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WOO RD VOO RAF 

Op verzoek van de Cultuurtechnische Dienst is een onderzoek 
ingesteld in het gebied de Vossebelt, in de gemeente Dalen (Dr.). 
Dit gebied grenst in het oosten aan de in voorbereiding zijnde 
ruilverkaveling Dalen, waarover door het L.E.I. in 1961 een sociaal 
economische schets is uitgebracht (L.E.I.-nota No. 154) en aan de 
zuidzijde aan de ruilverkaveling Steenwijksmoer, die reeds in uit 
voering is (zie L.E.I.-nota No. 128, uitgebracht in 1959). De vraag 
deed zich voor op welke wijze de bijzondere problemen van de huis 
vesting en het grondgebruik zouden moeten worden opgelost. Daarbij 
is gedacht aan de een of andere vorm van ruilverkaveling. 

\ Door middel van een enquête onder de bewoners van de Vossebel t 
is getracht een indruk te krijgen van hun houding tegenover de ge 
noemde vraagstukken. 

Bij de uitvoering van het onderzoek verleenden het Gemeente 
bestuur van Dalen en de Provinciale Directie van de Cultuurtechnische 
Dienst in Drenthe zeer gewaardeerde medewerking. 

Het rapport is samengesteld door drs. L. Tjoonk en ir. J.M. 
Veldhuis van de afdeling Streekonderzoek. 

's-Gravenhage, september 1962. 

/>, ' 
DE DI RECTUJR, \.) 

\ , ---~ 
/~-_/ 

---~---y--- 
(Prof. dr. A. Kraal) 

I 
j 
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INLEImNG 

TIe Vossebelt is een oud verveningsgebied in de gemeente ])alenll het 
ligt ten noorden van de in uitvoering zijnde ruilverkaveling Steenwijks 
moer en ten westen van de in voorbereiding zijnde ruilverkaveling ])alen 
(zie de kaart). In tegenstelling tot de beide ruilverkavelingsgebieden 
bestaat de bevolking van de Vossebelt voor het merendeel uit werknemers~ 
die hun hoofdberoep elders buiten de landbouw uitoefenen doch daarnaast 
nog enige cultuurgrond in gebruik hebben, In beide ruilverkavelings 
gebieden zullen belangrijke structuurverbeterende werken worden uitge 
voerd en dit heeft ertoe geleid dat men zich heeft afgevraagd of 
en zo ja~ op welke wijze~ de problemen van de Vossebelt met zijn 
verspreide bewoning en slechte woningtoestanden nader tot een oplossing 
kunnen worden gebracht. 

Een onderzoek, gericht op de beantwoording van de vraag hoe de 
bewoners van de Vossebelt de situatie ten aanzien van wonen en grond 
gebruik beoordelen en in hoeverre zij veranderingen voorstaan, werd 
daarom wenselijk geacht. Ter oplossing van de vraagstukken in dit 
gebied wordt gedacht aan ruilverkaveling. Ook de houding van de be 
volking tegenover deze wijze,van aanpak is in het onderzoek betrokken. 

Aan het onderzoek ligt een enquête ten grondslag, die in februari 
1962 is gehouden (Zie bijlage 11). Daz e enquête draagt, gelet op de 
aard van het onderzoek, gedeeltelijk het karakter van een vrij inter 
view. Het gedeelte van de enquête dat betrekking heeft op de bouw 
technische kwaliteit van de woningen, is uitgevoerd door de dienst 
Gemeentewerken van de gemeente Dalen. TIe Cultuurtechnische ])ienst 
verrichtte een opneming van de gebruiks- en eigendomsrechten van de 
gronden in het gebied van onderzoek. 
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HOOFDSTUK I 

DE BEVOLKING VA1\r DE GEMEENTE DALEN 

Alvorens de problematiek van de Vossebelt te beschrijven, zal in 
di t hoofdstuk een ko r te schets Horden gegeven van de on twt.kk e.l Lng van de 
gemeente Dalen op sociaal en economisch gebied in het bijzonder ge 
durende de p8riode 1947,,·1960. Weliswaar beslaat de Vossebel t slechts 
een relatief klein gedeelte van het grondgebied van de gemeente, doch 
een bespreking van do ontwikkeling van de gehele gemeente schept de 
mogelijkheid een scherper beeld van de moeilijkheden in de Vossebelt 
te schetsen. In de bijlagen 2 t/m 9 zijn enkele gegevens uit de 
Volkstellingen 1947 en 1960 opgenomen. 

Op 1 januari 1961 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente 
Dalen 4662. Sedert 1947 is de bevolking nauwelijks toegenomen als ge 
volg van het vertrekoverschot (zie bijlage 1). Aangezien het vooral 
de jongeren zijn die wegtrekken, is de bevolking van de gemeente 
verouderd. 

Van de na 1946 gebouwde woningen is het merendeel in de Hoonkernen 
Dalen,Wo,chtum en Dalerpeel gebouwd. Er is een tendentie dat de bevolking 
zich in de kernen concentreert, in het bijzonder in de woonkern 
Dalerpeel is de bevolking relatief sterk toegenomen. 

Van de inwoners van de gemeente Dalen behoort 4/5 deel tot de 
1Tederlandse Hervormde Ke rk ; de Gereformeerden en Rooms-Katholieken 
zijn verhoudingsgewijs het sterkst vertegenwoordigd in de wijk 
Dalerpeel, in het bijzonder in de Vossebelt wonen veel rooms-katholieken. 

De mannelijke beroepsbevolking is in de jaren 1947-1960 met 11% 
gedaald. Het aandeel van de oudere leeftijdsklassen in de totale be 
roepsbevolking is groter dan in 1947 het geval was. 

De beroepenstructuur heeft een belangrijke ·wijziging ondergaan. 
De agrarische beroepsbevolking is mot 28% afgenomen~ het aantal werkenden 
in de nijverheid met 40% gestegen. Niettegenstaande deze ontwikkeling 
lirerkte in 1960 nog ruim de helft van de beroepsbevolking in de landbouw. 

In de industrie werkt thans bijna een derdedeel van de beroeps 
bevolking, in 1947 slechts 19%. 

In de jaren 1956-1960 is de vermindering van de agrarische beroepsbe- 
volking belangrijk snell er verlopen dan in de jaren 1947 -1956. In laat st 
genoemde periode is het aantal zelfstandigen (bedrijfshoofden) gestegen? 
hot aantal TGeewerkende gezinsleden en het aantal arbeiders belangrijk 
afgenomen. Na 1956 neemt het aantal zelfstandigen eveneens af, terwijl 
de daling van het aantal 1verkers uit de beide andere categorieën zich 
verder voortzette. 

De niet-agrarische werkgelegenhei d in de gemeente Dal en is onvol- 
doende om het toenemende aantal niet-agrariërs binnen de gemeente werk 
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te verschaffen. Het aantal buiten de gemeente werkende mannen is sinds 
1947 verdubbeld, zodat in 1960 een vierdedeel van de mannelijke 
beroepsbevolking buiten de gemeente werkte. Verreweg de belangrijkste 
werkgemeente is Coevorden. In de wijk TIalerpeel, waartoe o.a. de 
Vossebelt behoort, pendelt niet minder dan de helft van de mannelijke 
beroepsbevolking. 

De pendelaars worden overwegend aangetroffen onder de jongereng 
van alle jongens beneden 19 jaar die in het arbeidsproces zijn inge 
schakeld werkt 36% buiten Dalen9 van de mannen uit de leeftijdsklasse 
van 20-29 jaar 37,7%, Het is dan ook waarschijnlijk dat in de 
toekomst de beroepsbevolking zal blijven afnemen, Het totaalaantal 
inwoners zal waarschijnlijk ook afnemen, 
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HOOFDSTUK II 

DE :BEWONERS VAN DE VOSSEBELT 

Alle in de Vossebelt wonende gezinshoofden ZlJn geënquêteerd 
(67 personen). De beroepsstructuur van de groep geënquêteerden is 
minder homogeen dan in de plattelandsgebieden, waarmee wij gewoonlijk 
te maken hebben, doorgaans wordt aangetroffen9 onder hen bevinden 
zich zowel loontrekkenden als z e.l f s t a.nd i.g en , De meeste geënquêteerden 
hebben cultuurgrond in gebruik. Het aantal "echteil boeren is echter 
gering, het merendeel der grondgebruikers heeft of een hoofdberoep 
buiten de landbouw of een nevenberoep. 

De geënquêteerden zijn ingedeeld in 3 groepen, waarbij het 
huidige beroep en de beroepsgeschiedenis bepalend zijn geweest. Deze 
3 groepen zijng 

I loontrehl(enden, 40 gezinshoofden9 
II zelfstandigen, 20 gezinshoofden~ 

III gepensioneerden, 7 gezinshoofden. 
In bijlage 10 is een gedetailleerd overzicht van de uitge 

oefende beroepen, gegeven. 

?e ... herk:0lrl~~ .. :,:aYl .. ~.~ .. t?~~i.Yl~.~??~.~.eYl 
Van de 67 gezinshoofden zijn er 26 geboren in de Vossebelt. Het 

merendeel der geënquêteerden heeft dus eerst elders gewoond9 van 17 
hunner is de vorige woongemeente Coevorden en 7 zijn afkomstig uit 
andere delen van de gemeente Dalen. 

