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Inleiding
In 1999 werd tijdens beheerwerken op een
verstruweeld perceeltje in het erkend
natuurreservaat Buitengoor-Meergoor een
patroon aangetroffen van evenwijdig gele-
gen hogere ruggen en lagere slenken met
ondiepe grachtjes (Fig. 1). Het perceeltje
van ~0.5 ha bleek bovendien aan beide zij-
den begrensd te worden door grotere sloten
die op hun beurt in verbinding stonden met

een nog grotere sloot aan de noordzijde van
het perceel. Het gehele perceel helt lichtjes
af naar deze laatste sloot. Deze structuren
deden het vermoeden rijzen dat de restan-
ten van een historische vloeiweide waren
blootgelegd (zie bv. Burny 1999, Dirkx
2002). Aangezien vloeiweiden enerzijds
interessante cultuurhistorische relicten zijn
en anderzijds vaak een bijzondere planten-
groei herbergen, werd besloten het perceel

verder vrij te maken van houtopslag en er
opnieuw een maaibeheer te installeren.
Sindsdien heeft er zich een vochtige
schraalgraslandvegetatie (Gentiano pneu-
monanthes-Nardetum volgens Schaminée
et al. 1996) ontwikkeld, met niet minder
dan zestig hogere plantensoorten en een
twintigtal mossoorten. Bijzonderheden zijn
ondermeer Geelgroene zegge, Gevlekte
orchis, Klokjegentiaan en Klein blaasjes-
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Inzicht in de voorgeschiedenis  
Een gevalstudie voor het Buitengoor-Meergoor (Mol)
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Kennis over de historiek of voorgeschiedenis kan erg belangrijke informatie opleveren

voor het uittekenen van een beheersvisie voor een gebied. Diverse bronnen zoals

kaarten, maar ook kadastergegevens en andere documenten bevatten relevante

historische gegevens. Dit wordt hier geïllustreerd aan de hand van het Buitengoor-

Meergoor in Mol. 

Figuur 1: Perceel in het Buitengoor-Meergoor met evenwijdige ruggen en slenken met ondiepe grachten.



kruid. Andere, meer basenminnende soor-
ten die verwacht konden worden zoals Arm-
bloemige waterbies, Breed wollegras of
Alpenrus zijn er vooralsnog niet opgedoken.
Een mogelijke verklaring hiervoor is een ver-
zuring die opgetreden zou kunnen zijn na
stopzetting van de vermeende historische
bevloeiing met basenrijk water. Een andere
mogelijkheid is uiteraard dat we hier niet te
maken hebben met een vloeiweide en dat
er dus ook nooit bevloeiing heeft plaatsge-
vonden. Het aanwezige microreliëf zou dan
een andere functie (bv. drainage) gehad
hebben. Om de juiste beslissingen te kun-
nen nemen i.v.m. het te voeren beheer, was
er bijgevolg nood aan een grondige kennis
van de voorgeschiedenis van het perceeltje.
Bovendien was het een uitgelezen moment
om een eventueel herstel van de bevloeiing
te realiseren omdat dit gekaderd zou kun-
nen worden in het lopende natuurinrich-
tingsproject Buitengoor-Meergoor (zie VLM
2003).
In dit artikel illustreren we hoe men op een
relatief eenvoudige manier meer te weten
kan komen over de voorgeschiedenis van
een perceel of gebied. Na een korte situ-
ering van het Buitengoor-Meergoor worden
onze bevindingen over het bewuste per-
ceeltje gepresenteerd. In de drie kadertekst-
jes wordt telkens meer achtergrondinfor-
matie gegeven over de gebruikte historische
bronnen.

Het Buitengoor-Meergoor
Het Natuurpunt-reservaat Buitengoor-
Meergoor (ca. 90 ha) is gelegen in Mol Rauw
en wordt begrensd door de recreatiegebie-
den Zilvermeer, Zilverstrand en Sun Parks
Kempense Meren aan respectievelijk de
noord-, zuid- en oostkant. De westrand van
het gebied wordt gevormd door het kanaal
van Beverlo. Dit unieke laagveengebied is
het brongebied van de Vleminksloop, de zui-
delijkste tak van het Kleine netebekken. Het
reservaat is tot ver buiten onze landsgren-
zen bekend om zijn uiterst zeldzame plan-
tengroei. Door de ongewone mix van zuur
bronwater met kalkhoudend kanaalwater
uit een nabijgelegen bewateringsgracht
ontstonden in het Buitengoor unieke
levensvoorwaarden voor plant en dier (zie
bv. Boeye et al. 1990, Boeye et al. 1996). In
het centrale moeras groeien naast typische
veenplanten als Beenbreek, Klokjesgentiaan,
Gevlekte orchis en zonnedauw ook zeldza-
me uitschieters als Alpenrus of Welriekende
nachtorchis.
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Box 1: Grootschalige historische kaarten en foto’s

De oudste grootschalige kaart die het gehele Belgische grondgebied bedekt is de Kabinetskaart van

de Zuidelijke Nederlanden op schaal 1:11.500 die onder leiding van graaf generaal Joseph de Ferra-

ris werd opgemaakt in de periode 1771-‘77. De veldkartering, uitgevoerd tussen 1771 en ’75, werd

op minder dan vier jaar afgerond. Een absoluut huzarenstukje voor die tijd! De drie originele ver-

sies van deze zogenaamde Ferrariskaart omvatten 275 rechthoekige bladen van ca 90 x 140 cm.

Dankzij de uitgegeven verkleiningen op schaal 1:25.000 door het cultuurfonds Pro-civitate van het

Gemeentekrediet van België (nu Dexia) werden deze kaarten ook toegankelijk voor het grote

publiek. In de loop der jaren hebben verscheidene onderzoekers aangetoond dat de invulling van

het bodemgebruik op de Ferrrariskaart behoorlijk betrouwbaar is en bijgevolg is deze kaart van

groot belang voor de studie van de landschapsgeschiedenis. De geometrische nauwkeurigheid van

de Ferraiskaart is daarentegen niet zo groot. Men moet rekening houden met aanzienlijke afstands-

, oriëntatie- en vormfouten. Een relatieve fout van 10 % (100 m per kilometer afstand) is niet

ongewoon. Ook de schrijfwijze van de toponiemen is niet altijd correct. Minder bekend (en ook

minder toegankelijk) zijn de 4000 bladzijden tellende Mémoires waarin per kaartblad uitleg wordt

gegeven over de historische, sociale, geografische, economische en militaire toestand van het

gebied op het einde van de 18e eeuw. De handgeschreven “Mémoires” werden in de jaren 1960

samen met de kaartbladen uitgegeven in een omvangrijke reeks (Anonymus 1965).

De volgende landsdekkende kaart is de Carte topographique de la Belgique op schaal 1:20.000 die

tussen 1846 en 1854 in 250 bladen werd uitgegeven door Philippe Vandermaelen. Deze laatste

was een gerenommeerd privé-cartograaf en stichter van de in 1830 opgerichte instelling Etablisse-

ment géographique de Bruxelles. De geometrische nauwkeurigheid van de Vandermaelenkaart is

een stuk groter dan deze van de Ferrariskaart. De invulling van het bodemgebruik werd echter gro-

tendeels gebaseerd op de gegevens van het primitief kadaster (Box 2), eventueel aangevuld met

nieuwe informatie. Grootschalige veldcampagnes werden niet georganiseerd! Dit heeft tot gevolg

dat de invulling van het bodemgebruik niet altijd even betrouwbaar is en – vooral – dat heel wat

details, zoals houtkanten, niet weergegeven staan op deze kaart. Net zoals op de Ferrariskaart werd

het reliëf bij Vandermaelen slechts rudimentair weergegeven door arceringen en nog niet d.m.v.

hoogtelijnen zoals op latere kaarten.

De kaarten na Vandermaelen werden allemaal gemaakt door de voorlopers van het huidige Natio-

naal Geografisch Instituut (NGI). Deze dienst werd in 1831 – onmiddellijk na de Belgische onaf-

hankelijkheid – opgericht onder de naam Dépôt de la Guerre et de la Topographie. In 1878 werd de

naam van deze instelling veranderd in Militair Cartografisch Instituut (MCI), in 1947 in ‘Militair

Geografisch Instituut’(MGI) en in 1976 uiteindelijk in ‘Nationaal Geografisch Instituut’. Tot WOII

hebben deze instituten drie reeksen topografische kaarten op schaal 1:20.000 en 1:40.000 vervaar-

digd: de eerste kaart werd uitgegeven tussen 1865-’85, de tweede tussen 1895 en 1914 en de der-

de tussen 1920 en 1940. Deze kaarten werden volledig op het veld opgemeten en zijn zowel wat

betreft geometrie als invulling zeer betrouwbaar. Vanaf 1950 worden luchtfoto’s gebruikt voor de

opmaak van de topografische kaarten waardoor de arbeidsintensieve veldcampagnes overbodig

werden. Heel België werd ongeveer om de tien jaar overvlogen en daarmee beschikken we dus over

een mooie fotografische tijdreeks van de bodemgebruiksevolutie sinds WOII. De 23 x 23 cm grote

luchtfoto’s zijn meestal op schaal van ca. 1:21.000 en bedekken een oppervlakte van 4.8 x 4.8 km.

Tenslotte dient ook nog het ‘Air Photo Archive’ van Keele University (Verenigd Koninkrijk) vermeld

te worden. Zij beheren een gigantische collectie luchtfoto’s die tussen 1939 en 1945 door de geal-

lieerde troepen werden genomen van o.a. België en de rest van bezet Europa. De kwaliteit van de

foto’s varieert van gebied tot gebied, maar er zitten absolute pareltjes tussen.

Nuttige adressen & links

Alle bovenvermelde kaarten kunnen gekocht worden bij het NGI (Abdij ter Kameren 13, 1000

Brussel, www.ngi.be). De verkleinde Ferrariskaarten kosten ongeveer 7 euro per blad, zwart-wit

kopies van de Vandermaelen en latere topografische kaarten kosten ongeveer 6 euro per blad en

contactafdrukken van de luchtfoto’s kosten ongeveer 12 euro per stuk. Meer info over de foto’s

van Keele University kan gevonden worden op http://www.keele.ac.uk/depts/is/airphoto/ en op

http://www.evidenceincamera.co.uk/.



Historische kaarten 
en luchtfoto’s (Box 1)
In eerste instantie probeerden we een beter
beeld te krijgen van de voorgeschiedenis van
het perceel aan de hand van historische
kaarten en luchtfoto’s. Het perceeltje was
niet eenvoudig terug te vinden op de Ferra-
riskaart (Fig. 2).Aanknopingspunten om het
perceeltje te herlokaliseren waren: de vijver
genaamd ‘Meir’, de Vleminksloop die van het
oosten komt en langs de noordelijke rand
van de vijver haar weg vervolgt en, tenslot-
te, een zuidelijker gelegen leigracht die in de
vijver uitmondt. Vermoedelijk diende deze
leigracht om water aan te voeren naar de
vijver. Deze vijver (het Sluismeer) was tot
aan de Franse revolutie eigendom van de
abdij van Postel en diende voor de vispro-
ductie (Vos 2002). Op basis van bovenver-
melde aanknopingspunten konden wij het
perceeltje situeren in een zone die rond
1775 als moeras beschreven staat. Er zijn
alleszins geen aanwijzingen dat het toen
reeds in cultuur genomen was. Dit wordt
bevestigd wanneer we de Vandermaelen-
kaart bekijken, die de toestand rond 1850
weergeeft. Het betreffende perceeltje staat
er op gekarteerd als een moeras en/of heide
die aan de zuidkant begrensd wordt door
naaldhoutaanplantingen (Fig. 2). Bemerk
opnieuw de twee duidelijk weergegeven
waterlopen en let ook op het geschetste tra-
ject van het kanaal naar Beverlo, dat in de
periode 1854-57 werd gegraven. De grote
vijver ‘Meir’ ten tijde van Ferraris is onder-
tussen opgesplitst in twee kleinere, het
‘Meirgoor’ en het ‘Sluys Meir’. Inspectie van
de eerste echte topografische kaart van het
Dépôt de la Guerre (in dit gebied opgemeten
rond 1872) leert ons dat we op dat moment
nog steeds te maken hadden met een
onontgonnen moerassig gebied begrensd
door naaldhoutaanplantingen aan de zuid-
kant. Het kanaal werd intussen gegraven en
van de twee bovenvermelde vijvers is geen
spoor meer terug te vinden. De situatie op
de kaart van het Institut Cartographique
Militaire uit 1934 verschilt weinig van deze
in 1872. We vinden nog steeds geen spoor
van ontginning. Aan de westelijke zijde van
het perceel staat ondertussen wel een hout-
kant en struweel ingetekend. Om het
bodemgebruik na WOII te reconstrueren,
konden we gebruik maken van luchtfoto’s
(Fig. 3). Op de luchtfoto uit 1952 duikt het
perceeltje voor het eerst herkenbaar op. Het
contrasteert duidelijk met de omgevende
vegetatie en sluit in het zuiden aan op een
gelijkaardig perceeltje waarop – met enige
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Figuur 2: Kaartenmozaïek van Ferraris,Vandermaelen, Dépôt de la Guerre en ICM.

De benaderende locatie van het perceeltje is aangegeven d.m.v de rode ellips.

Figuur 3: Luchtfoto’s uit 1952, 1970 en 1998. De pijl geeft de locatie van het perceeltje weer.



moeite – een constructie ontwaard kan wor-
den. In noordoostelijke richting bemerken
we ook een groot aantal houtkanten lood-
recht georiënteerd op de Vleminksloop. Een
gelijkaardig beeld wordt teruggevonden op
de luchtfoto uit 1970. Aan de noordzijde is
intussen een - nog steeds aanwezige - zand-
opspuiting gerealiseerd en de houtkanten
zijn verworden tot een meer aaneengeslo-
ten bos. Op de luchtfoto van 1998, tenslot-
te, onderscheidt het perceeltje zich nauwe-
lijks nog van de omgevende vegetatie. Is al
het voorgaande te rijmen met de kadastrale
gegevens?

Primitief kadaster (zie Box 2)
Volgens het kadastraal deelplan Mol Sectie B
uit het primitief kadaster bleek dat ons per-
ceeltje rond 1834 bestond uit twee kada-
strale percelen, namelijk nr 1080 (26a 20ca)
en nr 2097 (33a 5ca). Het eerste werd
beschreven als struweel, het tweede als hei-
de. Zoals verwacht komt dit overeen met het
bodemgebruik weergegeven op de kadastra-
le reductie (Fig. 4) die werd afgewerkt in
1852. Bemerk nogmaals de schets van het
kanaal en de duidelijk weergegeven aanvoer-
gracht richting Sluismeer. De uit de kadas-
tergegevens afgeleide eigendomsgeschiede-
nis van beide perceeltjes wordt weergegeven
in Fig. 5 en toont dat beide perceeltjes vele
malen van eigenaar zijn veranderd. Onder de
eigenaars bevonden er zich op het eerste
zicht geen typische archiefmakers zoals
abdijen of adellijke families, waardoor de
kans op het vinden van bijkomend archief-
materiaal waarschijnlijk beperkt is. Uit de
kadastrale gegevens bleek eveneens dat de
percelen pas sinds 1935 tot dezelfde eigen-
dom zijn gaan behoren.Verder hebben we uit
het kadaster kunnen afleiden dat op perceel
2097 rond 1930 een klein huisje werd
gebouwd. De rest van het perceel werd toen
beschreven als weiland.

Mondelinge overlevering 
(zie Box 3)
Aangezien het voorgaande ons leerde dat de
ontginning van het perceeltje schijnbaar van
relatief recente aard is, was het zeer waar-
schijnlijk dat we nog heel wat zouden kun-
nen leren uit de bevraging van voormalige
eigenaars en/of andere betrokken personen.
Dit bleek inderdaad het geval. De laatste
eigenaar kon relatief snel worden opge-
spoord en bevestigde onze eerder gedane
bevindingen, die daarenboven nog gestaafd
kon worden met enkele foto’s uit de oude
doos (Fig. 6). De betreffende persoon had de

Natuur.focus
3(2): 40-45

43INZICHT IN DE VOORGESCHIEDENIS

EEN GEVALSTUDIE VOOR HET BUITENGOOR-MEERGOOR (MOL)
KRIS VERHEYEN, HILDE VERBOVEN,
JAN DIRKX & MARTIN HERMY

A RT I K E L S

Box 2: Het (primitief) kadaster

Het kadaster van vandaag is qua concept nog steeds hetzelfde als bij het ontstaan in het begin van de

19e eeuw, toen België nog een stukje Frankrijk was (1795-1815). In navolging van de Franse revolutie

wilde men toen een uniform en rechtvaardig grondbelastingsysteem op punt stellen. Het werk was ech-

ter bijzonder complex en omvangrijk en het Belgisch kadaster werd pas voltooid in 1833-‘34 (1843-‘44

in Limburg en Luxemburg), ruim 25 jaar na de start. De kartering gebeurde op het niveau van de toen-

malige 2.548 gemeentes, die samen 2.945.594 ha of 5,5 miljoen percelen vertegenwoordigden. Hoewel

het kadaster pas in 1833-‘44 werd beëindigd, gaan de meeste documenten terug tot de jaren 1810-

1825. De basisplans en de beschrijving van de percelen dateren doorgaans uit die periode. De laatste

jaren werden besteed aan de schatting en de herziening van het kadastraal inkomen. Het primitief

kadaster biedt dus een momentopname van het landschap op het begin van de 19e eeuw en overbrugt

zodoende de lange periode tussen de Ferrariskaarten en de eerste topografische kaarten (Box 1).

Om de voorgeschiedenis van een gebied te traceren in het primitief kadaster moeten de volgende drie

documenten achtereenvolgens geraadpleegd worden: (1) de historische perceelsplans per wijk op schaal

1:2500 dienen om de vroegere perceelsgrenzen en –nummers te achterhalen. Op deze plans zijn ook

wegen, waterlopen en toponiemen aangeduid; (2) Eenmaal de perceelsnummers van je onderzoeksge-

bied gekend zijn, kan je via de Oorspronkelijk aanwijzende tafel der grondeigenaren en der ongebouwde

en gebouwde vaste eigendommen (model 208) ondermeer de eigenaar, de oppervlakte, het bodemge-

bruik (bv. hakhout, kreupelbos met hoogstammige bomen, mastbos, opgaande bomen, heide.) en het

belastbaar inkomen achterhalen. (3) In de kadastrale legger, tenslotte, vindt men per eigenaar een lijst

met alle eigendommen van die persoon in een welbepaalde gemeente. Indien een perceel van eigenaar

zou veranderen door verkoop, vererving, etc. vind je hier eveneens een verwijzing naar de nieuwe eige-

naar. Op die manier kan de eigendomsevolutie in kaart gebracht worden. In principe zouden ook de ver-

anderingen in het bodemgebruik geanalyseerd kunnen worden, maar deze veranderingen werden niet

altijd consequent bijgehouden in het kadaster.

Een interessant afgeleid document van het primitief kadaster zijn de zogenaamde kadastrale reducties

(‘réductions cadastrales’) die tussen 1845 en 1855 door het ‘Dépôt de la Guerre et de la Topographie’

opgemaakt werden met het oog op de redactie van de eerste topografische kaart van België (Box 1).

Daartoe werden de oorspronkelijke plans van het primitief kadaster gereduceerd tot schaal 1:20.000 en

vervolgens samengesteld per toenmalige gemeente. Deze reducties zijn vooral interessant omdat het

bodemgebruik erop werd ingekleurd, waardoor ruimtelijke patronen onmiddellijk zichtbaar worden.

Nuttige adressen & links

De documenten van het primitief kadaster worden per provincie bewaard. In Antwerpen, Limburg en

Oost-Vlaanderen bevinden ze zich in de gewestelijke directies van het kadaster (Administratie van het

Kadaster, Registratie en Domeinen,AKRED, http://fiscus.fgov.be/interfakrednl/Taken/overzicht.htm). In

Brabant, Luxemburg en Namen bevinden ze zich in de rijksarchieven in de provincies

(http://arch.arch.be). In Luik,West-Vlaanderen en Henegouwen zijn deze documenten helaas verloren

gegaan. In Nederland heeft men het oorspronkelijk kadaster uit 1832, dat vergelijkbaar is met ons pri-

mitief kadaster, gedigitaliseerd en via het web beschikbaar gemaakt (www.dewoonomgeving.nl). Foto-

grafische reproducties van de kadastrale reducties kunnen verkregen worden bij het Nationaal Geogra-

fisch Instituut (Box 1) en de prijs per (deel-)gemeente bedraagt ongeveer 62 euro.

Figuur 4: Kadastrale reductie uit 1852.

De ellips omvat de twee kadastrale percelen 1080 en 2097 (deelplan Mol Sectie B).



perceeltjes in 1954 gekregen en er stond
toen inderdaad reeds een klein huisje op. Dit
afgelegen huisje werd voor een appel en een
ei verhuurd aan een gezin dat aan de zelf-
kant van de maatschappij leefde. Onmiddel-
lijk rond het huisje lag een tuintje met fruit-
bomen en o.a. graan (Fig. 6a). Op de foto
van de achterkant van het huisje (Fig. 6b),
waarop een stukje van het bestudeerde per-
ceel te zien is, is een grazige vegetatie te
ontwaren.Aangezien het gezin ook schapen,
een varken en een koe hielden, werd het per-
ceeltje vermoedelijk als weiland beheerd. In
1970, tenslotte, werd het huisje onbewoon-

baar verklaard en moesten de bewoners
gedwongen verhuizen. Kort nadien werd het
huisje afgebroken en werden de perceeltjes
aan hun lot overgelaten, tot ze vijf jaar gele-
den herontdekt werden ...

Conclusies en richtlijnen voor
beheer
Als besluit kan gesteld worden dat we hier
geenszins te maken hebben met een histo-
risch vloeiweide-systeem. Uit de confronta-
tie met de historische bronnen bleek dat de
oorspronkelijke veronderstelling – als zou het
perceeltje door zijn ruggen-slenken-structuur

een historische vloeiweide zijn – niet over-
eind te blijven. Het betreffende perceel werd
een kleine tachtig jaar geleden ontgonnen en
is slechts gedurende een dertigtal jaar in
gebruik geweest als (hooi-)weide. Het rug-
gen-slenken patroon zal dus meer dan waar-
schijnlijk ten behoeve van de drainage aan-
gelegd zijn. De vroegere leigracht van het
Sluismeer, die het perceeltje aan de noord-
kant begrenst, heeft daarentegen wel een
zekere cultuurhistorische waarde. Het Sluis-
meer zou in de middeleeuwen aangelegd zijn
op initiatief van de abdij van Postel (Vos
2002) en mogelijk dateert deze gracht uit
dezelfde periode.
Een eventueel ‘herstel’ van de bevloeiing op
het perceeltje om historische redenen is dus
geen goede beheersoptie. Een voortgezet
jaarlijks of meerjaarlijks maaibeheer lijkt
daarentegen wel opportuun. Door het vroe-
gere graslandgebruik is maaien er technisch
zeker haalbaar en vergeleken met de omrin-
gende percelen die gedomineerd worden
door Wilde gagel en Pijpenstrootje is er toch
sprake van een aanzienlijke soortenwinst.
Om de verzuring tegen te gaan zou bijvoor-
beeld wel kunnen geopteerd worden om het
overtollige regenwater tijdens de winter
versneld af te voeren via de aanwezige slen-
ken en grachtjes. Omgekeerd zal het tijdens
de zomermaanden waarschijnlijk beter zijn
het kwelwater zo lang mogelijk op het per-
ceel te houden.
Tot slot hopen we aan de hand van dit arti-
kel geïllustreerd te hebben hoe relatief
gemakkelijk toegankelijke historische bron-
nen gebruikt kunnen worden om hypotheses
te toetsen i.v.m. de voorgeschiedenis van
een perceel of gebied én hoe dit kan bijdra-
gen tot het hedendaagse beheer.
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Figuur 5: Eigendomsevolutie van de twee kadastrale perceeltjes 1080 en 2097 

(deelplan Mol Sectie B).

Figuur 6: Oude foto’s van de voor- (a) en achterkant (b) van het inmiddels verdwenen huisje aan de zuidkant van het perceeltje.

De perenboom op Fig. 6a is actueel nog steeds aanwezig.

(a) (b)
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SUMMARY BOX:

VERHEYEN K., VERBOVEN H., DIRKX J. & HERMY M. 2004. 
Lessons from historical information: the case of the nature reserve
Buitengoor [In Dutch]. Natuur.focus 3(2): 40-45.

In this paper we explain how three relatively easy accessible histor-
ical records can be used to determine the past land-use of a certain
site and how this information can be incorporated in its manage-

ment. The described data-sources are old (topographic) maps, old
cadastral surveys and oral history records. We illustrate the use of
these three data-sources by tracing back the history of a small grass-
land parcel in the nature reserve Buitengoor (Mol). The pattern of
levees and ditches that is still present on this parcel was formerly
assumed to be a relic of ancient irrigation practices. However, our
research pointed that the parcel has only been converted into grass-
land during the first half of the twentieth century and that the pat-
tern of levees and ditches most likely served for drainage purposes.

Box 3. Mondelinge overlevering

Mondelinge overlevering of ‘oral history’ wordt in

historisch(-ecologisch) onderzoek terecht steeds

meer als een belangrijke bron van informatie voor

het recente verleden beschouwd. Het omvat de

verzameling van niet-gedocumenteerde informatie

over het landschap, de wijze waarop men ermee

omging en de soorten die erin voorkwamen d.m.v.

gesprekken met de voormalige gebruikers van het

landschap. Een schitterend voorbeeld van deze

techniek is neergelegd in het werk van Burny

(1999), die a.h.v. een tweehondertal gesprekken

met oudere inwoners uit de Limburgse Kempen tal

van nieuwe inzichten in het vroegere beheer van

heide, bos en beekdal aan het licht bracht.Tack

(2002) heeft recent aangetoond hoe d.m.v.

gesprekken inzicht kon verworven worden in de

vroegere visstand van de Zwalm.

Het succesvol toepassen van deze techniek vergt

echter een gedegen voorbereiding.Ten eerste moe-

ten de doelstellingen duidelijk afgebakend worden

en op basis daarvan dienen zegslieden zorgvuldig

geselecteerd worden. Zij moeten uiteraard vol-

doende van het onderwerp afweten en uit eigen

ervaring kunnen praten. De inhoudelijke voorberei-

ding van een gesprek is ook belangrijk. Enerzijds

dient deze om te bepalen welke onderwerpen je wil

aansnijden en anderzijds laat deze toe om de kwali-

teit van de verstrekte informatie te kunnen beoor-

delen. Een gesprek gebeurt best in een ontspannen

sfeer en mag niet verlopen als een vraag-antwoord

interactie waarbij de onderzoeker zijn vragen op de

informant afvuurt. Het is beter om het gesprek

subtiel in een bepaalde richting te sturen, zonder

concrete vragen te moeten stellen. Baas et al.

(2004) noemden dit treffend een ‘schaduwvragen-

lijst’. De interviews worden bij voorkeur opgeno-

men en zo snel mogelijk letterlijk uitgeschreven. De

interpretatie van de gesprekken is helaas niet

steeds probleemloos. Bepaalde dialecttermen

(voornamelijk als het over soortnamen gaan) zijn

niet duidelijk, onderscheiden van waarheden en

verzinsels is niet altijd eenvoudig en het achterha-

len van jaartallen en concrete cijfergegevens blijkt

vaak bijzonder moeilijk. Ondanks de aanzienlijke

tijdsinvestering die gepaard gaat met het afnemen

en verwerken van interviews, levert mondelinge

overlevering vaak veel interessante informatie op

die anders onherroepelijk verloren zou gaan.

Nuttige links

http://www.indiana.edu/~cshm/techniques.html.

