op in

de jaren zeventig van deze eeuw. Dit product groeit bij

uitstek op akkers waar mengmest wordt uitgereden. In

het verleden kwam maïs voor in kleine hoeveelheden,

meestal verbouwd als kippenvoer. Nu wordt maïs ver-

bouwd als veevoer. In de zestiger jaren deed de

mechanisatie zijn intrede. Thans treffen we op de

landbouwgrond op de Egchelhei maïs, gerst, kerstden-

nen, prei, bieten en weidepercelen aan. Op de Hub en

de Schorf liggen met name veel weidegebieden.8

10.2 Het boerenbedrijf
en de veestapel

Om enig inzicht te krijgen in de grootte van de vee-

stapel van de boeren in Hertschap Egchel dienen we

de registers van de zogenaamde ”beestenschat” te

raadplegen. De belangrijkste dieren waarvoor belas-

ting werd geheven, waren koeien, schapen, eenden,

ganzen, varkens en bijen. Onderstaande tabel geeft

een beeld van de vee-aantallen in de 17de eeuw in het

Hertschap Egchel.

[A] O.A.H. no.70 [B] O.A.H. no.70

[C] O.A.H. no.71 [D] O.A.H. no.71

Het hoge aantal schapen in kolom twee is enigszins

misleidend. Hier zijn namelijk schapen en ganzen

ondergebracht, omdat men hetzelfde bedrag aan

belasting voor deze dieren verschuldigd was.

In de 18de eeuw staan meer gegevens ter beschikking.

In 1743 waren op Gielenhof 4 dragende koeien aanwe-

zig en in 1758 treffen we op deze boerderij ”10 koyen

en kalvers, 70 schapen en twee verckens” aan. Dit is

zeker geen voorbeeld voor heel Egchel, want Gielenhof

was de op een na grootste boerderij. 

Het gebied Noord-Limburg werd zeer laat ontgonnen.

Een van de redenen hiervan was het tekort aan mest.

Het vee werd dan ook in eerste instantie gehouden

voor de bemesting en pas op de tweede plaats voor

melk en vlees.

Dankzij de rekeningen van Gielenhof krijgen we enig

inzicht over veebestanden en de waarde daarvan.9 In

een uitgave van Gielenhof van het jaar 1780 krijgen

we een mooi beeld van de veestapel op de boerderij.

Pachter Mathijs Knippenbergh kocht in dat jaar een

jong paard van 4 jaar oud voor ”36,5 Rixd. a 4 gulden

der rixd voor de helft betaelt”. Alle uitgaven die in de

rekening vermeld stonden, werden half gedeeld. Een

helft kwam voor rekening van de eigenaar, het St.

Jacobsgasthuis, en de andere helft voor de pachter, in

dit geval Mathijs Knippenbergh. In de rekening van

ontvangst is een lijst opgenomen met de aanwezige

veestapel op de boerderij: ”Den 8 augustus 1780 op

deesen hof sijn bevonden 50 hamels, 5 koeijen, 4 rin-

der, 2 calf, 2 paerden van 16 en 4 jaer”. Een aanzien-

lijke veestapel voor die tijd. Dat er twee paarden

aanwezig waren op de boerderij was meer dan rijk-

dom. We lezen in een rekening ”voor een oudt ver-

coght paert 12 gl voor de helft ontf.6 gls. waer

afgegaen voor meesterloon van een kreupel paert, 3

gls. Blijft dus 3 gls”

De waarde van een ”maol” kunnen we ook aflezen uit

deze rekening: ze bracht nog 24 gulden op. Het koei-

enbestand op de boerderij bleef schommelen rond 10

stuks inclusief runderen en kalveren. Een oude koe

die men verkocht in 1781, had nog de waarde van 40

gulden. Een vel van een dode koe bracht in 1781 4

gulden op.

Behalve koeien en schapen trof men, zij het in het

begin met mondjesmaat, varkens aan. Pas in de twin-

tigste eeuw groeiden de varkensaantallen gestaag op

de boerderij. Tot voor de tweede wereldoorlog had

menige boerderij een stuk of vier varkensstallen, waar

enkele varkens in gehouden werden. Zij pasten goed

in een gemengd bedrijf waarmee de meeste boeren

hun kost verdienden in Egchel.

De volgende tabel geeft een mooi beeld van het aanwe-

zig vee. Hierin zien we de gegevens van alle boerderijen

gelegen in het gebied, Keup, Egchel, op de Hub en Zelen

tot aan boerderij ”de Stert” vermeld. Soms werd duide-

lijk gemarkeerd waar Hertschap Egchel ophield, maar

meestal werden alle veebezitters achter elkaar geno-

teerd. Volgens een lijst uit 1821 treffen we in Egchel 33

en op de Hub 22 huizen aan in totaal 55 huizen.10
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Hertschap
EGCHEL 1652 1655 1685 1688

Koeien 90 99 114 151
Guste koeien 87 114 127
Eenden 92
Schapen 839 1332 559 800
Ganzen - - - -
Bijen 220 58 174

Bron [A] [B] [C] [D]



[A] O.A.H. no.307 Tot no.46

[B] O.A.H. no.307 Tot huisno.39

[C] O.A.H. no.307 en 277 Tot huisno. 43

[D] O.A.H. no.280 Tot huisno.48

[E] O.A.H. no.307 Tot huisno.49

De tabel geeft een dalend aantal trekossen aan, tegen-

over het beperkt groeiend aantal paarden. Opmerkelijk

is dat het koeienaantal daalde. In de lijsten werden niet

iedere keer dezelfde beesten geregistreerd, zo werden

in 1762, 1781 en 1784 geen varkens geregistreerd, ter-

wijl ze waarschijnlijk wel aanwezig waren. In de 17de

eeuw treffen we geen gegevens aan over de aanwezig-

heid van paarden in Egchel. Waarschijnlijk zullen de

grote boerderijen een paard hebben gehad. Ook worden

in Egchel 24 paarden vermeld in de ”beestenlijst” van

1758. We kunnen veronderstellen dat de helft van de 49

inwoners die vermeld staan op deze lijst, een paard

had. Het gebied echter waarvan de paarden opgenomen

waren, was groter dan alleen Hertschap Egchel. In 1761

treffen we 15 paarden aan, in 1762 reeds 17 en in 1765

is dat vermeerderd naar 19.11 Ook blijkt in 1761 dat de

15 paardenbezitters allen een kar bezaten. In heel Hel-

den bedroeg de paardenstand in totaal 165 stuks.12 Boe-

ren zonder paarden hadden meestal ter vervanging een

of twee trekossen. Hiermee werden de meest voorko-

mende werkzaamheden verricht op het land.

In de 19de eeuw treffen we minder lijsten aan, waaruit we

gegevens voor Egchel kunnen herleiden. In een jaarver-

slag van de landbouw in 1860 lezen we de volgende aan-

tallen dieren in de gemeente Helden: 82 ruinpaarden, 83

merries, 12 veulens, 4 stieren, 83 trekossen, 972 koeien,

275 kalveren, 440 rammen, 215 ooien, 225 lammeren,

582 varkens, 162 bokken, 25 geiten, 185 ganzen, 15

eenden, 1250 hoenders en 355 bijenkorven. Tevens

waren in dat jaar nog 25 houders van schaapskuddes.13

Veehouderij in de twintigste eeuw:
Langzaam groeiden de veestapels op de boerderijen in

ons gebied. De kleinschalige bedrijfjes konden in

eigen behoeften voorzien. 
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Huizen en Veebestand
in Keup, Egchel, Hub en Zelen

1758 1762 1781 1784 1786

Boerderijen 37 39 44 48 49
Paarden en 24 17 (21) 22
veulens
Hengsten 1
Wallachen 11
(ruinen)
Stuten/merries 9
Ossen 35 21 16
Koeien 163 101 91 91 87
Runderen 39 36 28 32
Stieren 1
Schapen 408 355 95 228 65
Hamelen 166 145
Varkens en 29 40
Biggen
Bijen 49 65
Ganzen

Bron [A] [B] [C] [D] [E]

10.6 We zien afgebeeld het echtpaar Mols in 1949 gezien vanuit de bocht in de Gielenhofweg. Op de achtergrond het Egchelsveld. Let op de

talrijke stromijten.



Zij begonnen te groeien en ook voor anderen te pro-

duceren en te leveren aan de markt. De standsorgani-

saties zorgden, dat er voorlichting kwam. De

studiemogelijkheden in de landbouw en veeteelt

waren aanzienlijk gegroeid. De uitbreiding werd de

agrarische sector echter fataal. Zowel in de landbouw

als in de veeteelt stagneerde de afzet en klapte de

markt in elkaar. De boeren konden hun producten niet

meer rendabel afzetten. De overheid moest ingrijpen

en zo ontstond in 1933 de ’Landbouw-crisis-wet’. Er

volgde een rigoureuze inkrimping van de vee- en var-

kensstapel. De boer kreeg een toewijzing van het aan-

tal kalveren dat per jaar gehouden mocht worden, de

zogenaamde ’kalverschetsen’. De varkenshouderij

kreeg een toewijzing van het aantal zeugen en big-

genmerken per jaar. De rogge werd gekleurd met verf

en de aardappelen werden geprikt. Dit gebeurde om

deze producten ongeschikt te maken voor consumptie

door mensen; ze werden, na stomen of inkuilen, wel

gebruikt als veevoer. De telers kregen er een uitkering

voor terug. De Landbouw-crisis-wet bleef van kracht

tot aan de Tweede Wereldoorlog. 

In Helden zien we ook een sterke groei. In 1930 wer-

den in de gemeente Helden de volgende aantallen die-

ren geteld: 938 biggen beneden 6 weken, 700

fokzeugen, 4102 varkens ouder dan 6 weken tot 60 kg,

74 varkens boven de 100 kg. In totaal 7045 varkens.14

Volgend staatje geeft u een indruk van het aantal die-

ren van vier bedrijven uit Egchel en de Hub. Tussen de

haakjes is de waarde in guldens aangegeven.

[A] Aantekenschrift Sjeng Mooren, Hub.

[B] Aantekenschrift Piet Thiesen, Egchelhei.

[C] Aantekenschrift Willem Sijben, Egchel.

[D] Aantekenschrift Johannes Kersten Gielenhof, Egchel (Het

aantal kan mogelijk lager zijn omdat op Gielenhof in 1936 Mond en

Klauwzeer heerste). (Een pink is een 1/2 tot 1 jaar oud).

Na 1950 verdween de varkensketel van de boerderij;

silo’s gevuld met varkenskorrels, mengvoeder en brij-

voeding kwamen hiervoor in de plaats.

10.3 Ruilverkaveling:
”Het Eggelsche en Keuperveld”

1938-1943 

In het Staatsblad van 20 mei 1938, no.618, stond een

wet afgedrukt, die het mogelijk maakte dat een ruilver-

kaveling ook aangevraagd kon worden door een gemeen-

teraad. Burgemeester van Cann en Jacobus van Maris
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Aantal en waarde veestapel op 4 Egchelse bedrijven

1936 1947 1947 1950

paarden 1 (360) 3 (1350) 1 (900) 1 (600)
koeien 3 (380) 5 (1450) 3 (720) 10(4000)
kalveren 4 (200)
pinken 4 (350)
runderen 4 (625) 1 (400) 4 (800)
varkens 12 (210) 6 (300) 1 (150) 3 (450)
biggen 5 (250) 16 (480)
kippen 190(140) 30 (45) 50 (275) 70 (210)
schapen 1 (30)

bron [A] [B] [C] [D]

10.7 We zien het gemiddelde gemengd bedrijf in Egchel  uitgebeeld door de Jong Boeren en Tuinders van Egchel op een landbouwtentoonstelling.



(Kobbes van Maris) hadden een gebied op het oog tus-

sen Helden, Keup, Egchel en Panningen (Heuvelhoek),

dat dringend aan een ruilverkaveling toe was, omdat

o.a. het wegennet niet bevredigend meer was. Daarom

ging op 9 december 1938 een aanvraag tot onderzoek,

ondertekend door Burgemeester van Cann, naar de

Cultuurtechnische Dienst te Tilburg.

In dezelfde maand werd in de gemeenteraad de verhar-

ding besproken van ”de weg naar Egchel”. Gemeente-

raadslid Mestrum trof hiervoor geen post aan. Mogelijk

dat de gemeente met verharden wilde wachten tot

bekend was of dit onder de eventueel aankomende ruil-

verkaveling uit te voeren was. Het verslag van de

gemeenteraadsvergadering werd gepubliceerd in de

krant. De Rijksinspecteur van de werkverschaffing las

het verslag en reageerde met een brief aan burgemeester

van Cann. Hierin vroeg hij of de ruilverkaveling nog

doorging in bovengenoemd gebied. Het antwoord hierop

luidde dat er meer plannen waren. Schijnbaar draaide

het proces op volle toeren. Om te komen tot een ruil-

verkaveling zond de burgemeester op 16 maart 1939 een

oproep voor een vergadering aan alle eigenaren, die

grond hadden in het bewuste gebied. De vergadering

werd belegd in het St. Joseph-Patronaat te Helden op

maandag 27 maart 1939 om half zeven namiddag. Op 7

april daarna werd een aanvraag ingediend bij Gedepu-

teerde Staten in Limburg met een lijst handtekeningen

van meer dan 1/5 van de eigenaren. Inmiddels was het

rapport van de Cultuur Technische Dienst binnengekomen

met daarin diverse kerngegevens, waarin we lezen dat

het gebied 288 hectare groot was. De bodem bestond uit

grof tot middelgrof zand. De bouwvoor was rijkelijk voor-

zien van humus ten gevolge van de jaarlijkse cultuur.

Langs de weg Helden-Roggel lagen op enkele plaatsen

onvruchtbare zandige terreinen. De grond was vrij sterk

waterdoorlatend en daardoor werden er niet veel afwa-

teringssloten en greppels aangetroffen. Het merendeel

van de percelen in de blok Helden-Keup-Egchel en Pan-

ningen (Heuvelhoek) had landbouwbestemming. Op

enkele percelen stonden nog mastbossen. Langs de weg

Helden-Roggel stonden nog wat eikenbomen en hier

lagen ook nog enkele percelen grasland. Het wegennet

was ondoelmatig. Bij de aanleg van nieuwe wegen dien-

de beter rekening te worden gehouden met de oriëntatie

van Egchel op Helden-Dorp. Egchel behoorde immers tot

de parochie van de H. Lambertus te Helden.

De meeste gronden waren eigendom van landbouwers

uit de streek. De boerderijen lagen langs de grenzen

van het gehele ruilverkavelingsblok. De kleinere

eigendommen behoorden toe aan burgers. Getracht

werd het gebied in zuid-westelijke en in westelijke

richting ook in de ruilverkaveling te betrekken. Met

deze geplande uitbreiding erbij zou de totale ruilver-

kaveling 335 hectare groot zijn.

Waterstaatkundig behoorde het gebied in het zuid-

westelijke deel tot het ”waterschap Midden Limburg”,

terwijl het overige gebied deel uitmaakte van het

”Waterschap Kwist-, Spring- en Everlose beek”. Vol-

gens het rapport waren de percelen sterk versnipperd

en lagen ze zodanig, dat iedereen andere eigenaren

doorgang over zijn perceel moest verlenen. Doelmati-

ge exploitatie was hierdoor niet goed mogelijk. De

afwatering behoefde geen bijzondere voorzieningen,

omdat het bewuste gebied relatief gezien hoog lag. In

het noordelijke gedeelte was zelfs een waterlossing in

onbruik geraakt en op plaatsen dicht geploegd.

Volgens plan zou het wegennetwerk moeten bestaan uit

drie hoofdwegen in de richting oost-west. Dit om het

gehucht Egchel, Egchelhoek en Heuvelhoek een meer

rechtstreekse verbinding te geven met Helden. Tevens

moesten er enige wegen aangelegd worden vanaf de pro-

vinciale weg Helden-Panningen naar het gebied.

Getracht zou worden de bocht in de Rietweg af te snij-

den. De Rietweg liep van Stogger in zuidelijke richting.

De bocht bevond zich ter hoogte van de kapel en daar

was de weg ook verzonken in het terrein als een zoge-

naamde ”holle weg”. Door de Provincie en Waterstaat in

Limburg was een hoofdweg aangewezen door het gebied.

Het lag in de bedoeling deze weg in eerste instantie 7

meter breed aan te leggen en daarna door middel van

onteigening in zuidelijke richting te verbreden tot 30

meter en dan als secundaire provinciale weg een onder-

deel te laten vormen van de verbinding Meijel-Reuver.

Door dit plan moest de Egchelhoekerweg ongeveer 250

meter langer worden. Hij werd aangelegd evenwijdig aan

de hoofdweg en zou voorzien worden van een fietspad

met sintelverharding. De Dijk Helden-Roggel vormde een

onderdeel van de tertiaire weg Helden-Roggel. De Heu-

velhoekerweg kon doorgetrokken worden tot aan de

Ringovenstraat. De nieuwe verbinding van de Roggelse-

weg naar de (toen nog) Egchelseweg zou door de

gemeente verhard worden. Daarmee werd een kortere

verbinding met Helden gerealiseerd. De Lankersweg die

van de Keup naar de Dijk Helden-Neer liep zou ook mee-

genomen worden. De overige wegen zijn vooral aange-

legd om de percelen bereikbaar te maken. De breedte

van de drie doorgaande wegen werd berekend op 8 meter

en die van de overige op 7 meter.

Het water van de laag gelegen gronden in Egchel werd

in enkele kavelsloten afgevoerd naar de bermsloten

langs de Hertstraat (huidige Jacobusstraat). Daar waar

een waterlossing overbodig was, zouden de wegen
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voorzien worden van bermsloten. In de ruilverkaveling

zou in totaal 14 km weg aangelegd of verbeterd worden,

aldus het rapport van de Cultuur Technische Dienst te

Utrecht, ondertekend op 26 maart 1940. Gedeputeerde

Staten van Limburg keurden op 31 oktober 1940 de

ruilverkaveling goed en dus kon het werk starten.

Op 14 januari 1941 werd een stemmingsvergadering

gehouden, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt. In

deze vergadering werden de kosten voor de eigenaren

uiteengezet. De vergadering werd voorgezeten door de

gedeputeerde W.H.A. Galiart, die benoemd was door de

provincie. Verder waren aanwezig: namens de Cultuur-

commissie Tilburg ir. J.F.L Krugers, Hoofd kadaster

L. Korver uit Eindhoven, L. Beetsma landmeter te Eind-

hoven, dr.ir. Fr. van de Laan en van der Linden namens

de Rijksdienst van werkverruiming, F.P.M. van Cann,

burgemeester van Helden en J. van Maris (uit Helden)

lid van de Provinciale Staten. Verder waren eigenaren

aanwezig van het te verkavelen gebied.

Het Rijk zou 90 % subsidie geven op het arbeidsloon tot

een maximum van ƒ 27.000,- en voor ontginning werd

80% subsidie verstrekt met een maximum van ƒ 24.000,-.

In totaal zou de Regering dus ƒ 51.000,- betalen.

Deze ruilverkaveling was de tweede ruilverkaveling in

Helden. De ruilverkaveling ”de ”Broekbemden” was de

eerste. De totale kosten voor deze ruilverkaveling in

Egchel werden begroot op ƒ30.000,- voor lonen en

ƒ5.500 voor andere kosten. Indien men de subsidie

van dit bedrag aftrok, restte voor de landbouwers nog

ƒ8.500,-. Degene die geen belang had, werd vrijge-

steld en voor 55 hectare werd geen ruilverkavelings-

kosten berekend. Het verschuldigde bedrag was te

lenen bij de Staat en met 5% ruilverkavelingsrente

terug te betalen, ineens of over 30 jaar gespreid.