Tabel 1 

GEËNQUÊTEERDE GEZINSHOOFDEN NAAR HERKOMST 
----_. __ .- ---- ------- ----,. ------ ----- ------- - - --------.--------,-- -- ------------- -- -- .---- -------..------------ -----_._--------- 

Aantal 

If Coevorden 

26 
7 

17 
5 

12 

67 

Gevestigd in de Vossebelt sedert de geboorte 
Afkomstig uit gemeente Dalen 

" Hoogeveen 
overige gemeenten 

Totaalaantal geënquêteerden 

De leeftijdsopbouw 

28 gezinshoofden zlJn tussen de 50 en 65 jaar oud, 20 zlJn ouder 
dan 35 jaar doch jonger dan 50 jaar en 12 zijn jonger dan 35 jaar. 
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Tabel 2 

LEEFTIJ DSOPBOUW 
-- ---- -------------- -- -- ----- i-------- --------1- -----------I------1All~--ge-ën- ---- 

~~~~endenl~~~~~igen:~~;~~~rdenlqUê~ee~defd 
__ __ __ _ -' L g~~_~~~ __ ~_~ __ ~~ _ 
Jonger dan 35 jaar 5 6 1 12 
35-50 jaar 15 5 20 
50-65 jaar 20 6 2 28 
65 jaar en ouder 3 4 _J _ 
Geme leeftijd 49 jaar 47 jaar 66 jaar 50 jaar 

Uit tabel 2 blijkt dat de zelfstandigen gemiddeld iets jonger zijn 
dan de loontrekkenden. 

-'I Het onderwi j s van de gezinshoofden 

51 gezinshoofden hebben geen voortgezet onderwijs genoten? 14 
hebben een algemene landbouwcursus gevolgd? 1 heeft een lagere landbouw 
school bezocht? terwijl 1 in het bezit is van het middenstandsdiploma, 

De kerkelijke gezindte en het verenigingsleven 

Naar levensbeschouwing gegroepeerd behoren 37 geënquêteerden tot 
de Rooms-Katholieke Kerk, 15 tot de Nederlands Hervormde Kerk en 4 tot 
de Gereformeerden. 

Van de vereniging "Plaatseli jk Belang" ~ di e zich onder meer ten 
doel stelt de belangen van de bewoners van de Vossebelt bij de gemeen 
telijke overheid te bepleiten zijn 54 gezinshoofden lid. "Plaatselijk 
Belang" heeft destijds geijverd voor de verharding van een zandweg en 
de aanleg van elektriciteit en waterleiding in de Vossebelt. Uit de 
met de bewoners gevoerde gesprekken is gebleken dat de vereniging thans 
weinig activiteit meer ontplooit. 

De A.B.T.B. heeft 16 leden in de Vossebelt? die zijn aangesloten 
bij de afdeling Steenwijksmoer (gemeente Co evord en ) van deze bond. Voorts 
zijn 9 gezinshoofden lid van de K.A.B. en 6 van de A.N.A.B, 

De kinderen 

Een globale indeling van de gezinnen naar de fase in de gezins 
cyclus is weergegeven in tabel 3. Ruim een derdedeel van alle gezinnen 
in de Vossebelt heeft kinderen die alle reeds 15 jaar of ouder zijn. 
Het overgrote doel van de zoons en de schoonzoons van de geën~uêteerden 
werkt buiten de landbouw? te weten 5/6 deel van de zoons en 8/9 deel 
van de schoonzoons (tabel 4). 
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Tabel 3 

GLOBALE INDELING VAN DE GEZINNEN NAAR FASE IN DE GEZINSCYCLUS 

~~------- -- - --:~~~-- --~~-~~:~- --~~~----=--~~-~- ---~--=-~-~~-- ~ ~-- - ---:: --- - [--- --:- -- -- _:- -~-:~ ~--~--~~~ -~~~~~ ~~--=-------~=::~--~ 
Gezinnen zonder kinderen 10 
Gezinnen metg 

alle kinderen 
kinderen < en 
alle kinderen 

< 15 jaar 
'" 15 jaar 
'" 15 jaar 

19 
12 
24 
65 Alle gezinnen 1) 

----- - --_-- -_- -~- ... __ .. ---- ... _-.----- _. ------_"-- - ----_-- --------- ----------_-- ------- - ------ .- 
1) Van 2 gezinnen is het kindertal niet bekend. 

Tabel 4 
ZOONS'" 15 JAAR EN SCHOONZOONS, VERDEELD NAAR BEROEP - -1#~~dt~~;~~~:::IL~rÄ~;~t~:-s~~~~~:)i;::::a-) 

___ • __ _ _ _ _ ._. '-___ _ _ ) ... L _ 

Aantal zoons 2 
Aantal schoonzoons 5 

6 7 
2 

6 
5 

28 
34 

7 
2 

3 
1 

32 
16 

De afgevloeide zoons en de niet in de landbouw werkende schoonzoons 
zijn overwegend in ongeschoolde beroepen werkzaam. Vooralonder de zoons 
treffen wij relatief veel fabrieksarbeiders aan. 

Verder blijkt uit tabel 5 dat een groot aantal van de oudere 
kinderen, en di t goldt in bijzonder sterke mate voor de dochters, ui t· 
wonend is. Vrijwel alle kinderen die eon gezin hebben gesticht zijn uit de 
Vossebel t weggetrokkon. Niet-agrarische "Terkgelegenheid ontbreekt in de 
Vossebelt gehoel en ~s ook in de andere delen van de gemeente Dalen 
schaars. Degenen die zich elders in de gemeente Dalen hebben gevestigd 
treft men overwegend aan in Dalerpeel en Nieuwe Krim, doch zij werken 
veelal in Coevorden. Een niet onbelangrijk aantal kinderen heeft zich in 
deze laatste gemeente gevestigd, 3 kinderen zi jn geëmigreerd (tabel 6). 

Tabel 5 
., ~ 

AANTAL KINDEREN VAN DE GEENQUETEERDEN 

'" Î 5 jaar _I m '"' ~ - 

i~:~_~_e~~_ _ _~_~~t~~~~_~~ _I __ ~_:~_:~~~ _ 

< 15 jaar 

Aantal zoons 
Aantal dochters 

48 
43 

44 
13 

53 
67 

145 
123 

Tabel 6 
liWONPLAATS UITWONENDE KINDEREN 

------------1--------- --- ----- -------- 
iQ'om Cl OY'l + Cl n~ 1 OY\ r!"P"I Cl f}V1 + f"'\ OVC-n; g'" D Vossebelt 1(- ~".~~ •• u~ ~CV~~ .. ) ~v'''vv .. Vv J._J._ '-' 

Ie! excl. Vossebel t ' Coevorden gemeenten 
___________________________________ 1 ___:__ L _ 

Aantal zoons 
ÀG,ntal dochters 

19 
38 

7 
4 

12 
5 

15 
20 
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HOOFDSTUK III 

HET OORDEEL VAN DE BEVJONERS OVER DE VOSSEBELT ALS WOONGEBIED 

Met het doel het gesprek over do Vossebel t op gang te brengen 
en mede om enige indrukken op te doen over de opvattingen van de 
bewoners over hun woongebied9 is hun de vraag gesteld~ "Wat 'vindt U 
van de Vossebelt?1i9 Haarbij onzerzijds de geënq_uêteerden werd verzocht 
hun eindoordeel te laten bepalen door een aantal factoren9 zoals de 
omgeving9 de omgang met de buurtbewonersy de afstand tot de centra 
en de ontsluiting van het gebied, 

Alvorens de verkregen reacties weer te geven9 vermelden WlJ 
eerst enige feitelijke gegevens over de Vossebelt als werk- en woon 
gebied, 

De woningen staan verspreid over het gehele gebied, Voor een niet 
onbelangrijk deel vindt de bevolking zijn bestaan buiten de landbouw 
en zelfs buiten de gemeente, De 40 loontrekkendeGGzinshoofden werken 
alle buiten·de Vossebelt; slechts 2 werken in de gecasnte Dalen, de 
overigen pendelen overwegend op Coevorden (tabel 7). 

Tabel 7 
PENDEL 

Werkgemeente '1 Aantal pendel ende 
I loontrekkenden 

._._ ... _..1 .. - ..... _ ... _, .... _._._ ..... _ .. _._ ... _ ..... _ ..... _ .... _. __ .. 

26 
3 
2 
2 
1 
6 

Coevorden 
Schoonebeek 
Dalen 
Deventer 
Emmen 
Overige gemeenten 

I 
/ 

De industriële ontwikkeling in Coevorden heeft op betrehlcelijk korte 
ç:,fstn,ncl- w'erkgelegenheid geschapen voor de bewoners van de Vossebel t , 
Het morendeel van hen gaat dan ook per fiets of bromfiets naar het werk9 

wat in de meeste gevallen minder dan 3 kwartier reistijd vergt. 
In de Vossebelt is 1 kruidenierswinkeltje gevestigd, De meeste 

dagelijkse levensbehoeften worden bij de klanten thuis bezorgd door 
neringdoenden uit Steen,rijksmoer en Coevorden9 slechts weinigen 
betrekken deze waren van middenstanders uit Dalen en Nieuwe Krim. Ook 
voor de meer duurzame consumptiegoederen gaat men vooral naar 
Coevorden en Steenwijksmoer. 

De kinderen gaan in Steenwijksmoer naar de lagere school9 voor 
voortgezet ondorwijs meestal naar Coevorden. 
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De rooms-katholieken gaan ter kerke in Steenwijksmoer, de 
Nederlands Hervormden overwegend in Coevorden en Nieuwe Krim, de 
Gereformeerden in Coevorden. De vereniging "Plaatselijk Belang" belegt 
haar vergaderingen (voor zover deze althans niet bij één van de bestuurs 
leden thuis worden gohouden) in Steenwijksmoer. Voor zover men lid van 
een stands- of vakorganisatie is, is men dat van de afdeling Steenwijksmoer 
of Coevorden. Reeds is gebleken dat verschillende geënquêteerden voor-· 
heen in de gemeente Coevorden woonden en dat verschillende ui hronende 
kinderen naa'r deze gemeente zijn vertrokken. 

Uit het voorgaande is het duidelijk dat er intensieve contacten 
zijn tussen de b cwonor-s van de Vossebel t en die van de gemeente 
Coevorden. Het hele gebied is dan ook in zeer sterke mate georiënteerd 
op Coevorden. De mensen zeggen zelf dat men slechts zelden in het dorp 
Dalen komt en dan nog alleen wanneer het beslist noodzakelijk is, b.v. 
voor het vervullen van formaliteiten ten gemeentehuize. 

Naar het oordeel van een buitenstaander heeft de Vossebelt als 
woongebied de b ewo n e r-s weinig te bieden. Toch zijn de bewoners zelf 
voor het merendeel tevreden met de huidige toestand. Enkele malen werd 
opgemerkt· dat er de laat s t e jaren al veel verbet erd is in de e t r-e ek , 
waarbij genoemd werden de verharding van een bestaande zandweg en de 
aansluiting van een groot aantal percelen op het elektriciteits- en 