Site van Indiana University (VS) waarin o.a. uitge-

legd wordt hoe je een interview moet afnemen.

http://omega.dickinson.edu/organizations/oha/ Site

van de Amerikaanse ‘Oral History Association’ en

http://www.oralhistory.org.uk/ Site van de Engelse

‘Oral History Society’.
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De resultaten die in dit artikel worden
voorgesteld, vormen de neerslag van een
ruimer onderzoeksproject over historische
bossen en heide in het Turnhoutse, een
gebied dat tot voor de 20ste eeuw geken-
merkt werd door een zeer uitgestrekt hei-
deareaal met een beperkte oppervlakte
oud bos (Verboven et al. 2004). Historisch
onderzoek draagt niet alleen bij tot een
beter begrip van de ontwikkelingen die een
gebied heeft doorgemaakt. Het kan -naast
andere overwegingen- leiden tot keuzes in
het natuurbeheer en landschapsherstel.
Enkele voorbeelden illustreren dit: 1) Als
het beleid het waardevol vindt om oude
landschappen te bewaren of te herstellen,
dan stelt zich de vraag naar welk landschap
men wil terugkeren. Voor een selectie van
waardevolle landschappen in functie van
landschapsherstel is het essentieel te
weten welke landschapsbeelden represen-
tatief zijn voor een bepaalde regio in een
bepaalde periode. 2) Ecologisch onderzoek
heeft aangetoond dat bepaalde planten-
soorten slechts in oude bossen voorkomen.
Om redenen van biodiversiteit is het
behoud van oude bossen belangrijk. Dit
roept vragen op naar de leeftijd van onze
bossen. Waar treffen we deze oude bossen

nog aan en zijn deze bossen niet bij uitstek
prioriteit als de overheid beslist over de
aankoop en uitbreiding van haar bospatri-
monium? 3) De weinige heiderelicten die
nog bestaan, zijn de laatste sporen van uit-
gestrekte heidegebieden. Hoe omvangrijk
waren deze gebieden? En hoe (intensief)
werden ze beheerd? Onderzoek naar

(half)natuurlijke landschappen levert dus
aanknopingspunten voor landschapsher-
stel, ecologisch onderzoek en het behoud
van natuurhistorisch erfgoed.

In dit artikel leggen we de klemtoon op het
historische heidebeheer. We passen het
onderzoek toe op een heidegebied waarvan

“Tot nut van het gemeen…”
Over gemene heidegebieden in het Turnhoutse (15de-19de eeuw)

HILDE VERBOVEN, KRIS VERHEYEN EN MARTIN HERMY

Sinds de 15de eeuw –mogelijk sinds de 14de eeuw- heeft de heide een groot deel van

het Turnhoutse areaal ingepalmd. Dit areaal is tot diep in de 19de eeuw onder heide

blijven liggen. Omdat een heidelandschap in deze streken niet ‘spontaan’ kan

overleven, maar aan verbossing zou zijn overgeleverd, impliceert het langdurige

behoud van de heide rond het Turnhoutse dat er een beheer moet zijn toegepast.

Waaruit bestond dit beheer? Wat vormde de kern van dit beheer? Wat waren de

gevolgen van dit beheer voor het landschap?

Figuur 1: Turnhout en omgeving volgens de kaart van Ferraris (1771-1778)

(© Gemeentekrediet, NGI)
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we hebben kunnen achterhalen dat het één
gemeenschappelijk beheer heeft gekend,
met name de vroente van Turnhout-Aren-
donk. Archiefonderzoek van stukken uit de
14de tot de 19de eeuw vormt de ruggen-
graat van het onderzoek (box 1).

Het Turnhoutse landschap was tot het mid-
den van de 19de eeuw overwegend een hei-
delandschap. De omgeving van Turnhout
wordt op landschappelijk vlak gekenmerkt
door (Figuur 1):
• een uitgestrekt, niet-omheind heideareaal

dat als gemene grond werd beheerd door
de bewoners van Turnhout, Oud-Turnhout,
Arendonk en de omliggende gehuchten;

• versnipperde venen in de heide;
• een open akkercomplex aan de oost-,

zuid- en westkant van de bewoningskern;
• omheinde private percelen landbouw-

grond ten noorden van Turnhout;
• natte hooilanden langs de Aa;
• een versnipperd bosareaal, met uitzonde-

ring van het 240 ha grote domeinbos Gro-
tenhout. De kleine percelen bos zijn vooral
te vinden op de grens tussen het cultuur-
en heideareaal.

Opvallend is de aanwezigheid van het open
akkercomplex dichtbij de stadskern. Het ont-
breken van omheiningen tussen de velden
wijst op gemeenschappelijke begrazing van
de akkers na de oogst (Verhulst 1965). Ter-
wijl de kleine, met hagen omgeven land-
bouwpercelen ten noorden en ten zuiden
van Turnhout jongere heideontginningen zijn

van de late middeleeuwen tot de 18de eeuw,
was het open akkercomplex een vroege ont-
ginning (mogelijk 12de eeuw).
Uit het archiefmateriaal blijkt dat het open
akkercomplex op het einde van de 18de eeuw
niet meer gemeenschappelijk werd uitgebaat.
Het verdwijnen van gemene akkers was een
algemeen verschijnsel, omdat nieuwe ont-
wikkelingen in de landbouw en de introductie
van groenbemesters de bemesting door gra-
zend vee na de oogst op de gemene akkers
overbodig maakte (De Moor 2003).

Dat de heide in het gebied Turnhout-Aren-
donk een belangrijke plaats bekleedde, blijkt
uit figuur 2. Op het einde van de jaren 1770
had de gemene heide een oppervlakte van
minstens 8000 hectare. Zestig jaar later was
daarvan nog ruim 5800 hectare in bezit van
de gemeenten Turnhout, Oud-Turnhout en

Arendonk, maar daarna ging de privatisering
in snel tempo door. In 1856 bezat de
gemeente nog ongeveer 800 ha. Sinds het
begin van de 20ste eeuw schommelde het
gemeentelijke heidebezit rond de 300 ha
(Van Looveren 1983). Ondanks de privatise-
ring zijn tot 1880 grote oppervlaktes als hei-
de blijven liggen. De herbestemming van
heide naar landbouwgrond of bos dateert
van na 1880.Tussen 1880 en 1985 is het hei-
deareaal in Turnhout gekrompen tot onge-
veer 4,5% van zijn oorspronkelijke opper-
vlakte (Van der Veken et al. 2004).
In tegenstelling tot de Brugse Veldzone (Ver-
hulst 1965) waren de uitgestrekte heides in
de Kempen op het einde van de 18de eeuw
beduidend minder aangetast door land-
bouwontginningen of bebossing. Op het ein-
de van de 18de eeuw was het heideareaal in
de Kempen (ruim 180.000 ha: Dejongh
1996) een veelvoud van het areaal in de
Vlaamse zandstreek (10.700 ha).

Het begrip gemene heide
De heide in de omgeving van Turnhout werd
gemeenschappelijk uitgebaat. De eerste
schriftelijke bevestiging daarvan vinden we
terug in de aardbrief (box 2) die de hertog
van Brabant in 1331 tegen betaling aan de
inwoners van Turnhout en Arendonk verleen-
de (Jansen 1905). Daardoor stond de hertog
de gebruiksrechten af over een nog onont-
gonnen terrein aan de dorpsbewoners. Zij
kregen het gebruik over deze gronden, maar
niet het eigendom, dat in handen bleef van
de hertog. Als de dorpen een deel van het

Figuur 2: Raming van het landgebruik en de

areaalverdeling in Turnhout-Arendonk op

basis van Ferraris (1771-1778)

Cultuurareaal, inclusief
bewoning (41 %)

Heide (52 %)

Bos 
(7 %)

Box 2: Over aardbrieven…

Vandaag vinden we in sommige oude gemeentearchieven een “aard-

brief” terug. Dit is een middeleeuws document waarmee de lokale heer

of de landsheer afstand deed van de gebruiksrechten op de onontgon-

nen gronden aan de lokale dorpsbewoners. Deze onontgonnen gronden

werden in de Kempen vaak aangeduid met vroente of aard, vandaar de

term aardbrief. Vroente betekent letterlijk het “land van de heer” en kan

in die zin dus worden opgevat als een verzamelnaam voor gemene

gronden. In het Turnhoutse stemt vroente overeen met gemene heide.

De aardbrief was voor de dorpsbewoners een belangrijk document,

omdat zij daarmee hun gebruiksrechten op bepaalde gronden konden

doen gelden. In het Turnhoutse zijn verschillende van deze aardbrieven

bewaard gebleven, zoals die van Turnhout-Arendonk, maar ook de aard-

brief van Poppel-Weelde en die van de aard van de zes dorpen, met

name Vosselaar, Gierle, Lille, Wechelderzande, Vlimmeren en Beerse. Uit

deze aardbrieven blijkt dat de omgeving van Turnhout een lappendeken

van aaneensluitende gemene heides of vroentes vormde.

Box 1: Archiefonderzoek

Belangrijke archivalia voor de studie van de gemene heide zijn de

gemeentearchieven, in dit geval de gemeentearchieven van Arendonk en

Turnhout. Deze herbergen ondermeer vroentereglementen en keuren die

interessant zijn voor de studie van de gebruiksrechten op de gemene

heide (vindplaats: Rijksarchief Antwerpen, Door Verstraeteplein 5, 2018

Antwerpen en Stadsarchief Turnhout, Grote Markt 1, 2300 Turnhout).

Het primitief kadaster van 1834 was onontbeerlijk voor de reconstructie

van de ligging en omvang van de gemene heide in het Turnhoutse (vind-

plaats: Ministerie van Financiën, Italiëlei 4 bus 10, 2000 Antwerpen). His-

torisch kaartmateriaal van de gemene heide is in het algemeen weinig

bewaard.Voor Turnhout-Arendonk vonden we uitzonderlijk toch een

kaart uit 1749 met de grenzen van het grootste, noordelijke deel van de

heide (vindplaats: Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2-6, 1000 Brus-

sel: kaarten en plannen in handschrift nr. 2392).
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terrein tot landbouwgrond wilden ontgin-
nen, dan moesten zij de toestemming vra-
gen aan de hertog van Brabant. Voor de his-
toricus vandaag zijn die aanvragen een
zegen, omdat daarvan aktes en octrooien
bewaard zijn gebleven, die een zicht geven
op de heideontginningen gedurende eeu-
wen. Vanuit de dorpen vonden er dergelijke
ontginningen plaats, zij het op kleine schaal.
Het systeem waarbij er een scheiding is tus-
sen eigendom en gebruik van gemene gron-
den vinden we vooral terug in de Zuidelijke
Nederlanden. Een gebruikersgemeenschap
die een gemene grond gezamenlijk beheert,
wordt in de Kempen een “gemeynte”
genoemd. In de Nederlanden ten noorden
van de grote rivieren zijn de marken, malen
(Veluwe) of buurschappen (Drenthe) groe-
peringen van deelgenoten, die gebruik én
eigendom met elkaar delen (Buis 1985).

Heidebeheer: een combinatie
van gebruiksrechten en
beschermende maatregelen
De dorpsbewoners van Turnhout en Aren-
donk gebruikten de gemene heide voor ver-
schillende doeleinden. De band met de land-
bouw is sterk: gebruiken zoals begrazen,
maaien en plaggen van de heidevegetatie
gebeurden in functie van de veeteelt en
bemesting van akkers. Naast de aan land-
bouw gerelateerde gebruiksrechten wonnen
de dorpsbewoners op de heide turf als
brandstof, klei voor bakstenen, leem en zand
voor de woningbouw.

Vandaag wordt in verschillende heidegebie-
den geëxperimenteerd met begrazing van de
vegetatie door bij voorbeeld gallowayrunde-
ren, het Schotse hooglandrund, heidescha-

pen, enz. Deze experimenten sluiten
opnieuw aan bij een eeuwenoude begrazing
van de heide die pas in de 19de eeuw ten
einde liep. Waarschijnlijk is begrazing zelfs
het belangrijkste en oudste gebruiksrecht
van de bewoners in de gemene heide. Het
valt overigens op dat de aardbrief (box 1)
begrazing als enige gebruik vermeldt:
«Indien een vreemdeling, geen recht bezit in
de genoemde gemene gronden (communi-
tas), er toch gebruik zou van maken met zijn
dieren of op een andere wijze …, dan willen

we dat onze huidige en toekomstige ontvan-
ger van Herentals van onzentwege een vorster
(forestarium) aanstelt en benoemt, die
bevoegd is om vreemde kudden en dieren in
de genoemde gemene gronden te arreste-
ren». (Uit de aardbrief van Turnhout-Aren-
donk uit 1331 die in 1905 werd uitgegeven
door Jansen).
De gemeenschappelijke heide was een
graasgebied voor schapen en in mindere
mate voor koeien. Turnhout-Arendonk spe-
cialiseerde, zeker in de 18de-19de eeuw, in
de wolproductie en daarom was de schaaps-
teelt in deze gemeenten heel belangrijk.Ver-
der dan de eigen vroente Turnhout-Aren-
donk mochten de schapen niet gaan, maar
dat betekent dat zij toch beschikten over een
heideareaal van ongeveer 8000 ha om het
nodige voedsel te vinden. Het heideareaal
compenseerde het gebrek aan private graas-
landen. In vergelijking met maaien geeft
begrazing een rijker gevarieerde vegetatie
(Cosyns & Hoffmann 2004).
Maaien en kappen gebeurde niet zoals van-
daag met de bedoeling om de heidevegeta-
ties te verjongen of te diversifiëren, wel uit
economische noodzaak. Door te maaien of
te kappen verzamelden de heideboeren het
nodige strooisel of voeder voor hun staldie-
ren. Jonge heide van één tot twee jaar was
geschikt als veevoeder, terwijl iets oudere

Figuur 4: Venen en vennen in de gemene heide van Turnhout-Arendonk (1834) 

De 700 ha venen en vennen geven een idee van de mogelijke omvang van de turfvelden op het

grondgebied Turnhout, Oud-Turnhout en Arendonk. Opvallend is de sterke versnippering van de

venen. De twee grootste veengebieden waren de Liereman (121 ha) en het Luifgoor (77 ha).

Figuur 3: Heideschapen begrazen de heide. Begrazing was tot voor de 19de eeuw een veelvoorkomend

gebruiksrecht in gemene heidegebieden en bossen (Foto: H.Verboven).



heidetakken eerder als stalstrooisel werd
gebruikt. Het maaien en kappen gebeurde
doorgaans op de droge heide waar struikhei-
de voorkwam (Burny 1999).
Het toevoegen van maaisel of strooisel
verrijkte de mest en die aangerijkte mest
was noodzakelijk voor de akkerbouw op
zandige bodems. De mestproductie was
essentieel om het landbouwareaal in de
streek uit te breiden en om tegemoet te
komen aan de –weliswaar trage- bevol-
kingsgroei. In de Kempen was de mestpro-
ductie sterk verweven met het potstalsys-
teem. De potstal was een stal met een
verlaagde vloer, waar de mest vermengd
met maaisel of strooisel afkomstig uit de
heide, door de runderen voortdurend werd
aangestampt en opgehoogd. Het eindpro-
duct was een met mineralen en nutriënten
verrijkte mest die op de akkers werd uitge-
strooid (Vanhaute 1992). Een stal met tien
grote dieren zou per jaar ongeveer 40 ton
mest produceren (Vanhecke et al. 1981).
Daarvoor had men zeer grote hoeveelhe-
den heidestrooisel nodig. Via het potstal-
systeem was de heide dan ook nauw ver-
weven met de intensieve veeteelt.

Het plaggen gebeurde in de vochtige heide,
bij voorkeur op plaatsen waar een laag veen-
mos voorkwam (Burny 1999). Met hakken
kapten de bewoners zoden, die na drogen als
brandstof werden gebruikt. Deze zoden wer-
den in de bronnen meestal met de term “rus-
sen”, heibos of groese aangeduid. Het veel
voorkomende gebruik van het begrip “rus-
sen” wijst erop dat dopheide op verschillen-
de plaatsen in de gemene heide voorkwam.
Omdat het strooisel en de laag met orga-
nisch materiaal wordt weggenomen, zorgt
plaggen in belangrijke mate voor de afvoer
van nutriënten. Bovendien komt de bodem
vrij te liggen en krijgen de zaden die daarin
zijn opgeslagen de kans om te kiemen. Plag-
gen bevordert pioniervegetaties en gaat ver-
grassing van de heide tegen (De Blust 2004).

Over de gemene heide van Turnhout-Aren-
donk kwamen her en der verspreide venen
en vennen voor, waar de dorpsbewoners turf
wonnen. Turf was een belangrijke brandstof
in dit bosarme gebied. Ongeveer 700 ha van
de gemene heide bestond uit venen of ven-
nen (Figuur 4). In hoogvenen werd de turf
aan de oppervlakte gedolven. Zodra turf
onder het wateroppervlak kwam te liggen,
paste men de techniek van het slagturven
toe. Dan werd de turf door middel van een
moerbeugel van de bodem afgeschraapt.

Moer, goor, bagger, klot, luif, rusturf, bleke-
ling zijn synoniemen voor turf in de 15de-
18de-eeuwse Turnhoutse archiefstukken.
In de gemene heide van Turnhout-Arendonk
had elk gezin één of meerdere turfputten.
Precies omdat de venen erg verspreid lagen,
was een grootschalige commerciële turfwin-
ning uitgesloten. De aanwezig voorraden zijn
gedurende eeuwen gebruikt voor de huis-
houdelijke brandstofvoorziening. De vele
beperkingen die in de 17de eeuw aan de
turfwinning werden opgelegd, wijzen op toe-
nemende schaarste van de turfvoorraden.
De turfwinning in venen en vennen ging ver-
landing tegen. Mogelijk zijn sommige ven-
nen, zoals de Grote en Kleine Klotteraard in
het Turnhoutse vennengebied, ontstaan als
gevolg van de turfwining.
De gebruiksgerechtigden van de gemene heide
hadden alle belang bij het behoud van de heide.
Daardoor moesten zij ook maatregelen aan-
vaarden die hun individuele belangen op korte
termijn schaadden, maar bijdroegen tot het
duurzame behoud van de vegetatie. In de 17de
eeuw, dit is een periode waarin de gebruikers-
groep vooral door immigratie sterk aangroeide,
nam de gemeynte maatregelen om ondermeer
de turfconsumptie aan banden te leggen.Gedu-
rende eeuwen werd de strijd tegen zandverstui-
vingen aangebonden door bomen aan te plan-
ten (box 3) of door kwetsbare gebieden af te
bakenen (Figuur 5). In gebieden die gevoelig
waren voor instuivend zand mochten geen
gebruiksrechten worden uitgeoefend.

Landschappelijke gevolgen
Uit het archiefmateriaal van de 15de-18de
eeuw bleek dat de dorpsbewoners de hier-
boven geschetste gebruiken toepasten bin-
nen één gemene heide. De vrij intensieve

bewerking van de heide en het evenwicht
tussen heide- en landbouwareaal hebben de
heide in stand helpen houden. Daardoor is
het Turnhoutse landschap tussen de late
middeleeuwen en de 19ste eeuw een over-
wegend heidelandschap gebleven. Binnen
het uitgestrekte heidegebied bestonden er
vormen van specialisatie. Waar turf werd
gestoken, mocht het vee niet grazen; plag-
gen gebeurde in de natte heide, terwijl maai-
en en kappen eerder op drogere stukken
werd toegepast en in kwetsbare gebieden
die met zandverstuivingen af te rekenen kre-
gen, mochten helemaal geen gebruiksrech-
ten worden toegepast. Mogelijk gaf deze
vorm van specialisatie aanleiding tot een
“gecompartimenteerd” landschap, waarin de
vegetaties afhankelijk van de toegepaste
gebruiksrechten duidelijk van elkaar ver-
schilden.

Het hedendaagse heidebeheer gaat terug op
eeuwenoude gebruiken die in het verleden de
typische heidevegetatie gedurende eeuwen
in stand heeft gehouden. Ook vandaag wordt
de heide nog begraasd, gemaaid, gekapt en
geplagd. Een techniek die vandaag spora-
disch, vroeger niet werd toegepast is het
bewust afbranden van de vegetatie. Omdat
de heide voor de landbouw onmisbare pro-
ducten leverde, mocht er niets door brand
verloren gaan. Dit illustreert de belangrijkste
verschuiving tussen het hedendaagse en het
vroegere heidebeheer. De redenen waarom
vandaag en vroeger aan heidebeheer werd
gedaan zijn ingrijpend veranderd. Terwijl in
het verleden economische motieven over-
wogen, beoogt men vandaag om ecologische
redenen het behoud van de weinig heideare-
alen die ons nog resten.
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Figuur 5: Een fragment uit het Arendonkse keurboek van 1714. “Item dat nyemant heijbossen en sal

steecken op de vrunte binnen de teeckenen daer vliegende moer ofte sant affgeteeckent is”.

Dit artikel verbood plaggen in zandverstuivingen op de gemene heide. Bedoeling was om de

vegetatie spontaan te laten groeien als bescherming tegen inwaaiend stuifzand (Foto: H.Verboven).

© Rijksarchief Antwerpen, Oud Gemeentearchief Arendonk
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Besluiten
Het gemeenschappelijke gebruik van gronden
heeft bijgedragen tot het ontstaan en het eeu-
wenlange behoud van heidebiotopen. De dorps-
bewoners pasten op de gemene heide een
beheerstechniek toe, die een verschraling van de
bodem en de verjonging van heidebegroeiing
teweegbracht. Spontane verbossing kreeg daar-
door geen kans. Het heidebeheer bestond in het
verleden uit een amalgaam van gebruiksrechten.
Begrazen, maaien en plaggen beïnvloedden de
vegetatie in sterke mate, terwijl de turf-, klei-,
leem- en zandwinning de bodemrijkdommen
prijsgaven.
De sterke verwevenheid van de heide met het
landbouwsysteem is een tweede element in het
behoud van de heide. Bewoners hadden de hei-
de nodig als graasgebied voor de extensieve

veeteelt en als brongebied voor veevoer, strooi-
sel en mest ten behoeve van de intensieve land-
bouw.
De heidegebieden dienden de economische
belangen van de dorpsbewoners. Voor hen was
de heide een bron van (gratis) bestaan. Het
gemeenschappelijke gebruik van de heide heeft
echter nooit aanleiding gegeven tot de com-
merciële winning van het gebied,maar het heeft
de familiale overlevingseconomie in de streek
versterkt. Precies door het niet-commerciële
karakter van het heidegebruik zijn de gevolgen
voor het landschap eerder beperkt gebleven.

Wat vandaag nog rest aan heide in het Turn-
houtse, zijn slechts kleine, geïsoleerde relicten
van een oorspronkelijk, zeer uitgestrekte en aan-
eengesloten heide (8000 ha). Deze relicten,

zoals nu nog aanwezig in het Landschap De Lie-
reman en het Turnhouts Vennengebied, zijn nu
natuurgebieden waarvan het beheer gericht is
op het behoud of het herstel van de oorspron-
kelijke heide. Zij zijn representatief voor het hei-
delandschap, dat tussen de late middeleeuwen
en de het midden van de 19de eeuw dominant
in de regio aanwezig was.Vanuit historisch-eco-
logisch opzicht is het verantwoord om verboste
of vergraste gebieden terug in hun oorspronke-
lijke staat als heide te herstellen. Daar wordt bij
voorkeur gebruik gemaakt van beheerstechnie-
ken, die in het verleden eveneens lokaal werden
toegepast, zoals het begrazen, maaien, kappen
of plaggen van de heidevegetatie.Dit onderzoek
heeft alvast aangetoond dat beheersvormen die
vandaag worden toegepast, historische wortels
hebben.

Box 3: De Konijnenberg te Vosselaar blijkt een oude houtwal tegen zandverstuiving tussen de heide en het cultuurareaal te zijn

Op een honderdtal meter van de dorpskerk te Vosselaar ligt een merkwaardige

landduin, de Konijnenberg. De oriëntatie van deze duin is noordoost- zuidwest

(zie figuur 5). Op de Ferrariskaart van het einde van de 18de eeuw is de Konijnen-

berg ingekleurd als een onderdeel van een uitgestrekter duinengebied (zie figuur

6). De Konijnenberg ligt precies op de grens tussen de heide en het 18de-eeuwse

Vosselaarse landbouwareaal. Bij hevige wind kregen de akkers die aan de heide

grensden, af te rekenen met inwaaiend stuifzand.

15de-eeuwse Vosselaarse archieven rapporteren over de problemen van zandver-

stuivingen. Dat deze problemen precies in die periode opduiken, is geen toeval. De

tweede helft van de 15de eeuw staat immers bekend als het begin van de kleine

ijstijd, met lagere temperaturen en verhoogde windactiviteit (Buisman 1998).

Eén van de middelen tegen zandverstuivingen was het aanplanten van berk en

eik in de heide. Op de grens tussen de heide en het akkerareaal legde de landbou-

wer een houtwal aan met bomen, struiken en/of hakhout.Vandaag treffen we

nog steeds eeuwenoude eikenhakhout aan op de Konijnenberg (zie figuur 7). De

gelijkenissen met houtwallen op de Veluwe zijn treffend (Maes & Rövekamp

2005). De houtwallen waren bedoeld om de akkers tegen instuivend zand te

beschermen. De aanplantingen van eiken moesten het zand vasthouden.

De combinatie van alle gegevens, de oriëntatie van de Konijnenberg, de ligging

van de duin die de grens tussen heide en cultuurareaal markeert, de aanwezig-

heid van eeuwenoude hakhoutstoven, 15de-eeuwse zandverstuivingen, wijst in

de richting van een middeleeuwse houtwal.

Figuur 6: Ligging van de Konijnenberg te Vosselaar op een

hedendaagse topografische kaart. De Konijnenberg is een

langgerekte landduin in het dorpscentrum van Vosselaar, met als

oriëntatie noordoost-zuidwest. © NGI

Figuur 7: Ferraris (1771-78) duidt de Konijnenberg aan als een

onderdeel binnen een uitgestrekte complex van zandduinen (op de

kaart met stippen aangegeven). De zandduin lag precies op de grens

tussen de heide (beige-groen ingekleurd) en de akkers (wit-lichtgroen

ingekleurd). De zandduin was beplant met eikenhakhout dat het

instuivend zand gedurende eeuwen heeft opgevangen.

© Gemeentekrediet, NGI

Figuur 8: Een eeuwenoude eikenhakhoutstoof op de kam van de Konij-

nenberg, een landduin in het centrum van Vosselaar (Foto: H.Verboven).
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SUMMARY BOX:

HILDE VERBOVEN, KRIS VERHEYEN &  MARTIN HERMY (2005): “For
common use …” Common heaths in the Turnhout region
(15th – 19th century). Natuur.focus 4 (2): 46-51

Historical research on semi-natural landscapes gives a lead for
landscape restoration, for further ecological research and for
the conservation of natural and historical heritage.This article
focuses on the historical heath management. Since the 15th
century the Turnhout region was dominated by a heath land-
scape (52% of the area), which lasted till the 19th-20th cen-
tury. Because heath does not survive spontaneously in these
regions the continuous existence of heath implies a certain
management. How was heath managed in the past? Why did
it continue that long? What were the implications for the
landscape?
In the Turnhout area heathland was common land from the
14th until the 18th century, used by the people of the sur-
rounding villages. These villagers used the heathlands for the
exploitation of peat (fuel), clay, loam and sand (building mate-
rials). Even more important was the use of the typical heath

vegetation: it provided food for cattle and manure for farm-
land. Since agriculture in Turnhout depended more on live
stock then on arable farming, sheep (and cows to a lesser
degree) were continuously put to pasture in the heathlands.
The use of common heath was very important to and part of
the agricultural system until the 19th century. At that time
things started changing: the introduction of artificial fertiliz-
ers at the end of the 19th century, coals which replaced peat
and fire wood, and the shift towards intensive cattle breeding
made people less dependent of common heathlands. Firstly
privatization and later on the development of these newly pri-
vatized heath lead to an afforestation of the area since the
1880’s.
Today the once vast (8000 ha) heathlands in Turnhout-Oud-
Turnhout-Arendonk have disappeared. Small, isolated frag-
ments still exist. The management of these heath relics
–mostly nature reserves- is focused on recovery of the origi-
nal vegetation. Some afforestated areas are largely cut down
and converted into heathland, by pasture and mowing of the
vegetation. From a historical-ecological point of view this con-
version is a sound decision, taking the ancient heath landscape
and management techniques into consideration.
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types loofwouden, samengesteld uit zowat
alle nu nog steeds belangrijke boomsoorten
(Verbruggen et al. 1996). Alleen Beuk (Fagus
sylvatica) en Haagbeuk (Carpinus betula)
maakten op dat moment nog geen deel uit
van de bossen in onze streken. Linde (Tilia
sp.) was daarentegen veel prominenter aan-
wezig dan nu het geval is. De soort was lokaal
zelfs dominant, ook in de Kempen (Munaut
1967, Beyens 1982, Hommel et al. 2002,
Hommel et al. 2003).
Het gesloten landschap van de eerste helft
van het Holoceen bemoeilijkt het zicht op de
aanwezigheid van heidesoorten: Struikhei
kent een sterke afname van zijn bloei onder
een bladerdak en bovendien beperkt een
gesloten landschap de verspreiding van het
stuifmeel.Toch is uit het stuifmeelonderzoek
duidelijk dat heidesoorten gedurende de
hele periode aanwezig waren, zij het slechts
in geringe mate. Meest aannemelijk is dat de
heidesoorten ‘overleefden’ in open plekken
in de bossen (bijvoorbeeld ontstaan door
bosbranden en natuurlijke begrazing), aan de
rand van vennen, en in de schaarse hoog-
veentjes. De echte expansie van de
(hoog)venen kwam pas later goed op gang,
vanaf zo’n 3800 jaar v.Chr., met trouwens
een aanzienlijke uitbreiding van de natte
heide tot gevolg.