Een gebied van ongeveer 10 hectare was woeste grond

en een terrein van 20 hectare kwam in aanmerking

voor egalisatie met een rijkssubsidie van 80%. De kos-

ten voor ontginning bedroegen voor een eigenaar ƒ

330,- en voor egalisatie ƒ 385,- De keuze om het werk

door de ruilverkaveling of door de eigenaar te laten

uitvoeren was vrij.

Over de ruilverkaveling waren 500 personen gerechtigd.

Op de stemmingsvergadering op 14 januari 1941 stem-

den 40 tegen en 460 voor de ruilverkaveling. De totale

oppervlakte bedroeg 326 hectare 11 are en 32 centiare.

Hiervan moet worden afgetrokken 41 hectare, 47 are en

94 centiare, zijnde de grond van de 40 tegenstemmen-

de grondeigenaren. Mogelijk dat het tegenstemmen van

deze 40 mensen werd ingegeven door de oorlogssituatie

op dat moment. De kennisgeving van de ruilverkaveling

werd in februari 1941 als advertentie geplaatst in de

”Nieuwe Koerier” en ”Land en Vee”. Er werd een plaat-

selijke commissie gekozen met de volgende leden:

F.P.M. van Cann, burgemeester van de gemeente Hel-

den, Jacobus van Maris, landbouwer te Helden van

Hövellstraat 1, Johannes Arnoldus van Knippenberg,

landbouwer te Panningen 52. Als plaatsvervangers wer-

den gekozen: Peter Johannes Timmermans landbouwer

te Egchel 89 en Franciscus Schers, landbouwer te Helden

Driessen 16. Voor deze ruilverkaveling werd Mr. E.L.M.

Franquinet, rechter bij de Arrondissementrechtbank te

Roermond, benoemd voor het geval er zich rechtszaken

zouden voordoen. Op 14 november 1941 vroeg Jacobus

van Maris ontslag, Frans Schers volgde hem op en als

nieuwe plaatsvervanger werd Pieter Hendrik Hermans

te Helden Stogger no.491 benoemd.

In februari 1941 werd door de plaatselijke commissie

een uitbreiding gevraagd van de ruilverkaveling van

”de Knespert” een gebied op de Keup van 21 hectare,

22 are en 35 centiare. De installatie-vergadering en

proefschatting werd gehouden op 8 april 1941 in het

Raadhuis te Helden onder voorzitterschap van de heer

J.C. van Beek, lid van de Cultuur Technische Commissie

te Utrecht. Tot schatters werden benoemd Jos Gommans

Heuvelhoek, G. Berghs Ruysstraat te Helden-Dorp en

P.J. Timmermans Egchelseweg te Egchel. De leden van

de Plaatselijke Commissie kregen zeven gulden per ver-

gadering, indien deze langer dan zes uur duurde en vier

gulden voor een vergadering van minder dan vier uur.

Voor een schatter was de vergoeding gesteld op zes gul-

den per dag.

Waarom de commissie begin juni 1941 in het secretarie

gebouw te Panningen vergaderde en niet meer in het

Raadhuis van Helden, is ons niet bekend. Heeft de

bezetter hier een rol gespeeld of werd het raadhuis

sinds juni 1941 niet meer voor vergaderingen gebruikt?

Vervolgens startte het werk. In oktober 1942 werd een

rooivergunning aangevraagd voor 0.10 are eikenhout,

die in november 1942 door het ”Departement van

Landbouw en Visscherij” werd verstrekt. Verder werd

vergunning verleend voor het rooien van een ongeveer

60 jaar oude kastanjeboom bij het Rieterkapelke.

Tijdens het werk werd besloten de weg van de Egchel-

hoek-Helden 250 meter langer te maken. In het heu-

velachtige stukje ”Molenheg” moest de weg over 110

meter ingegraven worden. De provincie betaalde de

kosten daarvoor. Tevens werd de St.Anna-kapel afge-

broken en een stukje verderop weer opgebouwd, waar
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ze thans nog staat aan de St.Annastraat. In november

1942 ontstond er een briefwisseling over het feit dat

de ruilverkaveling niet klaar was op 1 november 1942.

De schuld hiervoor lag volgens enkelen bij landmeter-

deskundige de heer J.H.M. Ockels, die de algehele lei-

ding van de ruilverkaveling had. Op 14 oktober 1942

trokken de leden van de Plaatselijke Commissie Schers

en Van Knippenberg hun ontslagbrief in. Klaarblijke-

lijk was de kwestie dus opgelost.

Op 21 juni 1945 vroegen verschillende eigenaren in een

brief aan waarnemend burgemeester Hoebers hoe de

afwikkeling van de ruilverkaveling ter hand zou worden

genomen. Deze afwikkeling kon niet plaats vinden,

omdat sinds 17 mei 1944 de voorzitter van de plaatselij-

ke commissie, burgemeester F.P.M. van Cann, tengevolge

van een arrestatie door de Duitsers afwezig was. Verder

was er bericht ontvangen dat J.A. Knippenberg, secreta-

ris van de plaatselijke commissie, op 28 april 1945 in

Duitsland overleden was. Er was dus nog maar een lid

van de commissie over. Op 26 juli 1945 besloot de arron-

dissementsrechter mr. E. M. Franquinet de heren P.J.

Timmermans en P.H. Hermans te benoemen in de ruil-

verkavelingscommissie om de afwikkeling ter hand te

nemen. De nieuwe kavels konden in 1943 in gebruik

worden genomen.15 Burgemeester Van Cann en opzichter

van de Heidemij, Van Lee, werden opgepakt omdat er

onderduikers hadden gewerkt in deze ruilverkaveling.

10.4 Varkenshouderij

10.4.1 Berenhouderijen en
Varkensfokverenigingen

De varkenshouderij is voor de agrariërs in Egchel en oms-

treken altijd een belangrijke bron van inkomsten

geweest. Voor de Tweede Wereldoorlog was er een grote

overproductie en waren de opbrengsten bijzonder slecht.

In 1933 werd door de landbouwcrisis de varkensstapel

ingekrompen door toewijzing van het maximale aantal

zeugen dat per bedrijf gehouden mocht worden. Die aan-

tallen lagen beneden de 10 zeugen per bedrijf. Het hou-

den van een eigen beer was niet rendabel en daarom

ontstonden de zogenaamde beerhouderijen. Op het

bedrijf van Handrie Beumers op de Hub waren beren

gestationeerd vanaf ca. 1930. Later kwamen daar nog

bij: Gerard Peeters op de Egchelhei (Roggelse Bruk) en

Handrie Korsten in Egchel. Vervolgens zijn nog beren

gehouden bij Pierre Beumers op de Hub, Koëb Dorssers

(na Peeters) in de Egchelhei en bij Bér Hilkens en Thies-

ke Joosten (later gebroeders Joosten) te Egchel. Door de

landelijke berenverordening werden de berenhouderijen

beperkt. Door de provinciale voedselcommissaris moest

een vergunning verstrekt worden. In de vijftiger jaren

werden in Limburg 20 varkensfokverenigingen annex

berenhouderijen opgericht. De bestaande berenhouderij-

en gingen in eigendom over naar de fokvereniging of

stopten met de berenhouderij. Voorzitter van de Fokver-

eniging was Jos Beumers en later Antoon Nouwen; secre-

taris was Theo Korsten. In 1957 begonnen de eerste

proeven met kunstmatige inseminatie en in 1959 werden

de eerste K.I.-verenigingen opgericht. De bestaande

varkensfokverenigingen vormden de basis voor de kunst-

matige inseminatie, waardoor vervolgens de berenhou-

derijen geen bestaansrecht meer hadden.16

10.4.2 Varkensverzekering

De varkensverzekering werd eind november 1953 opge-

richt in het café van Reijnen Funs op initiatief van Nöl

Gommans en Jos Beumers. Bij de oprichting had men

21 leden. Tot eerste voorzitter werd Jos Beumers en tot

secretaris Jeuke Beurskens gekozen. Verder hadden

o.a. Nöl Gommans (van Martes Giel), Tön Peeters (Tön

van Driekskes Thies) en Willem Janssen (Klüskes Wul-

lem), Wie Korsten (van Linske ziene Handrie) zitting in

het bestuur. In 1963 werd Grad Janssen (van Pruis

Piet) voorzitter. Als men nieuwe biggen inlegde, kwam

een rayonbestuurslid hiernaar kijken. Per big ontving

de schatter 10 cent ongeacht de afstand die meestal op

de fiets werd afgelegd. Dode varkens werden naar

gewicht uitbetaald. Wanneer de varkensvereniging

werd opgeheven is niet precies bekend. De familie Sil-

lekens op de Hub betaalde voor het laatst een premie

op 7 februari 1967. Het betrof een nabetaling over

1966. Er was ook nog een varkensverzekering voor

geheel Helden met een noodslachtruimte aan de Ring-

ovenstraat. Van deze verzekering was Antoon Nouwen

voorzitter en Theo Korsten (Egchel) secretaris.17

10.4.3 Ontwikkeling

In de vijftiger en zestiger jaren begon zich een forse

groei af te tekenen en vond er meer specialisatie plaats. 
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Bedrijven en varkens

jaar bedrijven varkens

1952 837 10624
1956 755 16822
1960 733 27306



De gemengde bedrijven werden uit de markt geprezen.

Met name de varkenssector werd flink gestimuleerd

om uit te breiden en te moderniseren. ”Rutte Bert”

verwoordde het zo: ”Onger de panne mosse ut verde-

ne”. De oude stallen in de schuren maakten plaats voor

nieuwe hokken. Deze werden ruim opgezet en de var-

kens kwamen nagenoeg niet meer buiten in de wei. De

varkensboer van toen bezat in één hok net zoveel var-

kens als enkele decennia eerder in geheel Helden aan-

wezig waren. Egchel was zeer vooruitstrevend te

noemen in die tijd. Na de oorlog zijn de prijzen van de

varkens flink gestegen. Nöl Gommans was de eerste in

de Egchelhoek die zich specialiseerde in varkens. Hij

legde overal waar plaats was, zoals in de schuur en in

de kippenhokken, varkens (70 stuks). In een schrift

meldde hij keurig het aantal kilo’s voer en de daarbij

horende groei. Tot 1956 werd zo geëxperimenteerd en

toen werd een nieuwe varkensstal gebouwd. In 1953

bouwden de gebroeders Joosten aan de Jacobusstraat

77 een nieuw hok en verbouwden een ander en gingen

100 mestvarkens en 20 zeugen houden. Tevens werden

20 opfokzeugen voor de verkoop gehouden.

Sjeng Peeters in de Egchelhei bouwde in 1958/59 een

zeugenstal voor 10 zeugen en de familie Sillekens op

de Hub bouwde in 1962 een varkensstal voor 20 zeu-

gen. Dat was voor die tijd een enorm aantal. Jo Hil-

kens en zijn vader verbouwden de oude stalling om ze

geschikt te maken voor 100 varkens. In 1963 vond al

uitbreiding plaats naar 350 varkens door een voorma-

lig kippenhok te verbouwen. Albert Delissen op de

Hub verbouwde in 1965 de kippenhokken tot varken-

stallen en in 1966 ging hij met 80 zeugen en wat

akkerbouw van start. In 1968 volgden ook de gebroe-

ders Jac en Anton Kersten. Beiden bouwden een var-

kensstal. Bert Rutten had een stal van 70 zeugen in

1968. De groei in de varkenssector kwam niet alleen

door mechanisatie maar ook door veredeling.

In tegenstelling tot de melkveehouderij werd de var-

kenshouderij niet gesubsidieerd. In de zestiger jaren

kostte een big 35 gulden en een vleesvarken van 80

kilo bracht ƒ 3,75 per kilo op. Nu kost een big gemid-

deld 100 gulden en met een vleesvarken mag men

tevreden zijn met ƒ 3,- per kilo. De ontwikkeling van

prijzen werd sterk beïnvloed door een minimum-

garantieprijs voor de melk. De varkens- en de pluim-

veehouders kregen zo’n garantieprijs niet. Zij waren

afhankelijk van ’vraag en aanbod’. Daarom werd afzet

gezocht in de export, aanvankelijk met succes. Tot

voor de varkenspest van 1997 betrof de export van

varkens, varkensvlees en biggen 65-75 % van de tota-

le productie. Om het risico te spreiden werden naast

varkenshouden ook nog akkerbouw- en tuinbouwpro-

ducten verbouwd, o.a. asperges.

Door de opkomst van de zelfgemaakte betonnen roosters

vond er een revolutie plaats in de varkenshouderij. Het

stro als strooisel raakte steeds meer op de achtergrond.

De mest werd opgevangen in goten. Met de intrede van

de roosters kwamen ook de longziektes veelvuldiger voor

onder varkens. Dit was voornamelijk te wijten aan de

stof. Ook de varkenshouders kregen steeds meer long-

klachten. Bij Jo Hilkens is in 1973 een team van long-

artsen komen kijken om zich op de hoogte te stellen van

deze problematiek. Het zou nog enige tijd duren, voor-

dat het mestvraagstuk zich ging aandienen.
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10.8 In bestemmingsplan “Linskesweg”  (begin negentiger jaren) werd de varkenshouderij  van Vermeulen verplaatst naar de Rootsdijk.



10.4.4 Mest

Het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te

Wageningen ontwierp in november 1972 op verzoek

van de Rijkslandbouw-voorlichtingsdienst in samen-

werking met Nöl Gommans en Jac en Anton Kersten

een mestbassin met beluchting. Dit mestbassin was

volgens de tekening gesitueerd langs het bedrijf Jac

Kersten. In eerste instantie was als locatie een perceel

van Wiel Gielen in het Egchelsveld gepland. Vanuit de

deelnemende bedrijven werd de mest met pompen door

een leidingnetwerk getransporteerd naar het bassin.

Een voordeel zou zijn dat bij de stal nagenoeg geen

mestopslag meer nodig was. Voor het beluchten van de

mest kreeg men geen vergunning. Ook bleek het plan

financieel niet haalbaar. Het feit dat iedereen op zijn

manier de drijfmest aan de man bracht, kwam niet ten

goede aan de drijfmestprijs per kubieke meter.

Na deze fase met een mestbassin, kwam de mestbank.

Twaalf varkenshouders bundelden hun krachten en

richtten een mestbank op. In deze mestbank werkten

de volgende varkenshouders samen: Nöl Gommans,

(Molenheg), Jac Kersten (Hoekerstraat), Anton Kersten,

Louis Korsten, Sef Tielen (Gielenhofweg), Jo Hilkens

(Muldersweg), Dré Vermeulen (Linskesweg), Tielen

Huiskesweg, Rongven B.V. (Rongvenweg), Jan van Lier

(Neerseweg), Lowie Theelen (Gruise Epper) en Johan

van Wijk (Bakkersweg). Nöl Gommans was woordvoeder

en Jeu Tielen regelde de financiële zaken. Afnemers van

de mest waren de Werktuigencoöperatie Egchel, Bruij-

nen loonbedrijf te Maasbree, Maas b.v. Kessel en Verlin-

den op de Hub. De loonwerkers maakten de van te voren

afgesproken prijzen voor de mest over. Zo werden prij-

zen betaald van drie gulden voor goede mestvarkens-

drijfmest tot een gulden voor zeugen-mest. Omdat de

afspraak was de mest onder de roosters te houden, leid-

de dit soms tot problemen in de afzet. Met als gevolg

bijvoorbeeld dat op de Keup enkele mensen in 1980/81

meer dan 15 cm drijfmest uitreden op een perceel van 3

hectare grond.18 Ondertussen begon het mestprobleem

steeds grotere vormen aan te nemen. Daardoor kreeg

het steeds meer aandacht en er werden strengere regels

uitgevaardigd. Korte tijd later werd het mestprobleem

aan banden gelegd door de interimwet intensieve vee-

houderij en er kwamen provinciale en landelijke normen

op het gebied van mestverwerking binnen mestbanken.

Toen de veehouders maïs ging verbouwen konden de

varkenshouders veel mest afzetten op de percelen waar

maïs werd gezaaid. Direct na 1980 moest er per kubieke

meter al snel geld toegelegd worden bij de verwerking

van drijfmest en de loonwerkerskosten. In 1997 liggen

de verwerkingsprijzen voor mest op ca. ƒ 17,50 of hoger

per kubieke meter inclusief loonwerkerskosten.

10.4.5 Varkensbeoordeling

Op 25 oktober 1967 behaalde de 18-jarige Jan Peeters,

zoon van Sjeng van Driekskes Thies aan de Roggelse-

weg 121, het nationaal kampioenschap varkensbeoor-

deling in Zelhem (Gld). Aan deze wedstrijd namen 30

deelnemers uit geheel Nederland deel. De wedstrijden

vonden plaats onder auspiciën van de Katholieke

Nederlandse Jonge Boeren- en Tuindersbond en wer-

den opgezet door de Rijks-Veeteelt-Consulentschappen.

In Zelhem kreeg Peeters 5 zeugen te beoordelen die

onderling weinig van kwaliteit verschilden. Omdat de

jongste deelnemer afging op zijn eigen indrukken,

behaalde hij 342 punten van de in totaal 400 te beha-

len punten. Hiermee mocht hij zich Nederlands kam-

pioen noemen. Voorafgaand aan deze beoordeling in

Zelhem was hij op 3 oktober in Nederweert geselec-

teerd. Zijn kennis van varkens kreeg hij door studie op
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de Landbouwschool en van zijn vader en door deelna-

me aan de Studieclub. Deze laatste werd op initiatief

van de Jong Boeren en Tuinders in 1965 opgericht.

Vermeldenswaardig: Jan liet zijn rijexamen schieten

voor de varkensbeoordeling.

10.4.6 Heden en toekomst

Volgens recente gegevens is de frequentieverdeling

van de vleesvarkensbedrijven op de Keup, Egchel en

de Hub als volgt.

Als we de frequentieverdeling op zeugenbedrijven

hanteren, geeft dat ons het volgende beeld:

De varkenshouder van tegenwoordig besteedt steeds

meer tijd aan het management van zijn bedrijf. In

minder dan tien jaar werden diverse wetten en veror-

deningen (o.a. de milieuwet) aangenomen. Deze had-

den voor het inkomen van de boeren in het algemeen

en de varkenshouders in het bijzonder grote gevolgen.

Voor het milieu moest een bestrijdingsmiddelenkast

met lekbak worden aangeschaft. Wie een tractor en

dieseltank in bezit heeft, dient lekbakken te maken

onder de olie en petroleumvoorraden. Ook de verhar-

ding in de trekkerloods moet vloeistofdicht worden

gemaakt. In de stallen werden extra grote drijfmest-

opslag-reservoirs aangelegd en de roosters en de ven-

tilatie van de stallen werden aangepast. De mest mag

niet meer gedurende het gehele jaar worden uitgere-

den en moet geïnjecteerd worden op de akkers. Om

het fosfaat gehalte te reduceren worden er stoffen

gemengd onder het voer. Hierdoor neemt het varken

meer fosfor op en komt er minder fosfor in de mest.

Ook het aantal liters water dat een varken mag drin-

ken werd aangepast. De overschotheffing zorgde voor

een daling van het inkomen. De kosten voor de mest-

afzet zijn de afgelopen jaren flink gestegen. De over-

tollige mest dient middels contracten afgezet te

worden. Zo is de mestboekhouding en vanaf 1998 de

M.I.N.A.S.-(Mineralen Aangifte Systeem)-boekhouding

verplicht voor iedere varkenshouder. Al deze maatre-

gelen kosten een gemiddeld bedrijf van circa 250 zeu-

gen ca. ƒ 35.000,-. Om zich toch sterk te maken voor

de toekomst en te kunnen overleven, hebben veel var-

kenshouders mestquota bijgekocht. Steeds meer var-

kenshouders zien de voordelen van een gesloten

bedrijf en om ziektes te voorkomen is het beter altijd

dezelfde bedrijven de biggen te laten leveren.