waterleidingnet. Ook worden positief gewaardeerd de rust, de ruimte 
en de vrijheid die men hier geniet. 

In het bijzonder vele ouderen voelen zich thuis in de Vossebelt~ 
zij vmarderen het meest wat er de laatste jaren in ditgebied is ver 
b e t e.rd ; zij zijn ook het best in staat om de huidige situatie te ver- 
gelijken met die van jaren terug. Onder de jongere generatie gezins 
hoofden treffen wlj relatief de meeste ontevredenen aan. De meest ge 
uite bezwaren tegen de Vossebelt als woongebied hebben betrekking op 
de nog gebrekkige ontsluiting van het gebied. 

De afstand tot de centra, waarbij men dan op het oog heeft de 
afstand tot Steenwijksmoer en Coevorden9 blijkt in het algemeen geen 
beletsel te zijn. Wel zou men graag een goede, verharde rechtstreekse 
verbindingsvreg zien aangelegd tussen de Vossebel t en Steenwi jksmoer~ 
in het bijzonder voor sohool- en kerkbezoek in deze plaats (deze weg 
zou door het territoir van de gemeente Coevorden moeten lopen). 

Een groot aantal geënquêteerden heeft zich uitgesproken over de 
omgang met de buren. Dez e wordt door de meeste mensen goed genoemd. 
Blijkens uitlatingen van enkelen is dit mede te danken aan de om at an 
digheid dat men niet dicht op elkaar woont. Van standsverschillen is geen 
sprake) ook tussen de verschillende godsdienstige groeperingen zlJn 

. geen grote tegenstellingen. In het bestuur van de vereniging "Plaatselijk 
Be Lang " z i jn all e groeperingen vertegenwoordigd. 

Aan het einde van het gesprek werd de·vraag gesteld wat er in de 
Vossebel t eventueel verbeterd zou kunnen worden. Ruim de helft van de 
geënquêteerden heeft hierover geen uitspraak gedaa~naar de mening van 
een vierdedeel van de geënquêteerden is een betere ontsluiting van het 
gebleel he L meest, dringend. Vooral een goede verbindingsweg met de kern 
Steem-vi jksmoer staat in het bijzonder bi j de rooms-ka tholi eken hoog 
genoteerd. Ook de waterhuishouding zou voor verbetering vatbaar ZlJn9 
tervTijl bet plaatsen van enkele .l i chLpun t en op .vcijs z cu wo r-d sn gesteld. 
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HOOFDSTUK IV 

DE BETEKEGTI S VAN HET GRONDGEBRUIK 

§ 1. Deb e t eke nis van hei g ron d geb r u i k 

Bijna alle geënquêteerden hebben een grotere of kleinere opper 
vlakte cultuurgrond in gebruik die in de regel behoort bij de woning 
en er als het ware één geheel mee vormt. De bij de woning behorende 
grond bepaalt in hoge mate de waarde van het geheel. Men is dan ook 
in de meeste gevallen niet bereid om afstand te doen van de grond. 
Wordt men echter te oud om de grond zelf te bewerken, dan is men wel 
bereid om de grond te verpachten, doch liefst zonder schriftelijk 
pachtcontract en van jaar tot jaar omdat men zo lang mogelijk "baas 
wil blijven over de grond". 

Om enig inzicht te krijgen in de betekenis van de grond voor de 
geënquêteerden, zijn deze ingedeeld in een 3-tal categorieën (A, B en 
C) 1) 

Groep A omvat de geZinshoofden die uitsluitend, of in hoofdzaak, 
van de inkomsten die het grondgebruik oplevert, moeten leven. De in 
groep B ingedeelde gezinshoofden hebben hun hoofdbron van inkomsten 
buiten het eigen bedrijfje. Zij brengen echter meer voort dan voor 
eigen gebruik nodig iS9 wat voor hen een welkome bijverdienste 
oplevert. In groep C zijn ondergebracht alle overige geënquêteerden, 
ook zij die helemaal geen grond of slechts een bloementuintje hebben. 
Verkoop van produkten van de grond komt niet of nauwelijks voor 
(zie tabel 8). 

Tabel 8 

BETEKENIS VAN HET GRONDGEBRUIK 
---_- 
Loon- 

Groep A 
Groep B 
Groep C 

7 
12 
21 

----- --- --- - ------------ --- ---- -- ---r----- --------- --- -------- 
Gepen- IAlle ge- 
sioneerden ienquêteerden 

25 
14 
28 

1 
6 

-I) Opgemorkt zij dat deze indeling en die welke in hoofdstuk II 
is gemaakt onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld. Bij de in 
deling in beroepsgroepen geldt het huidige beroep en de beroeps 
geschiedenis als criterium; bij de indeling in één van de 
groepen A tim C is bepalend de betekenis van de inkomsten die het 
grondgebruik de geënquêteerde oplevert. 
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Ui t tabel 8 bli jkt dat voor 25 geënq_uêteerden het grondgebruik 
van grote economische betekenis is. Voor 18 van hen is het, afgezien van 
de inkomsten die een enkeling verkrijgt uit het uitoefenen van een 
nevenberoep (bov. melkrijden), de enige bron van inkomsten. Onder de 
overige 7 in groep A ingedeelde gezinshoofden komen de campagne 
arbeiders in de aardaPI)elmeelindustrie voor. Buiten de campagnetijd 
zijn ook deze mensen uitslui t ond aangeli,ezon op de inkomsten uithun 
landbouwbedrijfje. 

In de groep B zijn 14 gezinshoofden ingedeeld. Het zijn vooral 
oudere, ongeschoolde arbeiders die in los dienstverband werkzaam zijn. 

Tot slot de groep C. Hiertoe aenoren de helft van de loontrekkenden 
en op één na alle ge~ensioneer~€~. 

Tabel 9 

BETEKENIS VAN HET GRONDGEBRUIK NAAR GODSDIENSTIGE GEZINDTE 

R.-K. 
~--~~~-~~~ ~-~--~~--- -r--- --- ---~-- ~ I 

N.H. Ger. 
t 

i 

Alle 
geënq_. 

_____ ~. " l _ i _ - __ - _. 0 __ - • • ~ ~~ ~_~~ ~_~ __ 

Groep A 
Gro ep B 
Groep C 

25 
14 
28 

20 
8 

3 
4 
8 

2 
i 1 

10 9 
Het is opmerkelijk dat vooralonder h o t Ro~Ko-deel van de bewoners 

van de Vossebelt het grondgebruik een grote betekenis heeft, blijkens 
tabel 9. 

§ 2. IT eta g r a ris c h g ron d geb r u i k 

De geënq_uoteerden van de groepen A en B zijn ingedeeld naar de 
oppervlakte die zij in gebruik hebben (tabel 10). 

Tabel 10 

DE GEENQUETEERDEN NAAR DE OPPERVLAKTE GROND IN GEBRUIK 

Aantal geënq_uêteerden 

groep A groep B 
~ - - .. _----------- -- .,,-- - ~ ~ 

< 1 ha 
1 - 3 ha 
") 5 ha ..) 

5 - 7 ha 
7 - 10 ha 

""'10 ha 
- - -- - _------ 

1 
3 ~ 10 
5 3 
6 
7 
4 

Bij de 25 geënq_uêteerden uit groep A is 173 ha cultuurgrond in 
gebruik, waarvan echter een deel buiten de Vossebelt ligt. De oppervlakte 
wo e s t e grond in hun bezitbedraagt in totaal 20 ha. De B--groep heeft 
i 1'1 totaal 32 ha cu l tuurgrond in gebT'u~ik. 
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80% van de grond is eigendom van de gebruiker, 18 geënquêteerden 
uit groep A en 10 uit groep B hebben alle grond in eigendom~ slechts 
3 geënquêteerden pachten alle grond. 

Van de 25 "bedrijven" uit groep A hebben er 7 de grond aaneenge 
sloten liggen9 11 "bedrijven" bestaan uit 4 of meer kavels. Het 
gemiddelde aantal kavels bedraagt 2~9 en de gemiddelde kavelgrootte 
2,69 ha. Bij de B-groep heeft het merendeel van de geënquêteerden 
niet meer dan é6n kaveltje dat bij de woning ligt. 

Het gebruik als grasland overheerst (76% bij de A-groep, 70% bij 
de B-groep), Alle geënquêteerden houden dan ook melkvee, In de A-groep 
is het gemiddelde aantal melkkoeien per "bedrijfll 7,7~ de melkvee 
dichtheid bedraagt 147 melk~oeion pe~ 100 ha grasland, In de A-groep 
was in 1961 24% van het bouw Land beteeld met rogge, 45% met haver, 
18% met aardappelen en 13% met voederbieten. In de J3-groep zijn haver(46%) 
en aardappelen (36%) de belangrijkste gewassen op het bouwland. Tuinbouw 
komt in de Vossebolt niet voor. 

TIe varkens- on kippenstapel is naar ]rentso maatstaven gerekend 
vrl J groot. 18 geënquêtee::::-don houden mestvarkens en 26 fokzeugen 0 In de 
A-groep bedraagt het gemiddelde aantal dieren per geönquêteerde resp. 
14,4 en 3,4, in de B~groep resp. 490 en 2,8. 17 geënquêteerden in 
groep A houden kippen? het gemiddelde aantal kippen bedraagt 92, 

Van de 25 geënquêteerden uit groep A beschikken er 20 over één 
of meer Landbouwwe rk tu i.genj óén grondgebruiker leent de benodigde 
werktuigen van zijn ouders, terwijl 4 geënquêteerden geen enkel 
werktuig bezi t t en , Op '18 "bedrijven" wordt de trekkracht geleverd door 
een paa.r-d j 3 grondgebruikers hebben oen trekker. Op 5 f'bedrijven" 
wordt machinaal gemolken. Gezi en do geringe oppervlakte van de grond 
is het niet ve rwond or-Li jk da t in de B-groep slechts 3 geënquêteerden 
een paard bezitten. Het merendeel van hen leent voor het verrichten 
van paardewerk, het paÇi.,rd en de benodigde werktuigen van een buurman. 

Enkele grondgebruikers uit groep A werken gedurende een bepaalde 
tijd van het jaar buiten het eigen bedrijf (de campagnearbe:iders in de 
aardappelmeelindustrie), anderen hebben een nevenberoep (melkrijden). 
]e echtgenoten, oudere kinderen en andere inwonende gezinsleden ver 
richten dan ~en belangrijk deel van het werk. 

