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 J Inleiding

Interviews centraal
Dit rapport is een samenvatting van de gegevens verkregen uit vijftien interviews met oudere bewoners 
uit de Hoge Kempen of de onmiddellijke omgeving daarvan. Vier interviews werden afgenomen door 
Joël Burny in 2010, voorafgaand aan deze opdracht. Elf interviews werden afgenomen door Arnout 
  Zwaenepoel in 2013, in het kader van de huidige opdracht. Het geheel is in beperkte mate gekaderd 
met literatuuronderzoek.

Kempisch Plateau
De Hoge Kempen of het Kempens Plateau is een geologische eenheid bestaande uit een puinkegel ge-
vormd door keien en stenen uit de Ardennen, die tijdens de IJstijden (Mindelglaciaal of Elsteriaan) door 
de Maas zijn afgezet in het zuidoosten van de Limburgse Kempen. Het oostelijk gedeelte bestaat vooral 
uit deze fluviatiele grinden terwijl in het westelijk deel vooral grove zanden voorkomen. Het gebied is 
later bedekt met een dunne laag dekzand. Daarna ontstond een nieuwe, relatief diep uitgesleten vallei 
waar de Grensmaas zich een weg zocht door haar eigen puin. 

Het Kempisch Plateau lag niet altijd hoger dan zijn omgeving. Aanvankelijk was de situatie omgekeerd 
en lag dit geologisch pakket het laagst in het landschap. Het maakte deel uit van de grote Rijnslenk, een 
dalend geheel dat bestond uit verschillende dalende schollen, gescheiden door longitudinale breuklij-
nen. De belangrijkste breuklijnen voor het huidige Kempisch Plateau waren de breuk van Rauw (La-
naken-Leopoldsburg-Rauw) en de Feldbissbreuk (Roten-Bree). Door latere erosie zijn de schollen aan 
weerszijden van het Kempisch Plateau-avant-la-lettre meer weg geërodeerd dan de puinkegel, waar-
door het Kempisch Plateau hoger is komen te liggen dan de rest. 

De overgang naar het Kempens Plateau, westelijk van de Maasvallei, is erg steil en vormt een trap van 
gemiddeld 45 meter. Deze steilrand loopt van Opoeteren bij Maaseik in het noorden tot Gellik bij Lana-
ken in het zuiden. Hij vormt een ononderbroken lijn van ruim 20 kilometer lang. Het Kempisch Plateau 
helt af naar het noorden. De precieze begrenzing varieert wat volgens de diverse auteurs. In het zuiden, 
bij Gellik bereikt het plateau een hoogte van 103 m terwijl het in Lommel, in het noorden 50 m boven de 
zeespiegel ligt. Goosens (1984) schetst de huidige begrenzing als volgt: 

 � De lijn Maastricht-Leopoldsburg vormt de zuidwestelijke begrenzing. Deze grens is niet erg ge-
accentueerd, maar goed waarneembaar.

 � De lijn Leopoldsburg-Neerpelt vormt de noordwestelijke begrenzing. Dit is de meest vage grens. 
Het is vooral hier dat diverse auteurs van mening verschillen over de precieze afbakening van 
het Kempisch plateau. Er is een geleidelijke overgang naar de laagvlakte van Bocholt.

 � De lijn Neerpelt-Rotem vormt de noordoostelijke begrenzing. Deze grens is niet erg geaccentu-
eerd, maar goed waarneembaar.

 � De lijn Rotem-Lanaken vormt de oostelijke begrenzing. De oostgrens valt samen met de rand 
van de Maasvallei en is in het landschap duidelijk waarneembaar als een zeer steile helling.

Tot het Subboreaal was het Kempisch Plateau bedekt met wouden. Vanaf het Subboreaal zette de 
ontbossing in ten gevolge van menselijke activiteiten die in het Subatlanticum leidde tot een grote, bijna 
boomloze vlakte. Daarin was heide prominent aanwezig.