Heide in de tweede helft van
het Holoceen
Pakweg vanaf het midden van het Holoceen
verschijnt de mens ten tonele. Ook voordien
was de mens uiteraard reeds in het landschap
aanwezig, maar met een levenswijze van
jager-verzamelaar-visser had die slechts een
beperkte impact op vegetatie en landschap.
Met de overgang naar akkerbouw en veeteelt
kwam hierin een fundamentele verandering.
Vanaf het Neolithicum ontwikkelden zich op
de zandgronden de (droge) heidevegetaties
en -landschappen. Vooral Struikhei en Dop-
hei breidden uit, een evolutie die slechts
mogelijk was door de degradatie en achter-
uitgang van het bos. Beweiding van het bos
en omzetting van het bos naar akkers, die al
snel uitgeput raakten, zorgden door verar-
ming van de bodem voor het ontstaan van
de eerste heidegebieden. Met het openma-
ken van de vegetatie werd bovendien ook de
vorming van podsol-bodems versneld (Spek
2004, Scheffer & Schachtschabel 2002).
Dat de mens verantwoordelijk is voor het
ontstaan van de heide wordt geïllustreerd
door het feit dat de heidevegetaties niet op
één moment ontstaan zijn, maar gespreid
over een lange periode tot stand kwamen,

met zelfs aanzienlijke verschillen binnen een
klein gebied (Prøsch-Danielsen & Simonsen
2000). Dit sluit bijvoorbeeld een klimaats-
verandering uit als drijvende kracht.
Uit palynologisch onderzoek in Denemarken
blijkt dat het afbranden van de droge heide
een klassieke onderhoudstechniek was.
Microscopische houtskoolfragmenten, vrij-
gekomen bij de brand, correleren sterk met
de aanwezigheid van Struikhei-stuifmeel
(Odgaard 1994). De reden voor het branden
lag erin dat de heide dan sterk verjongt en
een hogere productie van biomassa bereikt.
Wel blijkt de techniek van het afbranden van
de heide niet overal in dezelfde mate toege-
past te zijn (Spek 2004).
Over de precieze samenstelling en het uit-
zicht van de vroegere heide zijn niet veel
gegevens voorhanden. Spek (2004) betoogt
voor Drenthe dat er in de Middeleeuwen

sprake moet geweest zijn van een groene,
gras- en kruidenrijke heide, met veel gra-
diënten, struwelen, bosjes, … Voor de Veluwe
zou dit zelfs nog in de 19de eeuw het geval
geweest zijn (Clerkx & Bijlsma 2003).
Met de Middeleeuwse opkomst van groot-
schalige schapenteelt voor de commerciële
lakenhandel en van het plaggensteken voor
de akkerbouw kenden de droge heides een
sterke uitbreiding. Spek (2004) vermoedt
dat waarschijnlijk pas met deze intensieve
exploitatie de boomloze, paarse heides ont-
stonden, zoals we die nog kennen van
afbeeldingen uit de 19de en 20ste eeuw.
Toch moeten er ook veel vroeger al paarse
heides geweest zijn: palynologisch onder-
zoek van grafheuvels toont dit aan (zie box
1). Dat de intensieve exploitatie in feite vaak
overexploitatie inhield, blijkt uit het voorko-
men van zandverstuivingen (zie box 2).
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Figuur 2: Chronostratigrafische en archeologische indeling van het Laatglaciaal en het Holoceen

voor Vlaanderen.



Naaldbomen op de heide
In het Laatglaciaal en het begin van het
Holoceen was de Grove den een van de
belangrijkste boomsoorten. Maar tegen het
midden van het Holoceen verdween de Gro-
ve den grotendeels uit het landschap. Over
de rol van Grove den daarna zijn we minder
goed geïnformeerd. Een van de problemen
bij het onderzoek naar de geschiedenis van
de Grove den is dat het stuifmeel van deze
soort door twee luchtzakken efficiënt is uit-
gerust voor transport over lange afstand
(Figuur 3). Als gevolg daarvan kan het stuif-
meel heel ver verspreid raken. Daarom wordt
bij paleo-ecologische onderzoek een drem-
pelwaarde (hoeveelheid stuifmeel) in acht
genomen waaronder het lokale voorkomen
van Grove den als onwaarschijnlijk wordt
beschouwd (van Mourik & Dijkstra 1995).
Wel is duidelijk dat kleine relictpopulaties
lokaal nog een hele tijd bleven bestaan, blij-
kens bijvoorbeeld de vondsten van fossiele
dennenkegels bij Zuidland (Zeeland, Neder-
land). Of Grove den het als autochtone
boomsoort gered heeft tot aan de massale
post-Middeleeuwse aanplanting, is echter
een ander paar mouwen. De vraag is ook of
de relictpopulaties van Grove den niet eer-
der in venige milieus te zoeken zijn, eerder
dan als zeldzame vliegdennen op de droge
heide.
Jeneverbes komt in stuifmeeldiagrammen
veel voor in het Laatglaciaal en het begin van
het  Holoceen, en dit verspreid over heel
Vlaanderen. In de bossen van het Holoceen
verdween Jeneverbes evenwel snel uit beeld;
de soort overleefde deze bossen nauwelijks.
In de tweede helft van het Holoceen is Jene-
verbes alleen in het kustgebied, en dan met
name in de duinen, duidelijk aanwezig. Op
andere plaatsen kwam hij nog maar spora-
disch voor, of bleef hij ten minste toch onder
de detectiedrempel van het paleo-ecolo-
gisch onderzoek. Het beperkte binnenlandse

voorkomen van Jeneverbes is merkwaardig
omdat er met het ontstaan van de droge hei-
devegetaties vanaf het Neolithicum weer
geschikte milieus aanwezig waren voor de
soort. Maar blijkbaar is Jeneverbes er niet
meer in geslaagd deze nieuw ontstane
gebieden op grote schaal te koloniseren. De
begrazing mocht dan wel bevorderlijk zijn
voor kolonisatie (creatie van kale plekken
voor ontkieming, onderdrukking van opko-
mende loofbomen), andere factoren waren
dat evenwel niet. Jeneverbes is bijvoorbeeld
niet bestand tegen brand, terwijl dat nu net
duizenden jaren lang de traditionele onder-
houdstechniek van de heide is geweest (zie
ook bespreking in Nieuws & Trends van arti-
kel Verheyen et al. 2005).

Conclusie
Heidesoorten komen van nature voor in Vlaan-
deren. In het Laatglaciaal zijn ze aanwezig, bui-
ten de invloed van de mens om. Kraaihei is dan

de belangrijkste soort. In het boslandschap van
de eerste helft van het Holoceen zijn heide-
soorten echter nauwelijks aanwezig. Het is pas
vanaf het Neolithicum, met de introductie van
akkerbouw en veeteelt, dat de droge heide-
landschappen ontstaan, door openmaken van
het landschap en verarming van de bodem.
Afbranden was een klassieke onderhoudstech-
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Figuur 4: Archeologisch onderzoek van de Partisaensberg in Kasterlee. Het oud oppervlak en de

plaggen zijn goed zien (Foto: Luc Van Impe, VIOE).

Box 1: grafheuvels

De heidelandschappen zijn niet alleen antropogeen van oorsprong, ze

zitten ook vol relicten die verwijzen naar een rijk cultuurhistorisch ver-

leden. Deze relicten komen vooral als archeologische resten onder-

gronds voor, maar soms ook bovengronds. Grafheuvels zijn het bekend-

ste voorbeeld van nog zichtbare monumenten in heidegebieden. Een

aantal is zelfs gerestaureerd (Achel – Achelse Dijk, Weelde – Hoogeindse

Bergen, Ravels – ‘t Heike). Verschillende Kempische grafheuvels zijn

bovendien palynologisch onderzocht; hun dateringen variëren van het

laat-Neolithicum tot de vroege IJzertijd. Het fossiele stuifmeel in de

plaggen waarmee de grafheuvels zijn opgebouwd, en het stuifmeel in

de oude bodem onder de grafheuvel geven een beeld van de vegetatie

in de omgeving van het monument op het moment dat dit werd aan-

gelegd (Figuur 4). Opvallend is dat alle onderzochte grafheuvels zijn

opgeworpen in een (eerder) open landschap, met droge heide als domi-

nante component. In die heide speelden grassen nauwelijks een rol en

ook Grove den stond er niet of amper. De heuvels lagen tevens ver ver-

wijderd van de akkers; wel zijn ze vaak gesitueerd in de buurt van natte

depressies of beekdalen met Zwarte els (Alnus glutinosa). Van de

bomen op de droge gronden kan niet uitgemaakt worden of ze ver-

spreid in de heide voorkwamen, dan wel elders gegroepeerd stonden.

Figuur 3: Stuifmeelkorrel van den 

(Foto: Koen Deforce, VIOE).



niek. In de (post-)Middeleeuwen zijn het ste-
ken van plaggen en de commerciële schapen-
teelt belangrijke factoren in de ontwikkeling en
de uitbreiding van de heide.
Sinds het ontstaan van de eerste antropogene
heidelandschappen is zo’n 5000 jaar verstre-
ken. Gedurende die duizenden jaren ontwik-
kelden de heidevegetaties en –landschappen
zich onder invloed van bodemkundige, klima-
tologische, botanische en niet in het minst
landbouwkundige veranderingen. Hoe die

ontwikkelingslijn naar de actuele heidevege-
taties en -landschappen precies is verlopen,
is nog onduidelijk. Ook over de precieze
samenstelling en het uitzicht van de vroege-
re heide zijn nog maar weinig gegevens
voorhanden.
Chronologisch gezien hebben we dus eerst te
maken met natuur (Laatglaciaal en eerste
helft Holoceen) en daarna met cultuur (twee-
de helft Holoceen). Die culturele grondslag
gaat niet alleen op voor het ontstaan van de
heidelandschappen, maar ook voor het hele
beheer ervan, gedurende duizenden jaren. Dit
komt ook tot uiting in de aanwezigheid van
talrijke boven- en ondergrondse cultuurhisto-
rische relicten. Zelfs in het volle besef dat hei-

degebieden een belangrijke natuurwaarde
hebben, zou het motto “eerst cultuur en pas
dan natuur” toch een belangrijke leidraad
moeten zijn voor het actuele beheer van het
cultuurlandschap ‘heide’. Het behoud van en
de zorg voor het archeologisch en paleo-eco-
logisch bodemarchief, dat sowieso aanwezig
is, zijn een must omwille van de erfgoedwaar-
de van dat bodemarchief. Bovendien verschaft
het bodemarchief inzicht in het ontstaan en
de ontwikkeling van actuele vegetaties en
landschappen en in de geschiedenis van hun
soorten, … Dit heeft een belangrijke natuur-
en cultuurhistorische waarde, maar kan ook
een bijdrage leveren aan het actuele natuur-
beheer (Bastiaens et al. 2004).
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Box 2: stuifzanden

Zandverstuivingen kwamen veel voor in heidegebieden (zie bijvoorbeeld

Castel 1991). Het zwaartepunt lag waarschijnlijk in de (post-)Middel-

eeuwen. Basisvoorwaarde voor het ontstaan van verstuivingen was de

aanwezigheid van een substraat dat gevoelig was voor winderosie (in

het geval van de Kempen is dat zand), dat droog lag en dat niet

beschermd was door een vegetatiedek. Door overschrijding van de

draagkracht van de heide door intensief branden, plaggen of begrazen,

en door erosie langs driftwegen, ontstonden in de heide kale stukken,

die dan konden uitgroeien tot verstuivingen. Grote zandverstuivingen

ontwikkelden bovendien een eigen dynamiek (Koomen et al. 2004). De

stuifzanden waren niet alleen een uiting van de ontwrichting van de

heide (en heide is sowieso al een landschapstype waarin het evenwicht

heel erg verschoven is), ze waren ook regelrecht bedreigend voor de

dorpsgemeenschappen. Overstoven akkers illustreren dit (van Mourik

1991 & 1993; van Mourik & Ligtendag 1988), net zoals de aanleg van

wallen ter bescherming van het akkerland en de talrijke bepalingen die

moesten zorgen voor de beteugeling van de verstuivingen (zie bijvoor-

beeld Verboven et al. in dit nummer).

Wanneer stuifzand een ven bereikte, liep het vast in het water. Wat

een overstoven ven paleo-ecologisch gezien zo interessant maakt, is

het feit dat het stuifzand de venbodem ‘verzegelt’, bewaart en afsluit

van latere invloeden. Onderzoek van een dergelijke venbodem schetst

dan het ven zoals het bestond (net) vóór de overstuiving. Zo leverde

het pollen-, zaden- en keveronderzoek van een vermoedelijk in de

Romeinse tijd overstoven ven in Ravels (provincie Antwerpen) een

beeld op van een eerder voedselarm, stilstaand water dat tijdelijk

geheel of gedeeltelijk droogviel en onderhevig was aan storing door

het droogvallen, de depositie van stuifzand en de aanrijking met mest

van vee (Figuren 5 en 6). De omgeving van het ven bestond algemeen

uit een gedegradeerd landschap, met heide en zandverstuivingen

(Verhaert et al. 2004).

Figuur 6: Pootafdruk van een rund in de oude venbodem, met een vijffrankstuk als maat 

(Foto: Jan Bastiaens, VIOE).

Figuur 5: Opgraving van een overstoven ven

in Ravels. Een bleke stuifzandlaag dekt de

donkere oude venbodem af. Pootafdrukken

van runderen zijn duidelijk te zien 

(Foto: Jan Bastiaens, VIOE).
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SUMMARY BOX:

BASTIAENS J. & DEFORCE K. 2005. A history of heath and heath-
lands. Nature first and then culture or the other way round?
Natuur.focus 4 (2): 40-45

An overview is given for the history of Calluna vulgaris and oth-
er Ericales on the one hand and of dry heathlands on the oth-
er hand. It focuses on the Kempen region (Belgium) and

ranges from the Lateglacial until recent times. Base for the
overview are palynological studies. Ericales were present in the
Lateglacial and the first half of the Holocene, by nature. In the
second half of the Holocene human influence was the domi-
nant factor for the origin, spread and evolution of dry heath-
lands. Man has made the dry heathlands what they are today.
Therefore the archaeological and palaeoecological heritage
should be a prime base for the actual management of dry
heathlands.
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Omgaan met flora-
vervalsing en exoten 
in de 19de eeuw
Van natuurstudie naar natuurbehoud

Ivan Hoste & Denis Diagre-Vanderpelen

‘Floravervalsing’ is een term die gemakkelijk discussie uitlokt. De meningen pro of contra het bewust 
uitzaaien of uitplanten van soorten in natuurgebieden staan niet los van de ruimere opvattingen van 
floristen en natuurbeschermers over natuurbehoud en -beheer. Precies anderhalve eeuw geleden 
veroorzaakte een nota over het uitzaaien van planten in het wild een kleine rel in de Koninklijke Belgische 
Botanische Vereniging. Een vroege discussie tussen natuurbeschermers avant la lettre. Of toch niet?

François Crépin (1830-1903). (foto: collectie van de  Nationale 
Plantentuin van België)

Crépin: ‘Neen aan de introducties!’
In 1862 staat François Crépin (1830-1903) mee aan de wieg 
van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging, waarin hij 
spoedig een hoofdrol speelt. Al in de jaren 1850 beschikt de 
nog jonge autodidact Crépin over een uitgebreid en zorgvul-
dig opgebouwd netwerk van correspondenten die hem op de 
hoogte houden van hun botanische ontdekkingen, inclusief 
het toezenden van herbariummateriaal. Dit netwerk en zijn 
talrijke excursies in het hele land monden in 1860 uit in de 
publicatie van de Manuel de la Flore de Belgique, die tot diep 

in de 20ste eeuw zonder concurrentie de standaardflora van 
België blijft.
Als botanicus heeft Crépin vooral belangstelling voor twee 
thema’s: enerzijds het moeilijke vraagstuk van de variabiliteit 
en afgrenzing van plantensoorten (een onderwerp dat hij 
aanvankelijk als een overtuigde anti-evolutionist benadert), 
anderzijds de natuurlijke verspreidingspatronen van wilde 
planten en de daarmee gepaard gaande opdeling tussen in-
heemse en niet-inheemse planten. Omdat hij uit contacten 
met floristen leert dat velen het (her)introduceren van plan-
ten erg mild beoordelen, schrijft hij in 1863 een korte nota 
over het onderwerp, bestemd voor het Bulletin van de Société 
Royale de Botanique de Belgique. (Zie kader op p. 108 voor de 
integrale tekst.)
De laatste zin van de nota laat zich lezen als een warm plei-
dooi voor natuurbescherming, maar daar ligt niet de kern van 
de boodschap. In de eerste plaats stelt Crépin het (her)intro-
duceren van planten aan de kaak, een praktijk die volgens 
hem een bedreiging vormt voor de ernstige wetenschappe-
lijke studie van de wilde flora. Niet de anekdotische grilligheid 
van de 19de-eeuwse dynamiek, maar het beschrijven van het 
permanente en oorspronkelijke vormt het fundament in het 
werk van Crépin. Die achtergrond kleurt de ongezouten uit-
spraken over floravervalsing, soortbescherming en exoten in 
de nota.

De beginjaren van de Botanische 
Vereniging
Op het eerste gezicht sluit de nota goed aan bij de activitei-
ten en doelstellingen van de jonge Botanische Vereniging. 
Het belangrijkste doel van de vereniging staat in de statuten 
beknopt omschreven als het documenteren en bestuderen 
van de inlandse flora. Daartoe brengen de leden collecties 
van herbariummateriaal bijeen en publiceert de vereniging 
een bulletin met verslagen van de vergaderingen. Studie staat 
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centraal. Over een verderreikend engagement, meer bepaald 
vroege verwijzingen naar natuurbehoud, reppen de statuten 
met geen woord.
Diverse bijdragen in de eerste jaargangen van het Bulletin 
onderstrepen dat Crépin zijn taak als ‘gids’ voor alle Belgische 
floristen ernstig neemt. Zijn veelgeprezen Manuel heeft hem 
tot een erkende autoriteit gemaakt, waardoor hij de geknipte 
figuur is om in een artikel over de studie van de inheemse flo-
ra te beschrijven hoe de floristen het werk dat hen wacht het 
best kunnen aanpakken (Crépin 1863). Zich terdege bewust 
van de veranderingen in het landschap (ontginningen, ont-
bossingen, nieuwe aanplanting, enz.) roept Crépin de botanici 
op om tijdens hun excursies die ontwikkelingen nauwkeurig 
te documenteren. Dit soort informatie zal immers ‘instructief 
zijn voor de amateurs die na ons komen’. Iets verderop is de 
toon van het artikel minder koel en objectief-wetenschap-
pelijk: ‘Overal veranderingen! Als botanici kunnen wij alleen 
zuchten bij zoveel rampen, maar in werkelijkheid zouden we 
onszelf moeten feliciteren indien we dit alles bekijken van-
uit een landbouweconomisch standpunt.’ Dit tandengeknars 
wordt echter niet gevolgd door een oproep tot actie om de 
verloedering een halt toe te roepen. Niet bij Crépin, maar ook 
niet in andere bijdragen in de beginjaren van het Bulletin.
Een uitzondering betreft het verzamelen van herbariumma-
teriaal van zeldzame soorten. De toegenomen belangstelling 
voor het uitwisselen van herbariummateriaal omschrijft Cré-
pin als een vooruitgang, vanuit wetenschappelijk standpunt 
wel te verstaan. Toch maant hij aan tot terughoudendheid, 
vooral wanneer de plant alleen gekend is van een beperkt 
aantal groeiplaatsen met telkens kleine aantallen exemplaren.
In de praktijk blijft de ongeremde verzamelwoede van som-
mige botanici een permanente zorg. Wanneer apotheker 
Henry Jacques in 1863 Crépin per brief informatie bezorgt 
over een mooie populatie Vlotvaren Salvinia natans in Neder-
land, net over de Belgische grens, dringt hij aan op vaagheid 
bij het beschrijven van de locatie. Anders bestaat de kans dat 

verzamelaars erop afkomen ‘als sprinkhanen op een veld ko-
len, en alles zal daarmee gezegd zijn: adieu Salvinia!’ (Archief 
Nationale Plantentuin (ANP) 118, nr. 1613). Ook de verslagen 
van de jaarlijkse excursies van de Botanische Vereniging illus-
treren geregeld hoe moeilijk het is om de nodige discipline op 
te brengen. Charles Baguet bijvoorbeeld beschrijft hoe tijdens 
een gezamenlijke excursie met de Franse botanische vereni-
ging in 1873 ‘het houweel van dokter Cosson het terrein zoda-
nig bewerkte dat het leek alsof het door everzwijnen omge-
woeld was’. Geruststellend voegt hij daaraan toe dat nieuwe 
uitlopers volgend jaar zonder probleem de uitgedunde po-
pulatie Vlakke wolfsklauw Diphasiastrum complanatum zullen 
herstellen (Crépin et al. 1873).

Het manuscript: gewogen en te licht 
bevonden
Als naar gewoonte is het door Crépin ingediende manuscript 
ter beoordeling voorgelegd aan drie referenten (Bibliotheek 
Nationale Plantentuin, MSC 61). Als enige van de drie geeft 
Victor Barbier, een geestelijke uit Namen, een positieve beoor-
deling. Hij onderstreept dat het kweken van soorten met de 
intentie bestaande kleine populaties te versterken geoorloofd 
is, maar tegelijkertijd veroordeelt hij met klem het frauduleus 
introduceren van niet-inheemse soorten. Die laatste praktijk 
omschrijft hij als ‘het vervalsen van de inlandse flora’.
P.J. Wergifosse, een in Brussel wonende ingenieur die onder 
meer betrokken is bij de aanleg van nieuwe spoorwegen, is 
bepaald niet enthousiast over de korte en niet door feiten on-
dersteunde nota. Hij ziet het manuscript daarom liever niet ge-
publiceerd, al stemt hij wel in met de veroordeling van het frau-
duleus introduceren van inheemse of niet-inheemse soorten in 
gebieden waar ze oorspronkelijk niet voorkwamen. Overigens 
hebben volgens Wergifosse de activiteiten van de mens maar 
een onbeduidend effect in vergelijking met de mogelijkheden 
waarover de natuur beschikt voor het verspreiden van planten. 
Ook meent hij dat de meeste pogingen om planten kunstma-
tig te introduceren op termijn op niets zullen uitlopen. In het 
uitzaaien van soorten om bestaande populaties te versterken 
ziet hij geen graten: ‘De botanicus die op die manier planten 
behoedt tegen vernietiging doet niets anders dan de desas-
treuze invloed van de landbouw en de eisen van de industrie 
compenseren.’ Het (her)introduceren van planten helpt het ‘ver-
broken evenwicht’ herstellen en maakt een rijke oogst mogelijk 
voor latere geïnteresseerden. Met die laatste opmerking heeft 
Wergifosse vermoedelijk eerder de vele amateurs floristen in 
gedachten dan de curatoren van grote wetenschappelijke her-
baria: elke zichzelf respecterende 19de-eeuwse kenner van de 
wilde flora streeft naar een zo volledig mogelijke privécollectie 
van gedroogde planten van zijn land of streek.
De derde referent is Phocas Lejeune, de directeur van het 
Institut Agricole in Gembloux. Zijn verslag is het best gedo-
cumenteerde van de drie. Hij houdt niet van de ongenuan-
ceerde aanpak en strenge conclusies van de auteur en neemt 
het op voor de florist die in alle openheid een zeldzame plant 
wil opkweken om nadien het gedroogde herbariummateriaal 
te verspreiden onder geïnteresseerde collega’s. Het opkweken 
gebeurt bij voorkeur in een omgeving die dicht aanleunt bij 
de ‘natuurlijke’ omstandigheden. Vaak immers wijken in de 
tuin opgekweekte planten qua habitus sterk af van in het 
wild opgegroeide planten. Ook heeft Lejeune weinig vertrou-
wen in de oproep van Crépin aan de verzamelaars om niet 

Een excursie van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging in 
Nieuwpoort in 1891, met de plantentrommel (vasculum) als onmisbaar 
attribuut. (foto: collectie van de Nationale Plantentuin van België)
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overdreven in te zamelen. Zeldzame planten zijn nu eenmaal 
erg aantrekkelijk. Hij verwijst naar leerkrachten die zich tij-
dens excursies verplicht zien van parcours te veranderen om 
te vermijden dat hun leerlingen ‘ware razzia’s’ zouden houden 
op de groeiplaatsen van zeldzame planten.
Vervolgens laat de agronoom Lejeune blijken dat hij het niet 
eens is met de wijze waarop Crépin in zijn plantengeografi-
sche studies de realiteit van een veranderende wereld ne-
geert. Hij begint met een kleine bekentenis: misschien zal Cré-
pin tijdens een toekomstige excursie in de buurt van Aartrijke 
of Torhout Waternoot Trapa natans aantreffen, een soort die 
Lejeune daar in enkele vijvers heeft geïntroduceerd. Belang-
rijker acht hij zijn experimenten met grassen en vlinderbloe-
men, die misschien ooit economisch van nut zullen zijn, en 
waarvan sommige misschien in de streek zullen verwilderen 
en op termijn een onderdeel van de spontane flora gaan vor-
men. Volgens Lejeune is er niets mis met dit soort activiteiten, 
‘want het doel dat ik nastreef, en met mij alle landbouwers, 
is even lovenswaardig als dat van elke plantengeograaf’. Hier 
legt de agronoom een spanning bloot tussen puur en toege-
past onderzoek in twee zusterdisciplines.
Crépin hoeft zich volgens Lejeune overigens geen illusies te 
maken. Ontginningen, landbouw en de floristen zelf doen som-
mige soorten verdwijnen, maar daar staat tegenover dat door 
de import van graan, de toenemende internationale handel, 
het gebruik van industrieel afval als meststof, enz. ongewild 
tal van niet-inheemse planten aangevoerd worden die ‘voort-
durend de flora van dit kleine land wijzigen’. Uiteindelijk is de 
veroordeling van bewust frauduleuze praktijken, ‘met als enig 
doel het misleiden van botanici’, zo ongeveer het enige punt in 
de nota van Crépin dat Lejeune met overtuiging onderschrijft.

Uiteenlopende standpunten over 
exoten
Het voorgaande illustreert dat frauduleuze zaai- en plantac-
tiviteiten door elke ‘ernstige’ botanicus veroordeeld worden. 