Vroeger werd het slachtvarken bij iedere boer gevoerd

met roggemeel, aardappelen en afval uit de tuin. Het

vlees was toen veel lekkerder, maar de consument wil-

de geen vet meer op het vlees. De welvaart gaf de toon

aan en de productie werd opgevoerd. 

De concurrentie onder de veevoederbedrijven is groot.

Thans rijden in Helden bijna alle in Nederland

bestaande voederleveranciers rond om de varkensbe-

drijven te voorzien van voer.

Een voeding die steeds meer belangstelling krijgt, is

brijvoeding. Deze voeding is afkomstig uit de afval

van de voedingsmiddelenindustrie. Het voer wordt

samengesteld uit o.a. tarwezetmeelen,visproducten,

aardappelstoomschillen, fritesafval, mosterdafval,

biergist, weiproducten, koekjesproducten, vetrijke

producten, brood, uiensap en maïsproducten. Het var-

ken heeft hierdoor een interessantere plaats ingeno-

men als afvalverwerker voor het milieu. Een bedrijf

voert 80 tot 90 ton in de week. Om het voer de juiste

waarden te geven worden mineralen en vitamines bij-

gevoegd. Van de bedrijven met zeugen is er maar één

bedrijf in ons gebied dat brijvoer verstrekt aan de aan-

wezige 1000 zeugen. Bij de vleesvarkens wordt aan

10750 varkens verdeeld over 3 bedrijven in ons gebied

deze voeding gegeven.

Toekomst
De varkenshouderij in 1997 gaat een zeer moeilijke

tijd tegemoet. Met name de varkenspest die in 1997

flink om zich heen greep, zorgde ervoor dat Minister

van Aartsen de reeds aangekondigde herstructurering

ter hand nam. De behandeling van deze wetgeving in

de kamer zorgde voor veel discussie. Het kabinet

kwam bijna ten val. In totaal dienen de varkenshouders

in twee termijnen 20% van de varkensaantallen in te

krimpen. Veel varkenshouders krijgen het zwaar te ver-

duren en niet iedereen zal deze inkrimping overleven.
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Aantal vleesvarkens aantal bedrijven
< 200 6
200-500 5
500-1500 11
> 1500 6

Aantal zeugen Aantal bedrijven
3738 17 (gem.220)

Vleesvarkens Aantal bedrijven
30405 28 (gem.1100)

Aantal zeugen Aantal bedrijven
< 100 3
100-200 9
200-500 4
> 500 1



Reacties als ”dit overleven wij niet” tot ”een herstruc-

turering kan de sector ook voordelen opleveren” lopen

in discussies door elkaar.

Hopelijk kan deze herstructurering het begin zijn van

een nieuwe toekomst. Het begin is gemaakt en veel var-

kenshouders willen meer marktgericht werken en meer

op de wensen van de klant inspelen. Problemen van

individualistische aard zorgden ervoor, dat de sector

maar moeilijk een unaniem standpunt kan innemen. De

tijden dat er bulkvlees werd geproduceerd zijn voorgoed

voorbij. De standorganisaties waren in het algemeen

behoudend. Thans wordt steeds meer vernieuwend

gedacht. Mogelijke nieuwe afsplitsingen en samenwer-

kingsverbanden van varkenshouders kunnen het resul-

taat van vernieuwing bespoedigen. De varkenshouderij

zou de industrie als voorbeeld kunnen nemen wat

betreft kwaliteits- en imagoverbetering. Een goede

samenwerking met voeder- en slachtbedrijven en een

hechte samenwerking van een aantal bedrijven blijft

hard nodig. De vrije markt volgt. Biologische bedrijfs-

voering en marketing zullen in de toekomst steeds

vaker op de agenda van een varkenshouder staan.19

In 1997 treffen we de volgende varkenshouders aan:

Keup: Aarts, Aarts, Geurts, Nouwen en v.Lier.

Egchel: Aarts, Kersten, Rutten en Vossen.

Egchelhei: Van Asten, Lemmen, Lemmen, van Gennip,

Jacobs, Peeters, Theelen, Thiesen en Ver-

stappen.

De Hub: Beumers, Beumers, Beurskens, Delissen,

Rutten, Sillekens, Kersten, Vermeulen en

van Wijk.

Boerderijweg (Neer): Joosten.

10.5 Ruilverkaveling ”Egchel”
1959-1966

”Mijn bieten eruit of de deurwaarder erin !”
Deze noodkreet hing in november 1960 aan de kerk-

deur van Egchel en tekende duidelijk de wanhoop

waarmee veel boeren zaten. De structuur van de grond

in Egchel met zijn natte akkers zorgde keer op keer

voor een slechte oogst. De landbouwers in Egchel

stond het water tot aan de lippen. Werden in het noor-

den van het land met hulp van militairen de vruchten

van de natte akkers gehaald, verzoeken om hulp aan

het landbouwschap werden afgedaan met het ant-

woord ”U ligt zoveel meter boven N.A.P, daarom moet

het met de nattigheid bij u nogal meevallen!” Het viel

helemaal niet mee. Hevige regenval had op de Egchel-

se Hei en de Neerse Hei een waar moeras gevormd. Met

de meest vreemde werktuigen moest de oogst van het

veld worden gehaald. De een timmerde van zware bal-

ken een slede en spande deze achter zijn paard. Weer

een ander huurde een complete kipkar-installatie met

spoorrails. Zelfs loopplanken waarover men met een

kruiwagen kon rijden, brachten redding. Oude paar-

denkarren met de hoge wielen werden weer voor de

dag gehaald in een poging om de producten van de

akkers te krijgen. De grote wielomwenteling bracht

hier uitkomst. Met een trekker kon men niets aanvan-

gen in het natte gebied. In december 1960 lagen nog

honderdduizenden kilo’s aardappelen op de akkers,

terwijl de bieten nog niet allemaal geoogst waren. De

(water)aardappelen brachten maar 3,5 cent op per

kilo, 2,5 cent minder dan de kostprijs. 
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10.10 Foto omstreeks 1970 genomen van de Nl. sterzeug van Sjeng Peeters die 1a won op de fokdag te Neer.



Als oorzaak voor de wateroverlast werd genoemd het

dempen van verschillende beken door de ruilverkave-

ling ”Neer” voordat de nieuwe gereed waren. Het aan-

leggen van noodgreppels mocht niet baten. Meer dan

10 hectare aardappelen ging verloren.

Een ruilverkaveling kon dan ook niet meer uitblijven.

De eerste aanzet ertoe werd gegeven door het gemeen-

tebestuur en de afdelingsbesturen van Helden en

Panningen van de L.L.T.B. Deze vormden een voorlo-

pig commissie. Na een tweetal vergaderingen te Egchel

en Beringe in september 1959, onder voorzitterschap

van oud-burgemeester Cremers werd een contactcom-

missie voorgesteld en benoemd. In maart 1960 werd in

Panningen een voorlichtingsavond georganiseerd door

de Koninklijke Nederlandse Heide Mij. Het begrip Vrij-

willige Ruilverkaveling werd nader uitgelegd en een

garantiefonds gesticht.

In 1961 werden de gesprekken met eigenaren gehou-

den, de zogenoemde wenszittingen. Op 11 juli 1961

werd het rapport met plannen van wegen en waterlopen

en de daarbij behorende begrotingen van kosten bij de

Cultuurtechnische Dienst ingediend. Op 13 februari

1962 werd van deze dienst vernomen dat 59% subsidie

was te verwachten. In mei 1962 werd gestart met het

inzamelen van handtekeningen en op 1 maart 1963

werd door enkele heren van de Centrale Cultuur Tech-

nische Commissie een bezoek gebracht aan het gebied.

Op 22 maart 1963 werd de overeenkomst ”Egchel” in

Utrecht door de commissie goedgekeurd. Tot november

1964 werd doorgegaan met het inzamelen van de hand-

tekeningen. Vervolgens werd een aanvraag tot goed-

keuring van de ruilverkaveling bij genoemde commissie

ingediend en op 15 februari 1965 werd de overeenkomst

door de Minister goedgekeurd en getekend.

Op 30 april 1965 verscheen de krant met de veelzeg-

gende kop ”Na massa’s voorbereidingen wordt Heldense

Prairie Drooggelegd”. Achter Egchel, de Hub en Zelen

tot aan het Berings kanaal strekte zich een droevig

gebied uit. Op deze boomloze laagvlakte had de wind

vrij spel. Het boerenbestaan was zeer hard. Een land-

schap van heide, moerassen en verspreide bosjes. Van-

uit het reeds eerder ontgonnen oude land rukte men

langzaam op naar de laatste restanten van de Peel. De

Peel was net een spons en zoog veel water op, zodat dit

aan het oog onttrokken werd. Het water kon niet weg,

omdat er geen goede waterlossingen aanwezig waren.

Hierin kwam verandering door de ruilverkaveling. In

1960 werd het garantiefonds opgericht, iedere landbou-

wer diende voor iedere hectare 15 gulden te betalen.

Een ruilverkaveling houden was gemakkelijker gezegd

dan gedaan. Er waren altijd boeren die opzagen tegen

de kosten. Ook waren er die minder groot belang had-

den bij een verkaveling of die het moeilijk hadden

”vaders goedje” af te moeten staan waarna het door

anderen bewerkt ging worden. Het leek dan ook een

onbegonnen werk een ruilverkaveling bij onderlinge

overeenkomst op te zetten. Er waren maar liefst 722

handtekeningen van eigenaren nodig, het grootste

getal van eigenaren bij een ruilverkaveling in Neder-

land ooit. De contactcommissie verrichtte baanbrekend

werk. Soms werden op een middag wel 7 handteke-

ningen binnengehaald. Boeren met veel wateroverlast

hapten snel toe. Anderen met minder wateroverlast

krabden zich echter achter de oren en hielden eerst

beraad met hun vrouwen. Om het land van Egchel,

Beringe de Hub en Zelen uit de bagger te trekken

moest veel gepraat worden. Er waren er ”die niks

zeije”, dat waren de ”kwaojste”. Na uren praten gaven

ze aan ”ich mot der nog efkes euver dinken”. Maar na

veel gepraat lukte het Seije Lin (van Knippenberg,

Hoekerstraat 4) vaak de handtekening te verkrijgen.

Hij was liefst 385 dagen en 221 avonden onderweg.

Kubbes Steeghs (Roggelseweg 29) ging 532 dagen en

221 avonden op stap en Jean Gommans (Steenstraat

67) 108 dagen en 61 avonden. Gezamenlijk opereerde

dit drietal over het hele front. Daarnaast werden

bepaalde sectoren nog afzonderlijk bewerkt door de

overige commissieleden oud-burgemeester Cremers.

Piet Verstappen Egchelseweg 30, Mathieu Stammen

Groeze 2, Jos Beumers Hub 16 en Graad Verhaegh

Steenstraat 66. Eind 1964 was de laatste handteke-

ning binnen.

Het ”verre Westen” van Helden veranderde binnen drie

jaar geheel van aanzicht. Om de drooglegging te

bewerkstelligen werden maar liefst 35 km waterlossing

aangelegd tot een gemiddelde diepte van 1,50 meter

en voorzien van de nodige duikers en stuwen. Verder

werden 20 km kwelsloten gegraven en grote gebieden

voorzien van drainage. De Ruilverkaveling Egchel was

precies 1671.56.94 hectare groot. Hiervan was onge-

veer 108 hectare bos en hakhout. Over een gebied van

800 hectare werden met bulldozers de harde oerban-

ken in de ondergrond gebroken. Tientallen oude hei-

deweggetjes met een lengte van 47 km verdwenen en

werden vervangen door rechte en verharde wegen.

Door herverkaveling werd het aantal percelen van

1450 naar 695 teruggebracht en ieder perceel kwam

aan een weg te liggen. Waren de percelen voorheen

gemiddeld 1,1 hectare groot, na de ruilverkaveling
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waren ze gemiddeld 2,4 hectare. Er verdwenen 7 oude

boerderijen in Egchel en Hubberveld. De eigenaren

kregen 15 hectaren bij een nieuw bedrijf aangeboden.

Tevens werd in deze ruilverkaveling een tracé uitge-

spaard voor een grote omlegging van de provinciale weg

Reuver-Meijel. Deze weg zou beginnen bij het waterlei-

dingstation in Helden en zou 1000 meter van de

bestaande weg achter de bebouwde kom van Helden en

Panningen ombuigen tot een punt bij het industrie-

terrein Beringe. Plannen waren ontworpen om een brug

over de Noordervaart te leggen, waarna de weg weer zou

aansluiten op de huidige provinciale weg. Achteraf kan

de conclusie getrokken worden, dat deze geplande weg

voor Egchel niet nodig was. Had men meer geïnvesteerd

dan zou een rondweg buiten Helden alle kernen ontlast

hebben en voor een noodzakelijke ontsluiting van

industrieterrein Beringe op de Kanaaldijk gezorgd heb-

ben. Hij zou echter ook het verkavelde gebied met de

Keup, Egchel, de Hub en Zelen en Beringe geïsoleerd

hebben van de rest van Helden.

Behalve de eerder genoemde weg werd een weg gepro-

jecteerd (5 meter breed verhard) van Panningen naar

de Heibloem over de Staldijk. Men wilde daarmee het

sterk geïsoleerde gebied open leggen. Staatsbosbeheer

werkte mee aan een landschapsplan, dat voorzag in

weg en erfbeplanting. Het Natuurreservaat ”de Snep”

werd vergroot van 4,20 naar 6 hectare, Beringe kreeg 3

hectare sportterrein en Egchel een sportveld. De kos-

ten voor wegen, waterbeheersing, kavelinrichting,

boerderijbouw waren gesteld op ƒ3.800.000. Voor weg-

verharding en bijbehorende werken was een post van

ƒ 1.009.100 begroot en voor het landschapsplan werd

ƒ 77.000 uitgetrokken. Alles bij elkaar was dat ” hiel

veul” geld, waarvan meer dan de helft werd gefinan-

cierd door de overheid (Cultuur Technische Dienst). Ook

het Waterschap Midden-Limburg en de gemeente Hel-

den (ƒ 1.000.000) deden een flinke duit in de zak. In

totaal kostte de ruilverkaveling ”Egchel” ƒ 5.000.000.

Tevens werd door de gemeenteraad besloten in de ruil-

verkaveling Egchel 23 lichtpunten te plaatsen. Dankzij

de subsidies bleef de bijdrage voor de particulieren

beperkt tot de waardevermeerdering van hun bezit.

Gouverneur dr. Ch. van Rooy stelde het zeer op prijs

om op 6 mei 1965 zelf het startsein te mogen geven

van deze grootste vrijwillige ruilverkaveling, doch

deze start verliep niet zonder problemen. In de vroe-

ge morgen had een filmploeg van het journaal van

N.T.S. (Nederlandse Televisie) zich reeds vast gereden.

Bij de officiële openingshandeling herhaalde zich dat

feit, men reed zich vast in een plas water. Toepasse-

lijker kon het niet. Met een grote hap beet de dragline

de eerste kluit uit de zwarte drassige bodem van een

gebied dat men grote delen van het jaar alleen met

laarzen kon betreden. De plechtigheden werden twee

keer verricht. En de N.T.S. maakte journaal-beelden

voor die dag. Vervolgens werd een rondrit gemaakt

met een touringcar, waarin de genodigden, Limburgs

gouverneur, burgemeester Hoeijmakers, de gemeente-

raad, de contact-commissie en degenen die rechtst-

reeks met de verkaveling van doen hadden. De grote

voorvechter van deze ruilverkaveling Seije Lin was

helaas vanwege ziekte afwezig.
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De heer Janssen, hoofd algemene dienst Koninklijke

Nederlandse Heidemij, gaf via de microfoon in de bus

uitleg. De bus vertrok vanaf hotel Uberbach richting

Egchel. Vervolgens passeerde men ”de Kemp” waar het

grootste moerassige gebied van de ruilverkaveling lag.

Om zoveel mogelijk rechthoekige kavels te krijgen,

werden de wegen in het verlengde van de Roggelseweg

geprojecteerd. De Melkweg was reeds verhard in 1965.

Tussen de Melkweg en het Afwateringskanaal lag nog

eens een gebied van 25 hectare, dat in aanmerking

kwam voor grondverbetering in de vorm van egalisatie

en aanvoer van grond. Op de Hub werd de oude boer-

derij van Gelieskes Albert (Kersten) verplaatst naar de

Haambergweg. De tuinderskas van Piet Tielen op de

Hub werd verplaatst. Op de Schorf moesten de ijzerla-

gen, zijnde storende onderlagen in de grond die een

negatieve invloed hadden op de groei van de gewas-

sen, gebroken worden. In Beringe werd de boerderij

van S. Wilms Beringerhoek 4 verplaatst, de oude boer-

derij van Naus in de Beringerhoek werd afgebroken en

een nieuw bedrijf gevestigd op een perceel van L. Gie-

sen aan de Schansstraat. Verder kregen W. Beurskens

Hub 13, A.M. Kersten Hub 2, J. Dorssers Groeze 8, H.

Rooijakkers Mulderseweg 3, P. Verstappen Egchelseweg

30 en P. Janssen Zelen 4 (dit werd niet gebouwd) een

nieuw bedrijf.

Besturen is vooruit zien, zegt men. In principe was

het hervestigingsbeleid op het gebied van de boerde-

rijen vrij karig uitgevoerd. In de kern van Egchel lagen

ook nog diverse bedrijven die men daarbij had mogen

betrekken. Later zouden dan geen bedrijven uitge-

kocht hoeven te worden in de kern van Egchel. Terwijl

de discussie over de vraag waar nieuwe bestemmings-

plannen ontwikkeld dienden te worden, gemakkelijker

zou zijn. De Ruilverkaveling Egchel werd in 3 blokken

uitgezet. Het eerste blok omvatte het gebied tussen de

Noordervaart, Afwateringskanaal, de streekweg Pan-

ningen-Heibloem en de Peelstraat. Blok twee omvatte

omgeving Egchel met vrij veel weiland en akkergrond.

Dit gebied werd in februari/maart 1966 onder handen

genomen. Blok drie tenslotte werd in oktober/novem-

ber 1966 uitgezet en bestond hoofdzakelijk uit akker-

grond. In de eerste zomer werd de ruilverkaveling

gehinderd door het natte weer.20

Na het uitbrengen van het streekplan laaide de dis-

cussie op om de gebieden die vroeger nat waren, weer

in originele staat terug te brengen. Was de ruilverka-

veling in de zestiger jaren niet uitgevoerd, dan was de

landbouw in dat gebied niet tot zijn recht gekomen.

Waarschijnlijk hadden dan veel bedrijven geen levens-

kansen gehad. Door de ruilverkaveling zijn grote

ingrepen verricht. Het landschap dat eeuwen onver-

anderd bleef was door de ruilverkaveling veranderd in

een rationeel agrarisch gebied zonder de charme van

een fantasierijk natuurgebied. Als men het gebied in

originele staat wil terugbrengen, moet men zich afvra-

gen: in welke staat ? In de staat, zoals het er in 1400

waarschijnlijk bij lag of in de toestand van omstreeks

1820 met een overvloed van moerassen en vennen?