§ ·:i 
_J, P I ann e n van d e g ron d ten a a n zie n 

IVIet betrekking tot een eventuele uitbreiding van de oppervlakte 
cu l tuurgrond bestaat er een verschil tussen de A- en de B-groep. 20 van' de 
25 geënquêteerden uit groep A willen er wel grond bij hebben, terwijl in 
groep B de helft van de geënquêteerden tevreden is met de oppervlakte 
die men thans heeft. 
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Tabel 11 

PLANNEJiT TEJiT AANZI EN VAN DE GROND 
- ------._---- - ---. - -_. _- -- ._. _- - . --,- -- _----- .. _-------- ----------- ,-- -- ----- ------ -_ .. __ .-- --_._-, 

I Aantal geënquêteerden dat ,! ' I· de . g·rond·-~iêi ïde"hlilcECg'e' ····Tm 8(?-r-"grondl All e geënqu ê- 
1 k' I· van de hand loppervlakte lin gebruikl teerden 

Huidige opperv a lJe 'Nil doen hvil behouden! wil hebben! 

Leeftij dsklasse . _. J'_ '···A···~·~~.~B··_·· r __ .~_.::::~:-·B"--.-.f -A···· - '-"B-' .. -~_.:~-~_~ .... _. _ .. _ 
1 1 
4 2 2 3 10 
2 3 5 3 

156 
7 7 

1 3 4 ......... : '··1)····· . 
2 '7 20 2 25 14 

................ , . 
515 2 

10 12 
2 5 3 1 6 11 

1 2 2 1 

<1 ho, 
1 - 3 ha 
3 5 ha 
5 7 ha 
7 - 10 ha 

~10 ha 

Alle geënquêteerden 

1 
2 

4 
1 

3 r.; 
./ 

<35 jaar 
35 - 50 jaar 
50 - 65 jaar 

~65 jaar 

2 
1 5 

1) Zie ook tabel 12. 

Vooral de jongeren in groep A zien wel in dat hun bedrijfje d.i.lc 
wijls te klein is om een redelijk bestaan op te leveren bij de huidige 
'i-rijze van bedrijfsvoering. Voor specialisatie in de varkens- en/of 
kippenhouderij bestaat geen belangstelling. De voorkeur gaat eerder 
uit naar een zuiver 1Neidebedrijf of een gemengd bedrijf, De risico's 
van een gespecialiseerd varkens- of kippenbodrijf acht men te groot. 
Voor de hiervoor noodzakelijke investeringen ontbreekt in de meeste 
gevallen o ok het kapd t aa.l , terwijl men opziet tegen het lenen van geld. 

Men moet och t e r uit het voc rgo anû e niet de conclusie trekken dat 
men bij de pakken neer ge,at zi t t cn , Onder het motto Heerst het geld 
verdienen en het dan pas ui tgovenli pakt Den. allerlei vTerkzaamheden aan 
om op deze vrijze hot geld bijeen te brengen voor hot aanbr ong en van 
vorand8ringen in het bodrij:t(je), I-Iet ide2,al van dogenel1 die thans 
genoodzaakt zi jn h o t gezinsinkomen door hot verrichten van vrerkzaam 
heden elders op peil te houden is do.n ook het nog eGns zover te brengen 
dat zij op he-'c eigen iJedrijf een l"odelijk inkomen kunnen verdienen. 
D2,-G men mette-c'lc.éèQ s t r-o oft rraa:r de Verly8?'é~':'Llijl,":j_ 1C VE'j' eli", icJGéVl,J. 

blijkt uit de pogingen die men aanwendt om er grond bij te krijgen. 
Slechts enkelen is het echter gelukt op deze wijze het bedrijf te ver 
groten. 

Ook ui t de p.l anrion van enkel o geënquêt eerden to t vez-bouwi ng en 
uitbreiding der bedrijfsgebouwen blijkt dat men nog toekomst ziet 
in het boer-~zi;:in. Desgevraagd deelden 3 geënquêteerden mee voornemenS 
te zi jn do stalruir.lte voor rundvee te verbet eren of ui t te breiden, 
tGl'1N'ijl onk o.i o il.ncJPJ'en eer'. s chuu r '\A!illen verbeteren of meer varkens- 
hokken will en bouwon , 
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Uit tabel 11 blijkt dat slechts 8 grondgebruikers? die elk minder 
dan 5 ha grond hebben, de grond wel van de hand willen doen zij het alleen 
tegen een "hoge prijs". De 5 geënquêteerden in groep B die bereid zijn 
afstand van het grondgebruik te doen zijn allen tussen 50 en 65 jaar9 
voor hen wordt het werk op het land na de dagtaak bezwaarlijk. 

De 20 grondgebruikers in groep A die voor een uitbreiding van de 
oppervlakte cultuurgrond voelen, zien 7 ha als de minimum oppervlakte 
die voor een redelijk bestaan noodzakelijk is (tabel 12). 

Tabel 12 

DE HUIDIGE EN DE GEi,fENSTE OPPERv'LAKTE CULTUURGROND 

Huidige oppervlakte 
cultuurgrond (ha) 

----- - ---.-._- 

1- 3 
3- 5 
5- 7 
7~10 

10-12 
12-15 

Gewenste o pp e r'vl akte cul tuurgrond (ha) 
---T·:-~b_-_: __ ~1-:~~-~ ~--: --12-~15---: -1~~?~~~_:_== __ =~6~---~~=~~~ 

1 1 
1 1 
122 

241 
1 

1 1 

i 
J 

In totaal zou ongeveer 115 ha cultuurgrond nodig zijn om aan 
alle "'vensenll te voldoen. Lang niet alle gegadigden voor bedrijfs 
vergroting moeten echter in staat geacht worden de met bedrijfsver 
groting gepaard gaande investeringen te doen~ ook moet men betwijfelen 
of zij de capaciteiten bezitten een groter bedrijf te leiden. 

De animo om het bedrijf op een andere plaats voort te zetten 
blijkt aanzienlijk geringer te zijn dan de belangstelling voor bedrijfs 
vergroting (tabel 13). Dit zou dus betekenen, dat wanneer door voor 
lichting en eventueel een s pao.i a.l o "c am pagrio " de meningen niet 
zouden veranderen, een groot deel van de voor vergroting benodigde 
grond in of in do buurt van de Vossobel t beschikbaar di errt te komen. 
Wel ligt er een niet onbelangrijk complex wo os t s gronden aan de 
Veenschapsweg dat toebehoort aan Daler boeren. Verschillende malen is 
de betekenis van doze grond voor do sanering van de landbouw in de 
Vossebel t door de mensen ter sprake gebracht 9 waarbi j opgemerkt werd 
dat deze grond in de huidige toestand voor de boeren uit Dalen geen 
of slechts geringe economiöche betekenis heeft. 

Ovor de kansen op succes van een beleid gericht op de aankoop van 
gronden kan op grond van het bovenstaande geen uitspraak worden gedaan. 

1379 



- 20 - 

Tabel 13 

ANIMO OM HET BEDRIJF TE VERPLAATSEN 

Huidige opp e rvû ak t e , 
1 Geftijdsklasse 

Alle geen 
quêteerden 

Aantal geënquêteerden uit 
. __ ._. . g:_r_<?.~J? __ A_.~_~_t_. . ._ 
niet wil wel elders het 

: bedrijf wil 
voortzetten 

1 .-. 3 ha 
3 5 ho, 
5 .. 7 ha 
. ( -10 ha 

~W ho, 

ver- 
... ._ ... . __ :e~.~é3:.~ ~_e? 

1 
4 
6 
5 
2 

2 
2 

7 25 
.......................... 

5 
12 
6 
2 

2 
1 

3 
5 
6 
7 
4 

Alle geënquêtoerden 

~35 j::tar 
35-50 jaar 
5C-·i)5 ~a:n 

~65 jaar 

18 

3 
8 
5 
2 

2 
4 

7 overwegend jongere agrariërs? van wie er 4 thans een bedrijf 
hebben van 7 ha of groter en van wie er tevens 6 voor bedrijfsvergroting 
i~ aan~erking zouden willen komen9 willen het bedrijf wel elders voort 
zetten (zie tabel 13). Een der geënquêteerden geeft de voorkeur aan 
ef":G groter l)edrijf dan hij thans heeft op een andere plaats in de 
Vo as ob e.l t , 

Opgemerkt kan nogworden dat er van de 7 gegadigden voor bedrijfs 
-,-erplaatsing 6 een huis bewonen dat is ingedeeld in een van de 2 
hoogste kW?li tei tsklassen (zi e hoofdstuk V), 

Do verplaatsing van agrariërs uit de Vossebelt naar elders zal 
n i et eeDvouclig zi jn te verwezenlijken 0 Voor plaatsing op een bedrijf 
in een van de nieuwe polders of op domeingronden voelt men niet, De 
genen die thans eigenaar zijn van hun bedrijf willen ook een elders 
te verlCI'ijgen bedrijf in eigendom h ebb en , als pachter voelt men zich 
.:;e -;eel beperkt in zi jn vri jheid. 

Od: d e m o o s't o mensen ui t groep B wi Tl sn in de Vossebel t blijven 
,wnen? 5 hebben te kennen gegeven Genegen te zijn te verhuizen. Onder 
d.oz e 5 bov l.nd en zich er 4 dio vTel afstand vTillen doen van de grond? 
de vijfde zou graag dezelfde oppervlakte houden als hij thans heeft. 
Van de 5 gee;adigdon voor verandering van woo np'l aa t s bewonen er .~ eeJ:l 
huis dat is ingedeeld in de hoogste kwaliteitsklasse, De voorkeur 
blijkt uit te gaan naar eon woning in de gemeente Coevorden. 

'j 379 
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HOOFDSTUK V 

DE WONINGTOESTANDEN 

§1.Kwaliteit van de woningen 

Van de 67 geënquêteerden in de Vossebelt bewonen er 54 een eigen 
huis en 13 een huurwöhing. De huurwoningen worden voor het overgrote 
deel bewoond door gezinshoofden die zijn ingedeeld in de groep C. 

Over de ouderdom van de woru ng on kan het volgende worden opge 
merktg 1/4 deel van het aantal huizen is 60 of meer jaren oud? bijna 
de helft dateert ui t de periode 1920-1940~ terwijl 21 woningen na 1:940 
zijn gebouwd. Onder de na 1940 gebouwde woningen bevinden zich echter 
een aantal noodwoningen. 

) Een door de Dienst Gemeentewerken van de gemeente Dalen ingesteld 
onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van de woningen in vele gevallen 
te wensen overlaat. Door deze dienst zijn nl. 10 woningen als krot- of 
noodwoningen bestempeld~ terwijl 14 woningen na ontruiming voor onbe 
woonbaarverklaring in aanmerking komen~ c.q. niet meer op economisch 
verantwoorde wijze verbeterd kunnen worden. Van de resterende 43 