Het plateau werd hoofdzakelijk in de 19de (en 20ste) eeuw kunstmatig bebost met naaldhout en meer 
specifiek de Grove den, vooral voor de steenkoolontginning in het Kempens Steenkoolbekken. Heide-
landschappen komen nu nog enkel voor in de natuurreservaten en in de grote militaire domeinen.

De waterlopen die ontspringen op het Kempisch Plateau behoren tot het Maasbekken of het Schelde-
bekken. De (deel)gemeente Waterschei verwijst naar deze dubbele ontwatering. De Bosbeek behoort 
bijvoorbeeld tot het Maasbekken, de Stiemerbeek tot het stroomgebied van de Schelde.
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Benaderende begrenzing van het Kempisch Plateau volgens Goosens 1984 (rode lijn), Google Maps 
(blauwe lijn) en gemeenten die behoren tot het Nationaal Park Hoge Kempen (geel ingekleurd).Bemerk 
de uitsprongen ter hoogte van Zonhoven en Bree in Google Maps, die lichtjes afwijken ten opzichte van 
de beschrijving van Goossens (1984). De uitsprong ter hoogte van Zonhoven wordt ook teruggevonden 
in de Breuklijn van Rauw. De uitsprong ter hoogte van Bree kan verklaard worden door het bekijken van 
verschillende breuklijnen die aftakken van de Feldbiss-breuk (zie kaart hieronder).
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De lithologische eenheden op het Kempisch Plateau (E. Paulissen cit. in Goosens 1984).

Nationaal Park Hoge Kempen
Het Nationaal Park Hoge Kempen bestrijkt slechts een gedeelte van het Kempisch Plateau en ligt 
meer bepaald op delen van de gemeenten Maasmechelen, Lanaken, Dilsen-Stokkem, As, Genk en 
Zutendaal, binnen het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Hoewel dit regionaal landschap 
mede-opdrachtgever is en de rapportage van de interviews kan gebruikt worden voor de ondersteuning 
van de aanvraag van het Nationaal Park tot Werelderfgoed, worden de interviews niet beperkt tot het 
Nationaal Park alleen, maar zijn alle relevante gebieden binnen het Kempisch Plateau geschikt voor 
een eventueel interview. Het Regionaal Landschap suggereerde zelf volgende gebieden om prioritair 
oudere zegslui op te sporen: Klaverberg, Bosbeekvallei, Oudsberg, Straatdorp de Houw, Mechelse 
Heide, Mechels Bos, Neerharer Heide, Vallei van de Ziepbeek, Pietersheim-omgeving en de Hoefaert.
Deze verduidelijkingen over Kempisch Plateau en Hoge Kempen maken duidelijk dat de grenzen van 
beide eenheden niet alleen licht verschillen van auteur tot auteur, maar ook dat voor deze opdracht 
“Bosland” en Hoge Kempen” voor een aanzienlijk deel overlappen. Daarom gebeurt het regelmatig dat 
wij ook vermeldingen met betrekking tot Hechtel-Eksel, Wijchmaal (Peer), … opnemen.
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In de nota ‘Hoge Kempen, ruraal-industrieel overgangslandschap. Toelichting bij de vraag tot vastleg-
gen van de Werelderfgoedzone door de betrokken gemeentebesturen’ wordt een interessante kaart 
opgenomen die eveneens richtinggevend is voor het hier voorliggend onderzoek. Het gebied ingesloten 
door het Albertkanaal, de Bosbeekvallei, de ZuidWillemsvaart en de N78 is het kerngebied dat de op-
drachtgevers voor ogen zien. Het Kempisch Plateau is het ruimer kader.
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Kaart Nationaal Park Hoge Kempen (bron: Masterplan 2001).
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Verdeling van de interview over verschillende gemeenten

De interviews zijn meestal geconcentreerd op gebieden beperkt tot één gemeente of voormalige zelf-
standige gemeente. De verdeling is als volgt:

 � As en Niel-bij-As: 2 interviews (Jozef Nys, Jean Martens & Annie Gorski)
 � Genk: 1 interview (Maria Geurden)
 � Lanaken: 2 (Jules Beuls, Miet Cops)
 � Opgrimbie: 3 (Charel Djoos, Marcel Crijns & Elisa Dexters, Roger Warson)
 � Opoeteren: 1 (Mia Didden & Leo Cornelissen)
 � Zutendaal: 2 (Bertha Geurts, Lucienne Indesteege)

Twee interviews beslaan meerdere gemeenten. Norbert Martens gaf uitleg over de hele houtvesterij 
Bree, waarbij zowel de gemeenten As, Houthalen, Meeuwen, Opglabbeek, Opitter, Waterschei, Wijch-
maal, … aan bod kwamen. Pieter Willems ontgon 400 hectare heide tot grasland in verschillende (deel)
gemeenten, waaronder Houthalen, Maasmechelen, Opglabbeek, Opgrimbie en Zonhoven. 

Twee interviews hebben vooral betrekking op een gemeente buiten de Hoge Kempen, namelijk Lum-
men. We vonden niet tijdig nog levende mandenvlechters die ons iets over dit onderwerp konden ver-
tellen in de Hoge Kempen zelf. De vlechtwilgen zelf stonden wél nog in de Hoge Kempen (Lieteberg, 
Zutendaal), maar de vlechters vonden we in de Lage Kempen. Hun verhaal is echter zonder twijfel ook 
voor een aanzienlijk deel relevant voor de Hoge Kempen. 
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 J Methode

Algemeen
De interviews zijn halfgestructureerd. Dit betekent dat ze als leidraad een aantal topics hebben, die ge-
baseerd zijn op relevante literatuur en gebiedskennis van de auteurs (Schuyten et al. 2002), later ook op 
basis van informatie uit de eerdere interviews. Aangezien het om een eerder beeldvormend onderzoek 
gaat, wordt hier de voorkeur gegeven aan een minder formele, halfopen interviewtechniek, die echter 
voor de doeleinden van deze studie zeer geschikt is gebleken (zie ook Jacobs 2004,   Zwaenepoel et al. 
2009,   Zwaenepoel & Verhaeghe 2011).

De vragenlijst telt vijf grote rubrieken, waarbij de eerste rubriek zich concentreert op vragen over de 
geïnterviewde persoon. De tweede rubriek behandelt vragen over vegetatiebeheer (heidebeheer, bos-
beheer, beheer van water- en oevervegetaties, hooien, begrazing, bemesting, herbicidengebruik, …). 
In de derde rubriek komen vragen met betrekking tot het waterbeheer aan bod komen: beheer van 
visvijvers, beheer van kunstmatige beken in de flanken van het Kempisch plateau, ontwatering, bevloei-
ing, vragen met betrekking tot waterlopen, vragen met betrekking tot wateringen. Een vierde rubriek 
behandelt vragen met betrekking tot fauna: vissen in de visvijvers, ratten, bijen, de typische grazers als 
schapen en koeien op de heide, wilde dieren in de heide: hagedissen, hazelwormen, krekels, vogels, 
… Daarop aansluitend volgden de vragen met betrekking tot vissen, jagen, stropen, vogelvangst. In 
een vijfde rubriek komen vragen met betrekking tot flora aan bod: er worden plantensoorten op foto 
of tijdens een veldbezoek getoond, er wordt gepolst naar heidesoorten, al dan niet geplante struik- en 
boomsoorten op de heide, gras- en kruiden, hagen, fruitbomen, ….. Deze vragenlijst is gebaseerd op 
de lijst die ook in de IJzervallei voor een analoog onderzoek gebruikt werd (  Zwaenepoel et al. 2009; 
  Zwaenepoel & Verhaeghe 2011) en wordt ook afgetoetst aan de vragenlijsten die Burny gebruikte bij 
zijn onderzoek in de Kempen (Burny 1999, Burny 2010). Met de vragenlijst wordt soepel omgespron-
gen. Niet alle personen krijgen de volledige lijst te verwerken. Dat hangt van hun persoonlijke kennis 
en interesse af en de tijd die ze op dat moment beschikbaar hebben. Toch wordt meestal gepoogd de 
volledige lijst te doorlopen, waarbij snel over die vragen heen wordt gegaan, waarop de mensen geen 
antwoord kunnen geven. 

