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Nederweert. 

Zondag 25 Aug. maakten leerlingen en oud leerlingen van den Landbouw wintercursus te 
Nederweert een uitstapje naar de ontginning van N.V. Heerlijkheid Sterksel onder de gemeente 
Soerendonk. 
Omstreeks een uur werd de tocht aanvaard over den bekenden Booldersdijk.
Ofschoon bij het fietsen over de smalle heidepaadjes buitelingen niet tot de uitzonderingen 
behoorden en hier en daar wel eens een straatje om werd gereden, kwamen we toch behouden ter 
bestemder plaatse aan.
Reeds dadelijk trok onze aandacht, hoe door het graven van reusachtige sloten gezorgd was voor 
een degelijke afwatering. Vlak bij onzen entree op een terrein bewonderden we al spoedig een 
flink veld met stok- en stamboonen; tevens struikvorm fruitaanleg.
Een en ander mocht zich laten zien. Later vernamen wij dat het een onderneming was van den 
Z.E. Heer Pastoor.

Een eindje verder ontwaarden we een paar ruime in aanbouw zijnde schuren, die als bergplaats 
moesten dienen voor kunstmest, landbouwwerktuigen en oogstproducten.
Wat zagen velen met begeerige blikken naar de reusachtige hoopen kalizout en kainiet, die 
blootgesteld aan weer en wind, in de afgebrande schuren lagen opgestapeld. 

Onze begeleider vertelde ons n.l. dat eenige tijd geleden deze gebouwen door het hemelvuur 
waren getroffen en in asch gelegd. 
De kostbare chili en ammoniak waren grootendeels door het vuur verteerd. 
Spoedig viel ons oog op een groot gevaarte, geheimzinnig verborgen onder een stevigen 
dekmantel. Het was de electrisch gedreven dorsch- en reinigingsmachine, de beruchte 
“stoomdorscher” van de Rijksgraaninzameling. 

Na ons verfrischt te hebben aan een heerlijk Sterkselsch glas bier, rukten we met den fiets aan de 
hand de onafzienbare heide- en grasvelden in. Eerst bezichtigden we nog een aantal 
landbouwmachines o.a. twee systemen schoffelmachines (Voss en Westfalia), S-egge, 
grasmaaimachine (Cormick en Doernig), aardappelpootmachine, z

elfbinder; alles zeer leerzaam, vooral dank de practische uitleggingen van opzichter Klumpkens. 
Tusschen de gebouwen en oogstmijten en ook elders werden we aanhoudend herinnerd aan de 
waarschuwing “Voorzichtig met vuur”, zowel door de zorg van onzen begeleider als door de 
plakkaten van de Ned. Heidemaatschappij. 

Van de 1700 H.A. bosch- en heidegrond was volgens onzen zegsman in 3 jaren tijd reeds 500 H.A. 
in exploitatie genomen. We zagen o.a. een weiland ter grootte van 96 H.A., waarin het melkvee 
zijn kostje moest zoeken, een aarappelveld van 65 H.A., waarop aardappelen op afstanden 60 x 
30 in onafzienbare rijen stonden te rijpen. 

Ook de nieuw gebouwde stallen, thans als schuren in gebruik, wekten aller bewondering door de 
soliede, weinig kostbare en practische inrichtingen. 
Het electrisch licht, dat we overal zagen heengeleid, ontlokte minigeen de zucht “had je me maar !” 
want zonder carbid, zonder petroleum, zonder “smout”, zonder kaarsen zelfs, dat moet een 
treurigen winter geven. 
Dan nog maar liever duur electrisch licht, zoo dachten velen onzer met het uitzicht op de lichtlooze 
winteravonden. 

Op de uitgestrekte velden stond hier en daar de haver nog in onafzienbare gelederen gerijd, terwijl 
de seradella en klaver tusschen de stoppels reeds frisch-groen voor den dag kwamen. Zegehaver 
en Zwarte president, zei onze gids; de laatste voldoet hier het beste. 

De pas gebouwde schuren zaten volgetast met de goudgele graanproducten en wachten met 
ongeduld op het werk van de dorschmachine. Het geheele terrein door slingeren zich de smalle 



rails van het trammetje, dat als onmisbaar vervoermiddel een voorname rol speelt in de exploitatie 
van deze reuzen-ondernemeing, want het wegennet is natuurlijk eerst in wording en het zal nog 
wel eenige jaren duren, eer we kunnen spreken van een uitstekend stelsel van wegen. 

Bij de ruim 60 vaarzen en 18 hokkelingen hebben we niet lang stil gestaan, omdat volgens de 
meest deskundige veekenners onder ons, de kwaliteit niet evenredig was aan de kwntiteit en toch 
hadden ze het goed gedaan van den zomer in de weide, zei onze wegwijzer. 

Langs de velden met groente en akkers met veevoedergewassen, langs heerlijke dreven van 
berken- en eikenhout, druk van kleurige wandelaars en fietsers, kwamen we eindelijk aan het z.g. 
“Grand Hotel”, het centrum van de onderneming, “the great attraction” voor de meergegoeden, dat 
op ons; niet tegenstaande zijn aantrekkelijke omgeving ; niet zoo’n indruk maakte als de malsche 
beemden met hunne 48 stevige werkpaarden en 32 dito ossen; voor een volbloed veefokker een 
lust der oogen! 
Wat hadden we uit dezen wirwar van dieren gauw de stamboek-bonken uitgezocht en hoe bleek 
tenslotte er niet een bij, of het had zijne gebreken in onze oogen! Maar zoek me nu ook eens een 
ideaalpaard!

Zoo keerden we voorbij de electrische centrale en de fabriek tot droge destillatie van 
houtproducten naar ons uitgangspunt terug, echter niet zonder eerst nog een bezoek gebracht te 
hebben aan de moderne schoothondjes onzer stadsmenschen, de ruim 60 malsche biggen bij een 
zestal even gezonde moederdieren. 

Boterhammen en een glas bier smaakten heerlijk na dezen 4 uur langen tocht; een hartelijk 
afscheid en een welgemeende dankbetuiging aan enen niet genoeg te waardeeren geleider was 
het slot van onzen rondgang. 

Nog een korte rustpauze in het “Hof van Holland” waar verzamelen geblazen werd en klokke 9 
stonden we te Nederweert voor de poort. Zondag gaat het bij goed weer naar de Maasstreek. 
Tenslotte een woord van dank aan onzen leeraar, den heer Mertens voor de degelijke leiding. 

J.B. 

Tenslotte: In de oude kranten van Weert is veel over Sterksel te vinden; meer dan in Eindhoven.  
Destijds was Sterksel meer gericht op Weert; het viel gerechtelijk onder het Kanton Weert en het  
Arondissement Roermond We zien hier twee verslagen van een bezoek aan de ontginning van 
maatschappij “De Heerlijkheid Sterksel” ten tijde dat deze onderneming op haar hoogtepunt was.  
Het eerste verslag is van een doorgewinterd correspondent en is een promotie document. Het  
tweede verslag laat toch enige kritiek zien. 