wo n.i ng en behoeven er 14 verbetering, terwijl de overige aan de 
eisen van bewoonbaarheid voldoen. In vele gevallen is de slaapruimte 
zeer beperkt. De bewoners van 2 woningen moeten het zelfs zonder 
slaapkamer stellen~ 12 woningen zijn slechts van 1 slaapkamer 
voorzien (tabel 14). 

Tabel 14 

WONINGGEGEVENS 
-- _--- ------ ---_-, - - ---- _------ ------ -- -- ---- ----_-._-----_.- ------,-------- 

Aan t ~L_~9.~~_~_g e!l:_ _ 
met 

- - -1---:--- ;:r~ --3 - :- 4---; -:; -- -- --- 
Aantal Aantal woningen in 
wonin- i ~wal.itei ts!cIB:S_S_E? ~l 
gen III:III:IV:V 

slaapkamers 

2 6 
2 
4 

15 10 6 1 
5 9 3 1 

2 1 
. . . . . . . , . . . . . 

20 21 10 2 
.... .. , ..... ..... ', ...... 

6 11 4 2 
6 5 3 
8 5 3 

Loontrekkenden 
Zelfstandigen 
Gepensioneerden 

- I 

! 
2 3 11 9 15 

3 2 8 7 
2 1 2 2 

8 14 19 24 

3 2 10 9 
2 5 7 

5 10 4 8 
---- - _'_ - _. 

40 
20 
7 

67 
25 
14 
28 

...... .... -, 

Alle geënquêteerden 

A-groep -2) 
B-groep 
C-groep 

2 2 12 

2 

2 10 

1) Kwaliteitsklasse Ig krotwoning? 
" II ~ noodwoning? 
11 IIIg woning die na ontruiming voor onbewoonbaarver- 

klaring in aanmerking komt, c.q. woning die 
niet meer op economisch verantwoorde wijze 
verbeterd kan worden9 

" lVg worri ng di e voor verbetering in a,q,nmerki ng komt 3 
II V: overige woningen. 

2) Zie hoofdstuk IV. 
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Door d.e verharding van een bestaande zandweg, enkele jaren geleden? 
liggen thans 41 woningen aan een verharde weg. Sinds korte tijd heeft 
het eloldrici tei ts- en waterleidingnet een belangrijke uitbreiding onder 
gaan, zodat thans verreweg de meeste percelen hierop zijn aangesloten. 

Uit tabel 14 blijkt dat de huisvesting van de zelfstandigen nog 
het minst te wensen overlaat en de loontrekkenden er op dit punt het 
slechtst aan toe zijn. Ook wanneer men naar de betekenis van het g ro nd-: 
gebruik voor de geënquêteerden ziet9 blijkt dat degenen -roor wie de 
grond geen betekenis heeft Csroep 0), ovenrogend de minst goede woningen 
be'iT0118n. Ook op het t8rrein van de openbare nutsvoorzieningen staan zi j 
er slechter voor dan de beide and o i o groepen geënquêteerden" 

Aan de bewoners is evenoens het oordeelover de woning gevraagd, 
T'Taarbij zij onkundig worden gelaten van de door de Dienst Gemeentewerken 
ui tgebrachte beoordeling, di e z.i ch ui tslui tend beperkte tot de bouw 
kundige kwa'Lá tei ten van de wo n.i.ng , Aan de bewoners daarentegen is ge- 
v raag d , naast de kwali tei t van de wo n i.ng , in het eindoordeel te be 
trekken de ruimte en de ligging. 

Uit de verkregen r:m-CloToorden b l i jk b dat 46 gezinshoofden tevreden 
zijn met hun woning, -10 geënquêteerden matig tevreden zijn en 9 geën 
quêteerden ontevreden zijn (tabel 15). 

Tab el 15 
KENING VAN :DE BEWONERS OVER HUN IrJ'ONING 

Matig Onte- 
tevreden ! vreden 

Loontrehl~enden î) 
Zelfstandigen 
I}Gpens~_oneerden 

4 
5 
1 

10 

6 
2 
1 

9 

28 
13 
5 

46 Alle geër,quêteerdeJ1. 

Groep A 
Gro e:p B 
Groep 0 

2) 17 5 3 
.3 1 

1) 16 4 6 

1) Aan 2 gezinshoofden is deze vraag niet gesteld, aangezien hun woning 
korte tijd voor de enquête is afgebrand. Zij bewoonden ieder de he1ft 
van oen dubbele woning uit kwa.l i tei tsklasse III. 

2) Zie hoofdstuk IV. 

Do grolldgeo:L"u.ike:cs uit groep B beoordelen nun Ivoningsl'cua-vie het 
gunstigst. De meeste ontevredenen worden aangetroffen in grOep C. Dit 
behoeft niet te verbazen; zij immers zijn, objectief gezien, het 
slechtst gehuisvest. 

Hot blijkt dat hot oordeel van de Ilienst Gemeente'irerken en dat van 
de bovo nor-s dor hui z en in h et algemeen gelijkluidond is, nl. in die 
zin d,c:.t de on'~evredene:1 all e bewoners zijn van woningen di e door 
GemeentE:nTorken zijn ingecloolcl in oen dor 3 laagste kwali tei tsklassen 
( tab 01 -j 6) c 
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Tabel 16 
KW.ALITEITSKLASSE EN HET OORDEEL VA1i[ DE BEWONERS OVER' HUN WONING 

Kwaliteitsklasse 1) T . T~~;~d~'~ T' - M~ ti-g " 
! tevreden 

Ontevreden 
van de woning 

I 
II 

III 2) 
IV 
V 

2 
2 
4 
2 

2 
3 
4 

3 
6 

15 
22 

1) Zie noot tabel 14. 
2) Zie noot 1) t.ab e I 15. 

) 
i 

Er zijn echter ook bewoners die? hoewel hun woning is ingedeeld 
in kwali tei tsklasse II of III? daarmee 'Ivel tevreden zijn. 

Dit zijn vooraloudere echtparen zonder kinderen of gezinnen waar 
van alle of het merendeel der kinderen uitwonend zijn. Zij stellen 
blijkbaar geen hoge eisen aan de woning? of zij beseffen dat de hogere, 
kosten die een betere woning met zich brengt hun financiële draagkracht 
te boven gaat. Ook speelt voor hen de dikwijls beperkte woonruimte 
geen grote rol. En dit is juist het bezwaar dat het meest werd geuit? 
vooral door de jongere? groeiende gezinnen? waarvan er verschillende 
matig tevreden of ontevreden zijn over hun woning. 

§ 2. D e gen e i g d hei d 
g e ë n q u ê tee r den 

t e 
t 

van d e ver h u i zen 
g roe p C. 

o m 
u i 

l, 
j 

Aangezien de geënquêteerden uit groep C geen grondgebruik van be 
tekenis hebben? wordt hun houding ten opzichte van de vraag of men zou 
willen verhuizen behandeld in het aan de woningtoestanden gewijde hoofd 
stuk. Voor de groepen A en B kwam deze vraag reeds in het vorige hoofd 
stuk ter sprake. 

De helft van de geënquêteerden uitgroep C zegt wel van wo cnp.l aa't s te 
willen veranderen. Beschouwen vrij deze groep nader dan blijkt dat dit 
vooral de mensen uit de jongere leeftijdsgroepen zijn; de ouderen 
blijven liever ter plaatse wo nen , 4/5 deel van hen bewoont thans 
een "Toning di e is ingedeeld in één van de kwali tei tsklassen I tim III. 
Uit tabel 17 valt verder af te leiden dat? behalve alle ontevredenen? 
ook een 8-tal gOGnquêteerden di e wel tevreden zi jn met hun huidige wo n.i ng , 
toch genegen zijn verhuizing in ovenreging te nemen. 

Tabel 17 
MENING OVER HUN WONING EN GENEIGDHEID OM TE VERHUIZEN (GROEP C) 1 ) 

T d Matig Ontevroden evre en; tevreden! _ L I 

Geënquêteerclen be-woont g 

eigen huis 
huurhuis 

Geënquêteerden wil~" 
~'~ol v o rhu i z on 

15 2 2 
1 2 4 

8 ~ 6 I 

8 3 
de wo n.i n.; korte tijd voor de enquête afgebrand. 

niet vo.rhuáz on 

Î) Van 2 geënquêteerden is 
Î 379 



- 24 - 

Het is echter de vraag hoeveel geënquêteerden te bewegen zullen 
zn jn daadwerkelijk verandering te brengen in hun huisvesting, Tot dus- 
verre zijn door degenen die slecht gehuisvest zijn en zeiden wel weg 
te willen ui t de Vossebel t weinig initiatieven ontplooid om elders 
een wo nä ng te krijgen, Men ziet over het algemeen wel in dat men 
elders een aanmerkelijk hoger bedrag zal verwonen9 wat menigeen ervan 
zal we e rhouden te gaan verhuizen. Ook zal het moeilijk zijn elders een 
woning te betrekken waarbij een: stukje grond is voor de teelt van 
groente en aardappelen voor eigen gebruik. 

Voorts is aan de 15 geënquêteerden die voor verhuizen voelen ge 
vraagd waar zij wel zouden willen r.orien, De voorkeur van ruim de helft 
van hen gaat uit naar een woning in Coevorden9 Steenwijksmoer? 100 of 
de Ballast, Het zijn vooral de Rooms-Katholieken die aan deze kernen 
de voorkeur geven, 3 gezinshoofden zouden vrel een woning in Da.l e.rp ee.l « 
Nieuwe Krim willen be t r-okkon ; slechts enkele voelen voor een worri.ng in 
het dorp Dalen, Voorts zijn er een paar geënquêteerden die wel binnen 
de Vossebel t wi L'l on ver-huá z en ; het betreft hier mensen die thans 
"achterafff wonen en zich graag aan d_e verharde weg willen vestigen, 

De belangstelling van het merendeel der geënquêteerden gaa t uit 
naar een oigen huis. Dit geldt in het bijzonder voor degenen die nu 
ook· een eigen huis bewonen? zij willen er in geen geval op achteruit 
gaan. Verder wordt een stukje grond zeer op prijs gesteld om in de 
eigen behoefte aan groente en aardappelen te kunnen voorzien. 
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HOOFDSTUK VI 

DE ONDER DE BEVOLKING LEVENDE GEDACHTEN OMTRENT RUILVERKAVELING 

Om de problemen van do Vossebelt met zijn verspreide bewoning 
en sleohte woningtoestanden nader tot een oplossing te brengen, wordt 
gedaoht aan ruilverkaveling. In beginsel .bestaan er voor de Vossebelt 
drie mogelijkhedeng 
a. aansluiting van dit gebied bij de in voorbereiding zijnde ruilver 

kaveling Dalen? 
b. uitvoering van een aparte 1vettelijke ru i Lv or-kavaj Lng ; 
o. uitvoering van een vrijwillige ruilverkaveling. 

De overgrote meerderheid der geënquêteerden heeft weleens wat 
gehoord of gelezen over de ruilverkaveling Steenwijksmoer? dit geldt 