Deze werkwijze zou de indruk kunnen geven dat de interviews op een niet consistente wijze worden 
afgenomen, dat is echter niet het geval. Alleen is het zo dat door de breedte van het onderzoek de geïn-
terviewde personen bijna onmogelijk op alle vragen een antwoord kunnen geven. Daarnaast lijkt het ons 
ook belangrijk om relevante informatie die toevallig tijdens een interview naar boven komt ook nadien 
nog bij andere personen te toetsen. Bij een eventuele statistische verwerking van de interviews moet 
hiermee uiteraard rekening worden gehouden. Zoals reeds aangegeven werd, is het voor dit onderzoek 
belangrijker om een zo goed en gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van de voor natuur en landschap 
van de Hoge Kempen relevante gebruiken en gewoontes. In dat opzicht zijn minder formele interviews 
minstens even valabel en goed te gebruiken dan zeer gestructureerde interviews met een rigide vragen-
lijst, die vaak bedoeld zijn voor verdere statistische verwerking (Neis et al., 1999). 

Opsporen van informanten
Het opsporen van geschikte informanten was één van de moeilijkste fasen van dit onderzoek. In het 
algemeen verliep het toch naar wens: uiteindelijk werden meer mensen geïnterviewd dan voorzien in 
het bestek. Toch verliepen niet alle afspraken even vlot en vaak waren er nog telefoontjes nodig daags 
voor een bezoek om zeker te zijn dat de afspraken konden doorgaan. 

De meeste informanten werden aangedragen door boswachter Jos Gorissen en hij verzorgde ook de in-
troducties (waarvoor bij deze nog eens hartelijk dank). Dat was het geval voor Charel D’Joos (Maasme-
chelen), Marcel Crijns & Elisa Dexters (Opgrimbie), Jules Beuls (Lanaken) en Norbert Martens (Bree). 

Ook Pieter Willems (Opglabbeek) en Marc Roskams waren informanten aangebracht door Jos Goris-
sen. Bij deze beide mensen wou Jos echter liever niet als contactpersoon optreden om persoonlijke 
redenen. Deze mensen werden rechtstreeks getelefoneerd door mijzelf, met goed succes voor Pieter 
Willems. 
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Het interview met Roger Warson was een doorverwijzing via eerdere informanten (Marcel Crijns & Elis 
Dexters). Gesprekken met Leo Cornelissen, Everd Cuppens en Steven Kessels (Dorpermolen Opoete-
ren) werden eveneens tot stand gebracht door rechtstreekse doorverwijzing van een eerder gecontac-
teerde informant (Mia Didden).

Jean Martens & Annie Gorski, alsook Jozef Nys zijn informanten aangebracht door historicus Ruben 
Jarych, zelf van As afkomstig. 

Mia Didden (Dorpermolen Opoeteren) werden rechtstreeks door mezelf benaderd, naar aanleiding van 
een voorafgaand terreinbezoek, waarbij de mensen rechtstreeks werden aangesproken. Er werd ge-
vraagd om te mogen terugkeren op een geschikte dag voor een interview, wat vlot werd toegestaan.

Ook Jef Vandevenne en René Luts zijn contacten voortgevloeid uit een voorafgaand terreinbezoek en 
rechtstreeks aanspreken van de mensen. Bart Paesen van het Regionaal Landschap Lage Kempen 
hielp nadien voor het maken van de concrete afspraken. 

Een bezoek aan een informant over de Ziepbeek kon niet worden georganiseerd, wegens het niet tijdig 
beschikbaar vinden van een geschikte zegspersoon.