Nee, men heeft het beeld van de jaren zestig voor

ogen. Wel zou het mooi zijn, indien Egchel een moeras

10.12 De melkveehouderij van Verstappen aan de Melkweg omstreeks 1975 werd gebouwd in 1965/66 door Piet Verstappen en An Peeters. In

1987 kwamen Har Verstappen en An Jacobs op de boerderij.
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terugkreeg waarvan er in het verleden zoveel lagen.

Moest er een terug komen, dan zou het Vongeren op

de Egchelhei moeten zijn, wat als moeras al werd ver-

meld in 1715. Het gehele gebied in originele staat

terug brengen zou echter funest zijn voor de land-

bouw.

10.6 Melkveebedrijven

10.6.1 Een algemeen beeld

In het verleden trof men in Egchel op iedere boerderij

koeien aan. In 1997 treffen we in de kern van Egchel

nog slechts één veebedrijf aan. Voor de oorlog waren

alleen Mols (Gielenhofweg) en Koopmans (Kempstraat)

geen landbouwer. Tegenwoordig is de veehouderij veel

meer geconcentreerd op de Egchelhei en op de Hub. In

begin 1960 vestigde zich ook wat meer intensieve vee-

houderij op de Boerderijweg .

Op de kleine boerenbedrijven trof men kort na 1900

gemiddeld 4 à 5 koeien aan. Er waren boeren met 2 à 3

koeien. Na de Eerste Wereldorlog kwam een overschot

aan agrarische producten, ook de rundveehouderij kwam

in moeilijkheden, tot aan de Tweede Wereldoorlog. Pas

na de laatste oorlog kon eerst geleidelijk uitgebreid wor-

den en volgde later een explosieve groei en specialisatie

in de agrarische wereld. Voor de Tweede Wereldoorlog

hadden Beumers op de Hub met 12 en Mestrom op Klaas-

senhof met tussen de 15 en 18 koeien een groot bedrijf.

Kort voor 2000 is een veebedrijf pas levensvatbaar,

indien op dit bedrijf 50 à 60 koeien aanwezig zijn. Tot

1950 leefde men niet alleen van de opbrengst van de

melk, maar had men ook kippen en varkens en deed men

aan akkerbouw, het gemengd bedrijf. Het botergeld werd

alle 14 dagen uitgekeerd tussen 3 en 4 uur op de Fuu en

het was één van de belangrijke bronnen van inkomsten.

Het zou nog enige tijd duren voordat men zijn brood

alleen met melk kon verdienen.

Lange tijd is van de melk alleen boter en kaas bereid.

Pas na de oorlog kwamen yoghurt en andere produc-

ten op de markt. De mechanisatie in de zuivel deed in

de vijftiger jaren zijn intrede. Toen de eerste veehou-

ders een melkmachine kochten, werd door anderen

vanzelf het gemak ingezien. Beumers Handrie op de

Hub had omstreeks 1950 al een melkmachine. De

meesten keken de kat eerst uit de boom voordat ze tot

aankoop overgingen. Van enige bedrijven is bekend

wanneer een melkmachine werd aangeschaft: Handrie

Joosten in 1959, Piet Verstappen in Egchel begin

zestiger jaren, Bér Sillekens op de Hub in 1963 en

Sjraar Peeters op de Egchelhei in 1967. Diverse merken

waren in gebruik. Bekend zijn nog merken als de Sur-

ge Mellotte en de West Falia, Alfa Laval en Manus.

De mechanisatie ging verder en een zeer vooruitstre-

vende stap voor de melkveehouder was de aanschaf van

een melktank. Initiatiefnemers waren de veehouders in

het moderne ruilverkavelingsgebied Egchel-Beringe. De

daar gevestigde bedrijven hadden er in juli 1965 bij het

bestuur van de Coöperatieve Zuivelfabriek Helden e.o.

op aangedrongen de melk in de toekomst met een

tankauto op te halen. Na een bestuursvergadering en

studie bleek dat de aanvoerkosten voor het gebied

Egchel, Groeze, Beringe en een gedeelte van de Gras-

hoek een gulden per 100 kg bedroegen. Tijdens een

matig bezochte ledenvergadering gehouden op 3

november 1965 werd het voorstel aangenomen. Dit

resulteerde in de zogenoemde ”tankoorlog””. Op 18

maart 1966 leidde dit agendapunt (aanschaf van tank-

auto) dan ook tot een vier uur durende vergadering, die

resulteerde in een stemming van 479 tegen en 456

vóór. Voor velen ging het allemaal te snel. 
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Het uitstel bleek van tijdelijke aard te zijn, want in

1969 werd alsnog besloten met de tankauto de melk op

te halen. Bij de start waren de melktanks op huurbasis.

In de Egchelhei hadden o.a. Wiel Smeets, Hay en Piet

Rooijakkers, Piet Verstappen en Sil Peeters in Egchel

een tank. Dit waren vijf bedrijven van de in totaal elf

in de gemeente die bij de start een melktank bezaten.

In april 1969 begon de tankauto van de R.M.O. (Rijden-

de Melk Ontvangst) uit Heythuysen met het ledigen van

de tanks. Ook de ”tuiten” langs de weg werden leegge-

zogen bij de veehouders die een melktank nog een te

grote investering vonden. Tot 1975 kreeg men de gele-

genheid een melktank aan te schaffen. De eerste tanks

waren open en moesten nog met de hand gewassen

worden. Vijf keer in de 14 dagen haalde de tankauto de

melk op. Veel veehouders die een gemengd bedrijf had-

den, vonden de investering te riskant en verkochten de

koeien. Zij specialiseerden zich op een ander gebied.

Zoals gemeld heeft de veehouder anno 1998 gemiddeld

tussen de 50 en 60 koeien. Door andere voeding steeg

de melkafgifte enorm: koeien gaven in 1957 nog tus-

sen de 3500 en 4000 liter per jaar en tegenwoordig

geven ze gemiddeld 8000 liter melk per jaar. Omdat er

teveel melk kwam, werd de veehouders in 1983 een

melkquotum toegekend. Dit hield een beperking in, de

zogenaamde ’superheffingsregeling’. Velen moesten

tussen 15% en 20% melk inleveren. Als referentiejaar

werd voor de bedrijven 1982 aangehouden.

De prijzen van de melk zijn in een eeuw ook behoor-

lijk gestegen. Zo werd voor een liter melk in 1908 nog

4,3 cent betaald. In 1948 was de prijs gestegen naar

17 à 18 cent. Vervolgens groeide de prijs in 1977 naar

55 cent en in 1997 betaalde men 75 cent per liter. Eni-

ge variatie in de melkprijs is mogelijk door verschil in

vet- en eiwitgehalte. Als koeling heeft de waterput

afgedaan. Hierin werden vroeger de ”tuiten” gehan-

gen. Thans zorgt een moderne koeling dat de melk

constant 4 graden blijft. Een gebruik is nog onveran-

derd gebleven: de melkschepper bezoekt nog met

regelmaat de veebedrijven. Pierre Theike (Peeters)

reed met zijn door hem genoemde ”otto” de veeboeren

af en nam monsters van de melk. Na zijn overlijden in

1963 nam Jan Beeks uit Egchel deze baan over. Ande-

re melkscheppers uit Egchel waren: Handrie Tielen,

Piet Henderikx (van Blinjes Gielke), Jeu Jacobs. Op

Zelen was Thies Kersten melkschepper. Theo Korsten

(van Linske ziene Handrie) was secretaris van de fok-

vereniging ”De Toekomst” en tevens hoofcontroleur.

Anno 1997 is in Egchel Mark Hubers nog melkschep-

per, en voor Zelen Hein Reinders.

10.6.2 Veevoer en mest

De voeding van een koe bestond vóór 1950 voorname-

lijk uit stro, bietenbladeren en voederbieten. Ook

havermeel en veekoeken werden gevoerd. Een koe die

vetgemest diende te worden, kreeg roggemeel en

alleen op ”hoëg daag” (zondagen) kregen de koeien

hooi. Soms kregen ze ook nog koolraap, maar deze

werd vooral gezaaid op slechte grond. Er zijn zelfs

mensen die nog weten dat in de zomer de onderste

bladeren van de bieten werden afgehaald en aan de

koeien gevoerd. Omdat men nagenoeg geen kunstmest

gebruikte, was er bijna geen grasgroei en daarom een

constant tekort aan veevoeding.

Koeien gingen vroeger begin mei naar buiten en kwa-

men in begin oktober weer op stal. Om meer rende-

ment van de grond te verkrijgen, werden na de oogst

als veevoer vaak serradellen, spurrie en ”reuben”

gezaaid. Koeien werden dan aan de ketting aan een

ijzeren pin (op de tuur) vastgezet in een serradellen-

veld. Vijf keer daags, om de twee uur werd de ”tuur”

verzet en kon de koe eten. Mevrouw Sillekens-Pubben

kon zich nog herinneren dat de vrouwen dan vaak het

breiwerk meenamen bij goed weer. De tijd tussen het

tuur-verplaatsen werd gevuld met breien.

Stoppelknollen (”reuben”) mochten de koeien alleen

met mate eten. ”Reuben” werden met de hand geplukt

en op stal gevoerd in de herfst. Later werden deze ook

machinaal geoogst met de knollenplukker. In septem-

ber moesten bietenkoppen gevoerd worden, want het

gras groeide dan niet meer. De natte weiden kregen

sporadisch kunstmest en drijfmest had men in die tijd

niet. Voor Allerheiligen moest men de ”voorkoel”

(voederkuil) zien dicht te houden, wilde men met de

aanwezige voorraad uit komen.

De ontwikkelingen op veevoedergebied gingen in

1959-1960 een stap vooruit, toen men gras ging kneu-

zen. Tevens was dit de tijd dat de silo’s op de boeren-

erven overbodig werden. Deze waren in de jaren dertig

nog met hulp van de Jong Boeren afdeling Helden-

Egchel gebouwd. Toen de ruilverkaveling met bulldo-

zers kwam in 1965 zijn er op verschillende plaatsen

silo’s in de grond verdwenen.

Ondanks het feit dat het kneuzen in eerste instantie

goed ontvangen werd, bleek al snel dat het gekneus-

de gras geen al te hoge voedingswaarde had. Rond

1970 kwam de maïs als voer op. Dit product werd voor-

heen wel verbouwd, maar toen liet men de maïs rijpen
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en sloeg hem op in een ”maïsschop” die vroeger bij

veel boerderijen te vinden was. 

De rijpe maïs werd dan als kippenvoer verwerkt. De

maïs die als veevoer werd gebruikt werd echter ge-

kneusd en ingekuild. Al snel merkten de veehouders

dat de ”melktuit” voller werd door de nieuwe voeding.

De maïs verdrong nagenoeg geheel het graan.

Kostenbesparend was dat gezamenlijk werktuigen

werden aangeschaft of de veehouders het werk lieten

verrichten door de werktuigencoöperatie om het vee-

voer verwerkt te krijgen.

Op advies van de voorlichting begon Jeu Ottenheijm in

1968 met voordroog voor de koeien. Opvallend was dat

de voordroog (van gras) zo aangenaam rook. Men moest

nog een goede weg zoeken in de veranderingen. Als

voorbeeld kan gesteld worden, dat op de eerste kuilen

voordroog 60 centimeter dekaarde werd gelegd. In 1997

maakt men nog dankbaar gebruik van het systeem,

voordroog als voeding voor koeien. Ook komt er steeds

meer aanbod in bijproducten in de vorm van bierbor-

stel, aardappelverwerkingsresten, wortelen en uien.

In 1986 kwam vervolgens de interimwet. Hierin is gere-

geld hoeveel fosfaat per hectare middels drijfmest op de

akkers en weidegronden mag worden gebracht. Een

groot gedeelte van de bedrijven liggen in het water-

wingebied waarvoor nog strengere regels gelden. Egchel

mag gerust een voorloper genoemd worden op het

gebied van drijfmest. In het begin ontving men nog

twee kwartjes per kuub, maar thans betaalt men soms

zelfs tot 25 gulden per kuub om de drijfmest te kunnen

afvoeren. Net als de varkenshouders moeten veehouders

een mestboekhouding bijhouden, hetgeen tot een bete-

re bemesting heeft geleid. Men bemest thans uitge-

kiend. Een koe produceert gemiddeld 20 kuub drijfmest

waarvan ongeveer 10 kuub achterblijft bij het weiden

buiten. Het uitrijden van koeiendrijfmest is strikt

gebonden aan bepaalde tijdstippen in het jaar. Een kel-

der om drijfmest te kunnen opslaan over een periode

van 7 tot 8 maanden is geen overbodige luxe.

Het was de ruilverkaveling die ervoor zorgde dat de

bedrijven hun weiden bij de boerderijen kregen liggen

en dat men veel doelmatiger kon werken. Ook door een

goede afwatering konden de weidegebieden optimaal

benut worden. Bij de huidige veebedrijven in ons gebied

liggen tussen de 25 en 30 hectare. Bij de meeste is hier-

van 25 hectare weide, de rest wordt met maïs, suiker-

bieten of andere producten bezet. Er zijn bedrijven

bekend die 28 hectare maïs voeren in een jaar. Veel maïs

wordt dan ook bijgekocht. De koeien krijgen tegen-

woordig voornamelijk voordroog, maïs en krachtvoer.

In 1997 moet men voldoen aan heel wat regels en wet-

ten. De voerkuilen moeten voorzien zijn van een

betonnen vloer. Men moet beschikken over een vaste

mestopslag en de eerste melkspoeling van de melktank

mag niet meer geloosd worden op de beken. Steeds

meer wordt er nu gekeken naar welzijn en milieu. De

veehouder moet beschikken over de vereiste milieuver-

gunning. Voor een groot aantal bedrijven kan dit via

zogenaamde A.M.V.B. (Algemene Maatregel van

Bestuur). Hierin zijn de regels collectief vastgelegd.
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Juist als aan het einde van de negentiende eeuw zijn

voorlichting en cursussen nodig. Vroeger gaven Jacob

van Maris, Graad Engels, Thei Hanraets, meester Beek,

meester Verkoelen en meester Beumers voorlichting

over de nieuwste ontwikkelingen. Zij wezen de vee-

houders de weg in de moderne tijd. Thans wordt veel

van de Dienst Voorlichting van de L.L.T.B. gebruik

gemaakt. Ook de stallen hebben een hele ontwikkeling

doorgemaakt. Vroeger had iedereen een potstal, die

vervolgens vervangen werd voor een Hollandse grup-

stal. In 1974 bouwde Sjraar Peeters (van Blinjes) de

eerste ligboxenstal in Egchel. Thans treffen we zowel

de ligboxenstal als de loopstal aan in ons gebied.

Het is de ondernemingsgeest van de veehouders die

hen constant laat slagen in de vernieuwingen en ver-

anderingen, en deze als een uitdaging te zien. De vee-

houders in Egchel en op de Hub zien ondanks de steeds

zwaarder wordende regelgeving, ook op langere termijn

toekomst voor de veehouderij in onze contreien.

Tenslotte is het te hopen, dat bij het uit de kerk

komen in Egchel, de aanblik van de grazende koeien

in de tegenoverliggende weiden nog lang een idylli-

sche sfeer mag weergeven. Uiteindelijk heeft Egchel

haar wortels liggen in de agrarische sector.21

Thans treffen we in ons gebied nog 20 veehouders

aan. In Egchel: Spee. Op de Egchelhei: Peeters, Dors-

sers, Steeghs, Lemmen, Verstappen, Hubers, Rooijak-

kers, Bongers. Op De Hub: Sillekens, Kersten,

Gommans, Gommans en Beurskens. Aan de Boerderij-

weg treffen we nog aan: Joosten, Franken, Bekkers,

Laurijssen, van Heugten, Klaessen en Hartmann.

10.6.3 Stierenhouderij Egchel

De eerste gegevens over een stier in Egchel treffen we

aan in 1781.22 Op de boerderij van Nijs Gielen stond een

stier geregistreerd. Gezien het feit dat hij verder twee

koeien in zijn bezit had, mogen we concluderen dat hij

de stier waarschijnlijk voor gemeenschappelijk gebruik

in beheer had. Nijs Gielen woonde in de boerderij, die

in het verleden ”Roosenhof” werd genoemd (thans

locatie Linskesweg 1). In het verleden was het bezitten

van een stier alleen voor eigenaren en/of pachters van

zeer grote boerderijen, zoals de Hoof, weggelegd.

In het jaarverslag over 1906 van de ”Cooperatie Boter-

fabriek Egchel” kortweg de Fuu genoemd, werd melding

gemaakt van een oprichting van een ”Centrale Stie-

renhouderij”. ”Verder werd hier onder de vereeniging

met aangrenzende Heide eene Centrale Stierhouderij

opgericht. De stier werd in ’t Land van Kuik gehaald en

alhier aangekocht door den landbouwer P.Janssen op

Geelenhof. Tot bewijs dat de aankoopcommissie geen

lekenbril op heeft gehad, dient gezegd, dat ze, al hoe-

wel nog klein en jong toch een degelijk goeden stier

hebben meegebracht. Dat de Coöperatieve botermakerij

te Egchel met de daarbij nieuw opgerichte stierhouderij

nog lange jaren in dezelfde tevredenheid mag groeien

en bloeien dat is ons aller wensch.”23

Of de Stierenhouderij in Egchel lang bestaan heeft

weten we niet. Er zijn geen bronnen bewaard geble-

ven. Wel treffen we in weekblad Midden-Limburg

enkele advertenties aan. Hierin wordt telkens aange-

kondigd dat de Stierenhouderij vergaderde in café

Theodorus Gielen (Linske). 
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Met name in 1920 ”Algemeene verplichte vergadering

en afrekening op zondag 29 februari om 2 uur bij

Th.Gielen, Egchel. Het Bestuur.”24 Waarschijnlijk is de

Stierenhouderij in het begin van de dertiger jaren

opgeheven of is zij opgegaan in de ”Stierenhouderij

Helden”.

In het gemeentearchief treffen we een register aan

waarin de stieren genoteerd staan, die van de mensen

zelf waren. Zij waren geen stierenhouders, maar stie-

renfokkers.

J.Maassen, Keup no.2,

Peeters, Egchelhei no.15,

G. Peeters Egchelhei no.18,

J.H. Mestrom, Egchel 69,

In 1937 treffen we ook een stier aan bij:

Dreeskes Jan (Timmermans), Egchel 46a, stamboek-

fokkerij,

Beumers, op de Hub no.89, stamboekfokkerij,

Vestjens, Egchel 65.25

In de jaren 1937 tot begin 1939 werkte Wiel Manders

bij Rooijakkers Zef in Egchel. Zef had de boerderij

gepacht van Pierre Pier (Peeters, nu Gielenhofweg 27).

Blijkbaar had hij bij de pacht de verplichting over-

genomen om de stier onder te brengen en ”aaf te

loaten”, zoals men dat in die tijd noemde. Als een

boer met een koe op een vast afgesproken tijdstip

aankwam, of het nu door de week of op zondag was,

moest de stier worden afgelaten. In heel Helden waren

volgens een telling in 1929 25 springstieren op een

totaal van 1775 melkkoeien en vaarzen, 418 kalveren

en pinken en 50 stuks mestvee en trekossen.26

10.6.4 De Fuu van Egchel

In Panningen werd door de voorloper van de boerenbond

”het Landbouwcasino” in maart 1888 een wekelijkse

botermijn opgericht die iedere donderdag werd gehou-

den.27 Waarschijnlijk is dit tevens de eerste gemeen-

schappelijke activiteit op zuivelgebied, die we in de

gemeente Helden aantreffen. De slechte tijden in de

landbouw waren reden genoeg om samenwerking te zoe-

ken. Voorheen dienden de producten voor eigen levens-

onderhoud of werden ze in een klein gebied afgezet.