in het bijzonder voor de mensen met enig grondgebruik. Een 6-tal 
hunner is reohtstreeks bij deze ruilverkaveling betrokken aangezien 
zij grond in dit blok hebben liggen en 7 andere geënquêteerden hebben 
erover gehoord van familieleden die daar wonen. Voor de overige be 
woners is de krant de belangrijkste informatiebron. 

Van de ruilverkavelingsplannen voor Dalen heeft minder dan de 
helft der geënquêteerden iets gehoord. Dit is eohter wel verklaarbaar. 
Enerzijds verkeren de plannen voor Dalen nog in een zeer vroeg stadium, 
terwijl de ruilverkaveling Steenwijksmoer al in uitvoering is, ander 
zijds zijn de oontaoten met de bevolking uit Steenwijksmoer inten 
siever dan die met bewoners uit Dalen. 

De feitelijke kennis van de plannen voor Steenwijksmoer en Dalen is 
zeer beperkt. Het merendeel van degenen die wat over deze plannen 
gehoord of gelezen hebben9 wist niet meer wat? anderen maakten op 
merkingen a.l s s "he t gaat veel ko s t sn ", "land bijeen is voordeliger", 
"ruilverkaveling Dalen loopt tot aan het kanaa.l ", "Dalen komt direot 
achter Steenwijksmoer aan", "ruilverkaveling maakt g ro t o bedrijven", 
"Dal en wordt minder duur dan Steenwi jksmoer". 

De v.raag of men moer over ruilvorkaveling zou wi Ll cn weten, is 
door eon derdedeel der geënquêteerden bevestigend beantwoord (opmerkolijk 
is dat ook uit groep C positieve reacties kwamen op deze vraag)9 een 
zolfcle aantal geënquGteerden heeft geen belangstelling voor voorliohting 
op hot terrein van ruilverkaveling~ de overigen hebben de vraag niet 
beantwoord of zijn naar hun mening reeds voldoende op de hoogte. 

Hèt zal dan ook niet verbazen dat de belangstelling voor de uit 
voering van een ruilverkaveling in de Vossebelt gering is. 3/4 van de 
geënquêteerden voelt hier niet voor. Onder hen bevinden zioh een 6-tal 
oudere ge'ênquêtoerden die van plan zijn de grond weg te doen. De wel· 
geïnte:cesseerden wo r-d on in meerderheid aangetroffen onder de jongeren 
ui t groep A. ]i t is de groep mensen die het meeste belang heeft bij 
ruilverkaveling. De groepen voor wie het grondgebruik van ondergesohikte 
betekenis is, zijn overwegencl van mening dat ruilverkaveling een zaak 
is die uitsluitend do boeren aangaat. 
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Bijna Gen derde van do goënquêteerden vond het niet te beoor 
delen of er door de uitvoering van een ruilverkaveling verbete 
ringen in de Vossebel t kunnon worden bereikt, Van deze gro ep behoort 
3/4 deel tot groep C, De meerderheid der ondervraagden ziet echter 
wel heil in ruilverkaveling voor de streek. De vrees de lastenver 
zwa r-i ng die oen ruilverkaveling met zich brengt niet te kunnen op 
brengen9 weerhoudt velen ervan zich vóór een ruilverkaveling uit te 
s~reken, Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat er omtrent de 
vaststelling van de hoogte van de ruilverkavelingskosten voel wanbe 
grip heerst. De mogelijkheden die de geënquêteerden zien indien er 
een ruilverkaveling zou komen9 zijn vermeld in tabel 18. 

Tabel 18 
MENING OVER DE MOGELIJKHEDEJ.\f DIE RUILVEillaVELING BIEDT 1) 

Geënquêteerden in groep ---- - A -------- -------]3------ -----------(:-------- 

Verbetering van de verkaveling 
Verbetering van de afwatering 
en ontsluiting 

De ontginning van woeste grond 
De vergrotinG van bedrijven 
De verplaatsing van boerderijen 

en woningen 
Geen mening 

5 5 4 

1 
1 

1 
1 

4 
3 
2 

Î 
4 

Î 
Î 4 

i) Deze tabel heeft uitsluitend betrekking op geënquêteerden die van 
mening zijn dat door ruilverkaveling verbetering in de situatie 
in de Vossebelt kan worden gebracht. 

De ondoelmatige vorm van de kavels en de versnippering is meer 
mil,len ter sprake gebracht, Op de tweede plaats komt de verbetering van 
de waterbeheor3ing en de verharding van enkele wegen. Enkele9 overwegend 
jongere9 geËmquêteerden liJillGl1 nog een stap verdergaan en de ontginning 
van woeste grond en bedrijfsvergroting, al dan niet gepaard gaande met j 

boerderij- en woningverplaatsing in het ruilverkavelingsplan betrekken, 
Over de liTijze van aanpak, indien tot ruilverkaveling in de Vossebelt 

zou worden overgegaan, hebben slechts weinigen een mening. Voor aan 
sluitj_ng bij de rllilverkavelinG Dalen blijkt vrij1vel niemand te voelen. 
liTel lnformeren sommigen naar de mogelijkheid V0,n aansu.u i ting bij de 
ruilverkaveling Steenwi jksm.oer, Ditspreekt vooral d.L e grondgebruikers 
aan die gron~ in dit blok hebben liggen. 1) Volgens deze zogslieden 
heeft aansluiting bij Dalen voor hen weinig of geen zin9 omdat de boeren 
uit de Vossebel t geen grond in dat bJok hobben liggen. Ook op ander 
gebied is de Vossebel t sterk geöriënteerd op Steenwijksmoer9 ditgeldt 
mot name voor de .ro om a+ka t ho Lf, eke bevolkingsgro ep. Het is eoh ter ni et 
uitgesloten dat men e:::lkele voorstanders voor aansluiting bij Dalen 7.0U 

kunnen wi nn an , indien aan de VeC'Dschapsweg gelegen wo e st e grond? die 
t o obohoo r+ aan ])i:tler boeran? na ontgLlning zou kunnen dienen voor ver- 
grotil'lg van 'b od r-i jv en uit do Vo aa cb c l t , 

~) ~.~ ~ijt. ook boere~ ~i~ St08nwijksmoer met grond in de Vossebelt. 
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Slechts 11 geënquêteerden~ voornamelijk uit groep A zlJn voor~ 
stander van een wettelijke ruilverkaveling die zich beperkt tot de Vosse 
bel to Ook bij deze vraag is door verschillende geënquêteerden de aan- 
sluiting bij Steenwijksmoer ter sprake gebrachtyamdat zij de Vossebelt 
als opzichzelfstaand ruilverkavelingsgebied te klein achten om een 
sanering van dG landbouw in dit gebied te bereiken, 

Op de vraag of men voelt voor een vrijwillige ruilverkaveling in 
de Vossebel ty zijn wa t meer reacties gekomen dan op de voorgaande vragen 
die handelden over de wijze van aanpak. Een overzicht van deze reacties 
is weergegeven in tabel 19. 

Tabel 19 

MENINGEN OVER VRIJWILLIGE RUILVERKAVELING 

i --- - -- GEl§__nq\1:~iEl_El!.~_e_~ __ :g:i,_t __ g;r'~_~P _ 
I A ] C : _" --- ------ --- ----- -----------------------_--- ---_----_------ 

" 11M en zal er niet voor voeleny dat 
} 

lukt hier nooit" 12 5 2 
"Men voelt er niet voor omdat de 
woeste grond aan :Dal er boeren toebe- 
hoort" 
!lGeënquêteerde voel t er zelf niet 
voor? maar misschien lukt het wel" i 
"Geënquêteerde voel t er zelf wel voo r , 
maar weet niet of het zal lukken" 3 3 
"Alleen als het maar niet teveel kost" 4 
liMen zal er wel voor voelen" i 2 
"Is de moei te waard om te onderzoekenll i 
Geen mening 6 7 16 

- .. ,. ...... , ........ 
Alle geënquêteerden 25 14 28 

-_- - --,,_--_-- -_ ------_ --- --- - --- - --- -.- ------- ----- ,-- - -- - ---- - -_- 

Aangezien het juist de geënquêteerden uit groep A zijn die? hoewel 
ZlJ nog de meeste belangstelling in het algemeen toneny de kans van 
slagen van een vrijwillige ruilverkaveling niet hoog aanslaan? is het 
weinig waarschijnlijk dat uit deze groep initiatieven in deze richting 
kunnen worden vervracht. In de Vossebel t wonen de mensen die belang 
bij grond en ruilverkaveling hebben temidden van hen die dat niet 
hebben, :Dit zal wel mede oorzaak zijn van de geringe animo voor de 
vrij,üllige ruilverkaveling 
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SM~ENVATTING EN, SLOTBESCHOUWING 

In verband met het feit dat de Vossebelt met problemen te kampen 
heeft die mogelijk door ruilverkaveling kunnen worden opgelost en 
gelegen is tussen twee gebieden waar door middel van ruilverkaveling be-~ 
langr~ke structurele verbeteringen tot stand zullen komen~ werd een 
onderzo ek vfenselijk geacht naar het oordeel der bewoners ten aanzi en 
van wonen en grondgebruik. 

De Vossebelt is een oud verven~ngsgebied in de gemeente Dalen9 
het ligt ten noorden van de in uitvoering zijnde ruilverkaveling 
Steenwijksmoer en ten westen van de in voorbereiding zijnde ruilver 
kaveling Dalen. Uit de gegevens van do Volks- en beroepstelling 1960 
blijkt dat de structuur van dit gebied afwijkt van die van de overige 
delen van de gemeente Dalen. In het oog valt het hoge pé:.l'centage van 
de bevolking dat tot de Rooms-Katholieke Kerk behoortJ dit bedraagt 
nL voor de Vossebol t 69% tegenover 13% voor dA gehele gemeente. 
Voor kerk- en schoolbezoek is de rooms-katholieke bevolkingsgroep 
aangewezen op de -Got de gemeente Coevorden behorende kern Steenwijks~ 
moer. Ook op andere gebieden bleken er nauwe contacten te bestaan 