Veel minder eensgezind zijn ze in hun waardering voor spon-
taan in het wild opduikende exoten. In januari 1864 komt 
Phocas Lejeune in een brief aan Crépin terug op het manus-
cript. Hij beschrijft een klein experiment. Hij zaaide in zijn tuin 
onkruidzaden die hij had aangetroffen in graan dat uit Egypte 
was ingevoerd. Dat leverde een hele reeks adventiefplanten 
op, die Lejeune zorgvuldig in zijn herbarium bewaart. Zijn 
ruimere conclusie is dan ook dat, hoewel de nota van Crépin 
goed bedoeld is, ‘de uitzaai-activiteit van enkele onvoorzichti-
ge vrienden niets voorstelt in vergelijking met wat er allemaal 
gebeurt in de landbouw, zonder medeweten van wie dan 
ook’. En meteen vraagt hij een beetje vrijheid voor wie zich 
bezighoudt met ‘toegepaste botanie’ en economisch nuttige 
planten. (ANP 117, nr. 1411).
Barthélemy Dumortier (1797-1878), jarenlang katholiek volks-
vertegenwoordiger en van bij de stichting jarenlang voorzitter 
van de Botanische Vereniging, ziet in de aanvoer van talrijke 
nieuwkomers evenmin een probleem. Hij vergelijkt het feno-
meen met het komen en gaan van families in een stad: ‘Indien 
ik de oude stadsregisters van 600 jaar geleden raadpleeg, 
merk ik dat inmiddels bijna al de families van toen vervangen 
zijn door nieuwe families, maar denk ik ook dat de hier gebo-
ren kinderen van vreemde ouders, die met de moedermelk 
de liefde voor het vaderland hebben meegekregen, evenzeer 
Belg zijn als wij die het al sinds zes eeuwen zijn.’ (ANP 117, nr. 
1357, brief aan F. Crépin, 1 april 1864).
Dat is niet het standpunt van Crépin, die zijn inspiratie liever 
zoekt bij Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841), een van 
de grondleggers van de plantengeografie. Al in de vroege 19de 
eeuw zag De Candolle overal exoten opduiken, die het steeds 
moeilijker maakten om de oorspronkelijke verspreiding van de 
wilde flora te bestuderen: ‘Laten we ons haasten, nu het nog 
kan, om exacte flora’s te maken van verafgelegen landen.’ (de 
Candolle 1820). In de eerste kwarteeuw publiceert het Bul-
letin van de Botanische Vereniging met de regelmaat van een 
klok bijdragen die peilen naar het al dan niet oorspronkelijk 

Middelste teunisbloem Oenothera biennis. Crépin geloofde dat in de regel de exoten langs nieuw aangelegde spoorwegen op termijn de 
concurrentiestrijd met de inheemse flora zouden verliezen. (foto: Filip Verloove)
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inheemse karakter van nieuw gevonden plantensoorten. Zelfs 
wordt vaak geprobeerd een onderscheid te maken tussen ‘oor-
spronkelijke’ en relatief recent ingeburgerde populaties van 
eenzelfde soort. Naast Crépin is ook André Devos (1834-1889) 
op dit terrein zeer actief, onder meer met een lang overzichts-
artikel (Devos 1870) waarvoor de auteur zich inspireert op het 
werk van de Brit Hewett Cottrell Watson (1804-1881).
Natuurbehoudsargumenten ontbreken vrijwel helemaal in 
deze literatuur over exoten. Het zou een anachronisme zijn 
te denken dat natuurbescherming een belangrijk thema is in 
het discours van 19de-eeuwse floristen voor of tegen niet-in-
heemse planten. Geïnspireerd door een statisch natuurbeeld 
geloven maar weinigen dat exoten een belangrijke blijvende 
impact op de wilde flora hebben. Zo merkt Crépin (1860) op 
dat de aanleg van nieuwe spoorwegen nieuwkomers kansen 
biedt om zich in de pas aangelegde bermen te vestigen, maar 
‘mettertijd zullen die niet-inheemse planten verstikt worden 
door de inheemse planten, die hun rijk zullen uitbreiden tot 
de greppels en bermen langs de spoorlijnen.’
Een uitzondering op de regel is Brede waterpest Elodea ca-
nadensis, een exoot die in West-Europa net in de beginjaren 
van de Botanische Vereniging volop in expansie is. Al in 1862 
stipt Crépin aan dat het niet zo’n goed idee van Michael J.F. 
Scheidweiler was om enkele jaren voordien ‘deze funeste 
Hydrocharitaceae’ in de omgeving van Gent uit te planten 
(Crépin 1862). Was het niet zo’n agressieve soort, aldus Cré-
pin, ‘dan zou ik zeggen dat ik het genoegen heb een nieuwe 
aanwinst voor onze flora aan te kondigen’. Nog eens tien jaar 
later omschrijft Charles Baguet de impact van de soort op de 
inheemse flora: ‘Elodea duldt geen rivalen: de plant doodt al-
les wat bij haar in de buurt komt.’ (Crépin et al. 1873).

De Grote Versnelling
Het versnelde ritme van maatschappelijke en landschappe-
lijke veranderingen doorheen de 19de eeuw laat de eigentijd-
se waarnemers niet onberoerd. Behalve de al genoemde de 

Candolle vrezen ook de liefhebbers van het pittoreske land-
schap voor de onomkeerbare teloorgang van wat hen dier-
baar is (Billen 1997). Uit die vrees wordt haast geboren. ‘Indien 
u van het uitzicht wilt genieten, haast u’, jammert E. Gens 
wanneer de eigenaars van het meer van Zoutleeuw stoomma-
chines installeren om het meer droog te leggen en de grond 
in cultuur te brengen (Pil 1993).
Amateurs van de wilde flora voelen evenzeer de dreiging. 
Wanneer G.-C. Van Haesendonck in de jaren 1860 in de Ant-
werpse Kempen een hem onbekende ruit ontdekt, beschrijft 
Dumortier het taxon als Thalictrum princeps, ondertussen her-
leid tot een synoniem van poelruit T. flavum. Van Haesen donck 
(1869) vreest echter dat deze interessante plant spoedig zou 
kunnen verdwijnen als een gevolg van turfwinning. Maar wat 
valt daartegen te beginnen? Nadat Charles Baguet de zege-
ningen van een groot ontginningsproject in de  Kempen heeft 
bezongen, besluit hij met een wens: ‘Hopelijk kan de heer 
Simons, wanneer hij de Kempen vruchtbaar maakt, voor ons 
enkele kleine wilde hoekjes van de heide bewaren waar de 
door ons zo gegeerde en dierbare soorten groeien.’ (Crépin et 
al. 1873) Het is slechts een zoete mijmering, geen oproep tot 
radicale actie.
Wanneer floristen of poëten de achteruitgang van de wilde 
flora beschrijven, wordt dikwijls de landbouw als de grote 
boosdoener aanzien, eerder dan de industrie. Een bekend 
voorbeeld daarvan is het lange gedicht De Wandalen in 

Hoewel zeldzaam en met verdwijnen bedreigd, werden van de 
oorspronkelijk als Thalictrum princeps beschreven vorm van Poelruit 
T. flavum onmiddellijk talrijke exemplaren ingezameld voor opname in 
het gepubliceerde herbarium Kickxia Belgica. (bron: herbarium van de 
Nationale Plantentuin van België)

Ontginningen, zoals hier in Eksel (Limburg) rond 1900, werden door 
botanici die niet blind waren voor de zegeningen van de vooruitgang 
met gemengde gevoelens onthaald. (foto: prentenkabinet van de 
Koninklijke Bibliotheek van België)
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Vlaanderen, waarin priester Leenaert-Lodewijk De Bo (1826-
1885) de verarming van de flora beschrijft (De Bo 1877):

Helaas! ’t verdwijnt al uit ons Vlaanderen:
De boeren – die ’t verdoen!

(…) Vaarwel dan poëzij van ’t leven!
Nog vijftig jaar of eer
’t En staat maar klaver meer en koorne,
En koorne en klaver meer.

Tussen al de verhalen over vernietiging en afbraak is maar 
heel af en toe een optimistisch geluid te horen. Misschien wel 
het mooiste voorbeeld staat in het eerste volume van het Bul-
letin van de Botanische Vereniging. Het beschrijft de gevolgen 
van de ontginningen rond 1820 in Berg, bij Campenhout, die 
onder meer gepaard gingen met het graven van vijvers: ‘Van-
daag (vier decennia later) zijn die vijvers veranderd in moeras-
sen waar tal van fraaie soorten groeien, de ene al zeldzamer 
dan de andere.’ De conclusie die de auteurs daaruit trekken 
moet Dumortier geapprecieerd hebben: door de ontginnings-
activiteiten overal in het land zullen her en der soorten opdui-
ken ‘waarvan we nu niet eens vermoeden dat ze in België aan-
wezig zijn’, maar anderzijds voegen ze toe dat ze wellicht ook 
soorten zullen zien verdwijnen (Thielens & Wesmael 1862).

Artificiële groeiplaatsen, 30 jaar 
later
In de eerste dertig jaar van haar bestaan is de Botanische Ver-
eniging gaandeweg ingrijpend veranderd. De activiteiten van 
haar leden in het laatste decennium van de 19de eeuw weer-
spiegelen steeds vaker de professionalisering van de plantkun-
de. Stilaan is de belangstelling voor de traditionele herbarium-
floristiek uit de vroege jaren van de vereniging afgekalfd. Dat de 
achteruitgang van de wilde flora de onontkoombare prijs zou 
zijn van de vooruitgang wordt meer en meer in vraag gesteld. 
Louter studie maakt bij een aantal voortrekkers plaats voor stu-
die annex pleidooien en actie pro natuurbescherming.
Terwijl in het laatste decennium van de 19de eeuw het natuur-
behoud van de 20ste eeuw zich aankondigt, brengt in het Bul-
letin een jonge auteur nogmaals het thema van het aanplanten 
of uitzaaien van wilde planten ter sprake. Edouard Bernays, in 
1891 als student ingeschreven als nieuw lid en later advocaat 
in Antwerpen, staat in een exposé voor de Vereniging niet stil 
bij het al dan niet bewust uitzaaien van exoten, maar spreekt 
uitsluitend over bedreigde inheemse planten.
Het betoog van Bernays weerspiegelt de sinds 1862 afgelegde 
weg. Hij heeft weinig waardering voor wie alleen maar een zo 
volledig mogelijk herbarium bijeensprokkelt en pleit ervoor de 
achteruitgang van de flora niet langer gelaten te ondergaan: 
‘Ik denk er goed aan te doen een project tot bescherming [van 
bedreigde plantensoorten] voor te leggen aan de geachte he-
ren medeleden.’ (Bernays 1892). Concreet stelt hij voor om in 
alle openheid en goed gedocumenteerd voor latere generaties 
floristen ‘kunstmatige groeiplaatsen’ te creëren. Bij voorkeur 
gebeurt dit door de plant over te brengen, te ‘verhuizen’, naar 
een gelijkaardig milieu in dezelfde plantengeografische regio; 
zo blijft de plant, zoals Bernays het uitdrukt, behouden binnen 
haar ‘vaderland’. Een andere, iets drastischere oplossing is ‘emi-
gratie’ naar een andere regio, bijvoorbeeld van de Ardennen 
naar een ecologisch vergelijkbare omgeving in de Kempen.

Een paar weken na zijn exposé herhaalt Bernays zijn voorstel 
in een brief aan Crépin: ‘Ik hoop dat de Vereniging het met mij 
eens zal zijn, of beter, ik twijfel daar niet aan, maar, alstublieft, 
laten we er zo spoedig mogelijk werk van maken.’ (ANP 139, 
nr. 2892). Die hoop is ijdel. Het is niet dat de argumenten pro 
natuurbescherming niet gehoord worden, maar de voorge-
stelde methode vindt geen weerklank. Het zich eind 19de 
eeuw ontwikkelende natuurbehoudsdenken, dat kort voor de 
Eerste Wereldoorlog zal uitmonden in Pour la protection de la 
nature en Belgique (Massart 1912), is gestoeld op zich gelei-
delijk ontvouwende ecologische kennis en richt zich eerder 
op gebiedsbescherming dan op het redden van individuele 
soorten door middel van (her)introductie of ‘delocatie’. Maar 
daarmee zijn in het natuurbehoud niet voor eens en altijd de 
thema’s van (her)introductie en floravervalsing van tafel ge-
veegd. In de loop van de 20ste eeuw heeft een aanzwellende 
stroom van wetenschappelijke publicaties en een sterke ver-
schuiving van het fatalistisch accepteren van natuurdegrada-
tie naar geloof in de maakbaarheid van natuur de context van 
de discussie echter wel ingrijpend gewijzigd (zie bv. Mergeay 
& De Meester 2010).

Exoten en floravervalsing, 
natuurstudie en natuurbescherming
Van onder het stof gehaalde historische documenten wor-
den gemakkelijk achteloos geïnterpreteerd op grond van de 
moderne opvattingen van de lezer. Vandaag associëren we 
‘exoten’ met de dreiging van biodiversiteitsverlies en ‘flora-
vervalsing’ met het uitzaaien van zeldzame of regiovreemde, 
inheemse soorten. Vermeldt een Franstalige tekst de term 
‘naturalisation’, dan is een correcte lezing dikwijls al helemaal 
niet evident. Gewoon naturalist zijn, zonder natuurbehouds-
engagement, is anno 2013 veel minder vanzelfsprekend dan 
in de beginjaren van de Botanische Vereniging, toen studie - 
en verzamelen! - alles overheerste. Exoten waren een thema 
voor de plantengeograaf, een bron van vreugde voor de meer 
excentrieke plantenverzamelaar. Met natuurbehoud werden 
exoten zelden in verband gebracht.
Is er sprake van natuurbehoud wanneer iemand een planten-
populatie beschermt of actief beheert om later herbariumma-
teriaal in te zamelen? Een van de reservatencategorieën die 
Massart (1912) gecreëerd wilde zien, betrof gebieden in de om-
geving van de steden bestemd voor educatieve doeleinden, in-
clusief het verzamelen van planten en het vangen van insecten.
De lectuur van geschriften van Crépin, Baguet, Massart of 
andere dikwijls (nagenoeg) vergeten figuren uit het verleden 
kan nuttig zijn om te voorkomen dat natuurbeschermers, na-
tuurbeheerders of natuurontwikkelaars het huidige ideeën-
goed bijna vanzelfsprekend gaan beschouwen als een abso-
luut ijkpunt voor hun handelen. Onder meer moeten we ons 
realiseren dat het natuurbehoudsgerichte moderne onder-
zoek ver afstaat van de drijfveren van zowat alle 19de-eeuwse 
veldbotanici, voor wie ‘pure wetenschappelijke nieuwsgierig-
heid’ op de eerste plaats kwam, vermengd met elementen 
als nationale trots, het verheerlijken van Gods schepping, het 
stimuleren van volksverheffende vrijetijdsbesteding, verza-
meldrift, enz. Een kritische omgang met het verleden, waarbij 
we bewust proberen niet alles door een 21ste-eeuwse bril te 
bekijken, kan het moderne discours over natuurbehoud verfij-
nen. Laat René Magritte daarbij onze gids zijn: ‘Ceci n’est pas 
une pipe.’
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In 1863 a short note by François Crépin on the cultivation of plants 
in the wild was not accepted for publication in the Bulletin of the 
Royal Botanical Society of Belgium. The manuscript and the reviews 

by three referees are used to discuss the opinions of 19th-century bot-
anists on exotics, the disappearance of rare plant species from many 
stations, and the cultivation of threatened plants as a means to provide 
botanists with herbarium collections. Consulting manuscripts and 
publications from the 19th century, the reader should always be aware 
that the meaning of words or the way topics such as ‘exotics’ and ‘na-
ture conservation’ were linked with each other have shifted, resulting 
in numerous potential pitfalls for anachronistic interpretation.

Het introduceren van planten door botanici
door François Crépin

Dit jaar schreven meerdere vrienden me: ‘Ik heb op een bepaalde 
plaats met succes een zeldzame plant gezaaid. Ik meen dat die 
zeer zeldzame soort in die vijver dreigt te verdwijnen, en dus zaai-
de ik ze uit in een nabije plas. Deed ik daar goed aan?’ Ik heb hen 
direct mijn mening gegeven. Omdat andere amateurs misschien 
hun voorbeeld zouden willen volgen, zet ik hier, in het belang van 
onze flora, uiteen waarom ik me tegen elke introductie verzet.
Het zonder bedrieglijke bedoelingen uitzaaien van een plant is 
een vergeeflijke liefhebberij, vooral indien plaats en tijdstip cor-
rect bekendgemaakt worden. En toch is dit soort praktijken scha-
delijk, want vroeg of laat gaan de gegevens over het uitzaaien 
of uitplanten verloren, en zullen amateurs die de omgeving niet 
goed kennen de kunstmatige groeiplaats voor natuurlijk houden. 
Daaruit komen fouten voort die het plantengeografische onder-
zoek kunnen hypothekeren.

Botanici die aan floravervalsing doen door op bedrieglijke wijze 
planten van hun zaai-experimenten als inheems materiaal rond te 
sturen, gaan des te meer in de fout omdat ze op die manier onder-
zoekers gemakkelijk misleiden. Elke gewetensvolle botanicus en 
vriend van de waarheid dient dergelijke praktijken af te keuren.
Neen dus aan de introducties! De steeds talrijkere voorbeelden 
van toevallige aanvoer van planten via land- en tuinbouw en 
langs spoorwegen bezorgen de botanicus-geograaf al meer dan 
genoeg problemen, ongeacht of sommigen het nog ingewikkel-
der zouden maken door ongepast uitzaaien. Laat de natuur haar 
gang gaan. Moet een zeldzame plant spontaan verdwijnen, dan 
zij dat maar zo. Alleen moeten we wel vermijden soorten te ver-
liezen als een gevolg van overmatig plukken. Laten we respectvol 
omgaan met de flora en het behoud van haar rijkdommen garan-
deren voor hen die na ons komen.
(bron: Bibliotheek van de Nationale Plantentuin van België, MSC 
61. Vertaald uit het Frans.)
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‘Une association 
végétale curieuse’
als uitgangspunt voor herstel van historisch 

duinvalleigrasland in Oostduinkerke

Marc Leten, Eric Cosyns & Arnout Zwaenepoel

De verscheidenheid aan milieuomstandigheden en grondgebruik maakt de kustduinen tot een hotspot 

van biodiversiteit in Vlaanderen. Naast het graas- of maaibeheer van de resterende duingraslanden en 

duinvalleivegetaties heeft de Vlaamse overheid op tal van plaatsen ook natuurherstelwerken uitgevoerd. 

Een van die ambitieuze projecten beoogde het herstel van een bijzonder type vochtig duinvalleigrasland 

in het Hannecartbos te Oostduinkerke. Het referentiekader voor dit project werd gevormd door een 

schat aan historische informatie, waaronder een van de eerste botanische terreinbeschrijvingen 

met ecologische inslag in België. Dit artikel biedt een uitvoerige en kritische kijk op dit historisch 

referentiekader.

De topografische kaart van 1860 toont een mozaiek van duingraslanden en akkers tussen Oostduinkerke en de duinen
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Inleiding
Het Europese LIFE-project ‘Fossil Estuary of the Yzer Dune 

Restoration Action’ (FEYDRA) liep van 2002 tot 2005 (www.

natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/West-Vlaanderen/Ter_Yde/

Feydra.aspx). Het actieterrein van dit project betrof de Vlaam-

se natuurreservaten Ter Yde (Oostduinkerke; ca. 140 ha) en 

Groenendijk (Nieuwpoort; 5 ha) (Figuur 1). In elk van deze ge-

bieden was het herstel van beschermde NATURA 2000-(duin)

habitats, waaronder vochtige duinvalleien, het doel van het 

LIFE-project. Van 2005 tot 2008 werden de resultaten van deze 

werken opgevolgd in het kader van een wetenschappelijk mo-

nitoringproject (Zwaenepoel & Cosyns 2009).

De naam van het natuurherstelproject verwijst naar het mid-

deleeuwse IJzerestuarium. Centraal in het projectgebied, ter 

hoogte van het voormalige ‘Vloedgat’ van het estuarium, ligt 

de Doolaeghe, een moerassige kom in de fossiele strand-

vlakte van het Hannecartbos, deelgebied van Ter Yde. Toeval 

wil dat juist voor dit gebied een opmerkelijk gedetailleerde 

historische beschrijving voorhanden is (Magnel 1914), een 

prikkelende uitdaging voor het herstel van soortenrijke duin-

valleigraslanden op deze plaats. Dit artikel behandelt de land-

schapsgeschiedenis en de historische flora van en rond de 

Doolaeghe. We maken hiervoor dankbaar gebruik van gege-

vens uit Hoffmann et al. (1998) en Baeté et al. (2003) en van 

een aanpak geïnspireerd door Verheyen et al. (2004).

Landschapsontwikkeling
De historische site ‘de Doolaeghe’, of dode (lees: onproduc-

tieve) laagte, bevindt zich op een voormalige strandvlakte van 

het westelijke IJzerestuarium, momenteel ingeklemd tussen 

de (vroeg-)Middeleeuwse lage duinen van de ‘Oostduynen’ en 

het ‘Santhooft’ in het zuiden en de jongere hoge stuifduinen-

complexen van de voormalige ‘Hooge Duynen’ en ‘Chartreuse 

Duynen’ in het westen en noorden (Figuur 4). In het zuidoos-

ten werd de kleiige Lenspolder (‘Polder van d’Heere van Nieu-

lant’; Anonymus 2006) reeds in 1280-1300 door de ‘Groenen 

Dyk’ afgesloten van zee-invloed, waarna in de loop van de vol-

gende eeuwen de zandige strandvlakte aan de zeekant werd 

overdekt door jongere stuifduinen.

Meer landinwaarts is het resterende strandvlakterelict (een zo-

genaamde ‘primaire duinvallei’ of ‘fossiele strandvlakte’) sinds-

dien geëvolueerd tot een van de ecologisch meest bijzondere 

duinzoomgebieden van de Vlaamse kust. Het is een vrijwel 

vlak gebied, van nature vochtig tot nat door de lage ligging, 

maar ook door kwel vanuit de omliggende hogere duinen. Ver-

moedelijk al vrij lang wordt het echter gedraineerd door een 

uitgebreid stelsel van kleine en grotere sloten. In tegenstelling 

tot het eigenlijke duingebied werd het vooral gevormd door 

zandige of soms wat kleiige maritieme afzettingen, waarboven 

door latere windwerking nog slechts lokaal stuivend zand is af-

gezet. In de laaggelegen kom van de Doo laeghe heeft zich op 

dit substraat een tot 70 cm dikke, sterk organisch aangerijkte 

(min of meer venige) bodem gevormd. Enkele bodemanalyses 

indiceren hier momenteel veelal vrij lage pH-waarden (rond 

5,5) aan de ‘venige’ oppervlakte, in de diepte toenemend tot 

8,3-8,7 in de onderliggende zandige C-horizont (Van Haesen-

broeck 1994). Een profiel in het westelijke, ‘stroomopwaartse’ 

deel van de site is ook aan de oppervlakte rijker aan kalk en 

ijzer, vermoedelijk geassocieerd met sterke(re) kwel.

Landgebruik voor 1800
Aan de hand van historisch kaart- en fotomateriaal reconstru-

eerden we de evolutie van het landgebruik van het gebied. 

Tabel 1 geeft een samenvattend overzicht. Enkele eeuwen 

geleden maakten de Doolaeghe en het gehele huidige Han-

necartbos integraal deel uit van een nog grotendeels onont-

gonnen duingebied. De gehele site is nochtans al sinds haar 

ontstaan in gebruik als grafelijk (domaniaal) weide- en jacht-

gebied en aan de zuidoostrand bevindt zich al sinds 1626 een 

Kartuizerklooster (het ‘Rood Huys’) annex landbouwbedrijf. 

Net als de rest van de Jonge Duinen is het hoogstwaarschijn-

lijk nooit verbost geweest. Oude kaarten zoals deze van de 

Kasselrij van Veurne in de Atlas van Blaeu (ca 1665; Anonymus 

2006) of de Cassinikaart (ca 1757; Figuur 2) tonen in grote lij-

nen een al met de huidige situatie vergelijkbaar landschap, 

met in de binnenduinen een - vermoedelijk enigszins fanta-

sierijk - kronkelende waterloop (duinbeek) die ontspringt ten 

Figuur 1. Overzicht van het Vlaams natuurreservaat en natuurdomein Ter Yde, 

Oostduinkerke 

Figuur 2. Het veldwerk voor de Franse Cassini-kaart dateert van rond 

1757, maar voor de weergave van de Oostenrijkse Nederlanden gaat zij 

vermoedelijk (gedeeltelijk) terug op oudere bronnen. Opmerkelijk is de 

langwerpige overstroombare duindepressie tussen Koksijde en de IJzer.

Natuur.focus maart 2010 21

Artikels



noorden van Oostduinkerke en afwatert op de IJzergeul bij de 

historische ‘Vierboete’ (vuurtoren) van Nieuwpoort. De kaart 

van de Ferraris (1771-77; Figuur 3) concretiseert grote delen 

van dit binnenduingebied als open grasland. Slechts vanaf het 

Rood Huys tot de IJzergeul wordt een (rechtgetrokken?) afvoe-

rende waterloop ingetekend, klaarblijkelijk ontspringend in 

een (door sloten omgeven?) rechthoekig perceel, de vermoe-

delijke historische Doolaeghe.

Negentiende eeuw
Het primitief kadaster (situatie rond 1835) en het gereduceerd 

kadasterplan van 1853 (Figuur 4) tonen al wat meer percele-

ring en diversiteit in grondgebruik. Het uiterste westen wordt 

ingetekend als ‘duin’, een flink perceel ten noorden van de 

hoeve Laplasse en een zone ten noorden van de hoeve Leyre 

(ter hoogte van het voormalige Rood Huys) als ‘land’ (= akker) 

en de rest als ‘weide’. Opmerkelijk is de kadastrale grootte van 

de meeste weidepercelen (3,5 tot 9,5 ha). Zij verschillen in op-

pervlakte nauwelijks van de ongeperceleerde en hoogstwaar-

schijnlijk gemeen gebruikte Oostduynen. Vrijwel al deze gron-

den, in gemeen gebruik of niet, behoorden op dat moment 

overigens tot het eigendom van grootgrondbezitter Crombez. 

Slechts een beperkte oppervlakte, vooral ten westen van hoe-

ve Leyre en grotendeels buiten de huidige Doolaeghe-ontgin-

ning, staat te boek als ‘hooiland’, met percelen tot 1,5 ha.

Rond 1860 is ook het westelijke, laaggelegen duingebied om-

gezet in akkerland. De meeste akkertjes zijn typisch omgeven 

door houtkanten, al dan niet op een aarden walletje en ver-

moedelijk bestaande uit elzen- en populierenhakhout en po-

pulierenknotbomen met zeer korte omlooptijd (Figuur 5). Op 

de topografische kaart van 1876 wordt al beter dan op de Fer-

rariskaart een aanzet tot de huidige Waterloop-zonder-naam 

aangegeven, zij het nog steeds niet verder dan tot net ter 

hoogte van de oostgrens van de huidige ontginning. De kaart 

van 1911 toont vooral een verdere reductie van de grasland-

oppervlakte ten voordele van akkerland (Figuur 6, Tabel 1). Ter 

hoogte van de huidige venige kom in het Hannecartbos wordt 

op dat moment nog slechts 9,75 ha grasland onderscheiden. 

De duinen in het zuiden en noorden bleven gedurende heel 

deze periode, en deels tot op heden, bewaard als kopjesdui-

nen met duingrasland of als stuivend duin.

1900–1950
Op militaire luchtfoto’s uit 1917 ontbreekt op minstens een 

deel van de westelijke en ook oudste akkerontginning ech-

ter de typische kleinschalige percelering en mogelijk zijn 

deze percelen (opnieuw) grasland (Figuur 7a). Het gehele, 

ook stroomopwaartse, huidige tracé van de centrale water-

loop – officieel ‘zonder-naam’, maar lokaal nu nog gekend 

als ‘t Leeghe (mededeling J. Cloet) – die het gebied naar het 

westen afwatert, is wel al duidelijk herkenbaar. De luchtfoto’s 

tonen tientallen, soms tot op heden nog herkenbare, sporen 

van obussenputten en een aantal mogelijk tijdens de oorlog 

halfverharde (Baeté et al. 2003) dreven dwars door het ge-

bied. Centraal in de Doolaeghe lijkt een kudde grazers aan-

wezig. In vergelijking met de sterk verstoorde droge duinen 

uit de omgeving schijnen de laaggelegen graslanden echter 

minder beïnvloed te zijn door de oorlogshandelingen. Wel is 

duidelijk dat in de veldsituatie heel wat meer landschappelijke 

structuurelementen (perceelsgrenzen, greppels, onverharde 

paden, …) aanwezig waren dan uit het toenmalige kaartma-

teriaal blijkt. Uit vergelijkingen tussen foto’s van augustus en 

Figuur 3. De Doolaeghe ten tijde van de Ferraris (ca 1775). Grote delen van de binnenduinen 

bestaan uit grasland en (lage) duinen, maar het historische Santhooft wordt als heide 

(‘bruyère’) aangeduid.

Tabel 1. Evolutie van het landgebruik en bodembedekking in de directe omgeving van de 

Doolaeghe (oppervlakten in ha binnen referentieperimeter van 180 ha, zie Figuur 6) zoals 

gereconstrueerd op basis van historische kaartmateriaal. Individuele woningen of hofsteden 

werden verrekend in de omgevende landschapseenheid. De cijfers voor 1775 (Ferrariskaart) 

moeten allicht worden aangepast vanwege de relatief grote oppervlakte (ongeperceleerd) 

laaggelegen duingebied (zie Figuur 9 voor een hedendaags voorbeeld) die hierop als 

‘grasland’ werd ingetekend. Tot minstens 1911, en ten dele zelfs 1960, mag het overgrote 

deel van de ’weiland’-oppervlakte als (vrijwel) onbemest schraalland worden beschouwd. 