Ook in Egchel ontstond onder de veehouders een vorm

van coöperatie. Weinig mensen kunnen zich nog her-

inneren, dat er in Egchel ooit een Fuu lag, terwijl ook

veel bronnen verloren zijn gegaan. In de Maas en

Roerbode van dinsdag 01-08-1893 lezen we: ”Helden.

Eerlang zullen binnen deze gemeente nog boterfabrie-

ken in werking komen nl. in de gehuchten Heuvelhoek

en Egchel, terwijl nog op meerdere plaatsen over

oprichting vergadert wordt.”28

Het Venloosch Weekblad van 5 augustus 1893 schreef:

”Te Helden zullen nog vier nieuwe melkinrichtingen tot

stand gebracht worden en wel in de gehuchten Heuvel-

hoek, Echel, Echelschenhoek en Beringen.”29

Als de initiatiefnemer van de fuu in die jaren kan

genoemd worden Peter Mathijs Rutten uit de Egchelhoek.

In 1893 werd op grond van Peter Mathijs Rutten een

”handkrachtfabriekje” gebouwd. In de volksmond werd

zo’n ”handkrachtfabriekje” ook wel Fuu genoemd. ”Fuu”

betekent ”ondermelk”, een product dat vroeger mee werd

teruggenomen naar huis en aan de varkens gevoerd. 
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In het bevolkingsregister 1890-1910 treffen we onder

Egchel 48 aan ”Boterfabriek”.30 Een verdere verwijzing

naar de boterfabriek is het pad met de naam ”fabrieks-

paadje” op de wegenlegger van 1894. Voor de Egchelse

boeren was de oprichting van de Fuu de eerste stap in

de richting van onderlinge samenwerking.

De kwaliteit werd sterk verbeterd door voorlichtingsbij-

eenkomsten te organiseren. Hierin werden thema’s als

stalverbetering, boterfabricatie, hygiëne en melkonder-

zoek belicht. Ook de bekende melkcursussen droegen

hiertoe bij. In februari 1898 lezen we, dat door de aan-

bouw van twee roomboterfabrieken het getal van

fabrieken naar 13 is gestegen in de gemeente Helden.31

Waarschijnlijk zijn verschillende boterfabriekjes rond-

om Helden-Dorp in het begin van de 20ste eeuw in de

stoomzuivelfabriek St.Lambertus opgegaan. In 1905 is

nog sprake van zeven Fuu’s in de gemeente Helden. Zij

produceerden de volgende hoeveelheden manden boter

die aan de botermijn te Maastricht geleverd werden:

”Helden-Everloo 500, Helden-Stoks 142, Helden-Heuvel-

hoek 359, Helden-Beringen 186, Helden-Egchel 364, Hel-

den-Panningen 147, Helden-Dorp 1136.” 32

Uit een krantenartikel uit 1906 blijkt verder dat de Fuu

in Egchel 36 leden had. Samen bezaten deze leden 127

koeien. Deze koeien produceerden 491.009 kg melk,

waaruit geproduceerd werd 18.251,5 kg boter. Deze boter

brachten de leden een som op van ƒ 22804,55. Voor een

kg boter was 26,9 kilogram melk nodig. De boter bracht

ƒ 1,25 per kilogram op. De melk bracht in 1906 per kilo

4 cent op. Per koe ontvingen de leden ƒ 180,- voor de

geleverde waar. Verder staat nog in het artikel: ”Uit deze

cijfers blijkt wel, dat de boterfabriek van Egchel niet ach-

ter behoeft te staan. Geen wonder dan ook, dat de leden

zeer tevreden waren en hun dank betuigden aan het

bestuur, maar niet minder aan de kranige werklui.”33

Helaas heb ik niet meer ”kranige werklui” kunnen ach-

terhalen dan de persoon van Peter Mathijs Peeters (Strub

Thies). Deze woonde in de boerderij op de Roggelseweg,

waar nu Piet Dorssers woont. Zijn zoon, meester Peeters,

vertelde me ooit dat op een dag alles mis liep en de melk

tegen de muren en het plafond vloog.

Uit het jaarverslag over 1906 blijkt dat de Egchelse

Fuu goed draaide: ”Helden-Egchel. Uittreksel uit het

jaarverslag van de Coöperatieve Boterfabriek alhier over

1906. Wij verwerkten in 1906 525997 Kgr. Melk, waar-

uit gefabriceerd werden 39303 pond boter dewelke

opbrachten, na aftrek van de mijnkosten te Maastricht,

de som ƒ 25155,24 of ruim 64 cts. Per pond”.

In 1908 werd de Stoomzuivelfabriek H. Maria te Pan-

ningen opgericht en waarschijnlijk heeft Egchel zich

daarbij aangesloten. In ieder geval verhuisde op 3

februari 1912 Gerard Mathijs Mols, geboren te Stevens-

weert op 06-02-1880 vanuit Maasniel naar de voormalige

Fuu in Egchel.34 Mols richtte de fabriek in tot woning en

timmerwerkplaats, waar hij karrenwielen produceerde.

De veehouders van de Keup en de Egchelhei leverden

hun melk aan de St.Lambertus Stoomzuivelfabriek te

Helden-Dorp en de veehouders van Egchel, Egchel-

hoek, de Hub en Zelen aan stoomzuivelfabriek H.Maria

te Panningen. In de besturen van Stoomzuivelfabriek

H. Maria komen we Egchelse bestuursleden tegen: P.M.

Rutten (secretaris 1908-’09, voorzitter 1920-1924),

Lin van Knippenberg (voorzitter vanaf 1954). Als

voormelker bij melkcursussen fungeerde Tun van

Driekskes Thies (Peeters), Jeng Knippenberg en Frits

Lemmen van Helden-Dorp.

10.6.5 De Melkkar

Ten tijde van de kleine melkfabriekjes brachten de boe-

ren zelf hun melk naar de Fuu. Toen de oprichting van

de stoomzuilvelfabrieken ”Maria” en ”St.Lambertus”

had plaats gevonden, werd de melk opgehaald volgens

een vaste route. Deze route liep vanaf de huidige

Karissendijk via de Egchelhei naar de Keup, waar bij

Dorrese Ingel (Zelen) het laatste adres was. Vervolgens

werd naar de Fuu in Helden-Dorp gegaan. Soms was de

Melkweg ter hoogte van de Kesselse Koelen zo slecht,

dat de melkkar over de Kanaaldijk om moest rijden en

vervolgens over de eigen weg van Piet Thiesen (Koons

Piet) weer op de oorspronkelijke route terug kwam.

Op de bok van de melkkar zit Wiel van Casper Smeets.

De foto werd genomen circa 1934 in Helden voor het

huis van H.J.Kranen. Onder de kar hangt de roosbak,

voor het kopstuk van het paard. De doek over het

hoofd en de rug van het paard was tegen de vliegen

(vlegegaren). Haammaker Sef Stals uit Panningen

maakte haam en doek. Het vliegengaren op het hoofd

was geel en versierd met rode bloemen. De deken op

de rug was van blauw stof versierd met rode pluisjes.

De kar was voorzien van spatborden om de modder van

de melkbussen te houden. Het paard had 350 gulden

gekost en werd in de oorlog na 10 jaar trouwe dienst

door de Duitsers meegenomen. De bak op de kar was

in Neer gemaakt voor 170 gulden.

De Melkweg was vroeger zo slecht dat in de winter de

bak niet onder de kar mocht hangen vanwege de die-

pe kuilen in de weg.

Voor een melkroute moest men inschrijven. Er was een

zware concurrentiestrijd, vooral in de winter als de
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boeren weinig om handen hadden. De inschrijving

varieerde van ƒ 0,60 tot ƒ 2,50 per dag. Om zeven uur

werd gestart en om negen uur moest de melk op de

Fuu zijn. Als de melk niet klaar stond, werd op een

fluit geblazen en dan nog drie minuten gewacht. Het

paard had een schellenkrans, zodat men het gespan

hoorde aankomen. Coen Ottenheijm vertelde een

anekdote over zijn broer Kuüb. Deze voer vanaf 1924

de melkkar van de Egchelhei. Hij vertrok eens met

paard en melkkar en voer vanaf de huidige Roggelse-

weg naar Smeets achter op de Egchelhei. Onderweg

viel hij in slaap en toen het paard bij Smeets op de

Egchelhei was, keerde het vanzelf om. Aangekomen bij

Ottenheijm trof men een slapende Kuub op de bok en

een lege melkwagen aan.

In de zomer werd soms tweemaal gereden, anders werd

de melk zuur. Soms werd de melk in de put gehangen.

Het was zwaar werk, de gemiddelde boer had een tot

twee melkbussen en bij Gelenhof hadden ze er 12 tot

13. Het paard wist meestal zelf de weg. Sjeng Smeets

kreeg ooit een verbaal van ƒ 3,50, omdat hij de teu-

gels niet in zijn handen had.

Veel voerlui reden de melkkar. Zo reed Piet Rooijakkers

de melkkar van juni 1945 tot april 1946 voor 2,50 per

rit. In de jaren 1951-’52 reden de gebroeders Rooijak-

kers de melkkar voor 7,50 per rit. De mechanisatie

vond zijn voortgang ook in de zuivelindustrie en Tinus

Verlinden van de Hub en anderen haalden nog ver-

schillende jaren de melkkannen op met de tractor en

vierwielige wagen. Ieder lid had zijn eigen nummer in

een koperen plaat op de melkkan gesoldeerd en twee

geldknippen met een corresponderend nummer. Op de

Egchelhei reed Sjraar Hanssen als laatste de melkkar

van 1960 tot 1969. Op de Hub en Zelen haalde P. Ver-

heijen als laatste met de vrachtauto van de Fuu uit

Panningen de melkkannen op. Na de oorlog waren de

ritten Keup-Egchelhei, Egchel-Egchelhoek en de Hub-

Zelen samengevoegd.

Ouderen van Egchel gaven de volgende namen van

voermannen van melkkarren op. De juiste volgorde is

niet meer vast te stellen, daarom zijn de namen alfa-

betisch geplaatst. 

Egchelhei
Beeren, Harie Beijnsberger, Pietje Gerris, Petran Gielen 3

jaar, Frits Geurts, Thei Geurts, Bertje Gubbels, Sjraar Hans-

sen, Wullem Hanssen, Piet Janssen, Wullem Janssen

(Kluskes Wullem) 4 of 5 jaar na de oorlog, Antoon Kersten

(van de Hub), S. Lommen van de Keup, Harrie Reinders,

Piet en Haij Rooijakkers, Wiel, Sjeng en Harie Smeets

samen 8 jaar, Piet Tielen en de knecht van Theeuwen.

In Egchel
Piet, Theo en Wiel Gielen (van Linske ziene Naad),

Sjraar Houtappels, Wullem Janssen, Math Joosten,

Pierre Joosten, Piet, Graad en Handrie Joosten, Sjeng

Karis (knecht bij Dreeskes Tien), Hein Mestrom, Sil

Peeters in de oorlog, Bernard Smeets, Tinus Verlinden.

In de Egchelhoek
Wiel Gielen, Wullem Hanssen, Piet Joosten, Handrie

Joosten, Hein Mestrom, Vic Reijnen, Bernard Smeets,

Bèr Strijbos (knecht bij Sillekens), Tinus Verlinden.
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Op de Hub en Zelen
Sjaak Beurskens, Wiel Gielen, Wullem Hanssen, Coen

en Handrie Joosten, Antoon Kersten, Jan Kurvers, Mat

van Ooijen, Ber Sillekens, Bernard Smeets, Ber Strijbos,

Jeuke Verhaegh (Neers Jeuke), Tillemans, Tinus Verlin-

den, Ton Zelen (van Rinke Gielke) met de tractor.35

10.6.6 Veeverzekering Egchel e.o.

In welk jaar de veeverzekering voor koeien werd opge-

richt heb ik niet meer kunnen achterhalen. Volgens Jos

Beumers was zijn Opa Wulme Sil (Scheers) de eerste

voorzitter van de veeverzekering. Silvester Scheers

woonde in het pand waar later Reijnen Funs woonde. De

noodzaak om te komen tot een veeverzekering is een-

voudig. Als rond 1900 een koe op een bedrijf dood ging

zei men: ”Dae is afgebord”. Daarmee bedoelde men, dat

hij zijn broodwinning kwijt was. Om deze risico’s te ver-

mijden was een verzekering nodig. De veeverzekering

had haar leden op de Keup, Egchelhei, Egchel, Egchel-

hoek, de Hub en Zelen wonen. Helaas is er nagenoeg

geen archiefmateriaal bewaard gebleven. De oudste ver-

melding van de veeverzekering in Egchel e.o. treffen we

aan in een advertentie in de Distributiebode van 13

augustus 1918. Hierin staat: ”Algemeene vergadering

van de Egchelse Veeassurantie a.s. Zondag 1 september

in café Theodorus Gielen, Egchel. Zeg Het Voort.”

Verder is nog een aantekenschrift met het opschrift

”Reglement v.d.Vee - Verzekering Egchel e.o.” bewaard

gebleven. Helaas ontbreekt de eerste pagina uit dit

schrift. Mogelijk dat hierin de oprichtingsdatum ver-

meld stond. De vereniging benoemde in eerste instantie

drie bestuursleden die op hun beurt weer een voorzitter

uit hun midden kozen. Oud-leden van de vereniging

wisten nog de volgende namen te noemen van de men-

sen die voorzitter van de veeverzekering waren: Sil

Scheers (Wullemme Sil), Graad Kersten, Jan Lemmen,

(Sjraomes Jantje), Jan Timmermans (Dreeskes Jan),

Handrie Beumers (1929-1954) en Jos Beumers (1954-

1987). Secretarissen waren: Jan Lemmen, Mathijs Van-

maris (Manisse Thies), Lin van Knippenberg en Handrie

Peeters (Handrie van Driekskes Thies) (vanaf 1954)

De bestuursleden waren tevens schatters. Bij de secre-

taris konden de veehouders iedere zondag hun beesten

aan of af melden. De leden waren verplicht al hun

koeien aan te geven en kalveren diende pas na 4

weken aangegeven te worden. Het vreemde was, dat

bij een drachtige koe het kalf wel verzekerd was, maar

dat het kalf pas verzekerd kon worden na 4 weken.

Blijkbaar kwam het vroeger vaak voor dat de jonge

kalveren een te grote risicopost vormden voor de vee-

verzekering. Later besloot men de kalveren ook vanaf

de geboorte op te nemen in de verzekering. De schat-

ter had een belangrijke taak in de verzekering.

Immers, bij verkeerde schattingen kon de vereniging

behoorlijk schade berokkend worden. Zij moesten

goed aanvoelen wat een beest waard was en voor hun

eigen mening durven uitkomen. Zo kwam het voor dat

de schatters niet tot overeenkomst kwamen als men

het vee op een donkere stal moest schatten. Het vee

naar buiten leiden bracht dan ander licht op de zaak.

Schatters waren o.a. Handrie Beumers, Jos Beumers,

Naad Gielen, Gommans, Jos Gommans, Bér Hilkens,

Sjeng Mestrom, Lin van Knippenberg, Handrie Peeters,

Wullem Janssen, Bert Reinders, Bert Rutten, Handrie

Tielen, Gielke Zelen.

Vaker werd geopperd, dat de schatters toch wel rijk

moesten worden van het vee schatten. Ze kregen per

stuk vee schatten een gulden betaald. Dat ze daarvoor

een halve dag kwijt waren werd gemakshalve niet

meegerekend. Het vee schatten en direct erna ver-

trekken was er vroeger niet bij. Het roken van een

sigaar of het nuttigen van een borrel waren vaste

ingrediënten van het vee schatten.

Van de waarde van een geschat beest werd 90% uitge-

keerd. Drie keer per jaar werd al het vee van de leden

geschat. Meestal werd dan met twee ploegen geschat.

De waarde van een koe veranderde in de loop der jaren

enorm. Zo wist Lei Naus zich nog te herinneren, dat in

1938 een koe 300 gulden en in 1975 2000 gulden

kostte. Volgens Piet Rooijakkers kostte in 1938 een

stierkalf ƒ 7,50 en een vaars ƒ 150. Evenredig met de

stijging van de prijzen van de koeien steeg de verze-

keringspremie, eerst een half en later een procent van

de waarde. Voor nieuw toetredende leden was bepaald,

dat deze een door het bestuur vastgesteld inleggeld

moesten betalen.

Bij ieder oud-lid van de vereniging zijn de jaarverga-

deringen op Aswoensdag na Carnaval in het geheugen

gegrift. Soms ging het er stevig aan toe, want het ging

voor de veehouders om hoge bedragen. Anderen her-

innerden zich het beeld van een café vol met sigaren-

en sigarettenrook.

Indien een beest geslacht moest worden, was het lid

verplicht hiervan onmiddellijk melding te maken bij de

voorzitter. Vroeger vond het slachten in de schuur van

de boerderij plaats. Vervolgens werd van kort na de

oorlog tot aan het begin van de zestiger jaren geslacht

bij ”Sjlechter Engels” op de Ringovenstraat. 
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Daarna werd de oude eierinpak-verzamelplaats gekocht

en ingericht als noodslachthuis. Indien slachting nood-

zakelijk was, werd het beest naar noodslager Geuyen

gebracht. De secretaris kondigde vervolgens bij de

leden van de veeverzekering aan dat het zogenaamde

vrijbankvlees te koop was. Het aanzeggen van vlees

werd volgens de statuten telkens jaarlijks aanbesteed.

In eerste instantie moest men het vlees afhalen en

later werd het bezorgd bij de leden. Rond 1920 vonden

noodslachtingen plaats op de stal of in de schuur.

Toen de bedrijven groter werden, namen veel veeboe-

ren zelf meer risico. De behoefte aan een verzekering

werd daarom steeds kleiner. Toen in 1954 Jos Beumers

de voorzittershamer van zijn vader overnam had de

veeverzekering nog 90 leden en toen ze stopte in

1974/75 nog slechts 34 leden.36

10.7 Schapen houden

Omdat Egchel rijk was aan heidegrond, mag het niet

verwonderlijk zijn, dat er behalve koeien vooral veel

schapen aanwezig waren in ons gebied. In 1762 had-

den 16 mensen schapen in het Hertschap Egchel. 37

Het merendeel van die schapen kwam voor rekening

van Gielenhof, Klaassenhof en de huidige boerderij

Catharinahoeve. De schapen liet men weiden op de

grond van de gemeente, het onontgonnen buitenge-

bied. Behalve mest leverden schapen ook nog wol op

en vlees. Voor Gielenhof moeten schapen een belang-

rijke bron van inkomsten zijn geweest. In 1743 trof

men er maar liefst 70 stuks aan. In 1762 waren op de

boerderij 60 schapen. Meestal waren, zoals blijkt uit

de inventarisatielijsten, de meeste schapen ”haemels”.