tussen de bewoners van de Vossebelt en de gemeente Coevorden. De 
bevolking van de Vossebelt is dan ook in sterkere mate geöriënteerd 
op Coevorden en Steem,Ti jksmoer dan op de kernen in de gemeente Dalen. 

Het gebied wo r-d t gekenmerkt door verspreid liggende woningen. 
Hoewel bij nagonoeg olke wo rri ng een groter of kleiner stuk grond 
behoort~ kan men toch niet spreken van een zuiver ",grarisch gebied. 
Ook in di topzicht ,üjkt de streek af van het landelijke gebied van 
Dalen. 

üm enig inzicht to krijgen in de betekenis van het grondgebruik 
voor de goënquêteerden zijn 3 groepen grondgebruikers onderscheiden~ 
A. zij d.i o uitsluitend of bijna uitsluitend van de opbrengst van de 

grond moeten leven9 
B. degenen voor wie dG opbrengst van de grond een meer of minder be 

langri jke bron van neveninkomsten is 9 
C. dogenon voor "io het grondgebruik dient om in de eigen behoefte 

aan groente on aardappelen te voorzien. 
De mensen uit beide laatste groepen iferken merendeels in de ge 

mElento Coevorden als ongeschoolde in een beroep buiten de landbouw of als 
los arbeider. 

Het merendeel der bewoners is ovor het gehoel genomen tevreden 
met de huidiGe toestand in de Vossebel t. Vooral de ouderen voelen zich 
er thuis~ zij waarderen in het bijzonder dEl rust en de vrijheid die 
men er g eru o t , Toch loven er onder hen nog IfOI wensen. Deze wensen 
en de klachten van de ontevredenen 1; ebben in meerderheid betrekking 
op de nog gebrekkige ontsluiting van het gebied. Naar het oordeel van 
de bewoners is een verbetering op dit punt dringend noodzakelijk. 
Een goede verbindingsweg naar de kern Steenwi,jksmoer 8t;:1,E1~t vooral 
bij de rooms~katholieke 'oevolkingsgroep hoog genoteerd. Verder zou 
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de verharding en de doortrekking van de weg door de Knuppelhoek~ 
waarvan indertijd al eens sprake is geweest9 een aantal aanwonenden 
ui t hun isolement verlossen. Ook de vraterhuishouding acht men voor 
verbetering vatbaar. 

Het overgrote deel der geënquêteerden bewoont een eigen huis. 
De kwaliteit van veel woningen laat echter te "Wensen overe 1/3 deel 
van de woningen is door de Dienst Gemeentewerken van de g em een t o Dalen 
aangemerkt als krot- of noodwoning of als woning die na ontruiming 
voor onbewoonbaarverklaring in aanmerking komt. Bovendien is in veel 
gevallen de slaapgelegenheid zeer beperkt. 

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal geënquêteerden dat onte 
vreden is met de wo n i ng geringer is dan men op grond van de door 
Gemeentewerken uitgebrachte beoordeling zou verwachten. De verklaring 
hiervoor is waarschijnlijk dat het merendeel der bewoners een eigen 
huis bewoont9alsmede het feit dat een betere en in de regel duurdere 

;. worri ng , financieel bui ten hun bereik ligt. Men kan de betrekkelijke 
tevredenheid met de woningtoestanden beschouwen als een zich neer 
leggen bij~ berusten in de nu eenmaal niet op eigen kracht te 
verbeteren situatie. 

In de meerderheid der gevallen waarin sprake is van ontevreden 
heid over de woning, heeft deze ontevredenheid betrekking op het te 
kort aan slaapkamers. Met name de jonge, groeiende gezinnen hebben 
daarmee te kampen. 

Voor de oplossing van de moeilijkheden in de Vossebelt is het 
van belang een indruk te krijgen van de houding van de bevolking 
ten opzichte van verhuizen. Indien men er immers in zou slagen een 
deel van de bewoners te bewegen het gebied te verlaten, zou men de 
woningsituatie kunnen saneren en de beschikking kunnen krijgen over 
cultuurgrond. Dit zou de verkaveling kunnen vergemakkelijken en tevens 
de mogolijkheid scheppen tot vergroten van enkele landbouwbedrijfjes. 

Van degenen voor wie het grondgebruik geen betekenis heeft staat 
de helft in beginsel niet afwijzend tegenover verhuizing. In het al 
gemeen zien zij echter w e l in dat zij elders een aanzienlijk hoger 
bedrag zullen moeten verwonen. Ongetwijfeld zal bij het merendeel 
het verhuizen dan ook afstuiten op de financi'éle consequenties die 
dit met zich meebrengt, tenzij hiervoor een bevredigende oplossing 
zou kunn en worden gevonden. 

Verhoudingsgewijs is de animo om te verhuizen bij de geënquê- 
teerden uit groep B geringer dan bij die uit groep C. Enerzijds is 
hun huisvestingssituatie gunstiger, anderzijds speelt bij hen, be 
halve de woning9 de daarbij behorende grond een rol bij de overweging 
of men zal gaan verhuizen. Uit de gevoerde gesprekken is de indruk 
verkregen dat in de toekomst de belangstelling voor grondgebruik als 
bron van neveninkomsten zal afnemen naarmate de welvaart stijgt. 
-J/3 deel van de geënquêteerden uit groep B is b o r e i d afstand 
van de grono te doen; een strevon om zich op te werken tot zelf 
standige in de landbouw is onder hen niet goconstateerdo 
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Behalve aan de financiële aspecten van verhuizen, die door beide 
genoemde groepen ter sprake zijn gebracht, zal ruime aandacht dienen 
te worden geschonken aan de voorkeur (in sommige gevallen voorwaarde 
voor verhuizen) van het merendeel van degenen die wel willen verhuizen 
voor een woning in de gemeente Coevorden. Zij die wel in de gemeente 
Dalen willen blijven hebben vooral belangstelling voor een huis in 
Dalerpeel-Nieuwe Krim? enkele voelen het meest voor een 3,ndere woning 
in de Vossebelt. Voor de laatstgenoomden zou de oplossing gezocht 
kunnen worden in "opschuivingen" van b ewon e r s van slechte woningen die 
zulks wensen naar vrijkomende wonin{','en van betere kwaliteit. 

Mocht de sanering van de woningsituatie door verhuizing op vrij 
willige basis niet tot het beoogde doel leiden, dan kan men overwegen 
zodanige maatregelen te treffen dat het opnieuw betrekken van vrij'" 
komende worri.ng en , die niet aan de eisen van bewoonbaarheid voldoen 
of waarvan een opnieuw bewonen om andere redenen ongewenst wordt 
geacht, wordt voorkomen. Deze maatregelen zullen echter eerst op 
langere termijn effect sorteren. 

In tegenstelling tot de beide voorgaande groepen geënquêteerden, 
voor wie in het bijzonder een oplossing dient te worden nagestreefd 
betreffende de woningsituatie? liggen de problemen waarmee de agrariërs 
te kampen hebben meer in het landbouwkundige vlak. De sanering van de 
Landbouw in éLe Vossebel t wordt echter bemoeilijkt, doordat in het ge 
bied de mensen, die belanghebben bij het gebruik van grond en zij die 
dat niet hebben~ door elkaar wonen. 

Het merendeel van de geënquêteerden uit groep A heeft een klein 
tot zeer kl ein landbouwbedrijf. Een deel van hen ,\I"erkt gedurende een 
bepaalde tijd van het jaar buiten het eigen bedrijf, enkele anderen 
hebben een nevenberoep. Vooral de jongeren in deze groep zien wel in 
dat hun "bedrijf" in vele gevallen te klein is om een redelijk bestaan 
op te leveren. De belangstelling om meer grond in gebruik te krijgen 
is groot, slechts een enkeling wil afstand van de grond doen. Het is 
echter niet waarschijnlijk, gelet op de capaciteiten en de financiële 
positie der gegadigden voor bedrijfsvergroting, dat zij alle voor 
bedrijfsvergroting in aanmerking kunnen komen, nog afgezien van de 
vraag waar mon de hiervoor benodigde oppervlakte cultuurgrond zou 
kunnen vinden. De bereidheid om het bedrijf te verplaatsen is nl. 
aanzienlijk geringer dan de animo voor bedrijfsvergrotin[;'. ~Tel liggen 
er in de Vossebelt enkele verspreide kaveltjes ,<voeste gro:ld? doch deze 
beslaan in totaal niet meer dan 23 ha. Sleohts wanneer een complex 
woeete Grond da t gGleg~m is aan de VeensohapswGg voor o:c.-Cginning in 
aanmerking zou kunnen komen zou de landbouwkundige sanering meer 
perspecti2ven bieden. 

Om de hiervoor geschetste problemen tot een oplossing te 
brengen gaan de gedachten uit naar ruilverkaveling. In beginsel be 
staan er voor de Vossebel t drie mogelijkheden~ 
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a. aansluiting van dit gebied bij de ruilverkaveling Dalen9 
b. uitvoering van een aparte wettel.ijke ruilverkaveling? 
c , uitvoering van een vrijwillige rlülverkaveling, 

In bovenvermelde volgorde zijn d oz s drie alternatieve mogelijk 
heden aan de bevroners van de Vosseoel t vOQ.rgelegd~ ten einde te 
peilen "V-Telke van de drie de meeste kans van slagen biedt, 

In het algemeen gesproken bli jl~t _ de. ruilverkavelingsgedachte 
weinig te leven onder de be\wne.rs van ere Vossebel t , Er is weinig 
over ruil verkaveling gedachten gesproken, Di t gel dt in het bi j 