Anno 2004 is van de slechts 12 ha resterend grasland echter nog hooguit een 0,5 ha 

vermoedelijk nooit bemest geweest. (bronnen: Ferrariskaart, Vereenvoudigd kadaster 1853, 

verschillende uitgaven kaarten ‘Depôt de la Guerre’ en topografische kaarten NGI)

Figuur 4. Op de gereduceerde primitieve kadasterkaart (grotendeels 

situatie anno ca 1835), is een deel van de voormalige valleigraslanden 

(groen) al omgezet in akkertjes (bleekgeel). Heel wat ongeperceleerd 

vochtig grasland werd echter simpelweg als duin (donkerder geel) 

ingetekend!

weiland/hooiland akker duin bos water urbaan gebied
1775 150 (67) 4 26 (109)

1835 48 23 109

1860 43 38 99

1897 39 45 95

1911 30 79 71

1960 33 12 74 54 7

1982 22 0 64 47 3 45

2004 12 0 64 50 3 51
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oktober 1917 en uit waarnemingen van de huidige terreinsitu-

atie zou zelfs kunnen afgeleid worden dat tijdens of kort na de 

oorlog nog stukken strandvlaktegrasland in het zuiden van de 

site moeten zijn genivelleerd en/of opgehoogd, o.a. door de 

randzone van de kopjesduinen af te graven.

Na de Eerste Wereldoorlog werd het landbouwkundig gebruik 

van het terrein economisch onrendabel. Als gevolg hiervan 

werden vanaf ca 1925 geleidelijk nagenoeg alle vochtige gras-

landen en akkertjes (in totaal ca. 39 ha) binnen het toenma-

lige domein Hannecart beplant met Zwarte en Witte els Alnus 

glutinosa & A. incana, te beginnen met een groot deel van de 

Doolaeghe-graslanden. Het beboste gebied was vanaf dan 

nog vrijwel uitsluitend voor de jacht en in beperkte mate als 

hakhoutbos in gebruik. In 1948 bestond het gebied ten noor-

den van de Waterloop-zonder-naam, vooral de historische ak-

kers, echter nog grotendeels uit halfopen grasland of ruigte 

met uitgegroeide houtkanten en verspreide opslag. Ook de 

gehele oostelijke helft van het Hannecartbos was nog akker- 

en weiland (Figuur 7b). Tevens zijn een aantal nieuwe dreven 

herkenbaar, waarvan een zeer brede en vermoedelijk frequent 

gemaaide dwars door de Doolaeghe.

1950–heden
Anno 1968 (Figuur 7c) restten binnen het huidige natuurre-

servaat echter nog slechts enkele snippers veelal verruigd of 

anderszins verstoord halfnatuurlijk vochtig grasland en enkele 

hectaren matig bemest weiland in het noordoosten. Buiten 

het bosgebied is in deze periode evenwel nog heel wat schraal 

cultuurgrasland aanwezig, met onder andere nog regelmatig 

Harlekijn Orchis morio (De Raeve et al. 1983). Tegen de jaren 

1980-‘90 heeft vrijwel de gehele rest van het voormalige 

strandvlaktegebied echter plaatsgemaakt voor villaverkave-

lingen en vakantiewoningen (Figuur 7d). De Waterloop-zon-

der-naam en delen van het moerasbos in de omgeving van 

geïsoleerde woningen werden in toenemende mate vervuild 

door huishoudelijk afvalwater.

In deze periode werd het domein ook opgesplitst in een gro-

tendeels bebost centraal deel, aangekocht door de Belgische 

overheid (domeinbos, vanaf 1989 Vlaams natuurreservaat), 

een nog steeds privaat zuidelijk deel en een meer uit open 

duinen en grasland bestaand noordelijk deel dat werd verwor-

ven door de Intercommunale Watermaatschappij van Veurne-

Ambacht als waterwinningsgebied (openbaar bos). Na een 

conflictueuze periode werden de plannen voor waterwinning 

afgevoerd en sinds 2006 maakt ook dit gebied deel uit van het 

natuurreservaat. In het voormalige Hannecartdomein en de 

rest van het fossiele strandvlaktegebied resteerde toen echter 

nog slechts een fractie van de hier ooit aanwezige onbemeste 

vochtige graslanden (Tabel 1).

De historische flora van 
de fossiele strandvlakte
Over de historische flora van het onderzoeksgebied is vrij veel 

bekend, zij het maar ten dele helemaal met zekerheid en exact 

gelokaliseerd. Enkele zeer oude (begin 19de eeuw) opgaven 

van Kickx (1837) en herbariumgegevens die mogelijk hier te 

situeren zijn, lijken de flora weer te geven van een hoofdza-

kelijk basenrijk moeras- en graslandgebied in een nog slechts 

beperkt in cultuur gebracht landschap: Hondskruid Anacamp-

tis pyramidalis en Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea 

(‘près de Nieuport du côté d’Oostdunkerke’), Tweehuizige 

zegge Carex dioica (‘parmi le gazon qui entourait les bulles 

d’Anacamptis pyramidalis envoyés de Nieuport’), Zilt torkruid 

Oenanthe lachenalii en Zeerus Juncus maritimus (‘toujours 

pêle-mêle dans les prés tourbeux d’Oostdunkerke’), verder 

ook Ronde zegge Carex diandra en Lange zonnedauw Drosera 

longifolia (De Langhe & D’Hose 1981). Ook latere opgaven van 

onder andere Blonde zegge Carex hostiana (‘Nieuport’, 1873) 

en Zomerbitterling Blackstonia perfoliata (‘prairies près de 

Roodhuys’, 1878) passen in dit plaatje.

De eerste herborisatie (Piré 1861) van de ‘Société royale de Bo-

tanique de Belgique’ (SrBB) lijkt het gebied nochtans (letterlijk) 

links te hebben laten liggen. De beschrijving van de gevolgde 

weg tijdens een latere SrBB-excursie, half juli 1891 (Dutrannoit 

1891), laat daarentegen wel toe een reeks van interessante 

waarnemingen te lokaliseren in het graslanden- en akker-

tjescomplex van de fossiele strandvlakte. Waarnemingen van 

Paddenrus Juncus subnodulosus, Moeraszoutgras Triglochin 

palustris, Platte bies Blysmus compressus, Grote muggenorchis, 

Moeraswespenorchis Epipactis palustris, Armbloemige water-

Figuur 5. Een 100 jaar oud beeld van een volledig tot kleinschalige akkertjes ontgonnen 

duinvalleilandschap (Koksijde; foto J. Massart in Wéry 1908).

Figuur 6. Rond 1911 restten ter hoogte van het Hannecartbos nog 

slechts versnipperde resten van de historische vochtige graslanden. 

Centraal in het gebied ligt de vermoedelijk door Magnel beschreven site. 

Anno 2004 bleven nog slechts de zgn. ‘Peerdevisscherswei’ en enkele 

minieme relicten weinig bemest strandvlaktegrasland over (bleekgroen); 

alle graslanden buiten het Vlaams natuurreservaat (VNR, donkergroene 

lijn) zijn (bemeste) cultuurgraslanden.
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bies Eleocharis quinqueflora, Honingorchis Herminium monor-

chis en Teer guichelheil Anagallis tenella zijn vermoedelijk te si-

tueren in het noordoosten van het huidige Hannecartbos (o.a. 

de actuele Peerdevisscherswei, Figuren 6) en de momenteel 

onder vakantiecentra en -huisjes verdwenen aangrenzende 

graslanden. Van elders in het complex worden ook Parnassia 

Parnassia palustris, opnieuw Honingorchis, Rietzwenkgras Fes-

tuca arundinacea en Gewone addertong Ophioglossum vulga-

tum, ’en compagnie’ van Klein warkruid Cuscuta epithymum en 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata, opgegeven. Ergens op de 

terugweg naar Nieuwpoort werd verder nog Kruipend moe-

rasscherm Apium repens waargenomen en in een poel in de 

omgeving o.a. ook Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae.

Tot ver in natte, laat staan moerassige terreindelen zullen deze 

heren echter vermoedelijk niet zijn doorgedrongen: rubber-

laarzen behoorden immers nog niet tot de standaard excur-

sie-uitrusting. Hetzelfde gold voor duidelijk als cultuurland 

afgebakende percelen binnen zichtafstand van de boerenhof-

steden: de confrontatie met de lokale pachters werd allicht al 

evenzeer gemeden als deze met furieuze jachtwachters (Piré 

1861). Het was trouwens ook een kwestie van floristische inte-

resse: de soort waaraan in dit excursieverslag veruit de meeste 

aandacht wordt besteed (12 regels + 3 regels voetnoot) is 

bv. de ruderale neofyt Kleine zandkool Diplotaxis muralis, op 

dat moment nog nauwelijks waargenomen in België (Cré-

pin 1882)! De kans dat toentertijd in binnenlands België nog 

frequent aanwezige soorten als Kleine valeriaan Valeriana di-

oica, Moerasbasterdwederik Epilobium palustre, Blauwe zegge 

Carex panicea of Blauwe knoop Succisa pratensis, gesteld dat 

zij werden waargenomen, door deze binnenlanders ook nog 

zouden zijn geregistreerd of verzameld, is dus vrij klein.

De ‘association végétale curieuse’ 
van Magnel
Een goede 20 jaar later geeft de amateur-botanicus Louis 

Magnel ons een meer gedetailleerde beschrijving, ditmaal 

vanuit een al veel sterker ecologisch geïnspireerde visie. In 

1913 was de in Nieuwpoort gevestigde militaire arts Magnel 

onderweg van Nieuwpoort-Bad naar Oostduinkerke, allicht 

langs de huidige Polderstraat. Onderweg werd zijn aandacht 

gevestigd op een zompig (‘spongieux’) stuk grasland, door-

sneden door sloten en door hem geschat op ongeveer 15 ha, 

waarin vooral de talrijke bloeiwijzen van Veenpluis Eriophorum 

angustifolium hem opvielen. Magnel was bijzonder verbaasd 

om hier een gamma aan soorten te vinden dat hij elders in het 

duingebied zelden of nooit had gezien: Waterdrieblad, Grote 

boterbloem Ranunculus lingua, Kleine valeriaan, Moerasspirea 

Filipendula ulmaria, … Hij keerde meermaals naar deze plek 

terug om er de ‘merkwaardige plantengemeenschap’ met de 

ongewone soortencombinaties uitgebreider te bestuderen. 

Professor Jean Massart, die later door Magnel naar deze plek 

werd geleid, stimuleerde hem tot het publiceren van een uit-

gebreide beschrijving (Magnel 1914). De hierin beschreven 

site kan met vrij grote zekerheid worden gelokaliseerd ter 

hoogte van de huidige Doolaeghe, maar stemt vermoedelijk 

slechts hooguit ten dele overeen met de in 1891 door Dutran-

noit & co bezochte graslanden.

Het beeld dat uit Magnels beschrijving naar voor komt, is dat 

van een schraallandencomplex, dat zowel floristisch als qua 

ecologische complexiteit hoge toppen scheert (Figuur 8). In 

het grasland beschreef Magnel de meest vochtige delen als 

een vegetatie met o.a. Paddenrus (zeer algemeen), Veenpluis 

(algemeen), Tweerijige zegge Carex disticha (vrij algemeen), 

Figuur 7. De Doolaeghe in 1917 (a; op de achtergrond van een luchtfoto uit 1948), 1948 (b), 1968 (c) en 1997 (d) (foto’s: (a) Legermuseum, (b-d) 

Nationaal Geografisch Instituut).
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Riet (va), Kleine valeriaan (va), Brede (?) orchis Dactylorhiza 

‘latifolia’ (za), Gulden sleutelbloem (a), Waternavel Hydrocotyle 

vulgaris (a), Moerasbasterdwederik (va), Slanke waterbies Eleo-

charis uniglumis (‘abondant par places’), Echte koekoeksbloem 

Lychnis floscuculi (a), Watermunt Mentha aquatica (va) en, min-

der algemeen, o.a. Teer guichelheil (vrij zeldzaam) en Sierlijke 

vetmuur Sagina nodosa (vz).

Naar Nederlandse (en Belgische) maatstaven zouden wij deze 

vegetaties kunnen rekenen tot de Associatie van Echte Koe-

koeksbloem en Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum 

tetrapteri; Dotterbloem-verbond) (Zuidhoff et al. 1996; Zwae-

nepoel et al. 1999), maar zowel hier als binnen Nederland kun-

nen vragen worden gesteld bij de syntaxonomische waarde 

van dit type van laagveenhooiland (Staatsbosbeheer 2002). 

De omschrijving van de onder andere uit de Noord-Franse 

achterduinse moerassen beschreven ‘associatie van Waterna-

vel en Paddenrus’ Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi 

(verbond van atlantische laagland-kalkmoerassen, Hydrocoty-

lo-Schoenion; Catteau et al. 2006, de Foucault 1984) past de 

vegetatie van Magnel echter als gegoten.

De combinatie van Gulden sleutelbloem, die geen overstro-

mingen verdraagt, met inundatietolerante soorten zoals Veen-

pluis, Riet Phragmites australis of Paddenrus (allen minstens 

vrij algemeen en dit over een vermoedelijk toch vrij aanzien-

lijke oppervlakte) laat vermoeden dat het om oppervlakkig 

gedraineerde (cf. het op Figuur 7a zichtbare greppelstelsel), 

maar door sterke kwel nooit uitdrogende terreindelen ging. 

De onwaarschijnlijke combinatie van Gulden sleutelbloem, 

Paddenrus en Riet komt overigens ook in de Franse opnamen 

van de Foucault (1984; tabel 48, opn. 1, 8 & 21) wel enkele ke-

ren voor.

De als minder moerassig beschreven graslanddelen waren 

soortenrijker, maar of de vermelde soorten hierin homogeen 

verspreid voorkwamen, dan wel netjes geschikt in vegetatie-

vlekken van de hieronder vermelde types, kunnen wij uit de 

beschrijving niet opmaken. Het betreft zowel veel soorten 

van in regel wat voedselrijker grasland (Beemdkamgras Cy-

nosurus cristatus (a), Scherpe boterbloem Ranunculus acris (a), 

Witte klaver Trifolium repens (a), Veldlathyrus Lathyrus pratensis 

(va), Margriet Leucanthemum vulgare (va), Trosdravik Bromus 

racemosus (va), …), soorten van mesofiel schraalland (Kleine 

ratelaar Rhinanthus minor (va), Bevertjes Briza media (vz), 

Blauwe knoop (‘très abondant par places’), Tormentil Potentilla 

erecta (va), Blauwe zegge Carex panicea (va), …, en ook hier 

Gulden sleutelbloem (va)), als soorten van de ‘klassieke’ ma-

tig vochtige duinvalleivegetaties (Parnassia Parnassia palustris 

Figuur 8. Wat Magnel vooral opviel in het Doolaeghe-grasland waren de ‘ongewone’ combinaties van soorten met zeer diverse ecologische vereisten, 

zoals bv. Veenpluis (a), Gulden sleutelbloem (b), Blauwe knoop (c) en Parnassia (d) (foto’s: (a) Pieter Van Dorsselaer, (b-d) Marc Leten)
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(a), Zeegroene zegge Carex flacca (vz), ‘Stijve’ ogentroost Eu-

phrasia ‘stricta’ (a), Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris 

(vz), Geelhartje Linum catharticum (zeldzaam), zeer zelden ook 

Duingentiaan Gentianella uliginosa en Kruipwilg Salix repens) 

en zelfs een enkel plantje van droge duingraslanden (Kruipend 

stalkruid Ononis repens). Vermoedelijk betroffen dit, op basis 

van de Nederlandse typologie, minstens ten dele begraasde 

vegetaties van de types vochtige Kamgrasweide (Cynosurion 

cristati; Kamgras-verbond) en de Associatie van Harlekijn 

en Ratelaar (Rhinantho-Orchietum morionis; Dotterbloem-

verbond), met mogelijk ook fragmenten van blauwgrasland 

(Verbond van Biezenknoppen en Pijpenstrootje Molinion cae-

ruleae: RG Carex panicea-Succisa pratensis-[Junco-Molinion]) of 

heischraal grasland (verbond Nardo-Galion saxatilis) en jon-

ger duinkalkmoeras (Knopbiesverbond Caricion davallianae) 

(Westhoff et al. 1995).

Magnel besteedde daarnaast ook veel aandacht aan de (oe-

ver)vegetatie van een tweetal sloten met o.a. Ruwe bies 

Schoenoplectus tabernaemontani (va), Waterzuring (va), Grote 

boterbloem (va), Grote watereppe Sium latifolium (vz), Water-

drieblad (va), Waterpunge Samolus valerandi (va), Zannichellia 

Zannichellia palustris (‘fossé le moins profond’), Lidsteng Hip-

puris vulgaris (a), Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans 

(a), Puntkroos Lemna trisulca (a) en het toch wel bijzondere 

Reuzenpuntmos Calliergon giganteum.

Opmerkelijk is dan weer het ontbreken van kenmerkende 

soorten van het natte, intensief begraasde Zilverschoonver-

bond (Lolio-Potentillion anserinae) in de graslanden zelf, waar 

deze wel worden opgegeven van de ‘bords du chemin tra-

versant la prairie’, met bv. veel Platte rus Juncus compressus 

en Zilverschoon Potentilla anserina. Waarschijnlijk werden de 

graslanden dus eerder extensief begraasd of gehooid. Een al 

even opvallend gemis in de floralijst van Magnel zijn de soor-

ten van matig voedselarme kalkmoerassen die zo kenmerkend 

zijn of waren voor bv. de achterduinse moerassen van Picar-

dië (Duhamel & Hendoux 2005), maar ook voor (historische) 

duinzoomgebieden langs de Belgische kust (Fonteintjes, …): 

Weegbreefonteinkruid Potamogeton coloratus, Zwarte knop-

bies Schoenus nigricans, Galigaan Cladium mariscus, Blaasjes-

kruid Utricularia spp., Moeraskartelblad Pedicularis palustris, … 

Hetzelfde geldt ook voor diverse soorten van meer voedselrijke 

moerassen, zoals Pluimzegge Carex paniculata, Hoge cyperzeg-

ge Carex pseudocyperus, Oeverzegge Carex riparia of Kleine lis-

dodde Typha angustifolia, die ook momenteel nog voorkomen 

in andere duinzoomgebieden tussen De Panne en Nieuwpoort.

Recente evolutie van de flora
De dichtheid van de bosaanplant op de luchtfoto’s van 1948 en 

1968 doet vermoeden dat er niet zoveel strikte graslandsoorten 

uit het grasland van Magnel de beboste periode bovengronds 

kunnen hebben overleefd. Ten noorden van de Waterloop-zon-

der-naam (vooral, maar niet uitsluitend ter hoogte van de voor-

malige akkerontginningen) en op en langs de dreven bleven 

echter opmerkelijk lang grote open plekken met een grasland- 

of ruigtevegetatie aanwezig. Begin jaren ’80 werden in de aller-

laatste relicten van die onbeboste situatie nog slechts restpo-

pulaties van soorten als Pijpenstrootje Molinia caerulea, Kleine 

valeriaan, Brede orchis Dactylorhiza majalis, Zwarte zegge Carex 

nigra, Trosdravik en Kleine ratelaar aangetroffen (De Raeve et al. 

1983), naast ook her en der nog in het bos aanwezige Gulden 

sleutelbloem, Echte koekoeksbloem en Paddenrus en margi-

nale populaties van Grote watereppe, Moerasbasterdwederik, 

Moerasspirea, Poelruit Thalictrum flavum en Grote boterbloem. 

In een enkele wegberm groeiden nog Teer guichelheil, Moe-

raszoutgras en Platte bies. Ook de kleine duinpannetjes in de 

omgevende kopjesduinen behielden enige vochtminnende 

soorten (Figuur 9). De bosaanplant zelf was geëvolueerd tot een 

kwijnend, maar lokaal en tijdelijk epifytenrijk elzenbos, in de zo-

mer grotendeels ondoordringbaar door manshoge Brandnetels 

Urtica dioica (De Raeve et al. 1983).

Figuur 9. In kleine depressies (heldergroen op de achtergrond, met bloeiende sleutelbloemen) tussen de Vroeg-Middeleeuwse kopjesduinen van de 

zuidwesthoek van het Hannecartbos (op de voorgrond met bloeiende Voorjaarsganzerik Potentilla neumanniana en Akkerhoornbloem Cerastium 

arvense) bleven enkele relicten van de oude vochtige graslanden bewaard: Pijpenstrootje, Veldrus Juncus acutiflorus, Gewone addertong, Gulden 

sleutelbloem, … (foto: Marc Leten)
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Anno 2004 waren ook Grote boterbloem, Grote watereppe, 

Moerasbasterdwederik, Poelruit, Trosdravik en Pijpenstrootje 

uit het strandvlaktegebied verdwenen. In het bos hadden het 

afsterven van de elzen en de verruiging zich verder doorgezet, 

met sterke uitbreiding van een hoge bramenondergroei, vlieren 

en met vooral Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum of rie-

truigte op de natste plaatsen (Figuur 10). In de wat minder natte 

bosdelen waren daarnaast vooral Gewone esdoorn Acer pseu-

doplatanus en Aalbes Ribes rubrum zeer sterk toegenomen (De 

Keersmaeker et al. 2004), met een beginnende bosondergroei 

van Gewoon nagelkruid Geum urbanum, Maarts viooltje Viola 

odorata, Dagkoekoeksbloem Silene dioica, Italiaanse aronskelk 

Arum italicum ssp. neglectum e.a. Lokaal wezen Framboos Rubus 

idaeus, Rankende helmbloem Ceratocapnos claviculata, Brede 

en Smalle stekelvaren Dryopteris dilatata & carthusiana, … op 

een minstens oppervlakkig ontkalkte bodem.

Discussie
Magnels publicatie is een van de vroegste botanische teksten 

in België waarin volledige soortenlijsten met een abundantie-

schaal en opgesplitst naar ecotoop werden opgenomen, dit 

in navolging van de soortenlijsten voor de gehele Westkust 

in Massart (1912). Hoewel qua soortenaantal vrij uitgebreid 

(98 taxa), mag aangenomen worden dat zijn beschrijving wel 

enige tekortkomingen vertoont. Zo zijn er vrijwel geen soor-

ten met een lage abundantiescore aanwezig in de natste gras-

landdelen en is er ook onverklaarbaar weinig overlap tussen 

de lijst van de ‘natte’ en deze van de ‘vochtige’ graslandvegeta-

ties. Verder ontbreken in zijn lijst een aantal momenteel (Platte 

bies, Kruipend moerasscherm, Moeraszoutgras, Zwarte zegge, 

Oeverzegge, …) of tot zeer recent (Harlekijn, Pijpenstrootje, 

Poelruit, …) nog in de resterende graslanden en sloten aan-

wezige soorten. Al moet gezegd worden dat de meeste van 

deze relictgraslanden vermoedelijk buiten het door hem be-

schreven gebied liggen of lagen.

Hoewel er tot slot niet zo veel twijfel kan bestaan over de lo-

kalisatie van het kerngebied van Magnels waarnemingen in 

de huidige Doolaeghe, blijft het toch zoeken naar 5 van de 

15 opgegeven hectaren – op toenmalige kaarten kan in deze 

zone immers slechts een aaneengesloten blok van ca. 10 ha 

grasland worden onderscheiden. Maar misschien waren de 

westelijke akkerlandontginningen toen reeds enige tijd te-

rug grasland? Desondanks mag worden aangenomen dat 

de publicatie een vrij adequaat referentiebeeld oplevert van 

de te verwachten of reconstrueren doelvegetatie. Het eigen-

lijke grondgebruik anno 1913 – volledig (extensief ) begraasd 

weiland of toch, eventueel periodiek, deels hooiland? – blijft 

evenwel onduidelijk.

De door Magnel beschreven variatie en al dan niet kleinscha-

lig gescheiden combinatie van soortengroepen is enkel ver-

klaarbaar indien ook de milieucondities een grote variatie 

vertoonden op het vlak van bodem (venig versus mineraal 

zand, kalkrijk versus enigszins ontkalkt), hydrologie (nat versus 

droog, kalkrijke kwel versus zuur regenwater) en eventueel 

ook bodemgebruik (hooien versus grazen, al dan niet frequent 

rijten van sloten).

De vraag rijst echter of deze vegetatie écht wel zo uniek was 

als Magnel anno 1913 laat uitschijnen? De al eerder geciteerde 

SrBB-excursie van 1861, die blijkbaar zonder enige aandacht 

aan de Doolaeghe is gepasseerd, vermeldt wel soorten als 

Stijve moerasweegbree Baldellia ranunculoides, Lidsteng, Bult-

kroos Lemna gibba en Puntkroos, Kikkerbeet, Teer guichelheil, 

Sierlijke vetmuur en Kruipend moerasscherm van een ‘petit 

marais’ in de buurt van Oostduinkerke-Dorp. In een ‘petit fossé 

à moitié déssechée’ met naastgelegen ‘belle prairie’ beschrijft 

deze publicatie verder soorten als Kleine watereppe Berula 

erecta, Grote muggenorchis, Klein warkruid, Sleutelbloem, 

Zilte zegge Carex distans en Poelruit uit de omgeving van 

Figuur 10. Een kenmerkend beeld van het Hannecartbos anno 2004: kwijnende Zwarte elzen boven een dichte kruid- en dwergstruikenlaag van Grote 

brandnetel, Aalbes Ribes rubrum, Harig wilgenroosje en diverse bramen (foto: Marc Leten)
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Summary:
Leten M., Cosyns E. & Zwaenepoel A. 2010. ‘Une association vég-

etale curieuse’ as refer-ence situation for dune valley restoration in 

Oostduinkerke. Natuur.focus 9(1): 20-28. [in Dutch]

The Belgian coastal dunes constitute a regional biodiversity hotspot 

due to the high diversity in both abiotic conditions and land use. Se-

lected areas of the dunes are currently being managed by mowing and 

grazing to maximally preserve ‘typical’ dune flora and vegetation. In 

other parts nature restoration projects have recently been conducted. In 

a series of two papers we discuss the restoration of historical dune slack 

grasslands on a fossil beach plain in Oostduinkerke between 2002-

2005. This paper describes the reference situation that underpinned the 

restoration measures. The reference situation was established through 

a careful reconstruction of historical land use and landscape evolution. 

A number of detailed, ecologically based floristic recordings provide 

an intriguing insight in the historical botanical and abiotic diversity 

of the restoration site.
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Koksijde-Dorp.

Het gros van deze soorten is/was ook uit het Doolaeghege-

bied gekend en/of wijst op vergelijkbare ecologische om-

standigheden. Beide sites betreffen nochtans oudere duinval-

leien van het laatmiddeleeuwse Paraboolduinlandschap of 

het hoogmiddeleeuwse Loopduinlandschap (De Ceunynck 

1992), niet de voormalige strandvlakte van het IJzerestuarium. 

Het overgrote deel van de oude(re) duinvalleien, ongeacht 

hun oorsprong, werd echter tussen 1820 en 1860 omgezet 

tot akkerlandjes, al dan niet met bijbehorend vissershuisje 

en houtkanten. De beter gedocumenteerde verslagen vanaf 

1860 hebben dus slechts betrekking op relicten van deze 

oude duinpannen. De meeste door Magnel (of tijdgenoten) 

beschreven soorten echter waren, of zijn soms nog steeds, wel 

degelijk ook elders in de eigenlijke duinen of de duinzoom aan 

te treffen.

Was de in 1913 beschreven site dus een unieke situatie, ge-

bonden aan een uitzonderlijke combinatie van bodem- en 

hydrologische kenmerken? Of was dit vooral ook een van de 

laatste relicten van een elders al volkomen ontgonnen en ge-

nivelleerd landschapselement, nl. oude, lokaal ontkalkte dan 

wel door kwel beïnvloede, maar vooral al eeuwenlang exten-

sief agrarisch gebruikte duinvalleigraslanden? Misschien is ons 

huidige beeld van wat een duinvalleivegetatie is of zou kun-

nen zijn wel compleet vertekend door de momenteel vrijwel 

exclusief laat-20ste eeuwse en dus nog relatief jonge panne-

vegetaties met Parnassia, Rond wintergroen Pyrola rotundifo-

lia, Strandduizendguldenkruid, … (Bossuyt & Hermy 2003)

Het huidige Hannecartbos en de Doolaeghe hebben in de loop 

van enkele honderden jaren meerdere malen een ware meta-

morfose ondergaan, met vermoedelijk slechts weinig land-

schappelijke gelijkenis tussen de situaties anno 1775, 1913 of 

2004 (Tabel 1). Tezelfdertijd veranderden de flora en vegetatie 

van het gebied op een al even drastische wijze. Als geen an-

der geeft de door Magnel beschreven graslandvegetatie ons 

echter een unieke inkijk in de ongetwijfeld ooit nog veel meer 

gevarieerde en rijkere flora van de historische duinvalleien van 

de Vlaamse kust. Meteen biedt zijn beschrijving ons ook een 

mogelijk toekomstbeeld voor de huidige en overwegend nog 

zeer jonge duinvalleivegetaties.