Deze haemels zijn gecastreerde schapen. Zij werden

veelal gehouden voor de wol en het vlees. In 1780

bracht de wol van Gielenhof in totaal 34 gulden op. De

”scheeper sijn ordinair” (loon) bedroeg op 8 augustus

1780 ”9 stuivers en 2 oort”. Behalve een schaapherder

trof men meestal ook een akkerknecht en akkermeid

aan op de loonlijst van grotere akkerbedrijven. Een

”scheeper” was meestal niet ouder dan 13 a 14 jaar.
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Naam Aantal

Wed. Verscharen
boerderij Klaasenhof, Hoekerstraat 95
Thijs Knippenbergh
boerderij Gielenhof, Gielenhofweg 60
Jan Joosten, Egchelhoek 30
Dries Janssen, Op de Hub 30
Jan Jannis 20
Weduwe Thijs Gielen
Voorm. boerderij Roosenhof, Linskensweg 20
Gerard Peters 19
Weduwe Janis Scherders Gielenhofweg 14
Peter Rutten, Hondsheuvel 13
Aloff van Maris, Hub 12
Peter Nabben
Voorm. Hof van Enckevort, Kempstraat 12
Weduwe Peter Boom, Keup 8
Weduwe Peter Verschaeren, Keup 8
Jan Verhaegh 6
Peter Gielen 4
Jan Boijen 1

Totaal aantal schapen 352

10.19 Nijverheid van de Egchelse schaapsherder Hendrik Gielen uit 1827.



In 1762 hadden 16 mensen in totaal 352 schapen en

in 1821 was dat aantal terug gelopen naar nog maar 8

personen die in totaal 270 schapen hadden. 

Deze terugloop had ook te maken met de verandering

van de weidegebieden. Het aantal koeien nam toe. Het

weidegebied voor schapen werd dan ook kleiner. Op 22

maart 1787 werd in een vergadering van de ”herderie”

een klacht besproken. Egchel had graag, dat de wei-

degebieden voor de koeien en schapen gescheiden

werden en dat een gebod uitgevaardigd werd tegen

het laten weiden van vee door andere Hertschappen in

het Egchels weidegebied.39 De Regeerders van Helden

meldden dat ze het probleem zouden bespreken en de

”soogenaemde Rouwdinck ofte Schorfkoelen” te bevrijden

van ”geweydt der schaepen”.

Het antwoord van de regeerders werd netjes uitge-

werkt en verzonden naar Gelder ter goedkeuring: ”Dat

alhoewel de schaepen vant Hertschap Achel altoos het

gewijd hebben gehad ter plaatse alwaer de hertbeesten

den weydganck hebben sonder distinctie, (sich niet min

schaephouders uyt andere hertschappen van dese usan-

tie aldaer bedienen) isset echter nu dat het geweydt in

de soo genoemde Schorfkoelen eenige jaeren herwaerts

merckelijck is aengegroeyt, ende gemerckt dat differen-

te inwoonders, ende besonderlijck de geenige soo op

d’heyde hebben aengeboud, de voorseyde Koelen tot

onderhoud van hunne kooyen of melkende veeh geerne

tegens ’t geweyd der schaepen soude bevrijd hebben, ’t

welck oock niet onbillig schijnt ter oorsaecke dese lie-

dens tot geen eygen geweyd connen geraken.”

Enige jaren later blijkt de zaak nog niet geheel goed

geregeld te zijn. In de Franse tijd treffen we een akte

aan gedateerd 30 floreal 9e jaar (1801), waarin dezelf-

de kwestie nog eens aan de orde kwam. ”Ingesien dat

het gevaerlijck tot schaeden onsen inwoonders streckt

en Voornametlijk eenigen den armste menagiën, Dat de

Schaepen niet gaat cludeert van de weijde den soo

genoemde Schorfkuijlen gelegen agter den Honds heu-

vel binnen deze gemeente ingesien dat daer door den

geheele onderhoud voor het hornvhee den aengaende

hertschappen ontnomen word. Overwegende dat het

onse pligt is, onse arme inwoonders egalijck te doen

profiteeren der gemeents weijden, en de inwoonders der

Respective hertschappen de selve regten en previligien

te laeten genieten. Overwegende dat er tot welsijn

desen gemeente veel aengelegen is te gelijck de pligt is

van den Municipalen Raed, de Weijde voor het horn

vhee te conserveeren en daer van de schaepen als sijn-

de genoegsaem voors van andere Weijde binnen dese

gemeente te Secluseeren”.40

Men besloot om geen schapen meer toe te laten op de

Schorfskoelen. Nadat de kunstmest meer werd

gebruikt, raakten de schapen als hoofdleveranciers

van mest steeds meer uit de gratie. De volgende boe-

ren hadden in het begin van de 20ste eeuw in Egchel

nog een schaapskooi in hun boerderij: Gielenhof,

Theodorus Peeters (Vooter Doër) en Rutten (Sille

Boor). De zoon van Theodorus Peeters, Pierre Pier, had

als laatste een kudde schapen waarmee hij de heide

optrok. Thans hebben op de Egchelhei Sjraar Peeters

en Jan Peeters nog bedrijfsmatig resp. 60 en ca. 40

schapen. Verder treffen we voor hobby nog schapen in

kleinere aantallen aan bij Michel Dorssers, Marcel

Lemmen, Pierre Rutten en Emiel Paar.

10.8 Eiervereniging

”In het gehucht Egchel en omgeving is een nieuwe Eier-

bond opgericht, welke zich zal aansluiten bij de Coöp.

Roermond Eiermijn. Verschillende kippenhouders traden

reeds als lid toe”. Dit artikel uit de Nieuwe Koerier van

2 februari 1924 geeft het ontstaan van de Egchelse eier-

vereniging weer. Van wie dit initiatief uitging hebben

we niet kunnen achterhalen. Kapitein van der Linden

schijnt de eerste voorzitter te zijn geweest. Ook Thies

Vanmaris uit de Egchelhoek vervulde een belangrijke

rol in de eiervereniging. Verder waren ook Mols, Naad

Gielen en Thieske Joosten mensen van het eerste uur. 

De pluimveehouders dienden de eieren schoon aan te

leveren. Vervolgens leverden zij deze bij Linske ziene

Naad (Gielen). Hier werden ze in de keuken ingepakt

en door Ingele Zefke (Brummans) naar de eiermijn te

Roermond gebracht. Dit gebeurde met paard en kar.

Later bracht men ze naar de veiling in Venlo. Soms

werd zelfs voor één kist eieren gereden.

De eerste eierkeet lag langs de huidige kapsalon

Switch in de tuin van Sjraomes Maan (Sijben). Ze werd

door timmerman/radmaker Mols gebouwd. Omdat de
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In 1821 waren schapenhouders38

Jan Joosten 50
Theodoor Knippenbergh (Gielenhof) 40
Peter van Maris 35
Jacob Jeuken 28
Engel van Maris op de Hub 27
Hendrik Gielen (Roosenhof) 25
Mathis Gielen 25
Mathis Rutten Egchelhoek 20
Jan Verlinden op de Hub 20

Totaal 270



kippenhouders van de Egchelhei te ver moesten reizen

naar de eierkeet, werden tot kort voor de oorlog

eieren ingepakt in een kippenhok bij Hansses Toontje

(Hanssen, nu Roggelseweg 118). Dit schijnt van korte

duur te zijn geweest. Kort voor de oorlog werd een

nieuwe keet gebouwd bij Linske ziene Naad aan de

Linskesweg (nu Verberne, Linskesweg 14.). Als inpak-

kers waren in dienst Naad Gielen en Wullem Janssen

(Klüskes Wullem). Later werd Wiel Gielen, zoon van

Linske ziene Naad, aangesteld als inpakker. Het werk

van een inpakker was de eieren met de hand te sorte-

ren op grootte en gewicht. Daarna kwam er een klein

sorteermachine. Dit was maar voor korte duur, want

korte tijd later werden ze op de veiling met een grote

sorteermachine gesorteerd.

Door cursussen in 1949, gegeven door CVV-pluimvee-

consulent Mennen, werd gestreefd naar een betere

kwaliteit van de kippenhouderij.

Omstreeks 1960 sloot de eiervereniging zich aan bij

Panningen, Grashoek en Beringe. De eieren werden

vanaf die tijd in Panningen ingepakt op de Kerkstraat

en geleverd aan de Mijn in Venlo. De eieren moesten

ook gestempeld worden. Dit is in het verleden o.a.

gedaan door Leo Koopmans, Pierre Leijsten, Sil Peeters

en Wiel Reijnders (van Fuukes Sjang).

De loods heeft behalve als inpaklokaal ook andere

bestemmingen gehad. Zo woonde er de familie Brum-

mans, nadat hun huis was afgebrand. In de oorlog

vond de familie Canjels hier onderdak. In november

1960 gaf het ouder-comité toestemming de eierloods

te plaatsen op de fundamenten van de oude school.

In 1968 werd door de eiervereniging het lokaal, waar-

van Jong Nederland en Jonge Garde reeds gebruik

maakten, aan de kerk geschonken. De kerk zorgde

voor de brandverzekering.

Het laatste bestuur bestond uit Hilkes Hand (voorzit-

ter), Lei Naus (Piette Lei, vice-voorzitter), Jac Rambags,

Jacobus Jacobs, Handrie Tielen en Wullem Janssen.

Kippenhouders
Heel veel boeren hadden in de vijftiger jaren nog klei-

ne kippenhokken met enkele honderden kippen. De

kuikens werden rondom de moederklok grootgebracht.

De kring werd steeds uitgebreid totdat de kuikens uit-

gegroeid waren tot volwaardige kuikens. Lage prijzen

voor de eieren en specialisatie zorgden ervoor, dat

veel kippenhokken andere bestemmingen kregen.

Sommige werden zelfs verbouwd tot varkenshok.

In Egchel treffen wij anno 1997 nog maar een boerderij

aan waar intensief kippen worden gehouden: de Maat-

schap Jacobs aan de Roggelseweg. Bij de laatste treffen

we nog 1500 kippen (ras Isabrown) in een hok voorzien

met volledige rooster. De kippen worden opgezet als ze

17 weken oud zijn en gaan leggen als ze 20 weken oud

zijn. Een kip weegt ca. 2 kg en legt gemiddeld 320

eieren per jaar met een gewicht tussen de 45 en 70

gram. Indien de legproductie minder dan 55% bedraagt

worden de kippen geruimd. De prijzen van eieren zijn

in de loop van de tijd niet veel veranderd. Thans brengt

een ei tussen de 6-14 cent op. Het voedersysteem

bestaat uit een rondlopende ketting in een goot en de

wateropname vindt plaats middels waternippels.41
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10.20 Eieren schoon maken in de vijftiger jaren door Dorathea Jacobs-Smits.



10.9 Werktuigencoöperatie
Egchel

In februari 1949 organiseerden de Jonge Boeren op

verzoek van enige boeren uit Egchel een praatavond.

Voor deze praatavond werden de boeren van de Keup,

Egchel en de Hub uitgenodigd. De bedoeling was te

discussiëren over de mogelijkheid tot oprichting van

een werktuigencoöperatie in Egchel. Deze eerste

bespreking werd gevolgd door een vergadering op 24

maart 1949 waar als gast aanwezig waren: dhr. Poels

hoofd-assistent landbouw-voorlichter, Gr. Engels en

Th. Hanraets assistenten van de voorlichtingsdienst

en dhr. Hunnekens, bedrijfsleider van de werktuigen-

coöperatie Grashoek. Met lichtbeelden werden aan de

boeren de mogelijkheden uitgelegd. In de vergadering

gaven zich 33 leden op. Het voorlopig bestuur bestond

uit voorzitter Hub Hilkens, secretaris Graad Joosten,

Lei Naus (Kempstraat), Wullem Janssen (Klüskes Wul-

lem) en Sjeng Geurts (Egchelhei). 

Op 5 april 1949 werd de eigenlijke oprichtingsverga-

dering gehouden. Graad Engels las er de statuten en

het huishoudelijk reglement voor. Hij gaf vanaf het

begin voorlichting aan de leden van de coöperatie. Het

voorlopig bestuur werd het eerste bestuur. Voor nota-

ris Rieter te Roermond werd op 13 september 1949 de

oprichtingsakte gepasseerd. 

De vereniging werd genoemd ”Coöperatieve Vereniging

tot Exploitatie van Landbouwwerktuigen en Landbouw-

machines ’St.Isodorus’ G.A. gevestigd te Egchel”. Statu-

tenwijzigingen vonden plaats op 7 september 1960 en

op 18 juli 1965.

Voor veel zaken is de Tweede Wereldoorlog een breuk

met het verleden. Na de oorlog ging men meer machi-

naal werken, hoewel dat niet voor ieder vanzelfspre-

kend was. In de werktuigen-coöperatie werd dan ook

heftig gediscussieerd of men een graanmaaierbinder

voor een paard of voor een tractor moest aanschaffen.

In de notulen stond: ”De meeste leden waren huiverig

voor een tractor”. De coöperatie had echter vooruitstre-

vende bestuurders, die in een volgende vergadering op

het besluit terugkwamen en aanstuurden op de aan-

schaf van een een tractor met bijbehorende binder.

In de aanloopperiode werd gigantisch veel werk verzet

door het bestuur. In totaal werden 23 machines aange-

schaft voor ƒ 25.525,60: motorsproeimachine, gras-

maaimachine, aardappelvoorraadrooier, bietenlichter,

hooihark, bietenkopper, kunstmest-strooier, aardap-

pelsorteerder, suikerbieten-moes-molen, bandenpomp,

enz. Voor al deze machines moesten gebruikstarieven

worden vastgesteld. Om goed en efficiënt met de trac-

tor te kunnen omgaan werd Bert Rutten aangesteld. De

boeren van Egchel en omgeving hadden te kennen

gegeven, dat ze in totaal 40 hectare graan te maaien

hadden. De in 1949 aangeschafte dorsmachine zou niet

stil staan, want er stonden op dat moment 160 koren

mijten gereed om gedorst te worden. Om het werk te

laten vlotten werd Theo Gielen aangenomen als inste-

ker bij de dorsmachine. Lang mocht men niet dorsen,

in augustus 1950 kreeg de coöperatie grote uitgaven

voor reparaties aan de dorsmachine. Haenraets uit

Maasbree berekende de herstelkosten op een bedrag

tussen 800 en 1500 gulden. In januari 1950 volgde Jan

Joosten Bert Rutten op als tractorchauffeur.
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10.21 Op de achtergrond de gebouwen van de coöperatie in 1983 en op de voorgrond de John Deere tractor met een mengmestton.



In 1952 moest men constateren, dat er nog steeds

geen winst werd gemaakt. De specialisten van de

L.L.T.B. adviseerden de coöperatie de tarieven voor

verhuur hoger te maken. Geleidelijk ging het beter en

in 1953 werd al de eerste winst gemaakt. De coöpera-

tie begon steeds meer een verlengstuk te worden van

de deelnemende bedrijven. Langzaam maar zeker

groeide de organisatie. 

De natte zomer van 1956 zorgde voor een nadelig sal-

do. Tevens kon men door de natte herfst in 1958 te

weinig dorswerk verrichten.

In 1962 sloot de werktuigen coöperatie zich aan bij de

F.L.E.C., een landelijke organisatie van werktuigencoö-

peraties. De coöperatie werkte bij leden en niet-leden.

In 1963 werd bij 25 leden en 72 niet-leden gewerkt.

Het jaar 1964 werd een recordjaar voor de werktui-

gencoöperatie. Er had een groei plaats gevonden van

19 naar 43 leden. Men had vier man personeel en

maakte in dat jaar ƒ 5.000,- winst. Een jaar later werd

ƒ 4.880,- winst gemaakt. De leden werden op de jaar-

vergadering voor het eerst getrakteerd op een doos

sigaren. In 1966 was de omzet ƒ 66.000,- 

Volgens de Staatscourant van vrijdag 6 december 1968

waren bestuursleden van ”Coöperatieve Vereniging tot

exploitatie van landbouwwerktuigen en landbouwma-

chines ’St. Isodorus’ G.A. te Egchel, gemeente Helden”:

Peter Verstappen Melkweg 22, Johannes Hubertus

Hendrik Hilkens Muldersweg 5, voorzitter en onder-

voorzitter, Arnoldus Johannes Mathijs Gommans

Egchelseweg 20, Jacobus Hubertus Kersten Hoeker-

straat 3, Theodorus Gerardus Jacobs Roggelseweg 112,

Hendrik Rooijakkers Karissendijk 14, Gerardus Johan-

nes Marie Cox Schepenstraat 7 Helden.

Op 13 november 1968 werd in een akte, opgemaakt

door notaris J.A.F. v.d. Venne te Roermond, ieders

aandeel in het tekort afhankelijk gesteld van de hoe-

veelheid cultuurgrond die men in gebruik had.

In 1969 behaalde men de hoogste winst in het 21-jarig

bestaan: ƒ 7.176,12. In 1977 beschikte de vereniging

over 50 machines voor loonwerk.

De ontwikkeling in de landbouw stond niet stil. Men

had zich vooral gericht op de graanmarkt. Maar steeds

meer ging men ook naar andere gewassen, als bieten,

asperges, witlof en maïs.

Na 1985 vond regelmatig overleg plaats met besturen

van andere werktuigencoöperaties. In 1986 kwam er een

samenwerkingsverband van werktuigen-coöperaties, op

basis van uitleen van machines. Op 1 januari 1990 was

de fusie een feit: de werktuigencoöperaties van Roggel,

Heijthuijsen en Egchel gingen samen onder de naam

”Coöp. Werktuigenvereniging Leudal e.o. B.A.”. 

Aanschaffingen
In augustus 1949 werd besloten een dorsmachine aan

te schaffen, die in werking ging op 26 september. Van-

wege te hoge brandstofkosten moest de oude tractor

in 1952 vervangen worden. 

In 1953 werd voor ƒ10.845,43 het machinepark uitge-

breid. In 1954 werd een nieuwe dorsmachine gekocht.

Omdat er steeds meer behoefte aan een zwaardere
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trekker bestond, werd met 29 stemmen voor en 1

stem tegen besloten een Nuffield 45 PK tractor te

kopen bij firma de Rooi te Nuenen. In 1959 werd een

”Pik-up” stro-pers gekocht. Waarschijnlijk voldeed de

Nuffield trekker niet, want men besloot deze in te

ruilen voor een andere Nuffield. In 1960 bestond het

trekkerbestand uit een Kramer- en een Nuffieldtrek-

ker. De oude Kramer werd een jaar later ingeruild en

er werd een gierton en een tweede stro-pers gekocht.

In 1964 werd een linkse maaibinder van het merk Cor-

mick en een bietenrooier (ƒ 14.500,-) aangeschaft.

Om een combine (maaidorser) rendabel te krijgen zou

deze 60 ha per jaar moeten bewerken. De kosten hier-

voor werden berekend op 270 gulden per ha. In 1965

werd de eerste Vacuümtank (mengmestton) gekocht.

In 1966 werd het trekkerbestand uitgebreid naar drie.

In 1972 werd bij Van de Boom in Ospel een opraap-

wagen uit 1970 gekocht voor ƒ 6.400,- en in 1973

praatte men over de aanschaf van een mengmestton.

Voordat men een keuze maakte tussen een zelfrijden-

de en een gewone mengmestton van 6 ton, werd over-

leg gevoerd met negen mensen om een zogenaamde

’mestbank’ op te richten. 

In het voorjaar van 1974 werd bij Allers in Tegelen

een vrachtwagen uit 1969 gekocht voor ƒ 14.550,-.

Maessen in de Grashoek bouwde er een mengmestton

op. De kosten voor het monteren van de nieuwe Veen-

huiston werden geschat op ƒ 31.080,-. De nieuwe Daf

werd op 15 augustus 1974 afgeleverd, waarna de oude

mengmestton van 3500 liter per advertentie te koop

aangeboden werd.