zonder voor degenen voor wie het grondgebruik van geen of onderge- . 
schikte betekenis is, Zij zijn overwegend van mening dat .ruilverka 
veling een zaak is die uitsluitend de boeren aangaat, Het overgrote 
deel der geënquêteerden heeft dan ook gezegd geen belang bij .ru i L» 
verkaveling in de Vossebelt te hebben, 

Bij een deel der grondgebruikers uit groep A en vooral de jongere 
onder hen? ligt de zaak anders. Enkele van hen zijn rechtstreeks be-· 
trokken bij de ruilverkaveling Steenwijksmoer omdat zij grond in dat 
blok hebben liggen. Anderen voelen enerzijds 1"1"el aan dat er ook in de 
Vossebelt op het gebied van de agrarische structuur wat zou moeten 
gebeuren~ doch zijn anderzijds beducht voor een verzwaring van de 
lasten die dit met zich meebrengt. 

Over de wijze van aanpak~ indien tot r~ilverkaveling zou worden 
overgegaan? kan worden opgemerkt dat de ondervraagden? voor zover 
zij zich hierover hebben uitgelaten~ in meerderheid afwijzend staan 
tegenover aansluiting bij Dalen. Verder is gebleken dat slechts een 
minderheid der geënquêtoerden voelt voor een wettelijke ruilverka 
veling? die zich beperkt tot de Vossebelt, Ook de kans van slagen van 
een vrijwilligo ruilverkaveling wordt niet hoog aangeslagen~ zodat 
het weinig waarschijnlijk lijkt dat in het gebied het initiatief 
daartoe zal worden genomen. 

Voor het tot stand brengen van een saneringsplan in de Vossebelt 
via een of andere vorm van ruilverkaveling zal dan ook onzes inziens 
meer dan de gebruikeli jke overredingskrach t nodig zi jn. De vr-aag 
stukken verband houdend mi'lt de huisvesting kunnen overigens veeleer 
geacht worden te behoren tot de bevoegdheid van de gemeentelijke over 
heid, 

Het is te betreuren dat het juridisch niet meer mogelijk is de 
Vossebelt bij de ruilverkaveling Steenwijksmoer onder te brengen. 
Niet alleen dat dit door verschillende geënquêteerden expliciet 
"lIord verzocht, doch ook objectief gezien zou deze constructie voor 
de hand liggen? gelet op'de algemene oriëntatie op deze kern, het 
grondgebruik over en weer en de mogelijkheid die hierdoor zou ont 
staan dat de gemeente CoevordQn bij de problemen van de Vossebèlt 
zou worden betrokken, 
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Bijlage 

DE BEVOLKINGSON'I'WIKKELING VAN DE GEMEEN'I'E DALEN 
(1947-1961) 

Aantal inwoners per 31 december 1946~ 
Aantal levend geboren personen~ 
Aantaloverleden personen: 
Geboortonoverschot pBriodo 1947-1960z 
Aantal binnen de gemeente 
gevestigde personen 
Aantal uit de gemeente 
vertrokken personen 
Vertrekoverschot periode 1947-1960z 

4.587 
1.550 
_4lQ_ 

1.080 

1.772 

2.772 
1.005 
---_- 

75 
''1 

4.662 ! 

Bevolkingstoeneming 

Aantal inwoners per 31 december 1960 

Br-o n z C.B.S. 

Bijlage 2 

_________ -...PE BEVOLKING NAAR GESLACH'I' EN LEEFTIJ~. ("1947 en 1950) 

Leeftijdsklasse ~- m~~en __ 1c_47 vro;uwen J= __ ._m~?~~:9f~ vrouwen_ 
aan- : . d I aan- :. d aan- :. d I aan- :. d 

. . tal ~ In /0 I tal l In /0 tal : In /0 tal : In ,0 
Jonger dan 5 jaar 265 249 
5-10 jaar • • 254 233 

.JQ"::J5 j.9&~ 9 ...••..••••••.•••••.•••..•••••••• ~ •••.•••••••• .. ••••••••.••••• _ ••.• ?9.?_ .. _._ _ ?ç;Q _ _ . 

. j:~:=-1~:::1:_:i.·.·.·.··.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.· .-.- .- :::::::::: .. :~;:::::::::::::::::::::::::'-.':'-?';'-~'-'-.'.".'.'.'.'.'.'.''-.'.::'.::::::::::::?~:~:':'-'-'-.-'-'-'-'-'-'-'-.'.'.-'-.'.:::::::~:~.j::::':'-'-'-'-'-'-'-'-' :; 
16-20 jaar 187 155 . • 
"-"ö"~2'ö"jä'är"""""""""""""""""''''''··98§····· .... ·4ó·9·8······87·8······· .. ··4ö~·~f·······99·1········~n··;Ó·······'8'85·····4Ö·;·3"··· 
20-25 jaar 184 7,6 190 8,7 163 6,7 132 6,0 
25-40 jaar 508 20,9 463 21,3 413 17,0 390 17,8 
40-50 jaar 293 12,1 236 10,8 303 12,5 258 11,7 
50-65 jaar 255 10,5 260 12,0 347 14,3 326 15,0 
65-70 jaar 64 2,6 50 2,3 86 3,5 71 3,3 
J9..._j9:§_~ ... ~n ... ()l:iclE;r. . 133 ..... 5.,5 ,.191.", , . 4,,6 .1,,22, '" 5.,0 ,.,J.89 5"9,,, 
Alle leeftijdsklassen 2426 100,0 2178 100,0 2431 100,0 2191 100,0 

Br-o n s CeBoSo-Volks- en beroepstellingen 1947 en 1960. 
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Percentage van de bevolking dat behoort tot 
de Ned. - : de Rooms- : de Oe.r e f'; : andere : g-e-e-n-- 

Onderdeel van de gemeen~Herv. Kerk:Kath. Kerk:Kerken 'kerkgenoot-ikerk- 
. . ! schappen : genoot- 

-' . '____________ _ _._____________________ _ _j' s chL_ ~ __ ---- 
TIalen 90,9 2,8 0,4 095 594 
Wachtu~ 98,4 093 1,0 093 
yE')r:sp:rE)~d.(0 .. huizen..... _. . .... 7493 _ .19.1.1. .. .. 5..,9... 097 
TIalerveen 97,0 195 Ó~'5 .. -- .. · ...... r;ö .... · .. 
Stielt'jeskanaal 7192 2394 594 

.. y.e.r.$.Il.r..~;\..Q.g 4.l\.t.z..~D. _" 8. 8. 94 11_éf 6 . 
Vossebelt 24,9 69,2 599 
TIalerpeel 7593 1195 11,7 
Dalerend (= Nieuwlande) 
(gedee It elijk) . 7090 

. V~.r..i?P.r.~Jcl.~ .. l}L!-J~ E)Yl '" .' _ 4.1 J.7. _ .... }7.~} 

.J:'Ü?Q_Dggh§J2.e.Yl .. _ .. . 
Gemeente Dalen 79,3 
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Bijlage 3 

Onderdeel van de gemeente 

Dalen 1315 1430 108 
Wachtum 418 399 95 
Verspreide huizen 776 828 107 ., 'w i'.J k' ']~i 'ëü' - "h' h""""""", h ---"""", -""" h"",', '25Ö'9 'T""" u"" '2'657---' '=' "'," "_~TÖ6' -", ,-- 
Dalerveen 405 3b3 89 
Stieltjeskanaal 350 354 101 

"Y. ~,~,l?12~~, ~ q.,E}" h~ ~,g;,E},y!-""""""" -.,:"", ,_"""" U", __ ""',!,~1. ",' u"", _, "'~ ~},"'" """"""'~ 2" """. 
Wijk Dalerveen 912 820 90 
Vossebelt 354 253 71 
Dalerpeel 410 579 141 
Dalerend (=Nieuwlande)(gedeeltelijk) 119 123 103 
Verspreide huizen 273 182 66 'iii ~j k 'tà'i ë rpë'ë·f""""""""""""'·""" _h' ,u""" '1' i '56'" -,,'" -,' , "i 13"( -"""""", -" '9'8" ,h" , 

Woonschepen 27 8 29 
--- ,--_---_-,_._-_._._--_--_._-_- 

Gemeente Dalen 4604 100 4622 

Bron: C.B.S.-Volks- en beroepstellingen 1947 en 1960. 

Bijlage 4 

--~,---_. DE BEVOLKING NAAR KERKELIJKE GEZINDTE ( -19é:C;) 

2494 5,6 
... n.2.9 )J.~ .. 

10090 . ········Ö;·j··· '2';'4" . 1'.'3>" 499" 

Bron3 C.B.S.-Volks- en beroepstelling 1960. 
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19 

103 
28 
46 -'-'--'19'6 

~8 
178 m--'Fib' 

44 
75 
30 
20 
25 
2 

hh''1'06' 
114 
27 
11 
10 

1 
33 h'---{9'6' 



- 36 - 

Bijlage 9 

DE BUITEN DE GElIlEENTE WERKENDE _IVlANNEN PER WIJK( 1947 en 1960) 
------.---------.-r------------------------------------ 

1960 

Onderdeel 
van de gemeente 

____ i_N_er_kende mannen_l_'n~_~ 
1947 __ ~19~6_0 __ ~ ~ ___ 
~ buiten ~ buiten 

totaal j de ge- totaal: de ge- b in % d in % 
i meente ~ meente van a van c 

( a ) L_UD. __ _L91_. 1 __ (.9:1_ __ .L .c..._--,- __ . _ 

1947 

-_._--_._------------- 

Dalen' 414 88 -21~2 
Wachtum 126 9 7ft 
Verspreide huizen • 260 40 15,'4 
Totaal Dalen 823 60 800 137 . _" __ '" .7..9-} __ . __ . .1_7_~J ...... "jj'äIërvë'ëii .. ------- .. ------ ---- .. ---- --.---------------- .. ---- --. -- -- ........ -......... .. 'n3'''-- ..... 14' 12 j4 
Stieltjeskanaal 101 18 17,8 
Verspreide huizen 40 2 5,0 

'\ ... TO'~.El..~~ .D.13,l..e.~y.e.E?.n. __ .. __ _ __ ?9.5....... ...1.1 .. __ __ 25.4. 3.4 .- 3,.7. __ --- .1.39:.. !. 
Vossebel t 86 46 5395 
Da.Le rpe e L 161 94 58,4 
])alerend (= Nieuwlande) 34 15 4491 
Verspreide huizen 52 18 .__ 34,6 
Totaal Dalerpeel 345 96 333 173 27,8 52,0 

·::~~·t~::~%_!·~~~:;~·~····--·:::::--·········-···· . ::- ·· .. ··1:~·~f· : ~.~~ ···-··:::::::::f;~l::::::::::;4:;::::::::::··f~:·~r:··:::::::~-J:·r·:::::- 
-----------_ ... _-- --_._---_.---------._-------- 

1947~ exclusief tijdelijk niet-werkenden. 
19603 inclusief" II II 

Bron: C.B.So-Volks- en beroepstellingen 1947 en 1960. 
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________ --1 

Loontrekkenden 

) { Zelfstandigen 

Gepensioneerden 
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GEENQUETEERDEN NAAR BEROEP 

los arbeider (dorsvereniging; 
strokartonfabriek) 
G.S~WQ-arbeider 
campagne-arbeider aardappelmeelfabriek 
(ongeschoold) 
bouwvakarbeider (ongeschoold) 
fabrieksarbeider (ongeschoold) 12 
landbouwer 14 
landbouwer met nevenberoep 5 
middenstander (kruidenier) 1 
gepensioneerd of invalide 7 

--------------------------------------- 

Beroep 
------_._----- 

grondwerker 
veenarbeider 
wegwerker 
straatmaker 
landarbeider 
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Bijlage 10 

Gnta-:--- 
--------------.----- 

5 
1 
2 
1 
1 

.bouw+, 

6 
4 sven tu 

.? 
2 
6 

elf- 
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annen 

en? 