Een herstel van de door Magnel en voorgangers beschreven 

flora en vegetaties, vanuit een door brandnetels en bramen 

gedomineerd bos, werd aanvankelijk door diverse betrokke-

nen afgedaan als wishful thinking. En hoe dan ook beloofde 

het een flinke klus te worden – zonder echte garantie op 

succes. Dat het natuurherstelproject desondanks verrassend 

uitpakte, kan je lezen in een van de volgende nummers van 

Natuur.focus.
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Jos Gysels

De oudste natuurreservaten in België zijn opgericht in het midden van de vorige eeuw. Dat is veel later dan 
in onze buurlanden en bovendien op een nogal ongewoon moment: in Wallonië tijdens en in Vlaanderen 
kort na de Tweede Wereldoorlog. Ze kwamen tot stand op initiatief van particuliere verenigingen. Wat 
waren de motieven voor de oprichting van natuurreservaten? Welk beheer werd er gevoerd? Wie was er 
welkom? Een korte historiek van de eerste drie Kempische reservaten Snepkensvijver, Tikkebroeken en 
De Zegge.

60 jaar natuurreservaten 
in Vlaanderen 
een historische terugblik op het begin

Kaartje met ‘Lijst der standplaatsen, welke in de Kempen voor bescherming in aanmerking komen’ van W. Conrad en T. Verschraegen in Leurs (s.d.). Steden en 
Landschappen. I. De Kempen. Nummers 1 tot 8 zijn overgenomen uit Massart (1912). Nr. 3 is Snepkensvijver (‘Heide, moerassen en duinen tussen Herentals en Lichtaart’). 
De auteurs hebben zelf nog vier te beschermen gebieden toegevoegd, onder meer op aangeven van G. De Ridder (1923).
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Beter laat dan nooit
Belgische Vogelreservaten kocht in 1953 Snepkensvijver, 
een 20 hectare groot ven met een kokmeeuwenkolonie op 
de grens van Herentals en Lichtaart (Kasterlee). Het was het 
eerste reservaat van wat de grootste terreinbeherende vereni-
ging in Vlaanderen zou worden. Ongeveer gelijktijdig verwierf 
de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde uit Antwerpen 
(de Zoo) De Zegge in Geel, een deel van het bedreigde Geels 
Gebroekt, en startte De Wielewaal een aankoopproject in De 
Tikkebroeken, langs de Rode Loop op de grens van Kasterlee 
en Oud-Turnhout. Aan de andere kant van Vlaanderen werd 
in 1952 Het Zwin in Knokke, eigendom van de ‘Compagnie 
Het Zoute’ van de familie Lippens, ingericht als privaat natuur-
reservaat. 
Het zuiden van het land was iets vroeger aan zet. In 1942 sloot 
Ardennes et Gaume een erfpacht voor het behoud van de 
kalkgraslanden van Torgny (Rouvroy). In 1943 kocht diezelfde 
vereniging de ‘Roches noirs’ in Comblain-au-Pont. Dat was laat 
in vergelijking met onze buurlanden. In Nederland verwierf 
Natuurmonumenten al in 1906 het Naardermeer en in Duits-
land werd de Drachtenfels, een rotspartij langs de Rijn, zelfs al 
in 1836 aangekocht door de toenmalige Pruisische staat. Het 
was overigens ook aan een Pruisische wet uit 1907 te danken 
dat de vallei van de Warche in de Oostkantons (Malmédy), 
toen nog Duitsland, het eerste beschermd landschap werd in 
het huidige België. 

Erfgoedlandschappen
Toch viel België in de vroege jaren 1900 niet helemaal uit de 
toon. De noodzaak om naast monumenten ook landschappen 
te beschermen, zij het in hoofdzaak om esthetische redenen, 
werd al snel ingezien. De wet ‘tot het behoud van de schoon-
heid der landschappen’ kwam in 1911 tot stand en een jaar 
later kreeg de Koninklijke Commissie voor Monumenten een 
aparte afdeling landschappen. Maar het was vooral de Wet 
van 7 augustus 1931 ‘op het behoud van monumenten en 

landschappen’ die toeliet om op een systematische manier 
landschappen te gaan beschermen. Onder deze wet zijn 
vooral (kasteel)parken, omgevingen van monumenten en 
geïsoleerde landschapselementen zoals kapelletjes en soli-
taire bomen beschermd, en jammer genoeg maar weinig aan-
eengesloten natuurlandschappen. In de jaren ’30 zijn wel de 
duinen van de Westhoek, het Peerdsbos in Brasschaat en het 
Zwin beschermd. In 1940 en 1941 kwamen daar De Liereman 
in Oud-Turnhout, Terlamen en de Bolderberg in Zolder en de 
Kalmthoutse Heide bij.
Er ontstonden ook al vroeg verenigingen die zich de bescher-
ming van gebieden aantrokken. In 1909 werd de Liga van de 
Vrienden van het Zoniënwoud (‘Ligue des Amis de la Forêt de 
Soignes’) opgericht en een jaar later de Vereniging voor Na-
tuur- en Stedenschoon (KVNS). De KVNS zou zich onder meer 
sterk inzetten voor het behoud van de Kalmthoutse Heide. 
Naar het voorbeeld van de Franse Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) zag zelfs het Belgisch Verbond voor de Be-
scherming van de Vogels (1923) ‘het inrichten van toevluchts-
oorden en het organiseren van een net van reservaten voor 
de bescherming van de vogels’ (Beaumont 1992) als een van 
haar taken.
In de Belgische kolonie was men meer baanbrekend. In 1925 
werd het Nationaal Albert Park (nu het Nationaal park Virunga 
in de Democratische Republiek Congo) gesticht, het allereer-
ste nationaal park in Afrika. Graaf Léon Lippens, zelf enkele 
jaren onderdirecteur van het Albert Park, merkte in 1950 op: 
‘Op gebied van natuurreservaten, wat bestaat er in België? 
Wat bestaat er in Vlaanderen? Niets, helemaal niets. Integen-
deel, in Belgisch Congo zijn we wel op de hoogte en bezitten 
we prachtige nationale parken, waaronder het Albert Park een 
der schoonste natuuroorden in de ganse wereld.’ Aansluitend 
verwees hij naar het goede voorbeeld van Nederland, doe-
lend op de vroege realisaties van Natuurmonumenten (Lip-
pens 1973).

Jean Massart, wetenschapper
Jean Massart, professor plantkunde aan de universiteit van 
Brussel, was de eerste die in het begin van de vorige eeuw 
vanuit wetenschappelijk oogpunt pleitte voor het oprichten 
van natuurreservaten. Hij was goed geïnformeerd over de 
ontwikkelingen in andere landen. In ‘Pour la protection de la 
nature en Belgique’, verschenen in 1912, liet hij zien dat ‘men 
in alle beschaafde landen de noodzaak inzag, zowel vanuit 
wetenschappelijk als esthetisch oogpunt, om de natuur te 
beschermen.’In Zwitserland, Nederland en Engeland namen 
vooral private organisaties het voortouw, al dan niet erkend 
en gesubsidieerd door de overheid. In de Verenigde Staten en 
Zweden speelde de overheid een belangrijke rol en in Duits-
land en Frankrijk functioneerde een gemengd systeem (Mas-
sart 1912).
Massart vond dat er ook in België dringend iets moest gebeu-
ren. Zijn voorkeur ging uit naar de bescherming van grote, 
onaangetaste natuurparken (‘parcs naturels’) ‘waar de invloed 
van de mens beperkt gebleven was’. Deze gebieden moesten 
representatief zijn voor de onderscheiden ecodistricten (‘dis-
tricts naturels’) en leefgebieden omvatten van karakteristieke 
soorten, eerder dan van zeldzame soorten. Daarnaast zag 
Massart kleinere reservaten, van belang voor een of ander as-
pect en die om educatieve redenen liefst gelegen waren in de 
buurt van steden.  Hij stelde voor om ook een reeks terreinen 

Box: Natuurreservaat

Tot het midden van vorige eeuw en deels zelfs nog tot vandaag was na-
tuurreservaat (ook wel natuurreserve) een algemene term voor een stuk 
waardevolle natuur. Later kwam daar het aspect behoud en bescherming 
bij. In die betekenis werd het ook opgenomen in het Van Dale-woorden-
boek editie 1950. Natuurreservaat lijkt vooral een Vlaams woord. Van Dale-
woordenboek geeft als synoniem natuurmonument, een begrip dat bij ons 
nooit echt ingang heeft gevonden. 
Natuurreservaat, bosreservaat en natuurpark kregen een juridische bete-
kenis door de Wet op het Natuurbehoud van 1973. Pas vanaf dan kan er 
sprake zijn van erkende natuurreservaten. Het onderscheid tussen natuur-
reservaat en bosreservaat is behouden gebleven in het Natuurdecreet en 
Bosdecreet van de jaren ’90. De verschillen zijn evenwel subtiel. De doel-
stellingen van een bosreservaat (in hoofdzaak te bereiken door ‘nietsdoen’) 
sluiten nog het meest aan bij de oorspronkelijke ideeën van Massart. 
‘Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten’ was 
in de jaren ’70 ook een categorie binnen de groengebieden van de gewest-
plannen. Wat de duidelijkheid uiteraard niet ten goede kwam. 
Natuurpunt heeft het woord natuurreservaat al enkele jaren geschrapt en 
vervangen door natuurgebied. Dit om de breuk met het verleden te onder-
lijnen.
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aan te duiden ‘die gebruikt konden worden om planten en in-
secten te verzamelen’.  Een derde type van te beschermen ge-
bieden waren de woonplaatsen van zeldzame soorten. Onder 
zeldzame soorten rekende Massart overigens niet alleen soor-
ten die speciale eisen stelden aan hun leefomgeving, maar bv. 
ook recente exoten.
Massart stelde dus al voor de Eerste Wereldoorlog voor om 
naast mooie landschappen, die bescherming verdienden om 
esthetische redenen, ‘wetenschappelijke’ reservaten op te 
richten waarin de natuur aan zichzelf kon worden overgela-
ten. Dat betekende onder meer: een verbod op jacht, vogel-
vangst en visserij, op bebossing, op ontwatering en zelfs op 
het afplaggen van de gronden (!). Gemeenten die niet meer 
konden beschikken over gemene weidegronden konden hier-
voor vergoed worden. Hij stelde een ‘persoonlijke en onvolle-
dige’ lijst samen van prioritair te beschermen gebieden. Daar-
van waren er 26 gelegen in Vlaanderen. Het werk van Massart 
kreeg in Vlaanderen onder meer bekendheid door het deel 
over de Kempen in de bekende reeks Steden en Landschap-
pen (Leurs s.d.).

B(N)VR
Belgische Vogelreservaten (sinds 1960: Belgische Natuur- en 
Vogelreservaten) werd in 1951 opgericht met als specifiek 
doel ‘de vrijwaring der natuurgebieden in België waarvan 
het behoud verzekerd dient te worden in het belang van de 
natuurwetenschappen in het algemeen en van de ornitholo-
gie in het bijzonder. De middelen die door de vereniging tot 
het verwezenlijken van haar doel worden aangewend zijn: 
het verwerven in eigendom van deze gebieden, of in pacht-
vorm, of het is gelijk op welke andere manier’. Twintig jaar 
later schreef graaf Léon Lippens, een van de oprichters: ‘ het 
was in een ware geest van verzet dat de oprichters van de 
Belgische Vogelreservaten het plan opvatten de gebeurtenis-
sen niet langer af te wachten, en het bewijs te leveren dat het 

privaatinitiatief in staat was om te handelen, daar waar het 
openbaar bestuur weigerde ook maar iets te ondernemen.’ 
(Lippens 1973). 
BVR was in de beginjaren uitgesproken Belgicistisch en ko-
ningsgezind. Op de opening van Snepkensvijver wapperde 
hoog de Belgische vlag. Door afstand te nemen van de Vlaam-
sere en volksere vereniging De Wielewaal, slaagde de nieuwe 
vereniging er wel beter in om kapitaalkrachtige mecenassen 
aan te spreken. Toch was er in de eerste jaren weinig dat wees 
op grote vijandigheid tussen beide verenigingen. Tot aan de 
fusie in 2001 zou BNVR, later Natuurreservaten, de grootste 
terreinbeherende vereniging in België blijven, met veruit de 
meeste gebieden zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

De Zegge
De Zegge was de eerste aankoop van BVR in 1952. Maar 
in geldnood geraakt door de aankoop van Snepkensvij-
ver, sprong de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde in 
Antwerpen (KMDA) bij en kocht de gronden over. De aan-
koop van De Zegge kwam er door de dreiging van een van 
de laatste grote landbouwontginningen in Vlaanderen: de 
drooglegging van het Geels Gebroekt, een 500 hectare groot 
moeras in de vallei van de Kleine Nete. De ontginning kon 

niet worden tegengehouden. Gronden werden geruild met 
de Kleine Landeigendom, waardoor het reservaat iets groter 
werd (van 18 naar 25 ha). Tegelijk zijn door en op kosten van 
de Kleine Landmaatschappij werken uitgevoerd om het na-
tuurreservaat te vrijwaren. In 1957 vatte KMDA-directeur Wal-
ter Van den Bergh (tevens bestuurder van BVR) het zo samen: 
‘de strijd om het behoud van ons natuurreservaat ‘Zegge’ is 
beslecht. We moesten berusten in een compromis.’
Gelegen middenin een landbouwgebied zou het nog een ja-
renlange strijd worden tegen verdroging en eutrofiëring. In 
1973 werd een grootschalige solidariteitsactie ‘Red De Zegge’ 
opgezet om geld in te zamelen voor de uitbreiding van het re-
servaat. Door de Antwerpse scholen werd meer dan 1 miljoen 
frank ingezameld. Voor latere uitbreidingen werd een beroep 
gedaan op De Wielewaal en het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB). Het Geels Gebroekt is omgezet in grasland, maar 
met de boterbergen en melkoverschotten nam al vanaf de ja-
ren ’80 het economisch belang van de landbouwontginning 
af. Modelmelkbedrijven uit de jaren ’60 zijn omgevormd tot 
paardenstallingen. Vandaag wordt geruzied over een ruimte-
lijk uitvoeringsplan (RUP) dat uitvoering moet geven aan het 
waterbeheerplan. Niet om natuur te redden of te herstellen, 
maar voor meer waterberging als ‘adaptatie’ voor de klimaat-
wijziging.

Snepkensvijver
Op 22 september 1953 kocht BVR bij notaris Jansen in Licht-
aart (Kasterlee) 19 hectare ‘bosserij en moeras’, genaamd 
Snepkensvijver. De kostprijs bedroeg 900.000 frank. In con-
stante prijzen is dat vandaag ongeveer 163.300 euro of 1,14 
euro per vierkante meter. De aankoop van Snepkensvijver 
kwam er door een acute bedreiging van verkaveling. De ei-
genaar, een vastgoedbedrijf uit Brussel, was van plan om drie 
villa’s te bouwen op de strook tussen de vijver en de weg. Het 
aansluitend domein De Heide (eigendom van notaris Jansen) 
werd tot 1970 mee beheerd als reservaat, tot de eigenaar de 
jacht ging verhuren aan een ijsroomfabrikant uit een aanpa-
lende gemeente.

Vroege beheerwerken in De Zegge in 1953. (foto: Marcel Verbruggen)
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Het niet onaanzienlijke bedrag van de aankoop van Snep-
kensvijver werd op een opvallend korte tijd opgehoest. Er be-
stonden toen nog geen subsidies van de overheid. Wel schonk 
het provinciebestuur van Antwerpen een eenmalig bedrag 
van 20.000 frank. Maar verder werd het overgrote deel bijeen-
gebracht door een handvol kapitaalkrachtige mecenassen. In 
totaal waren er zeven donateurs die een bedrag van 100.000 
frank of meer gaven. Bij de schenkers heel wat  (in hoofdzaak 
Franstalig) blauw bloed. De familie Lippens stortte in totaal 
meer dan 300.000 frank. Vermeldenswaardig zijn verder gif-
ten van de Conseil International de la Chasse uit Parijs en de 
Belgische Sint-Hubertusclub.
De plechtige inhuldiging van het nieuwe reservaat vond 
plaats op 13 juni 1954. In de voormiddag werd Snepkensvijver 
ingewandeld. ’s Middags zat men aan aan een Kempische kof-
fietafel en volgde een folkloristische voorstelling in Kasterlee. 
Nadien  ging het gezelschap, met voorop de gouverneur van 
de provincie Antwerpen, naar Kasterlee. Daar werd Keeses 
Molen ingewijd, een stuk erfgoed gered dankzij de Konink-
lijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon.

Tikkebroeken
De Wielewaal werd in 1933 in Antwerpen opgericht als orni-
thologische vereniging. Later werd het hoofdkwartier naar 
Turnhout verlegd. In 1946 liet voorzitter Frans Segers zich, 
naar aanleiding van de inhuldiging van het eerste natuurre-
servaat van Ardenne et Gaume, positief uit over de oprichting 
van natuurreservaten. ‘Ieder natuurliefhebber, en vooral ieder 
vogelliefhebber, is overtuigd dat in de toekomst natuurreser-
vaten moeten opgericht worden of dat het wild oerschoon 
landschap zal verdwijnen en dat vele vogels geen voordelig 

midden zullen vinden om te verblijven en hun nesten te bou-
wen.’ Hij informeerde naar de financiering en kon vaststellen 
dat er door een groot aantal inschrijvers meer was bijeenge-
bracht dan nodig voor de aankoop. ‘Niet alleen natuurlief-
hebbers hadden ingeschreven, maar banken, handels- en 
nijverheidsinstellingen, kloostergemeenten van mannen en 
vrouwen, onderwijsgestichten enz. Heel de bevolking had 
daadwerkelijk medegewerkt om een brok heerlijkheid uit de 
streek voor de toekomstige geslachten te bewaren.’ (Segers 
1946).
Zeven jaar later wist De Wielewaal een natuurreservaat te ver-
werven. ‘Sinds vele jaren koesterde de leiding van De Wiele-
waal het verlangen een eigen natuurreservaat te verwerven. 
Was De Wielewaal, die de bescherming van de inlandse vogels 
van bij zijn ontstaan in zijn programma schreef, dat niet aan 
zichzelf verplicht? Bestond er in heel het land wel een vereni-
ging die daar beter dan zij was voor aangewezen? Daar werd 
menige boom over opgezet in beperkte vergaderingen en tij-
dens persoonlijke gesprekken. Herhaaldelijk werden plannen 
ontworpen, onderhandelingen voor aankoop van geschikte 
terreinen werden aangeknoopt en eenmaal is de zaak zelfs 
zoveel als in kannen en kruiken geweest, maar telkens rezen 
onoverkomelijke moeilijkheden en viel het opzet in ’t water. 
Op het ogenblik dat we dit schrijven is de eerste stap gezet, 
zijn door De Wielewaal de eerste percelen gekocht van een 
uitgestrekt gebied, dat we met de tijd helemaal hopen in han-
den te krijgen.’ (Segers 1954).
Voor de aankoop van De Tikkebroeken had De Wielewaal 
zich in 1953 overigens omgevormd tot een vzw. In de statu-
ten stond vanaf dan uitdrukkelijk dat de vereniging tot doel 
had  ‘de kennis en de bescherming van de in het wild voorko-
mende vogels te bevorderen door alle middelen, o. m. door 
het oprichten van vogelreservaten’. Het gros van de middelen 
voor de aankoop van De Tikkebroeken werd door de vereni-
ging (50.000 frank) en de afdelingen (20.000 frank van afde-
ling Turnhout) zelf opgebracht. Buiten die van pastoor Segers 
en juffrouw Meyers waren er geen grote private giften. Op een 
goed jaar tijd werd toch bijna 100.000 frank bijeengebracht. 
De Tikkenbroeken was geen eenmalige grote aankoop maar 
een aaneenschakeling van kleine verwervingen. De eerste zes 
percelen in 1953 waren samen amper 1,5 ha groot. Kostprijs: 
20.000 frank. 

Toegangsbord De Zegge van Dierentuin Antwerpen en Belgische Vogelreservaten in 1955. 
(foto: Jos Halsberghe, Zondagsvriend/Gazet van Antwerpen)

Tikkebroeken (‘Mooi hoekje langs de Rode Loop’) in 1954.
(foto: R. Vlietinck)
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De Tikkebroeken lag nog meer dan Snepkensvijver en De 
Zegge geïsoleerd in een cultuurlandschap. En ook in dit ge-
bied zou de waterhuishouding later de meeste zorgen baren: 
verdroging door grondwaterwinning, ruilverkaveling met de 
daarmee gepaard gaande rechttrekking en verbreding van de 
Rode Loop (Smets & Bosmans 1983). 

Jos Cuypers, conservator
Jos Cuypers was de eerste conservator van zowel Snepkensvij-
ver als De Zegge (tot 1960). Hij was een echte Kempenzoon, 
in zijn jeugd ‘een onverzadigbaar en berucht vogelrover’ (in 
eigen woorden) en tot op latere leeftijd een verwoed jager. Hij 
was actief in De Wielewaal, onder meer als ondervoorzitter. 
Tijdens de oorlog richtte hij in Herentals de lokale Wielewaal-
afdeling op. Al voor de oprichting van de natuurreservaten 
gidste hij groepen vogelliefhebbers naar het Zeggegebied 
en De Snepkensvijver. Maar in 1951 stond hij ook mee aan 
de wieg van Belgische Vogelreservaten, waarvan hij in 1966 
enige tijd voorzitter was. 
De functie van conservator werd bij BNVR pas officieel gere-
geld in 1969. Maar dat veranderde weinig aan de taken: de 
conservator had vooral veel werk met het ontvangen van 
bezoekers. Wandelingen zorgden voor wat extra inkomsten. 
BNVR organiseerde ook kennismakingswandelingen voor de 
gemeentebesturen uit de omgeving, die naar goede Vlaamse 
gewoonte afgesloten werden met een ‘kleine versterking’. 
Maar wat een conservator in die periode het meest bezig 
hield, waren de vele bedreigingen en soms vijandigheid die 
hij het hoofd moest bieden. Een doorgeknipte omheining, 
vandalisme en eierenrovers, een kleiduifschieting (in volle 
broedseizoen) op een aanpalend terrein … En dan waren er 
ook nog de jachtactiviteiten bij de buren. Het verhaal ging dat 
de jagers joegen op speenvarkens die ze loslieten in de dre-
ven. Het vergiftigen van roofvogels, waaronder Wespendie-
ven en zelfs een Bruine kiekendief, kwam veel voor. De water-
huishouding was een andere kopzorg, in de eerste plaats het 
afvalwater van een aangrenzende rotisserie dat geloosd werd 
in het reservaat. Het geruzie daarover verstoorde danig de re-
latie met de buren. De grootste bedreigingen gingen uit van 
enkele bouwprojecten in de buurt van het reservaat. Zo was 

er de uitbreiding van een camping, met illegaal stort, en een 
aansluitende niet vergunde villaverkaveling. Ook de geplande 
bouw in 1970 van een motel tegenover het reservaat zorgde 
voor veel onrust.
In 1985 gaf conservator Cuypers de fakkel door. De vele ge-
leide wandelingen werden hem te veel. Toen zijn opvolger 
Marinus Esch ermee stopte in 1999, pleitte deze voor het op-
richten van een beheerteam. Er werd toch nog een conserva-
tor benoemd.

Vogelreservaten
Het heeft bijna een halve eeuw geduurd voor het pleidooi van 
professor Massart voor de oprichting van natuurreservaten 
iets tastbaars opleverde. De esthetische landschapsbescher-
ming dobberde tijdens het interbellum wel verder, vooral 
dankzij de wet op de bescherming van monumenten en land-
schappen. Maar de wetenschappelijke benadering van Mas-
sart had weinig impact. Het leek er zelfs op dat de pioniers uit 
de jaren 1950 Massart allang vergeten waren. Pas in 1966 zou 
Sylvester Tys de wetenschappelijke draad weer enigszins op-
nemen in  enkele artikels over het doelmatig beheer van een 
natuurreservaat en de opdrachten van een terreinbeherende 
vereniging (Tys 1966).
Massart had vooral een grote verdienste als geobotanicus. De 
wetenschappelijk meest waardevolle natuurgebieden vorm-
den volgens hem ook de mooiste landschappen. De natuur-
reservaten van de jaren ’50 waren op de eerste plaats vogelre-
servaten. Belgische Vogelreservaten breidde pas in 1960 haar 
naam uit tot ‘Vogel- en Natuurreservaten’ (in 1964 werd heel 
even de naam ‘Nationaal Centrum voor Studie en Behoud van 
Natuurlandschappen’ gebruikt).  In de statuten van De Wie-
lewaal uit 1951 is enkel sprake van vogelreservaten. Meestal 
werd als verantwoording verwezen naar de populariteit van 
vogels bij het brede publiek. Het beheer en het onderzoek 
stonden ook volledig in het teken van de avifauna. In 1966 
waren er niet minder dan 40.000 gecontroleerde selectieve 
nestkasten geplaatst (Wille 1965). 
Het verleggen van de  focus van (avi)faunabeheer naar bo-
tanisch beheer kwam pas veel later. Snepkensvijver is daar-
van een mooie illustratie. De Kokmeeuwen, eens de trots 
en bestaansreden van het reservaat, werden later de grote 
boosdoeners, verantwoordelijk voor het eutrofiëren van het 
voedselarme Kempisch ven. In de jaren ’80 was een deel van 
de populatie al uitgeweken naar het Zwart Water, een naburig 
ven in beheer van de Vlaamse Gemeenschap, dienst Natuur. 
Toen deze in 1990 resoluut koos voor de actieve bestrijding 
van de meeuwen en enkele jaren later grootscheepse sane-
ringswerken liet uitvoeren, kwam er nog even protest van de 
conservator van Snepkensvijver. Uiteindelijk deed vooral de 
sluiting van een groot intercommunaal huisvuilstort in de Ne-
tevallei alle kokmeeuwenkolonies de das om.

Vrije reservaten
De aanpak van BNVR en De Wielewaal vertoonde nog meer 
gelijkenissen. Van bij het begin werd bij BVR een onderscheid 
gemaakt tussen de reservaten in eigendom (soms ‘integrale 
reservaten’ genoemd) en de zgn. vrije reservaten. Een be-
grip dat ook door De Wielewaal werd gehanteerd, tot men 
vanaf 1959 consequent de term ornithologische studiecentra 
(O.S.C.’s) ging gebruiken. Daarvoor werden overeenkomsten 
afgesloten met privé-eigenaars en vooral bij De Wielewaal 

Snepkensvijver met kokmeeuwenkolonie omstreeks 1980.
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ook met openbare besturen. Aan de eigendomsrechten 
werd niet geraakt, ook niet aan het jachtrecht.  Wel verbon-
den beide partijen zich ertoe alle broedvogels en hun legsels 
te beschermen (met uitzondering van de kraaiachtigen). De 
vereniging mocht wetenschappelijk onderzoek verrichten en 
geleide bezoeken organiseren.
In 1963, tien jaar na de eerste aankoop, had De Wielewaal nog 
altijd maar twee reservaten in eigendom: De Tikkebroeken 
(6,5 ha) en De Korhaan (2 ha). Dit laatste was een privéschen-
king van de voorzitter. Daarnaast waren er 13 O.S.C.’s in Vlaan-
deren en Brussel, samen ongeveer 1.500 ha. De helft daarvan 
behoorde toe aan een openbaar bestuur (gemeente, staat, 
kerkfabriek). Zo had de vereniging onder meer een overeen-
komst met de gemeente Oud-Turnhout voor de aanstelling 
van een conservator voor De Liereman. Nog eens tien jaar la-
ter, in het begin van de jaren ’70, was de oppervlakte in eigen-
dom gegroeid tot 18 ha. Het ging dan vooral om de uitbrei-
ding van De Tikkebroeken. BNVR beheerde op dat moment 32 
gebieden, waarvan 18 in Vlaanderen. Samen 2.030 ha en 75 
ha in eigendom, waarvan 38 ha in Vlaanderen: Snepkensvijver 
(20 ha), De Maten in Genk (17 ha) en het Hageven in Neerpelt 
(1 ha).
Naast dit alles bleef men ervan overtuigd dat de overheid 
(ook) een rol te spelen had. ‘Wij gaan akkoord met de opmer-
king dat alleen de officiële instanties de verplichting en te-
vens de middelen hebben om op doeltreffende manier de na-
tuur te beschermen.’ (Franckx 1962). Enkele jaren na aankoop 
van de eerste reservaten door private verenigingen, volgde 
schoorvoetend ook de centrale overheid. De Hoge Raad voor 
de Domaniale Natuurreservaten en de Natuurbescherming 
werd opgericht (1957). Als eerste staatsnatuurreservaten wer-
den de Hoge Venen en De Westhoek aangeduid. Tien jaar later 
volgde een reeks met De Kalmthoutse Heide (1968) en enkele 
veengebieden in Wallonië. Begin 1969 bedroeg de totale op-
pervlakte van de staatsnatuurreservaten 5.626 ha.