Het tarief voor gebruik van de mengmestvrachtauto

werd op 50 gulden per uur gesteld. Per 1 januari 1978

ging een nieuw vierjarig contract met de mestbank

van start. Besloten werd in te schrijven voor 40 cent

per m3. In 1975 werd bij Engelen in Grubbenvorst een

Taarup-kneuzer geleend voor 45 gulden per ha. Ook

kwamen toen een witlofrooier voor ƒ 10.000,- van

Cebeco te Steenwijk en een gierton van 6000 liter. In

1976 werd een Joh Deere-tractor gekocht en de Joh

Deere van 1971 ingeruild. Tevens werd een 3-schaar-

ploeg aangeschaft.

In 1977 werden een spitter, een pondsmachine en een

tweedehands kneuzer gekocht, terwijl een folielegger

werd gemaakt voor de augurken. Tenslotte werden in

1978 een universal tractor (Fiat) voor het sproeien

van asperges, een tractor, een cirkelmaaier en een

aspergesploeg aangeschaft.

Loodsen
In eerste instantie had de coöperatie voor de opslag

van de werktuigen bij de gebroeders (Thieske) Joosten

een schuur gehuurd. Toen de huur werd opgezegd,

moesten de machines tijdelijk elders ondergebracht

worden. In juni 1951 werd vergunning aangevraagd om

een loods te mogen bouwen op locatie van Sil Peeters

Egchelseweg 28. De bouwkosten bedroegen ƒ 2.200,-.

Om de nieuwe tractor (Kramer) onder te kunnen bren-

gen werd in 1953 een nieuwe garage gebouwd. In 1962

werd de pacht (in begin 20 gulden per jaar) voor de

stalling van de machines opgezegd door Sil Peeters.

Besloten werd de loods te verplaatsen naar Thei Peeters

(Pierre Theike).

Voor het gemak van de leden werden de dubbele werk-

tuigen vanaf 1954 ook op de Egchelhei bij de familie

Geurts geplaatst. In de zestiger jaren werden ook

machines ondergebracht bij Thei Jacobs. In 1967 werd

bij Jeu Jacobs aan de Roggelseweg een kleine loods

gebouwd voor hetzelfde doel. 
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Prijzen die gehanteerd werden:

Machines voor per jaar
bietenlichter 9,- ha 1950
onkruideggen 1,- ha 1953
maaibinden 35,- ha 1962
bietenrooien 175,- ha 1964 
gras maaien 50,- ha 1967
combine, maaibord 4,8100,- ha 1968
aspergeploeg 60,- ha 1970
maïs-combine 170,- ha 1974
hei ploegen 4,50 uur 1950
tractor met wagen 5,- uur 1951
sproeien met paard 1,40 uur 1952 
dorsen (twee banden) 16,- uur 1952
zaaimachine 3,- uur 1952
weisleep 1,- uur 1952
maïspoter 1,- uur 1952
ploegen een schaar 10,- uur 1963
“hooi-keerder” 6,- uur 1963
tractor los 11,- uur 1966
gier rijden 1 ton 17,- uur 1967
stoppelploeg 17,- uur 1967
tractor los 15,- uur 1970
opraapwagen 28,- uur 1970
witlof zaaien 50,- uur 1974
ploegen met 3-schaar 55,- uur 1976
diep cultivateren 110,- uur 1982
maïs zaaien 130,- uur 1982
zware tractor 110 pk 85,- uur 1986
ploegen 7-schaar 70,- uur 1986
aspergesfolie leggen 90,- uur 1986
moesmolen 2,50 silo 1950
aardappelen stomen 35,- wagen 1952
gierpomp 0,15 ton 1952
hooi persen 25-28 ct pak 1964



De loods was bij wed. Gommans op de Kerkstraat

gekocht voor 275 gulden. In 1966 werd de loods van

elektriciteit voorzien, waardoor men meer reparaties

zelf kon uitvoeren. Tevens werden een lasapparaat,

een boormachine en een slijpsteen (slijptol) gekocht.

Omdat het machinebestand flink was uitgebreid,

besloot men een loods bij te bouwen van 20 x 8 meter.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, werd zo veel

mogelijk werk door de leden zelf gedaan. In 1975 werd

de vloer in de loods verhard en werden voor de loods

klinkers gelegd. In 1976 werd het dak van de voorste

loods opgekrikt. Op 9 juli 1980 werd de grond, waar-

op de loodsen stonden, beschreven bij de notaris.

Tevens werd in dat jaar een loods gehuurd bij de

tuinbouwvereniging te Panningen. In 1982 werd voor

ƒ 50.000,- een loods gekocht bij Hardeman in Veenen-

daal, inclusief plaatsen. 

Toen de coöperatie uit Egchel vertrok, werden de lood-

sen verkocht aan recyclingbedrijf ”Statice” en tot

1997 door dit bedrijf gebruikt.

Lonen
Bert Rutten kreeg in 1951 voor los werk op de tractor

een gulden per uur. De bedrijfsleider ontving een loon

van ƒ 25- en een toeslag van ƒ 15,-. Omdat een borg-

stelling van ƒ 1.000,- werd geëist, nam Jan Joosten

ontslag. In 1962 werd de beloning voor de secretaris

van ƒ 600,- naar ƒ 800,- per jaar gebracht en in 1967

van ƒ 1.500,- naar ƒ 1.700,-. Bedrijfsleider Wiel Otten-

heijm verdiende in 1964 ƒ 135,- netto per week. In

1972 verdiende Pierre Rutten ƒ 4,15 per uur; Wim

Rambags en Wie Korsten kregen ieder ƒ 5,- netto per

uur. Het brutoloon van Wie Korsten bedroeg ƒ 6,10. Op

zondag en ’s nachts na 21.00 u. werd gewerkt voor een

netto salaris van ƒ 7,50. De voorzitter kreeg in 1977

een vergoeding van ƒ 1.200,- per jaar. 

Bestuur:
Op 17 november 1949 werd meester Thijssen tot tech-

nisch adviseur benoemd.

Voorzitter van tot
Baér Hilkens 1949 1952

Hand Hilkens 1952 1955

Bert Rutten 1955 1960

Piet Verstappen 1961 1975

Jo Hilkens 1975 1976

Sjraar Cox 1977 1986

Har Verstappen 1986 heden,

Voorzitter van Coöp Werktuigenvereniging Leudal e.o. B.A.

Secretaris van tot
Graad Joosten 1949 1949

Wiel Gielen 1949 een maand

Sjeng Geurts 1949 1952

Lei Naus 1952 1982

Lies Gommans-Peeters 1982 1988

Jan Gommans 1988

Overige bestuursleden
Jung Gommans, Nöl Gommans, Wullem Hanssen , Jeu

Jacobs, Thei Jacobs, Jac Kersten, Wullem Janssen, Lei

Naus (Kempstraat), Hay Rooijakkers en Harie Zelen. 
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Commissie van comptabiliteit /
Raad van Toezicht
Bestuursleden werden vaak gekozen uit de Raad van

Toezicht. We noemen hierna alleen de namen van hen

die in de Raad van Toezicht en niet in het bestuur zit-

ting hadden: Graad Engels, Hay Gommans, Jan Joos-

ten, Sil Peeters, Mathieu Sijben, Willem Sijben en

Jacques Thiesen. Op 13 februari 1968 werd besloten de

Raad van Toezicht te laten vervallen.

Personeel: Van tot
Bert Rutten 07-07-1949 23-01-1950

Theo Gielen 25-09-1949 06-07-1950

Jan Joosten 13-02-1950 15-12-1950

Piet Geurts 25-01-1951 01-11-1952

Louis Korsten 01-11-1952 00-00-1958

Wiel Ottenheijm 00-00-1958 01-05-1975

van der Leeden 00-00-1969 00-00-1970

Chris Leijsen 29-05-1969 11-03-1986

Jan Smeets 14-08-1970 06-03-1972

Wim Rambags 20-03-1973 01-09-1987

Jac Leijsten 17-03-1975 04-10-1984

Dhr.Touw 01-03-1978 01-04-1978

Wim Peeters 14-03-1978 15-06-1987

Gerard Venner 01-04-1985 01-01-1990

Jos Veugen 20-05-1985 01-01-1990

(daarna Leudal)

John Looyen 00-00-1987 00-00-1988

Gedurende het bestaan van de Werktuigencoöperatie

waren de volgende personen werkers voor enkele

dagen of maanden: Jung Gommans, Wie Korsten, Coen

Joosten, Jan Smeets, Bert Rutten, Pierre Rutten, Har

Verstappen en Wim Peeters en Har Smeets. Het sproei-

en van gewassen werd o.a. verricht door Jos Brum-

mans, Jacques Thiesen, Willem Janssen.

10.10 Tuinbouw

10.10.1 Tuinbouw in ontwikkeling

In 1930 bleek bij een telling in de gemeente Helden,

dat er 261 eenruiters (tuinderskassen) waren en dat

9800 m2 onverwarmd glas aanwezig was.42

Pas na de Tweede Wereldoorlog kwamen de eerste vol-

legrond- en glastuinders in Egchel. De eerste tuinders-

kassen werden kort na 1950 gebouwd. Deze waren

vaak een onderdeel van het bedrijf. Het tuinbouwge-

deelte was veelal maar een klein onderdeel van het

gehele bedrijf. Daarnaast hield men nog koeien, var-

kens, kippen of ander vee en beoefende men akker-

bouw. Bedrijven die gespecialiseerd waren in de

tuinbouw kwamen nog niet voor in ons gebied.

Op het perceel van de hoek Kempstraat-Jacobusstraat

(toen adres Egchel 86) bouwden Lei Naus (Piette Lei)

en An Lenders in 1951-52 een ”verwarmde tuinders-

kas”, zoals het omschreven werd in een raadsbesluit

van 27 oktober 1951.

Ook Weduwe Gielen-van Deurzen, beter bekend als de

vrouw van Linske ziene Naad (Egchel 77), kreeg op 27

oktober 1951 een vergunning om een verwarmde tuin-

derskas te mogen bouwen aan de Jacobusstraat. 

Aan de oostrand van de woonkern Egchel hadden Wim

Schaareman en Mien van der Els een licht verwarmde

groentekas gebouwd aan de huidige Gielenhofweg,

d.w.z. er werd geen ketel geplaatst, wel werden ver-

warmingsleidingen aangelegd. In 1964 kwamen erbij

een verwarmingsketel, een schoorsteen en een ketel-

huis, maar daarvan werd geen gebruik gemaakt. De ver-

gunning hiervoor werd verleend op 15 september 1953

onder nr.:223. Zij kweekten in de kas sla, tomaten,

komkommer, bonen. De kas werd gesloopt in 1975,

waarbij alle funderingsresten uit de bodem zijn verwij-

derd en afgevoerd. De huidige bewoner Jan Schaareman

bouwde in 1996 op hetzelfde perceel aan de Gielenhof-

weg 13, twee tunnelkassen en in 1997 nog een.

In 1958 bouwden Jeu Joosten en Maria Rooijakkers

aan de Jacobusstraat hun eerste tuinderskas van 10

are. Voor die tijd was dat al zeer ruim. Later werd de

kas uitgebreid met nog eens 15 are glas. In de kas wer-

den voornamelijk sla, tomaten en komkommers

geteeld. In 1972 werd de kas gesloopt en bleef slechts
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een klein hobbykastje over. Aan de Egchelseweg werd

in 1960 door Herm en Tinus Vanmaris in 1960 een kas

gebouwd van 10 are (10 rooij). In de kas werden voor-

namelijk tomaten, slangkomkommers en augurken

gekweekt. Naast de kas hadden de gebroeders ook nog

snijbonen, witlof, bloemkool en prei in volle-grond-

teelt. De overige grond werd gebruikt voor akkerbouw

en weiland voor paarden en koeien.

Op de Egchelhei troffen we twee tuinders met kassen

aan. Handrie Tielen en To van de Goor hadden hier een

tuinderskas. De familie Tielen dreef een gemengd

bedrijf aan de huidige Huiskensweg. Hier werden

asperges, augurken, en bonen verbouwd. De kas stond

schuin tegenover de boerderij en was 1000 vierkante

meter groot. In 1970 werd de kas afgebroken.

Niet ver van de familie Tielen lag aan de Melkweg een

tuinderskas, gebouwd in 1956, op een perceel met de

naam “Riet” van de familie Jacob Dorssers en Mien

Smeets. Hun boerderij lag aan de Roggelseweg. Deze kas

was half overdekt en de mogelijkheid bestond het dak

te verschuiven, een zogenaamde rolkas, vooral voor

teelt van sla en tomaten. In 1965 is de kas afgebroken. 

Toen de gemengde bedrijven in de vijftiger-zestiger

jaren plaats maakten voor meer gespecialiseerde bedrij-

ven werden de ares glas aanzienlijk uitgebreid. Opmer-

kelijk is, dat de tuinders uit de jaren zestig over aren

praten en die van 1997 over hectares oppervlakte glas.

Tegenwoordig heeft men al snel meer dan 2 hectare glas

wil men economisch mee kunnen draaien. Thans is de

tuinbouw geconcentreerd op de Hub, Egchelseweg,

Molenheg en de Roggelseweg, niet meer in Egchel en op

Egchelhei, waar de eerste kassen stonden. Deze bedrij-

ven zijn vooruitstrevend in teelt en techniek. Omdat ze

ieder hun eigen product kweken, vormen zij voor elkaar

geen concurrentie. Behalve tuinders zijn er nog diverse

agrariërs die tuinbouwproducten kweken op de zoge-

naamde koude grond. Met name treffen we veel asper-

ges en prei aan in ons gebied. De laatste jaren vindt

echter een kentering plaats, omdat de arbeid van het

oogsten te duur begint te worden. 

Met de groei van de bedrijven groeide evenredig de

wetgeving op het gebied van milieu, hinderwet en

energie-voorzieningen. Ook de plaats voor tuinders-

kassen is in de Ruimtelijke Ordening steeds vaker een

omstreden punt.

In diverse kassen werden plastic-folie en/of energie-

schermen aangebracht. Enkele bedrijven hebben assimi-

latieverlichting, wat door sommige burgers als

hinderlijk wordt ervaren. Ook treffen we in tegenstel-

ling tot vroeger grote waterbassins aan bij de kassen.

Belangrijk is hierbij dat men kan voorzien in eigen

behoefte en milieusparend werkt. Sommige tuinders

hebben dakberegening. Tevens zorgt een druppelsys-

teem voor de noodzakelijke watergift. Verwarmingsbui-

zen worden tegenwoordig vooral bij bloementeelt onder

de plantenbedden aangelegd. Ook de computertechniek

kan men uit de tuinbouw niet meer wegdenken. Tem-

peratuurmetingen op tientallen plaatsen in een kas

geven een betere analyse en een constantere tempera-

tuur. Ook de besturing van het CO2-gehalte is makke-

lijk beheersbaar. Gasgenerators (TE installatie) zorgen

ervoor dat tuinders voor eigen energie kunnen zorgen.

De overtollige electriciteit wordt geleverd aan de Mega.

Het markgericht-produceren zal er zorg voor dragen,

dat de tuinbouw een sterke positie blijft houden. In

het in 1997 gepresenteerde ”Strategisch Document

Glastuinbouw Zuid-Oost Nederland” wordt Egchel ook

aangegeven als een tuinbouw-centrumgebied. Deze

sector is dan ook van wezenlijk belang voor de

arbeidsmarkt in Egchel en omgeving. Behalve vaste

arbeidsplaatsen levert de tuinbouw in Egchel werk aan

enkele honderden studenten en scholieren.43

10.10.2 Huidige
tuinbouwbedrijven met kassen

In 1974 nam Jan Beijnsberger het huis en de grond over

van zijn ouders. In 1985 bouwde hij een kas van 7000

m2 waar hij komkommers kweekte. De komkommerteelt

behoort in de catogorie ’zwaar verwarmde stookteelten’.

In 1988 werd het huis en grond aangekocht van buur-

man Piet Maessen. Vervolgens vond in 1989 een uitbrei-

ding plaats van 7000 m2 en in 1991 een van 9000 m2. In

1996 werd in Maasbree nog een bedrijf overgenomen

van 12000 m2. De eerste jaren waren opbrengsten van

115 en 125 stuks per m2 goed, nu is dat gestegen naar

145 tot 150 per m2. Gestart werd met twee teelten en

anno 1998 is dat uitgebreid naar drie teelten. In 1996

werden voor ’t eerst zelf de planten opgekweekt.

Aan de Jacobusstraat ligt een klein hobbybedrijfje van

Piet Delissen en Mia Manders. Zij bouwden in 1984 een

kas van 1400 m2. Hierin worden thans voornamelijk

nerine gekweekt.

Op 13 oktober 1959 startten Wim Dorssers en Wies

Smets op de Gruise Epper 6 met een tuinderskas. In de

jaren 1960, 1974 en 1978 vonden uitbreidingen plaats.

Als hoofdteelt kweekte men augurken en later asper-

ges. Thans is Wim nog 20 uur in de week op het bedrijf

werkzaam. 
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In het voorjaar van 1966 werd door Sjraar Gommans en

Jet Gommans-Engels aan de Molenheg 13 (voorheen

Egchelseweg 19b) een tuinderskas gebouwd met een

oppervlakte van 3000 m2. Tevens werd in het najaar

gestart met het bouwen van een huis en loods. De eer-

ste producten waren sla, komkommers en tomaten. In

1972 vond een uitbreiding plaats naar 5000 m2. In de

volle grond werden de producten knolselderij, prei en

sla verbouwd tot 1986. In 1987 werd een maatschap

aangegaan met zoon Henk. In dat zelfde jaar vond ook

de omschakeling plaats van groenten naar bloemen.

Vanaf die tijd werden chrysanten, violieren en matri-

caria ’s in de kas en buiten werden anjers, delphinium,

statice en carthamus gekweekt. 

In 1988 en 1990 werd de kas uitgebreid met respec-

tievelijk 7500 m2 en 5000 m2 glas bestemd voor de

kweek van chrysanten het hele jaar door. In 1994 werd

de oude kas (van 1966 en 1972) afgebroken en 7500

m2 nieuw gebouwd, tevens kwam zoon René in de

maatschap. Thans worden op een oppervlakte van 2

hectare alleen chrysanten gekweekt met een produc-

tie van 4 miljoen takken per jaar. Met een tempera-

tuur variërend tussen de 18 en 28 graden kan het hele

jaar door geproduceerd worden. In het voorjaar en de

zomer wordt in de kas een scherm dicht gemaakt als

de bloemen 11 uur licht hebben gehad. Omdat iedere

week geproduceerd wordt houdt dat in, dat er ook

iedere week geplant dient te worden. Hiervoor is de

kas in 10 à 15 plantvakken verdeeld. Iedere week

wordt een vak beplant met bewortelde toegeleverde

stekken. Deze worden de eerste 2 en 4 weken van

groei minder lichturen gegeven. De plant krijgt dan

een nachtlengte van 13 uren. Hierdoor krijgt de plant

zijn omslag, zodat deze de knop (bloem ontwikkelen)

gaat aanleggen. Na 7 à 8 weken heeft men oogstbare

bloemen. Deze cyclus herhaalt zich continu. In de

zomer is de duur van de bewortelde stekplanten tot

oogstbare bloemen ongeveer 9 weken en in de winter

ongeveer 15 weken. Op het bedrijf zijn 5 vaste mede-

werkers werkzaam. 

In 1988 vestigden zich Har Hilkens en Nel Bouten aan

de Molenheg en bouwden een woonhuis annex loods.