Behouden
Inzake actief natuurbeheer liep De Zegge voor op de andere 
vroege natuurreservaten. In de overeenkomst  met de Kleine 
Landeigendom, die verantwoordelijk was voor de ontginning 
van het Geels Gebroekt, waren ook inrichtingswerken binnen 
het reservaat voorzien. De Zegge was ook het eerste natuur-
reservaat waar professionele werkkrachten werden ingezet, 

in dit geval groenarbeiders in dienst van de Zoo. Maar het 
dilemma waar de vroege natuurbeschermers voor stonden, 
bleef ook daar bestaan. In de woorden van Jos Cuypers: ‘Wil-
len we de Zegge in haar toestand van 20 à 25 jaar geleden 
terug hebben, met haar eenden, Dodaarsjes, Meerkoeten, 
Futen, Woudaapjes, Zwarte sternen, Tureluurs, Grutto’s, Kie-
viten, dan moeten we vissen, turf steken, moer baggeren en 
magere koeien melken... of iets doen dat een andere naam 
draagt maar hetzelfde resultaat oplevert. Nochtans, de Zegge 
is ouder dan twintig of honderd jaar. Honderden jaren gele-
den lag ze daar ook en ongetwijfeld nog veel ruwer en wilder 
als nu. […] Ook die Zegge is destijds gestorven. Daarom is 
het misschien niet juist een groeiende Zegge als een ster-
vend moeras voor te stellen. Want als de kuilen dichtgroeien 
met riet, als de kale stukken weide overrompeld worden met 
zeggegras en biezen, als els en wilg opschieten en hele op-
pervlakten bedekken, dan nog zullen planten en vogels er 
een geschikt midden vinden voor hun groei en hun leven. 
Wij krijgen daarom alle honderd jaar een nieuwe Zegge.’ 
(Cuypers 1953). Bij het aantreden van Marcel Verbruggen, 
conservator sinds 1960, was de keuze definitief gemaakt. ‘Zo 
groeit de Zegge uit tot een volwaardig reservaat. […] Het 
blijft een vaststaand feit dat er in de natuurlijke evolutie van 
het landschap moet ingegrepen worden, indien we de typi-
sche broedvogels van het voormalige Geels Gebroekt willen 
behouden.’ (Verbruggen 1962). Het eerste werkkamp van de 
Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (BJN), voorloper van 
JNM, vond er plaats in 1969.
In Snepkensvijver zijn ook pas in de jaren ’70 voor het eerst op 
iets grotere schaal beheerwerken uitgevoerd, tijdens zomer-
kampen van de jongerenvereniging Natuur 2000.  Naast hei-
debeheer werd vooral gagelstruweel teruggedrongen. Voor 
het eerst werd ook het advies ingeroepen van ‘specialisten’, 
zoals Herman Stieperaere en Koen De Smet,  het latere hoofd 
van afdeling Natuur. Maar in 1976 was de liefde van conser-
vator Cuypers voor alle ‘academisch geschoolde en hoogge-
leerde vrienden’ (tijdelijk) over. In augustus 1976 stond De 
Snepkensvijver, zoals veel andere Kempische vennen, name-
lijk ‘poederdroog’. En komen er een aantal interne spanningen 
naar boven.  De conservator heeft het in een emotionele brief 
over ‘een nieuwe fantasiestroming, de biologisch-evenwichts-
psychose’. En over ‘milieufanatiekers’ die hij verweet dat ze 
vossen uitgezet zouden hebben.

Jos Cuypers, de eerste conservator van De Zegge en Snepkensvijver. Pastoor Frans Segers voor het ‘ornithologisch studiecentrum’ in de 
 Tikkebroeken.
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Ook in de natuur van De Tikkebroeken is er nauwelijks inge-
grepen in de eerste jaren. Al werd wel overwogen om voor de 
trekvogels een vijver aan te leggen en werd de noodzaak in-
gezien van het voortzetten van het klassieke hakhoutbeheer. 
Actief natuurbeheer startte hier in 1978. Eerst dichten van 
grachten en bouwen van stuwen en nadien hooilandbeheer 
en kleinschalige plagwerken.

Achter prikkeldraad
In alle natuurreservaten werd in de beginperiode bewaking, 
de strijd tegen vandalisme en ‘eierenrovers’, gezien als een 
van de belangrijkste (beschermings)maatregelen. De over-
heid werd onder meer verweten dat ze geen toezicht hield 
in de recent beschermde landschappen zoals de Kalmthout-
se Heide.  ‘Een reservaat is uitsluitend een plaats waar de 
ongerepte natuur zo veel mogelijk wordt behouden, waar 
vogels en zoogdieren kunnen wonen en vermenigvuldigen’ 
en daarom moet er ‘een strenge en onverbiddelijke hand ge-
houden worden aan de reglementen, want het volstaat niet 
reglementen aan een paaltje te hangen, reglementen die 
nooit gelezen worden en waaraan zich niemand stoort. Waar 
bomen en planten met rust gelaten worden, in een woord: 
waar de vernielzucht van de mens wordt aan banden gele-
gen.’ (De Blieck 1951). 
Op de toegang tot de natuurreservaten, zowel de eigen als de 
vrije, werd nauwgezet toegezien. Het gebeurde enkel onder 
begeleiding of was een privilege voor de gegadigden die aan 
vogelstudie deden. Er was ook nauwelijks opvang voor bezoe-
kers. Door de afgelegen ligging van De Tikkebroeken werd be-
sloten tot de bouw van een onderkomen, een ornithologisch 

studiecentrum. Het moest dienen als ‘tehuis voor natuurstu-
die’. Dit eerste bezoekerscentrum avant la lettre is intussen 
afgebroken als een zonevreemd gebouw. In 1970 werd ook 
in De Zegge een biologisch station in gebruik genomen. Veel 
ambitieuzer ging men te werk in het BNVR natuurreservaat De 
Blankaart in Diksmuide, waaraan bij de oprichting in 1959 een 
heuse ‘volkshogeschool’ en conferentiecentrum verbonden 
was (Kempynck 1960). Maar dat samengaan tussen natuurbe-
heer en natuureducatie is tot op heden in Vlaanderen nooit 
meer geëvenaard.
Vanaf de jaren ’80 kwamen er ook financiële middelen voor 
openstelling en inrichting. In 1989 verzette Natuurreservaten 
zich nog tegen de bouw van een kijktoren door de gemeente 
aan de rand van Snepkensvijver omdat ‘dergelijke voorzienin-
gen enkel voor leden van onze verenigingen vrij te bezoeken 
zijn’. Maar In 1991 kreeg Snepkensvijver toch een kijkwand (op 
kosten van Stichting Leefmilieu). In 1995 werd die kijkwand 
weer afgesloten ‘wegens onheus gebruik’. In 1999 volgde een 
(luxueuze) kijkhut. Bij de opening hiervan werd de buurt (een 
aanpalende villawijk) betrokken. En tegelijk was dat een aan-
leiding om, ondanks verdeelde meningen, de prikkeldraad te 
verwijderen

Milieubescherming
Vanaf het einde van de jaren 1960 en vooral in de jaren 1970  
waait er een nieuwe wind. Er kwamen nieuwe terreinbeheren-
de verenigingen, minstens ten dele uit onvrede met het ge-
brek aan slagkracht van de bestaande. Vzw Durme is in 1969 
opgericht, als een actiegroep (van vogelringers!) in het Waas-
land. Limburgs landschap kwam tot stand in 1971, voor de 
bescherming van het bedreigde Stamprooierbroek (Kinrooi, 
Bree). Overal kreeg natuurbeheer meer aandacht. Stichting 

Wandeling bij de inhuldiging van Snepkensvijver in 1954.
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Leefmilieu, opgericht in 1970, subsidieerde volop werkkam-
pen van de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (BJN), 
Wielewaaljongeren en Natuur 2000. 
In de jaren ’70 zijn het niet langer alleen vogels die de dienst 
uitmaken. Integendeel, planten en vegetaties worden de 
norm. Zelfs ornithologische vereniging De Wielewaal ging 
mee met de tijd. In het Europees Jaar van het Natuurbehoud 
schreef voorzitter Rik Franckx in De Wielewaal ‘De studie van 
de bij ons in het wild voorkomende vogels gaf aanleiding tot 
het ontstaan en maakt nog steeds het voornaamste doel uit 
van De Wielewaal. De daaraan verbonden gedachte van vo-
gelbescherming kwam dra meer en meer op de voorgrond. 
En daar men ook in De Wielewaal de jongste jaren alles ekolo-
gisch ging beschouwen, werd dit streven tenslotte uitgebreid 
tot de integrale natuurbescherming.’ (Franckx  1970).
Men maakte zich ook meer zorgen over de gevolgen van 
milieuvervuiling voor natuur. Zure regen was in die jaren de 
grote boosdoener, maar ook verdroging. De zomer van 1976 
zal in het collectief geheugen gegrift blijven. In 1973 werd de 
Wet op het Natuurbehoud gestemd. Maar voor de erkenning 
en de subsidiëring van natuurreservaten is het evenwel nog 
even wachten, tot het KB van 3 februari 1981. Intussen werd 
de natuur nog verder teruggedrongen door opeenvolgende 
ruilverkavelingen ‘oude stijl’. In de gemeente Kasterlee gingen 
tussen 1956 tot 1996 niet minder dan zeven ruilverkavelingen 
door. De Zegge kreeg te maken met de zelfs door de lokale 
landbouwers sterk gecontesteerde ruilverkaveling van Geel-
Rundsvoort.

Erkenning
De toegenomen publieke belangstelling voor natuur ver-
taalde zich nog niet onmiddellijk in een sterke groei van 
ledenaantallen van natuurverenigingen of grotere opper-
vlakten natuurreservaten. Vanaf de jaren ’80 namen de fi-
nanciële mogelijkheden geleidelijk toe. Erkende terreinbehe-
rende verengingen kregen onder voorwaarden aankoop- en 

beheersubsidies voor erkende natuurreservaten. Daarvoor 
moesten beheerplannen worden opgesteld en rapporten ge-
maakt. Dat gebeurde aanvankelijk door vrijwilligers. In 1983 
kwam Joost Dewyspelaere als gewetensbezwaarde in dienst 
van Natuurreservaten met als een van zijn eerste opdrachten: 
het schrijven van een erkenningsdossier en beheerplan voor 
Snepkensvijver. Snepkensvijver werd in 1990 erkend als reser-
vaat. De Zegge al in 1985 en Tikkebroeken in 1986.
Van de nieuwe financiële mogelijkheden hebben de drie 
oorspronkelijke reservaten nauwelijks geprofiteerd. Rond 
Snepkensvijver waren er wel mogelijkheden om aanpalende 
belangrijke eigendommen te verwerven, met historische ge-
bouwen die omgebouwd konden worden tot bezoekerscen-
trum. Maar de prioriteiten van Natuurreservaten lagen toen 
elders. ANB kon een deel van de gronden verwerven, de rest 
bleef in private eigendom.

Ecologische netwerken
In het eerste Milieu- en Natuurbeleidsplan (MINA-plan) 1990-
1995 stond als doelstelling: ‘We hebben nood aan een of-
fensief en planmatig natuurbeleid, dat binnen tien jaar een 
duurzame natuur tot stand kan brengen in: a) een groene 
hoofdstructuur, b) een ecologische infrastructuur  bestaande 
uit verbindingselementen, c) een ecologisch aanvaarde 
milieu kwaliteit’. De omzetting van de theorie naar de praktijk 
zou heel wat voeten in de aarde hebben. Het zorgde in eerste 
instantie voor veel onrust bij de traditionele gebruikers van 
de open ruimte. De oorspronkelijke Groene Hoofdstructuur 
werd dan ook ingekrompen tot een meer bescheiden Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN). Uiteindelijk zou vooral de Europese 
regelgeving de doorslag geven. Er ging steeds meer aandacht 
naar de Europese speciale beschermingszones (SBZ’s).
De Zegge, Snepkensvijver en De Tikkebroeken hebben hun 
plaats gekregen in een of meerdere ecologisch netwerken. 
De Tikkebroeken maken deel uit van het habitatgebied ‘Bos- 
en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’. De Zegge 
en Snepkensvijver liggen in het habitatrichtlijngebeid ‘Val-
leigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen 
en heiden’. Voor de prioritaire habitats en soorten in deze 
gebieden zijn intussen instandhoudingsdoelstellingen op-
gesteld. Sinds januari 2011 loopt een Europees LIFE+-project 
‘Grootschalig habitatherstel in de Kleine Netevallei. In dat ka-
der wordt momenteel onderzocht of het vervuild slib van de 
meeuwenkolonie, waar het in de jaren ’50 in Snepkensvijver 
allemaal om begonnen was, kan worden opgeruimd …

Terugblik
Vandaag wordt in Vlaanderen op meer dan 63.000 ha (d.i. on-
geveer 4,5% van de oppervlakte) aan actief natuurbeheer ge-
daan (Demolder & Peymen 2012). Daar worden dan wel bos-
sen en parken met een beheerplan bijgerekend. Iets strikter 
geïnterpreteerd kan ongeveer 34.000 ha als natuurreservaat 
beschouwd worden. Rond 1960 waren vijf van de 26 gebie-
den op de lijst van Massart effectief beschermd als natuurre-
servaat en vier andere als beschermd landschap. Vandaag zijn 
ze op enkele kleinere gebieden na allemaal geheel of gedeel-
telijk natuurreservaat en maken de meeste ook deel uit van 
een Europese speciale beschermingszone.
Er is, in elk geval gemeten in hectares, een hele weg afgelegd 
sinds de oprichting van de eerste natuurreservaten. Of dit 
voldoende is om de achteruitgang van de biodiversiteit te 

Sticker uitgegeven door KMDA voor de fondsenwerving voor de 
 uitbreiding van De Zegge in 1973.
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stoppen, blijft uiteraard de vraag. Daarnaast is er ook inhou-
delijk veel veranderd, wat nog veel moeilijker te evalueren is.
1. De opstart van natuurreservaten in Vlaanderen liet lang op 

zich wachten. Een element dat hierbij zeker meespeelde 
was de keuze tussen natuur en erfgoed. Hoewel Massart 
dat een valse tegenstelling vond, was de nadruk tussen 
de twee wereldoorlogen toch sterk gaan liggen op land-
schapsbescherming als onderdeel van een erfgoedbeleid. 
Toen men na de oorlog startte met natuurreservaten, was 
de doelstelling dan weer louter natuur- en zelfs nog spe-
cifieker vogelbescherming. Tot vandaag blijven natuur en 
cultuur vaak nog gescheiden werelden.

2. Aanvankelijk en lang nadien gebeurde de oprichting van 
natuurreservaten weinig planmatig. De aanleiding tot aan-
koop was in veel gevallen een of andere bedreiging van 
het gebied. Mogelijk was dat ook een voorwaarde voor 
een succesvolle fondsenwerving. Elke reservaat werd op 
zichzelf bekeken. Ook in de geldende regelgeving wordt 
de natuurwaarde op perceelsniveau beoordeeld. Een ge-
volg is dat er, anders dan bij Massart, geen systematisch 
onderscheid wordt gemaakt tussen verschillenden soorten 
natuurreservaten en dat er ook geen visie bestond op wat 
de globale doelstelling is. 

3. De rol van de verschillende actoren en hun onderlinge re-
latie is altijd een delicaat punt geweest. Massart wees al op 
de verschillende aanpak in verschillende landen. Het wan-
trouwen ten opzichte van de overheid heeft bij ons zeker 
meegespeeld bij (de fondsenwerving voor) de eerste re-
servaten. Natuurverenigingen en natuurminnende grond-
bezitters wisten elkaar aanvankelijk wel te vinden. Later 
zouden ze elkaar meer als concurrenten zien. Is het omdat 
de natuurverenigingen kozen voor samenwerking met de 
overheid? Hoe dan ook is het opvallend dat er, na het niet 

erg succesvol experiment met de zgn. vrije reservaten, 
weinig creatieve vormen van samenwerking zijn opgezet. 
Grondbezit en de daaraan verbonden rechten en vrijheden 
bleven voor alle actoren prioritair als middel of als doel. 

4. Het natuurbeheer veranderde sterk in de loop van de ja-
ren, onder invloed van gewijzigde omstandigheden, maar 
vooral door andere inzichten en doelstellingen. Voor Mas-
sart was ingrijpen in de natuur per definitie uit den boze. 
De natuur moest beschermd worden tegen elke vorm van 
menselijk ingrijpen. Bij de oprichting van de eerste vogel-
reservaten was dat niet veel anders, maar vanaf de jaren 
’70 ging er een andere wind waaien. De ecosysteembena-
dering kwam in de plaats van een soortgerichte aanpak 
die voorheen (in hoofdzaak) gericht was op vogelbescher-
ming. In het natuurbeheer werden in eerste instantie oude 
landbouwmethoden gekopieerd. Vandaag valt vooral 
op dat verschillende beheermethoden en doelstellingen 
naast elkaar gehanteerd worden.

5. De houding tegenover het publiek is ook geëvolueerd. In 
de eerste jaren was de toegang tot een natuurreservaat 
iets exclusiefs, dat gebeurde mits goedkeuring en onder 
begeleiding. Andere bezoekers werden aanzien als poten-
tiële (misschien helaas ook vaak als effectieve) eierenro-
vers. In het algemeen werd de buitenwereld beschouwd 
als eerder vijandig en bedreigend. Prikkeldraad en ver-
bodsborden bleven nog decennialang de regel. Tot ‘natuur 
voor iedereen’ de slogan werd. Natuurreservaten kregen 
een meer publieke functie. Tegelijk veranderde de rol van 
de vrijwilligers en de conservator. Er kwamen beheer-
teams die de plaats innamen van de alomtegenwoordige 
conservator. Vrijwilligers kregen ook steeds meer te maken 
met de professionalisering van het natuurbeheer, wat ook 
weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.
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Summary:
Gysels J. 2013. 60 years nature reserves in Flanders. a histori-
cal retrospect. natuur.Focus 12(2): 44-52 [in dutch].
The oldest nature reserves in Belgium were established in the middle 
of the 20th century. That is much later than in neighbouring coun-
tries. They were established on the initiative of private associations 
that had little confidence in the government. The main motive was 
not the preservation of the natural heritage, but bird protection. In 
the beginning the focus was on preservation rather than conserva-
tion and management. The concrete history of the first three reserves 
shows the evolution in the vision on the function of nature reserves.
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Klimaatwijziging en 
biodiversiteit in de jaren 
1950, anachronisme of 
early warning?

Jos Gysels 

In 1954 en 1955 gaf Edgar Kesteloot lezingen over veranderingen in de fl ora en fauna van de voorgaande 
honderd jaar. Verslagen hiervan zijn terug te vinden in het tijdschrift De Wielewaal (Muyldermans 1955, 
Van den Broeck 1955). In die periode publiceerde hij ook artikels over het onderwerp (Kesteloot 1954, 
1956). De auteur zocht verklaringen in het ontstaan van nieuwe, door de mens gemaakte of gewijzigde 
biotopen, en daarnaast in de klimaatverandering! In een voordracht voor het Geologisch Genootschap 
van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging in 1958 maakte Kesteloot zich zorgen over de stijging 
van het zeeniveau (Kesteloot 1958). Biodiversiteit, klimaatverandering, stijging van het zeeniveau: 
onderwerpen en verbanden waarvan in 2012 niemand nog opkijkt. Maar hoe zat dat in de jaren ‘50 van 
de vorige eeuw? 

De monding van het Zwin tijdens de springvloed van 1955. (foto: A. Flausch, uit De Belgische Natuur- en Vogelreservaten, Bulletin 1972)
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Vogels in Brussel
In het artikel in De Giervalk over ‘schommelingen in onze 
avifauna’ worden de veranderingen in de vogelstand vooral 
verklaard vanuit de verstedelijking en wijziging van biotopen 
(Kesteloot 1956). Kesteloot wijst op de inkrimping van het na-
tuurlandschap, de toegenomen eentonigheid van het cultuur-
landschap (‘het kultuurlandschap wordt een kultuursteppe’) 
en de uitbreiding van de bebouwde ruimte (‘de versteedsing’) 
en industriële landschappen. Daarnaast vernoemt hij de be-
bossing van heide met naaldhout, de aanplant van monotone 
bossen (‘houtkulturen’) en het verdwijnen van oude gevarieer-
de loofbossen. Met betrekking tot bosbeheer vermeldt hij ook 
de rol van het weren van dood hout uit de ‘rationeel uitgebate’ 
bossen (Kesteloot 1956 pp. 77-78). Bij het beschrijven van re-
levante kenmerken van het stadsmilieu voor avifauna staat hij 
onder meer stil bij het aanplanten van besdragende struiken, 
het eff ect van voederen en afvalstorten als voedselbron (bv. 
voor de meeuwen die langs kanalen en rivieren steeds dieper 
het land intrekken). Hoe een en ander de avifauna beïnvloedt, 
illustreert hij met bos- en watervogels die in de grootstad 
Brussel een nieuwe thuis hebben gevonden.
In het algemeen beschrijft Kesteloot de veranderingen in de 
avifauna op een objectieve wijze. Toch is hij niet onverdeeld 
gelukkig: ‘de allerlaatste restjes [natuurlandschap] verdwij-
nen zienderogen en verscheidene organismen die zich met 
natuurbescherming ophouden, trachten ze te redden’ (Keste-
loot 1956 p. 76). Iets positiever is Kesteloot over de nieuwe 
(industriële) landschappen. Opgespoten terreinen worden 
vergeleken met slikken en schorren, begraasde vliegvelden en 
militaire oefenterreinen met de heide.

Flora en fauna van het Kempisch 
district
In een ouder artikel, verschenen als bijdrage in een jubileum-
boek, bespreekt Kesteloot de veranderingen van fauna en 
fl ora in zandig Vlaanderen (Kesteloot 1954). Ook in dit artikel 
gaat hij in op de menselijke invloeden die ‘brusk’ verlopen en 
kunstmatige habitats creëren, vaak met niet-inheemse soor-
ten. Hij onderscheidt natuurlijke landschappen (‘paysages in-
cultes’), halfnatuurlijke landschappen (‘paysages d’économie 
extensive’) en cultuurlandschappen (‘paysages d’econonomie 
intensive’). Ook in dit artikel houdt hij een pleidooi voor de 
oprichting van natuurreservaten: ‘Enkel de oprichting van na-
tuurreservaten is een garantie voor voldoende bescherming’ 
(Kesteloot 1954 p. 1138). 
Kesteloot beschrijft het ontstaan van een nieuw gecreëerde 
biotoop gevormd door dennenaanplanten op voormalige 
heiden. Veel (nieuwe) planten zijn hier (nog) niet te bespeu-
ren. Hij noemt Bergthee Gaultheria procumbens, een Noorda-
merikaanse exoot gevonden in Beernem, en Dennenorchis 
Goodyera repens, een soort in opmars in de buurlanden. Vo-
gels en insecten hebben het nieuwe biotoop dan weer snel-
ler gevonden. Voorbeelden zijn Kruisbek en Zwarte specht die 
profi teren van het talrijke optreden van de Dennensnuitkever 
Hylobius abietis.
Het grootste deel van het artikel handelt over de heide, voed-
selarme moerassen en vennen van wat vroeger de Vlaamse 
Kempen heette. Deze zijn sterk geëvolueerd. In de 19de eeuw 
werd heel zandig Vlaanderen nog beschouwd als één plan-
tendistrict, later werd een onderscheid gemaakt tussen het 
oostelijke en westelijke Kempisch district. In het midden van 

de 20ste eeuw zijn de heidevelden in de West-Vlaamse Kem-
pen verdwenen, al zijn de typische soorten wel nog aanwezig 
in dreven en bosranden. Nog slechter is het gesteld met de 
fl ora van voedselarme moerassen en vennen. Er is zo goed als 
niets meer van terug te vinden op de gekende locaties zoals 
de Kraenepoel (Aalter) en moerassen van Damvallei (Gent), 
Overmere (Berlare) en Berlare-Uitbergen. Verdroging en ver-
mesting (chemische meststoff en en bekalking!) worden ge-
noemd als belangrijkste oorzaken. Kesteloot merkt op dat de 
evolutie die hij beschrijft voor het westen van Vlaanderen ook 
in de Kempen zal plaatsvinden (‘maar met meer dan een eeuw 
vertraging’). 
Genoemde veranderingen brengt Kesteloot verder in verband 
met de klimaatverandering. De sinds enige tijd merkbare 
evolutie naar een meer oceanisch klimaat verdringt de bore-
ale fl ora van noordelijke soorten ten gunste van Atlantische 
(en zelfs mediterrane) soorten. Hij illustreert dit aan de hand 
van een reeks voorbeelden: het voorkomen van Stengelloze 
sleutelbloem Primula vulgaris en Wilde kamperfoelie Lonicera 
periclymenum. Hetzelfde doet zich voor in de fl ora van andere 
biotopen. Veranderingen in de avifauna lijken de klimaatwij-
ziging eveneens te bevestigen, maar Kesteloot is hieromtrent 
voorzichtiger in de conclusies.

Zeespiegelstijging en 
overstromingen
Dat de klimaatwijziging de interesse van Kesteloot, aardrijks-
kundige van opleiding, wegdroeg, blijkt nog het meest uit een 
voordracht voor de leden van de Vlaamse ingenieursvereni-
ging (Kesteloot 1958). Hij tracht aan te tonen waarom de vast-
gestelde zeespiegelstijging (‘zeespiegelrijzing’) in hoofdzaak 
het gevolg is van het smelten van de ijskappen en, in mindere 
mate, gletsjers door een wereldwijde temperatuurstijging. 
Voor een deel van Vlaanderen, met name het kustgebied, 
wordt dit verschijnsel versterkt door een bodemdaling en 

E. Kesteloot met collega-conservators in De Maten (De Belgische Natuur- 
en Vogelreservaten 1972)
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inklinking. Niet alleen het gemiddeld zeeniveau is gestegen, 
er is ook een invloed merkbaar op het getijdenniveau, het 
optreden van meer en hevigere stormen en een verschuiving 
van de zoutwatergrens. Kesteloot waarschuwt voor de econo-
mische gevolgen: problemen met afwatering, overstromings-
gevaar en verzilting van het grond- en oppervlaktewater. Over 
de gevolgen van de klimaatwijziging, vooral in de polaire ge-
bieden, schrijft hij nog het volgende: ‘De omwenteling in de 
verspreiding van planten en dieren is nog volop aan de gang: 
de algemene tendens is een migratie naar het noorden, een 
vermeerderen van meridionale soorten en integendeel een af-
name van boreale soorten. De meest beweeglijke soorten rea-
geren bijna onmiddellijk op klimaatwijzigingen en de daaruit 
voortspruitende wijzigingen van het biotoop. Vissen, vogels 
en zoogdieren hebben hun arealen over honderden kilome-
ters verplaatst […].’ (Kesteloot 1958 p. 6). 

Natuur- en milieuthema’s vroeger en 
nu
Het is niet moeilijk om in de besproken artikels een aantal nog 
steeds ‘actuele’ natuurthema’s terug te vinden. In het artikel uit 
1956 over vogels en verstedelijking: aandacht voor stedelijke 

biodiversiteit, kritiek op het gangbare bosbeheer (m.i.v. een 
pleidooi voor dood hout) en de natuurpotenties van industri-
ele landschappen. In het artikel uit 1954 over fl ora en fauna 
in de Vlaamse Kempen: optreden van niet-inheemse soorten 
in door de mens gecreëerde nieuwe biotopen, verdroging van 
waterrijke gebieden, vermesting (hoewel enkel chemische be-
mesting genoemd wordt) en eutrofi ëring van het oppervlak-
tewater. Het meest in het oog springend is de verwijzing naar 
klimaatwijziging als oorzaak van de veranderingen in fauna en 
fl ora. Hierbij valt op dat klimaatwijziging niet beperkt wordt 
tot een stijging van de temperatuur. Op een holistische manier 
worden ook de impact op bodem en water(huishouding) en 
de veranderingen in biotopen mee in ogenschouw genomen. 
Over de oorzaken van de klimaatwijziging spreekt hij zich niet 
uit. In het artikel over de zeespiegelstijging lijkt hij zelfs te sug-
gereren dat de klimaatwijziging een natuurlijk geologisch pro-
ces is: ‘Globaal beschouwd zijn al deze verschijnselen slechts 
een fase in het langzaam en aan schommelingen onderhevig 
afsmelten van de ijsakkumulaties van de vierde en laatste 
ijstijd’ (Kesteloot 1958 p. 6). Als antwoord op de sterke, door 
mensen teweeggebrachte veranderingen in de biotopen laat 
Kesteloot, die mee aan de wieg stond van de Belgische Na-
tuur- en Vogelreservaten, geen gelegenheid voorbijgaan om 
te pleiten voor een duurzame bescherming van de natuur in 
natuurreservaten. En voor wat de zeespiegelstijging betreft, 
vermeldt hij terloops dat ‘er voor het ogenblik plannen [be-
staan] om de breedte van de Schelde voor Antwerpen aan-
zienlijk op te voeren […] om het overtollige water te kunnen 
opslorpen’.

Ideeëngeschiedenis
Op het moment dat Kesteloot in de jaren ’50 zijn voordrach-
ten hield, begon David Keeling in Hawaï met zijn beroemd 

BOX 1
Edgar Kesteloot (°1922 in Boom) is medeoprichter van de Belgische Na-
tuur- en Vogelreservaten (BNVR). In 1962 werd hij secretaris, later secretaris-
generaal en in de jaren 1980 voorzitter van de vereniging. Professioneel was 
hij departementshoofd aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwe-
tenschappen (KBIN). Verder is hij vooral bekend door zijn TV-optreden in het 
RTBF-natuurprogramma Le Jardin Extraordinaire. In 2002 kreeg hij de titel van 
baron. 

Verspreidingskaartje van Atlantische en zuidelijke soorten in uitbreiding. (bron: Kesteloot 1954: p. 1147)
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geworden metingen van CO
2
 in de atmosfeer. Het klimaat-

thema was toen nog lang geen breed aanvaard probleem. 
Dat werd het pas in de jaren ’80 en vooral de jaren ‘90. Het 
eerste rapport van het IPCC dateert van 1990. In 1992 werd op 
de milieutop in Rio de Janeiro het Klimaatverdrag afgesloten. 
In de opeenvolgende Vlaamse natuur- en milieurapporten, 
waarvan het eerste verscheen in 1996 (Verbruggen 1996), 
is klimaatverandering steevast een van de milieuthema’s. Al 
bleef de informatie, met name over de gevolgen van de kli-
maatwijziging voor de biodiversiteit, lange tijd zeer beperkt. 
Meestal ging het om verwijzingen naar veranderingen in de 
fenologie (aankomstdata van vogels) en areaalverschuivingen 
van zuidelijke soorten (libellen). Pas in het Natuurrapport 2007 
wordt klimaatverandering meer in de kijker gesteld. Verlies en 
versnippering van leefgebieden en vermesting worden nog 
steeds de belangrijkste oorzaken genoemd van het verlies 
van biodiversiteit in Vlaanderen. Maar daarnaast ‘[wijzen] alle 
beschikbare gegevens […] erop dat gedurende de volgende 
decennia klimaatverandering en invasies van uitheemse soor-
ten een ernstige bijkomende bedreiging zullen vormen voor 
de biodiversiteit’(Dumortier et al. 2007). Rond diezelfde peri-
ode bijt ook de natuurbeweging zich vast in het onderwerp. In 
2005, na de inwerkingtreding van het Kyotoprotocol (uit 1997), 
verschijnt voor het eerst een uitgebreid actualiteitsartikel in 
Natuur.blad (Vanholme 2005). In 2006 wordt door Natuurpunt 
een vertoning van de klimaatfi lm van Al Gore georganiseerd 

in aanwezigheid van de eerste minister. In 2008 verschijnt in 
Natuur.focus een eerste klimaat overzichtsartikel (Maes et al. 
2008). Vandaag heeft 16% van alle natuurberichten die Na-
tuurpunt Studie uitstuurt betrekking op klimaatverandering.

  www.natuurbericht.be

Nawoord
De geschiedenis van het natuurbehoud in Vlaanderen moet 
nog grotendeels geschreven worden. De publicaties van 
Kesteloot leren ons alvast dat sommige natuur- en milieuthe-
ma’s al langer meegaan dan we spontaan zouden denken en 
dat het soms lang duurt vooraleer waarschuwingen en inzich-
ten, zelfs goed onderbouwd, ernstig genomen worden. Keste-
loot en zijn generatiegenoten doen ook heel hedendaags aan 
in de manier waarop ze over wetenschappelijke inzichten 
communiceerden. Niet alleen in weinig toegankelijke publica-
ties, maar door bijdragen in populaire tijdschriften en lezingen 
voor een divers publiek.
Momenteel worden de oude tijschriften en jaarboeken van 
De Wielewaal en Natuurreservaten gedigitaliseerd. Dat past 
in een breder opzet om binnen Natuurpunt meer aandacht te 
besteden aan erfgoed, niet alleen het onroerend erfgoed dat 
onder natuurbeheer valt, maar ook immaterieel en roerend 
erfgoed. Wie hiervoor interesse vertoont, kan steeds contact 
opnemen met de auteur.
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Summary:
Gysels J. 2012. Climate change and biodiversity in the nine-
teen fifties, anachronism or early warning? Natuur.fo-
cus 11(3): 108-111 [in Dutch]. Edgar Kesteloot, former chairman of 
Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR) and head of depart-
ment at the Royal Belgian Institute of Natural Sciences (KBIN) gave 

lectures in 1954 and 1955 about changes in the fl ora and fauna of the 
previous 100 years. He also published a few articles on the subject. 
The author sought explanations for the changes in the emergence of 
new, man-made or altered habitats, as well as in climate change! He 
was also concerned about the rise in sea level. Some present-day natu-
ral and environmental themes seem to have a longer history than we 
commonly think.
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Natuurbescherming v/m
Vrouwen (en mannen) in de 
natuurbeweging, vroeger en nu

Jos Gysels & Valérie Vermeiren

Volgens het Van Dale woordenboek is natuurbescherming vrouwelijk. Maar is dat in de praktijk ook zo? 
Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de bestuursorganen van natuurverenigingen. Ook blijken 
vrouwen signifi cant minder deel te nemen aan sommige activiteiten van de natuurverenigingen. Dat is 
het meest opvallend bij natuurbeheer en natuurstudie. Dat staat dan weer in contrast met de pioniersrol 
die vrouwen tijdens de belle époque en zelfs nog in het interbellum gespeeld hebben in het ontstaan van 
de natuurbeweging en in het bijzonder de verenigingen voor vogelbescherming. Kampt de natuursector 
met een eigen genderprobleem? En zo ja, wat kunnen we eraan doen? 

Stiltewandelingen spreken een vrouwelijk publiek aan. (foto: Vormingplus Kempen)
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De mooie oude tijd
Natuurbescherming ontstond in de 19de eeuw, tijdens de 
romantiek, en zette zich in eerste instantie af tegen de mo-
derniteit. Men wou daarbij dan ook wilde, grillige natuur be-
schermen tegen de moderne tijd, industrialisering en verste-
delijking. Bij deze stroming werd de esthetische, emotionele 
en ethische waarde van natuur ten volle erkend en gevoed 
door filosofisch gedachtegoed en kunstvormen. Vrouwen uit 
de gegoede burgerij, niet zelden met een adellijke achter-
grond, hebben een belangrijke hand gehad in het ontstaan 
van de natuurbeweging in de geïndustrialiseerde landen. Dat 
is vooral opvallend in de vogelbescherming, die aanvankelijk 
gekenmerkt was door sterk ethische motieven. Iets minder, 
maar het onderscheid is niet altijd scherp en verschilt van land 
tot land, in de meer esthetisch gerichte, met erfgoed (‘heimat’, 
‘trust’) verbonden bescherming van natuur en landschap. De 
aandacht voor natuur(behoud) maakte tijdens de belle épo-
que en later tijdens het interbellum deel uit van een bredere 
beweging van vrouwen met interessesferen die gingen van 
pedagogie over veganisme en pacifisme tot zelfs paganisme.

Fancy feathers
Op het einde van de 19de eeuw en bijna gelijktijdig in de 
Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland en 
Oostenrijk verzetten vrouwen zich tegen de toen gangbare 
praktijk om hoeden te versieren met vogelveren. Zilverreigers, 
maar ook de meer exotische paradijsvogels en zelfs Visdiefjes 
en sternen waren daarvan slachtoffer. De Verenigde Staten 
waren het eerst aan zet. Harriet Hemenway richtte in 1869 de 
Massachusetts Audubon Society op (Mason 2002). De cam-
pagne tegen het doden van vogels voor de veren richtte zich 
daar in eerste instantie tot vrouwen uit de hoge burgerij in 
Boston. Met succes, want in 1887 verbood de staat Massachu-
setts de handel in vogelveren. Het initiatief kende navolging 
en leidde in 1905 tot de oprichting van de National Audubon 
Society. In de pioniersjaren waren 80% van de leden van de 
Audubon Society vrouwen. Als enige vereniging is de Audu-
bon Society de rol van vrouwen centraal blijven centraal stel-
len. Jaarlijks wordt een Award uitgereikt aan vrouwen met een 
bijzondere verdienste in de natuur- en milieubeweging (Wo-
men in Conservation 2012).

‘Vogelmoeders’
In Europa begon het in Groot-Brittannië. Winifred Anna Caven-
dish-Bentinck, hertogin van Portland, was de eerste voorzitster 
van de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) en bleef 
dat van 1891 tot aan haar dood in 1954 (Hammond 2004). De 
hertogin was tevens ondervoorzitster van de Royal Society for 
the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) en was sterk soci-
aal geëngageerd. Met het geld dat haar echtgenoot verdiende 
met paardenrennen bouwde de hertogin sociale woningen 
voor mijnwerkers. In haar sociaal engagement stond ze niet 
alleen. Lina Hähnle, die aan de wieg stond van de Duitse Bund 
für Vogelschutz (BfV, vandaag NABU, Naturschutzbund Deut-
schland) en door het leven ging als de ‘Vögelmutter’, hield 
thuis een kinderkribbe voor arbeidskinderen (NABU 2012). Net 
zoals de hertogin bleef ze haar hele leven voorzitter, zonder 
vrouwelijke opvolging. In Nederland was het jonkvrouw Cécile 
De Jong van Beek en Donk, een bekende schrijfster en femi-
niste, die in 1892 de ‘Bond ter bestrijding ener gruwelmode’ 
stichtte, later omgevormd tot de Nederlandse Vereniging tot 

Bescherming van Vogels (vandaag Vogelbescherming Neder-
land) (Dieteren 1998). Al deze natuurverenigingen, ooit ge-
sticht door een vrouw, tellen vandaag samen meer dan 2 mil-
joen leden. 

De hond van Cavell
Hoewel in België het eerste wetgevende initiatief ‘ter bescher-
ming van de nachtegalen en basterdnachtegalen’ al dateert 
van 1873, werd het Belgisch Verbond tot Bescherming der Vo-
gelen (BVBV, vandaag Vereniging voor Vogelbescherming) pas 
opgericht in 1922 (Hoste 1999).  Markiezin Antonia de Pierre, 
geboren de Smet de Naeyer, was de eerste voorzitster. De 
markiezin was afkomstig uit Gent en in Frankrijk gehuwd met 
Henri de Pierre. Al voor de oprichting van het Belgische Ver-
bond was ze actief lid van het Comité van de Franse Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO) (Beaumont 1992). Een belang-
rijke campagne van de jonge vereniging was het verzet tegen 
het blind maken van vinken. In opvolging van LPO werd ook 
geijverd voor de oprichting van ‘refuges’ (toevluchtsoorden) 
voor vogels. In 1925 werd een internationaal congres voor vo-
gelbescherming gehouden in Luxemburg, ingericht door de 
BVBV en de zusterverenigingen uit Frankrijk en Luxemburg. 
Tijdens de slotzitting werd de voorzitster geridderd door de 
Groothertogin van Luxemburg. Een ander vrouwelijk adellijk 
lid van het Verbond was prinses Marie de Croy. Ze heeft enige 
internationale bekendheid verworven door haar zorg voor de 
hond van Edith Cavell, verpleegster en nationale heldin uit WO 
I door de Duitsers geëxecuteerd op verdenking van spionage. 
De hond staat opgebaard in het Oorlogsmuseum in Londen.

Alarmbel
Hoewel de prominente rol van vrouwen vooral zichtbaar is 
in de traditie van vogelbescherming, zijn ze zeker niet afwe-
zig in de andere stromingen. Bijvoorbeeld ook bij de Duitse 
Volksbund Naturschutz uit 1922 en de organisatie van de 
eerste Deutsche Naturschutztage waren veel vrouwen actief, 
waaronder Margot Büttner. Zeker in het interbellum werd het 
engagement meer verscheiden. Vrouwelijke intellectuelen, 
kunstenaars, journalisten en schrijfsters manifesteerden zich 
op verschillende terreinen. De schrijfster Margarete Ida Boie 
ijverde voor een ‘sanfter Tourismus’, in hedendaagse termen: 
duurzaam toerisme. De journaliste en fotografe Theda Behme 
voerde actie tegen de landschapsvervuiling door de opko-
mende reclame(borden). Een bijzondere vrouw was zeker 
ook Eline Wägner, Zweedse feministe en schrijfster (Peterson 
& Merchant 1986). Haar belangrijkste werk heet ‘Alarmbel’ 
(‘Väckarklocka’), verschenen in het (oorlogs)jaar 1940. Haar 
werk was uitgesproken cultuurkritisch, politiek en bij wijlen 
zelfs religieus geïnspireerd. Met haar opmerkingen over het 
gebruik van pesticiden liep ze vooruit op Silent spring (Dode 
lente), het bekende boek van Rachel Carson uit 1962. Maar an-
ders dan Carson, die argumenteerde als een wetenschapper 
(en veel tegenstand te verduren kreeg van haar, in hoofdzaak 
mannelijke, collega’s), beschouwde Wägner het gebruik van 
pesticiden als een culturele daad van agressie, typisch voor 
een door mannen gedomineerde wereld.

Gentse Flinken
In de sterk verzuilde Vlaamse (Belgische) samenleving van 
het interbellum kwamen vrouwen minder op het voorplan. 
Toch  één voorbeeld. Bekend is Michel Thiery, een onderwijzer 
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met vernieuwende pedagogische inzichten en een uitgespro-
ken liefde voor de natuur, die de eerste conservator werd van 
het in 1924 geopende Schoolmuseum in Gent (nu De Wereld 
van KINA). Hij wordt beschouwd als de Vlaamse versie van 
Heimans en Thijsse. Minder bekend is dat Michel Thiery geïn-
spireerd was door Céline Dangotte, met wie zijn familie ook 
bevriend was.  Deze bedrijfsleidster (en mogelijk eerste vrou-
welijke Gentse vrijmetselaar) was de spilfi guur van de Gentse 
feministengroep ‘De Flinken’ (Verbruggen & Carlier 2008). 
Zoals veel van haar progressieve tijdgenotes was ze zeer be-
gaan met onderwijsaangelegenheden. Ze richtte in 1909 een 

kinderbibliotheek op en verzorgde een kinderbijlage in het 
‘Asselsch blad’. In het buitenverblijf van de familie in de Assels 
aan de rand van de stad hield ze ook school, met de natuur in 
de omgeving als een verlengde van het klaslokaaltje. Vandaag 
wordt de natuur in de Assels beheerd door Natuurpunt.

Natuurverenigingen
De meeste natuur- en ook milieuverenigingen die vandaag de 
dienst uitmaken in Vlaanderen zijn ontstaan in de periode juist 
voor en in de decennia na WO II. Anders dan in de pioniers-
periode is het nu tevergeefs zoeken naar vrouwen met een 
sleutelrol. Geen vrouwen bij de stichters van De Wielewaal of 
Belgische vogelreservaten (later: Natuurreservaten), de twee 
verenigingen die fuseerden tot Natuurpunt. Alleen de ‘op-
voedkundige dienst’ van Belgische vogelreservaten, actief in 
1955 en volgende jaren (?), werd geleid door de een vrouw, 
M. Robert. Daarnaast prijkte de foto van Koningin Elisabeth als 
beschermvrouw van de vereniging op de binnenkaft van de 
jaarlijkse bulletins, tot het jaar 1960. Volgens de ledenlijst van 
1960 was op dat ogenblik ca. 16%  van de leden een vrouw. 
Hoeveel vrouwelijke leden Natuurpunt vandaag heeft, is door 
de praktijk van de gezinslidmaatschappen niet uit te maken. 
Als de deelnemers aan een recente lezersenquête van het ver-
enigingstijdschrift Natuur.blad representatief zijn, zouden er 
iets minder vrouwen (42%) dan mannen lid zijn.

Bestuurders
De verhouding vrouwen/mannen in de besturen van de 
natuurvereniging kennen we wel precies. Natuurpunt is sa-
mengesteld uit vijf vzw’s met in totaal 66 bestuursmandaten. 
Amper 11 (16%) daarvan worden vandaag ingevuld door een 
vrouw. Met één derde vrouwen scoort de vormingsinstelling 
Natuurpunt Educatie het best. In het bestuur van Natuurpunt 
Studie zit momenteel geen enkele vrouw. In de eerste jaren na 
de fusie is tijdelijk een inspanning geleverd om meer vrouwen 
in de algemene raad van bestuur te krijgen. Maar na het weg-
vallen van de gendervoorwaarde in het subsidiereglement zijn 
de meeste weer vertrokken. Bij de lokale afdelingen is de situ-
atie niet beter: 18% vrouwen tegenover 82% mannen (‘l Amiral 
et al. 2012). Het is opvallend dat die verhouding niet veranderd 
is sinds 2006 en ook overeenkomt met de verhouding bij de 
stemgerechtigde leden in 2001 bij de twee fusieverenigingen 
Natuurreservaten en De Wielewaal (Deruyter 2001).

Professionele medewerkers
De globale verdeling tussen vrouwen en mannen bij het per-
soneel van Natuurpunt is 20 tegenover 80.  Als geen rekening 
wordt gehouden met de sociale tewerkstelling bij de vzw Na-
tuur en Landschapszorg, waar nauwelijks vrouwen werkzaam 
zijn, is de verhouding 31 tegenover 69 (Bron: Natuurpunt, 
SDWorx). Bij de kaderfuncties (directeur en diensthoofden) 
zijn er twee vrouwen tegenover zeven mannen. Wel zijn er 
opvallende verschillen tussen de diensten. Bij Natuurpunt vzw, 
met de ondersteunende diensten naast o.a. communicatie, be-
weging en ledenwerving, en bij de vormingsinstelling Natuur-
punt Educatie zijn er ongeveer evenveel vrouwen als mannen 
aan het werk. Bij Natuurpunt Studie is maar één derde van de 
medewerkers een vrouw en bij Natuurpunt zelfs maar één op 
vier. Ter vergelijking: in de socio-culturele sector in Vlaanderen 
zijn 59% vrouwen, binnen het sociaal-cultureel volwassenen-
werk zelfs 70% (FOV 2012).

Box 1: In de column: De belevenissen van 
een ‘vogelaarster’

Voor mij is vogels spotten de meest prachtige, boeiende, leerrijke hobby die 
men zich kan voorstellen… niets is echter minder waar voor vele dames, leef-
tijdgenoten!
De interesses van het vrouwelijk geslacht gaan weinig uit naar de vogelwe-
reld. Zeker de 60 voorbij, gepensioneerd of huisvrouw op rust houden velen 
zich bezig met TV, koffi  ekrans, handwerken, poetsen en waarom niet een 
mooi boek lezen.
Ik heb helemaal niets tegen deze activiteiten, maar in een gesprek leidt dit 
soms tot bizarre uitspraken. Durf ik het over vogels hebben, dan krijg ik stee-
vast als antwoord:
-  ‘Maar ja, je moet je toch met iets bezighouden!’
-  ‘Kijk je dan naar mussen zoals naast ons in het rusthuis?’
-  ‘Ach aan zee staan ze ook regelmatig met zo’n dingen (kijkers) 

op hoge poten.’
-  ‘In godsnaam waar hou jij je mee bezig!’
-  ‘Wij interesseren ons niet aan vogels.’
Het gesprek dat hierop volgde over hun vrienden Jef en Mien, mij onbekend, 
wat die allemaal gekocht en gerenoveerd hadden, wat hun schoonzoon zo al 
misdeed en hoe vervelend de buurvrouw was… dat interesseerde mij dan 
eigenlijk niet!
Sorry, ik weet wel dat iedereen niet zo denkt! Ik weet dat elke vrouw moet 
doen wat haar ligt, maar op elke leeftijd kan men bijleren… dit geldt trou-
wens voor iedereen!
Wij kunnen zaken ontdekken die voor ons ‘meisjes’ in die tijd niet weggelegd 
of gekend waren!
 
Machteld Kaesemans , Nieuwsfl its Mergus Vogelwerkgroep Natuurpunt Noord-
West-Vlaanderen, 23 november 2012

(foto: Isabelle Bossuyt)

162 december 2012 Natuur.focus

Forum



Activiteiten
Van de 150.000 jaarlijkse bezoekers van de Uitkerkse Polder is 
volgens een onderzoekje in opdracht van Natuurpunt Beheer 
een minderheid vrouw (35%) (Berends 2007). Hetzelfde beeld 
komt naar voor in de studie over het Meerdaalwoud. Maar de 
survey ‘sociaal-culturele verschuivingen’ van de Studiedienst 
van de Vlaamse Regering laat merkwaardig genoeg geen 
signifi cant verschil zien tussen mannen en vrouwen bij het 
bezoek van bossen of natuurgebieden. De deelname aan ver-
enigingsactiviteiten laat een vrij evenwichtige verdeling zien: 
gemiddeld 43% van de deelnemers aan wandelingen, week-
ends en cursussen zijn vrouwen (eigen berekeningen op basis 
van aanwezigheidslijsten 2011-2012). Maar hierin zijn natuur-
beheer en gespecialiseerde natuurstudie niet opgenomen. 
Daar is de verhouding veel ongelijker. Bij wijze van voorbeeld: 
amper 13% van de invoerders van gegevens in de succesvolle 
webapplicatie waarnemingen.be is een vrouw. Op de jaarlijkse 
ontmoetingsdagen voor beheerteams van de afgelopen jaren 
waren 22% vrouwen aanwezig. In de cursussen natuurbeheer 
zijn er 28% vrouwen (eigen berekeningen op basis van gege-
vens uit 2011). Ook al gaat het hier om partiële en specifi eke 
informatie, de verschillen zijn opvallend.

Vergelijkingen
We kunnen Natuurpunt niet vergelijken met andere na-
tuur- of milieuverenigingen maar wel met de situatie in an-
dere sectoren. Van alle loontrekkenden in Vlaanderen zijn 
47% vrouwen; in de socio-culturele sector is dat 59% en bij 
de instellingen van het sociaal-cultureel volwassenwerk zelfs 

70% (Boekstaven 2011). Natuurpunt Educatie, de meest vrou-
welijke van de Natuurpunt vzw’s, behoort tot de laatste cate-
gorie en valt dus met 50% vrouwelijk personeel nog steeds uit 
de toon. De deelnemers aan activiteiten van socio-culturele 
verenigingen en bewegingen zijn resp. 56% en 53% vrouwen. 
Een nog grootschaliger participatieonderzoek in Vlaanderen 
leert dat vrouwen vandaag in even grote mate deelnemen 
aan alle soorten vrijetijdsactiviteiten. Alleen de categorieën 
sport & vereniging en sport & fi lm zijn typisch mannelijk (resp. 
67,5 en 61%) (Lievens & Waege 2011). 

Verschillen
Dat bij Natuurpunt, en we gaan ervan uit dat de grootste na-
tuurvereniging in Vlaanderen vrij representatief is,  vrouwen 
in meerdere opzichten ondervertegenwoordigd zijn, kan 
moeilijk worden ontkend. Maar er zijn interne verschillen die 
deels ook historisch kunnen geduid worden. Al is het niet altijd 
even eenduidig en zijn we voorzichtig met gevolgtrekkingen. 
Wetenschappelijk natuurbehoud lijkt in Vlaanderen een man-
nenzaak te zijn, maar dat wil niet zeggen dat het noodzakelijk 
zo is. Hetzelfde geldt voor de interesse in bepaalde thema’s. 
Naar de lange cursussen van Natuurpunt Educatie komen iets 
meer mannen dan vrouwen (54% tegenover 46%). Maar de 
verdeling is wellicht deels afhankelijk van het onderwerp van 
de cursus. Op basis van een (te) kleine steekproef lijken vrou-
wen meer geïnteresseerd in cursussen rond tuinen of vlinders 
en ook duurzame ontwikkeling en klimaatverandering dan 
bv. rond vogels. Uit de lezersenquête van Natuur.blad blijkt 
dat vrouwen een meer uitgesproken interesse hebben voor 

Infostand van Natuurpunt Educatie op de 41ste Vrouwendag in Oostende.
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Summary:
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Women are underrepresented in the governing bodies of nature associa-
tions. Signifi cantly fewer women participate in activities, most notably 
in nature management and nature study. This is in contrast with the 

pioneering role that women have played in the emergence of the nature 
conservation movement and especially in bird protection associations 
in the 19th and early 20th century. The authors call attention to gender 
issues. They advocate for gender mainstreaming (more women in gov-
erning bodies and in managerial positions) and the promotion of actions 
and activities that appeal women (and other underrepresented groups).

artikels over tips voor de eigen tuin, klimaatverandering, bui-
tenlandse reizen, aanbiedingen in de Natuurpuntwinkel en de 
kinderpagina. De andere interessevelden zijn min of meer ge-
lijk verdeeld. Interessant is ook om op te merken dat vrouwen 
via andere kanalen in contact komen met de natuurvereniging 
dan mannen. Vrouwen worden voornamelijk aangetrokken 
via een activiteit. Mannen daarentegen eerder via de lokale 
afdeling of andere organisaties.

Gevolgtrekkingen
Wat kunnen we uit het voorgaande besluiten en wat kunnen 
we met al die informatie doen? Als de sleutelfuncties binnen 
een organisatie of instelling voornamelijk door mannen inge-
nomen worden, dan is er een genderprobleem. De natuur-
verenigingen zijn daarin niet uniek. Maar het is zeker nodig 
dat ook de natuur- en milieuverenigingen hier aandacht aan 
besteden en voor zichzelf normen of minstens streefdoelen 
formuleren voor de aanwezigheid van vrouwen (en mannen) 

in de bestuursorganen, het personeelskader en het manage-
ment. Maar er is meer. De (onder)vertegenwoordiging van 
vrouwen kan ook een aanwijzing zijn voor een (te) eenzijdige 
aanpak. ‘Natuur voor iedereen’ moet minstens ook de grootste 
bevolkingsgroep kunnen aanspreken. Diversiteit en integra-
tie houden in dat er rekening gehouden wordt met (cultuur)
verschillen in voorkeuren, activiteiten en werkvormen. Het er-
kennen van een veelheid aan attitudes, overtuigingen, ziens-
wijzen en waarden omtrent natuur is van belang om oog te 
hebben voor de maatschappelijke dimensie van het natuurbe-
houd. Dat inzicht meenemen in de aanpak van natuurveren-
gingen kan bijdragen tot een breder draagvlak (Vermeiren 
2012). Meestal gaat een ondervertegenwoordiging van vrou-
wen samen met nog andere problemen rond diversiteit en in-
tegratie (laaggeschoolden, nieuwe Vlamingen, jongeren …). 
Die vaststelling kan helpen om aan oplossingen te werken.  
Zo blijkt verjonging ook in de praktijk samen te gaan met een 
meer evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen.
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