In 1991 werd een foliekas van 2000 meter gebouwd en

in 1993 werd een kas van 4500 m2 bijgebouwd. In bei-

de worden het hele jaar door aardbeien geteeld. Bij

het bedrijf horen nog 6 hectare grond voor eigen

plantopkweek, asperges en chinese kool.
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Ook aan de hoek Muldersweg/Jacobusstraat lag een

tuinderskas, gesticht in juni 1958 door Martinus Sijben

en Jeannette Aerdts. Sijben verbouwde voornamelijk

sla, tomaten, komkommers en augurken. Vervolgens

ging de kas in oktober 1965 over naar Jan die de kas op

zijn beurt in oktober 1970 weer verkocht aan zijn broer

Ben Sijben. Deze liet de kas in november 1971 over-

plaatsen naar de Gielenhofweg 11. Op dit adres hadden

Ben Sijben en Mia Brummans reeds in 1961 hun eerste

tuinderskas gebouwd. Het woonhuis werd gebouwd in

1965. Zij verbouwden in hun kas voornamelijk sla,

augurken, tomaten en komkommers. Nadat de tweede

kas gebouwd was, startte men ook met een winkel.

Daarvoor had reeds huisverkoop plaats gevonden. In

1994 werd het bedrijf overgenomen door maatschap

Peeters en van Haandel. Het bedrijf wordt gevoerd door

Eric van Haandel en Conny Peeters. Zij legden in 1997

een trayveld aan. Thans worden er aardbeien, hangend

in goten op sta-hoogte, gekweekt. In hun winkel ’t

Zomerkoninkje vindt verkoop plaats van aardbeien,

groenten, fruit en aardappelen. De toelevering van de

groenten voor de winkel geschiedt gedeeltelijk vanuit

het tuindersbedrijf van Jan Peeters op de Boerderijweg.

Het bedrijf van Piet Tielen en Marietje Bakker werd

gesticht in 1962. Op de Hub 7 hadden ze 20 are kas

gebouwd waarin ze komkommers en sla verbouwden.

Buiten werden aardbeien geteeld. Door de ruilverkave-

ling kon in 1966 het bedrijf verplaatst en uitgebreid

worden naar de huidige locatie Bakkersweg 16. In

1967 werd ook een huis gebouwd bij de kas. Eind jaren

zestig werd gestart met het zelf opkweken van plan-

ten. De resultaten waren zo goed, dat andere tuinders

uit Egchel en omgeving planten afnamen bij Tielen.

Het betrof hoofdzakelijk komkommer, augurk en

tomaat. Het bedrijf kocht een pottenpers en ging ook

op andere bedrijven grondpotten maken. Een andere

ontwikkeling waarin het bedrijf zich specialiseerde,

was het enten van planten. Tevens werd de basis

gelegd om zaden te vermeerderen voor Nunhem’s

zaden in de zomer en herfst. In 1977 werden de eer-

ste houten kassen vervangen door nieuwe stalen kas-

sen met aluminium dek met een poothoogte van 3.00

meter. Na een uitbreiding van 3360 m2 meter was de

totale glasoppervlakte eind 1979 tot 10.800 m2. Voor

verdere uitbreiding werd grond gekocht van Sjaak

Gommans (Hub 6) waarop in 1981 uitgebreid werd met

3840 m2 speciaal voor de opkweek van slaplanten. Ook

werd een regenwaterbassin aangelegd. 

Eind 1983 volgden de eerste komkommerplanten in

steenwolpotten. Voor de opkweek van deze planten was

assimilatiebelichting nodig die in 1983 voor 100 m2

werd gemonteerd. In 1984 kwam zoon Hans op het

bedrijf. Met een uitbreiding van 3840 m2 groeide het

totaal glasoppervlak naar 18.480 m2. In 1988 werd 2,5

hectare grond uit de voormalige boerderij Klaassenhof

van Roedje Ghielen gekocht. Op dit perceel vonden in

1989 en in 1990 uitbreidingen plaats van twee keer

5280 m2. In het zelfde jaar werd een flinke stap gezet

naar automatisering. Door het aanleggen van beton-

vloeren kon er geïnvesteerd worden in mechanisering.

In 1992 volgde een uitbreiding van 5560 m2 glas en van

de betonvloeren. Steeds meer ging het bedrijf zich spe-

cialiseren in de opkweek van komkommer- en paprika
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planten voor substraatteelten. In 1993 werd een nieu-

we tak opgepakt met het produceren van pot- en perk-

planten (geraniums). In 1994 overleed de stichter Piet

Tielen, wat een groot verlies betekende voor het

bedrijf. In 1996 werd het bedrijf wederom uitgebreid

met 5560 m2. Het bedrijf heeft nu 40.000 m2 glasop-

standen. Het geeft werk aan 12 mensen in vaste dienst.

Samen met extra krachten in drukke periodes houden

zij zich bezig met de opkweek van groenteplanten, de

zaadvermeerdering en de teelt van geraniums.

In 1989 werd aan de Karissendijk een kas van 25 are

gebouwd door de rozentelers Will en Roy Joosten. In

1994 werd de kas gekocht door Wim Schrama uit

Meijel, die er het jaar rond chrysanten en potchrysan-

ten kweekte. Vanaf 2 december 1997 is Mia Tielen-

Hoebergen eigenaresse en zij kweekt eucalyptus (hele

jaar rond) en in de zomer buiten-potchrysanten.

In augustus 1984 werd door Pieter Rambags gestart met

5000 m2 snijrozen aan de Egchelseweg. De kas was van

het type 6,40 traliebouw poothoogte 3 meter. Tevens

werd een schuur van 205 m2 gebouwd. In de kas werd

een anticondensfolie en een dakberegening aangelegd

en in de schuur werd een koelcel en ketelhuis gebouwd.

Tevens werd een waterbassin aangelegd met een inhoud

van 3000 m3. In 1987 diende zich een volgende uitbrei-

ding aan van wederom 5000 m2 en van 307 m2 schuur.

Het ketelhuis werd vergroot en de capaciteit van de

ketel verdubbeld. Verder werd een koelcel gebouwd en

een kantine, wc’s en een douche. In 1988 werd het

bedrijf uitgebreid met 2,20 hectare grond en werd er

een bedrijfscomputer gekocht. Ook werd in 1989 het

energie-gedeelte van de schuur met 205 m2 uitgebreid.

Hier werd een trafo-cel en verdeelstation in gebouwd.

Tevens werd besloten 10.000 m2 te gaan belichten. Per

1 juli 1990 werd de maatschap tussen de gebroeders

Pieter en Lowie Rambags een feit. Ook werd met mede-

werking van het nutsbedrijf een TE-installatie opge-

start. Deze TE-installatie staat parallel aan het net en

beschikt samen met de warmte geproduceerd vanwege

CO2-dosering over meer dan 200 m3 warmteopslag. 

Wederom vond in 1991 een uitbreiding plaats van de

kas met 5500 m2 en de schuur met 315 m2. In de cor-

ridor werd een injecterende beregeningsunit geïnstal-

leerd. Voor kas 3 werd gekozen voor een poothoogte

van 4,5 meter i.v.m. de belichting en een constanter

klimaat. Ook in deze kas werd een drie-bedden-sys-

teem per 6,40 meter aangelegd. In de zomer van 1991

kwam ook in deze kas verlichting van 4100 lux door

middel van diepstralers. In 1993 werd gestart met een

pad-registratie systeem, wat zowel arbeid, productie,

kwaal als plek registreert. De aanschaf van een auto-

matische sorteerder in 1993 verlichtte de organisatie

en maakte het mogelijk om te sorteren op lengte en

dikte. In 1995 vond het wit-verven van de kassen

plaats. In december 1995 werd het bedrijf getroffen

door een brand. Hierna moesten ingrijpende vernieu-

wingen plaats vinden in kas 2. Anno 1998 werken er

9 vaste arbeidskrachten en 5 parttimers. Zij worden

ondersteund door een 100-tal scholieren-studenten in

de weekenden en de vakanties. In 1997 werd verder

gewerkt aan de veranderde teeltmethode van ingebo-

gen blad en werd de eerste aanzet gegeven voor een

integrale opzet van een kwaliteits-zorgsysteem.

Aan de Molenheg werd een bedrijf gesticht door Jac

Wijnen en Mia Tillemans in 1978. Gestart werd met een

tweedehands tuinderskas van 6.000 m2. In de eerste

jaren werden hierin voornamelijk bonen, augurken en

sla geteeld. In 1980 werd nog 1.500 m2 bijgebouwd. In

1982 werd een tuindersbedrijf aan de Molenheg 19

gekocht en zodoende werd het bedrijf met 5.000 m2

glas uitgebreid. De teelt werd uitgebreid met koolrabi.

In 1985 werd 8.000 m2 kas bijgebouwd en een gedeelte

van de tweedehands kas afgebroken. Buiten werd voor-

namelijk asperges en chinese kool gekweekt. In 1990

werden voor het eerst paprika’s geteeld. 

In 1990 werd weer uitgebreid met 10.000 m2, tevens

werden energie-besparend doek en een recirculastiesys-

steem aangelegd. Met dit systeem kan men het drup-

pelwater voor de planten hergebruiken. 

In 1993 werd nogmaals 11.700 m2 glas bijgebouwd en in

1997 20.700 m2. Hiermee is de totale oppervlakte

55.000 m2. 

In 1996 werd een mammoetbassin aangelegd aan de

zandweg tussen de Gielenhofweg-Molenheg met een

inhoud van 17.000 kuub water. Het opgevangen regen-

water wordt gebruikt voor het besproeien van het

gewas. Op dit moment is de groene paprika het enige

product dat geteeld wordt. Omdat de teelt niet gecom-

bineerd kan worden met de teelt van asperges werd

gekozen om in 1997 geen asperges meer te telen. Na

hun opleiding zijn de zonen Twan en Pieter in het

bedrijf gestapt en hebben het in 1997 helemaal overge-

nomen van hun ouders. Thans zijn 6 vaste krachten in

dienst en 13 par-timers en diverse Egchelse en Heldense

scholieren en studenten.

Gegevens zijn opgenomen, in zoverre beschikbaar

gesteld door de tuinders.43
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10.10.3 Ondersteuning

Om de ondernemer terzijde te kunnen staan werd van-

uit de L.L.T.B. een Tuinbouwvakbond opgericht. Als

gevolg van de toenemende specialisatie werd ook bin-

nen de L.L.T.B. een vaktechnische organisatie opge-

richt die opkomt voor de belangen van de tuinders.

Tuinders houden er niet van vergeleken te worden met

andere sectoren in de agrarische wereld. De meeste

Egchelse tuinders zijn aangesloten bij de afdeling Hel-

den/Meijel. Egchelnaar Piet Tielen was voorzitter van

de Tuinbouwvakbond Limburg, waarin acht afdelingen

vertegenwoordigd waren. 

Problemen als herverwerking van steenwol, gelegen-

heidsarbeidsregeling en de financiering van de proeftui-

nen en proefstations kwamen aan de orde in de

tuinbouwvakbond. Om de tuinders optimaal voordeel te

laten hebben werden studieclubs ingericht. Tevens werd

een stichting Tuinbouwvoorlichting opgericht. In de

jaren zeventig heerste onder de oliestokende tuinders

grote onrust. Per 1 juli mocht geen subsidie meer op olie

worden verstrekt. Nederland had tot die dag met per-

missie van de EEG een derde van het verschil tussen de

courante olieprijs en de prijs die in september 1973 voor

olie was betaald. De concurrentiepositie ten opzichte

van gasstokende tuinders werd steeds moeilijker. Piet

Tielen werd gevraagd om het voortouw te nemen. Hij was

ondervoorzitter van de Tuinbouwvakbond van de L.L.T.B.

en wethouder van jeugd en sport zaken, jongerenwerk

en sociale infrastructuur in de gemeente Helden. Hij wist

wat de tuinder dreef, want ook hij had toen een oliege-

stookt bedrijf met een oppervlakte van 8.600 vierkante

meter. Het verschil in kosten van olie en gas beliep tus-

sen de ƒ 2,50 en ƒ 5,- per vierkante meter. Aan deze

ongelijke concurrentiepositie moest een eind komen.

Samen met 5 andere tuinders uit de regio vormde Tielen

een harde kern ondersteund door ir Tacken, secretaris

van de Tuinbouwvakbond van de L.L.T.B. Op 14 juni 1976

werd namens 65 oliestokende tuinders in Midden- en

Noord-Limburg een brief geschreven aan het dagelijks

bestuur van het Landbouwschap. We laten een zin vol-

gen uit de brief: ”Voor 1 juli 1976 wensen wij te weten

welk een beleid voor het komend jaar het Landbouwschap

met betrekking tot de energie gaat voeren”. Met de ver-

klaring van het Landbouwschap begrip te hebben voor

de situatie was de zaak niet afgedaan. De oliestokende

tuinders dreigden inmiddels met acties. Het Landbouw-

schap verklaarde: ”Voor de concurrentiepositie binnen de

nationale tuinbouw is een gezamenlijk beleid voor alle

energiedragers van belang. Het is dientengevolge een

nationaal tuinbouwbelang- mede voor de overheid- om

passende maatregelen te nemen voor die groep energie-

verbruikers in de glastuinbouw die op technische gronden

niet kon omschakelen op aardgas.” De oliestokers waren

tevreden, maar Minister Lubbers van Economische zaken

en Van der Stee van Landbouw en Visserij besloten om

meerjarige prijsafspraken aan rentabiliteitsontwikkeling

te koppelen. De reactie van de tuinders volgde tijdens

de algemene vergadering te Roermond gehouden op

2 december 1976. Met het gevoerde energiebeleid zou-

den meer dan 700 bedrijven in Limburg naar de knoppen

gaan. ”De maat was hardstikke vol”. Adhesie volgde uit

het hele land. Minister Van der Stee kwam in verlegen-

heid. In maart 1977 werd in Nederweert een CDA verkie-

zingsbijeenkomst gehouden. Een van de sprekers was

Minister van der Stee. De oliestokers trokken behoorlijk

van leer en stelden de Minister een ultimatum: vóór 16

mei 1977 diende er een regeling getroffen te zijn met

terugwerkende kracht. De media zorgden voor een goe-

de publiciteit in het voordeel van de oliestokende tuin-

ders. Het resultaat was dat in 1978/1979 circa 120

glastuinbouwbedrijven in Limburg op het aardgasnet

werden aangesloten.44
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Bronnen/Noten
1 Lijst uit 1747. Meester Peeters (35)
2 O.A.H. inv.nr 307
3 O.A.H. inv.nr 359
4 R.A.L. Uit de Landmaten-tolk voor de Provincie Limburg
5 O.A.H. inv.nr 514 en inv.nr 520
6 Gegevens uit 30 enquêteformulieren, ingevuld door leden van

K.B.O.-Egchel, ouderen van de Hub en oud-inwoners van Egchel
7 O.A.H. inv.nr 361
8 M.J.M. Kerstens, Van Sjroöp tot suiker, De geschiedenis van de sui-

kerbietenteelt in Limburg
9 Gemeente Archief Venlo, Rekening
10 O.A.H. inv.nr 999
11 O.A.H. ”Heerendiensten” no. 1761, 1762, 1765
12 O.A.H. inv.nr 307
13 O.A.H. inv.nr 488
14 O.A.H. inv.nr 1616, Veetelling 1930
15 Archief Gemeente Helden, Statisch Archief inv.nr 1.823.13, Beschei-

den betreffende de ruilverkaveling ”Het Eggelsche en Keuperveld”
16 Gegevens van Giel Beumers, Jos Beumers en Handrie Joosten 
17 Gegevens van Giel Beumers, Jos Beumers, Nöl Gommans, Handrie

Joosten en Frits Sillekens
18 Dagblad van Noord-Limburg, 14-02-1981
19 Gegevens uit vragenformulieren, ingevuld door Henk Beumers, Mts.

Delissen, Gebr. Jacobs, Mart Rutten, Mts. Theelen, Wil Thiesen, Mart Vos-
sen, Mts. van Wijk en uit gesprekken met de veehouders Mart Vossen,
Wil Thiesen, Ruud Delissen, Nöl Gommans, Jo Hilkens en Mart Rutten

20 Gegevens over Ruilverkaveling ”Egchel” uit Dagblad voor Noord-Lim-
burg (01-05-1965 en 08-05-1965) en Midden Limburg (08-05-1965,
14-05-1965, 01-10-1965, 27-08-1965 en 17-11-1967)

21 Gegevens via vragenformulieren, ingevuld door Peter Bongers, Mark
Hubers, Peter Rooijakkers en via gesprekken met Sjraar Peeters, Frits
Sillekens, Handrie Joosten en Har Verstappen

22 O.A.H. inv.nr 307
23 Land en Vee, 01-02-1907, Landbouwhuis Roermond
24 Midden Limburg, 28-02-1920
25 O.A.H. inv.nr 1660
26 O.A.H. inv.nr 556
27 Gemeente Archief Venlo, Venloosch Weekblad, 03-03-1888
28 Gemeente Archief Roermond, Maas en Roerbode, 01-08-1893
29 Gemeente Archief Venlo, Venloosch Weekblad, 05-08-1893
30 O.A.H., Bevolkingsregister 1890-1910
31 Gemeente Archief Venlo, De Nieuwe Koerier, 19-02-1898
32 Gemeente Archief Roermond, De Nieuwe Koerier, 13-02-1906
33 Land en Vee, 01-02-1907 (Piet Delissen, Landbouwhuis Roermond)
34 O.A.H. inv.nr 1017, Bevolkingsregister 1910-1920
35 Gegevens van Handrie Joosten, Coen Ottenheijm, Frits Sillekens,

Sjeng Smeets en Jacques Thiesen
36 Gegevens via vragenformulieren, ingevuld door Handrie Joosten, Lei

Naus, Piet Rooijakkers en Frits Sillekens en via een gesprek met Jos
Beumers

37 O.A.H. inv.nr 307
38 O.A.H. inv.nr 999
39 R.A.L. Mastricht, Archief Helden Schepenbank inv.nr 40
40 O.A.H. inv.nr 602
41 Gegevens van Wiel Gielen, Wullem Janssen, Jan en Peter Jacobs
42 O.A.H. inv.nr 1616, Jaarverslag van de Landbouw
43 Gegevens van Jan Beijnsberger, Mia Tielen-Hoebergen, Hans Tielen,

Pieter Rambags, Piet Delissen, Wim Dorssers, Jac Wijnen, Ben Sijben,
Eric en Conny van Haandel, Henk Gommans, Hay Hilkens, Herm Van-
maris en Giel Beumers

44 Werd dankbaar gebruik gemaakt van Jan van Lieshout, En de boer,
hij gardeniert voort..., (1900), uitg. Coöperatieve Veiling Zuid-Oost-
Nederland B.A. Grubbenvorst

Afbeeldingen:
10.1 Foto genomen door Jacques Vestjens.
10.2 Familie Delissen.
10.3 Familie Sijben.
10.4 Jeu Joosten.
10.5 Truus Theelen - van Lier.
10.6 Mariet Blommers-Geelen.
10.7 Des Lang Geleeje Archief.
10.8 Dagblad De Limburger Ge Hirdés.
10.9 Jan Peeters, Roggelseweg.
10.10 Sjeng Peeters, Panningen.
10.11 Dagblad De Limburger.
10.12 Har Verstappen, Melkweg.
10.13 Jeanne Kersten.v.d.Asdonk.
10.14 Piet Dorssers, foto door Maan Reijnen.
10.15 Antoon Franken.
10.16 Famlie Naus.
10.17 Mariet Blommers-Geelen.
10.18 Sjeng Smeets, Helden.
10.19 An Verstappen, foto Theo Jacobs.
10.20 Familie Jacobs.
10.21 Wim Rambags.
10.22 Chris Leijsen.
10.23 Chris Leijsen.
10.24 Flying Camara Eindhoven.
10.25 Marietje Tielen-Bakker.
10.26 Jack Wijnen.
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