Vragenlijsten
Voor de interviews werd telkens en basisvragenlijst gehanteerd, die opgesteld werd specifiek voor het 
hoofdthema van het interview. Bij het interview van Mia Didden en Leo Cornelissen (watermolen Oeter 
Opoeteren) dient echter opgemerkt dat de vragenlijst vooraf bezorgd werd aan Mia Didden en dat het 
interview daardoor enigszins anders verliep, omdat Mia zeer veel schriftelijke gegevens bijeen gezocht 
had toen ik effectief het interview kwam afnemen. In het interview is telkens gepoogd om aan te geven 
wat eigen kennis is en wat opgezochte literatuurgegevens zijn.

Bandopname
Alle interviews van 2013 zijn op band opgenomen, wat nergens op verzet stootte. Alle zegslui stonden 
gemakkelijk toe dat het gesprek werd genoteerd. De meeste stonden er wél op dat ze de uitgetikte 
tekst nadien ook nog zouden terugbezorgd krijgen. De interviews van Burny (2010) zijn niet op band 
opgenomen.

Fotomateriaal en kaarten
Indien de informanten oude foto’s hadden met betrekking tot het onderwerp van het gesprek werd tel-
kens gevraagd of deze mochten gekopieerd worden. Dat werd nergens geweigerd. De foto’s werden 
steeds ter plaatse gefotografeerd met een eigen fototoestel, vanop statief. Er werd ook gevraagd of het 
gebruik van de foto’s nadien geen probleem was. Er was nergens een bezwaar tegen het gebruik in een 
eventuele publicatie. Bij het terreinbezoek werden telkens aanvullende foto’s gemaakt. De interviews 
van Burny (2010) zijn niet van foto’s vergezeld. De site van de Heidermolen in Lanaken werd echter 
nadien opnieuw bezocht door ondergetekende, samen met Burny om te kunnen foto’s toevoegen aan 
het interview, vanwege de waardevolle informatie die beter tot zijn recht komt met wat meer illustraties. 

Ruben Jarych zorgde voor scans van de historische kaarten, waarvoor hartelijk dank.

Terreinbezoeken
Voorafgaand aan de interviews werd een terreinbezoek gebracht aan de meeste gesuggereerde lo-
caties in het Nationale Park Hoge Kempen of de directe relevante omgeving: Oudsberg, Klaverberg, 
Kikbeek, Ziepbeek, Mechelse heide, Mechels bos, Bosbeek, Ruiterskuilen, Hoefaert, Pietersheim en 
Lieteberg. 

Ook de meeste interviews werden gevolgd door een terreinbezoek, waarbij foto’s gemaakt werden en 
eventueel aanvullende informatie genoteerd werd. 

Met Mia Didden en Leo Cornelissen bezocht ik na het interview de Dorpermolen van Opoeteren, de 
Bosbeek, de Molenwetering, de locatie van de voormalige vlasrootput.
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Marcel Crijns, Elisa Dexters, Charel D’Joos gingen niet mee op het terrein. Met boswachter Jos Goris-
sen werd echter wél een bezoek gebracht aan de Kikbeek. 

Roger Warson nam me na het interview mee naar het imkerslokaal waar een klein museumpje over 
bijen is ingericht. Dat leverde interessant fotomateriaal op.

Jef Vandevenne (Lummen) kon zijn eigengemaakte manden tonen evenals zijn vlechtwilgen die rond 
het huis stonden. René Luts (eveneens Lummen) kon zelfs nog het materiaal van zijn grootvader om 
te vlechten tonen, kon ook de vlechttechniek zelf nog tonen evenals zijn eigen gekweekte wissen en 
vlechtwilgen.

Jules Beuls (Lanaken) ging na het interview mee naar de bossen van Lanaken en het Kasteel Pieters-
heim.

Norbert en Wilfried Martens (Bree) trokken een hele dag uit om een terreinbezoek te brengen aan inte-
ressante plaatsen in de houtvesterij Bree. We bezochten de Wintereiken van Donderslag (Wijshagen, 
Meeuwen),het Luciebos (Houthalen), de Wintereiken van de Klaverberg (As, Waterschei), de Kruisberg 
(grens Meeuwen en Opglabbeek), de oude Hulsten van Opitter en een houtwal in de omgeving van de 
Oudsberg (Opoeteren). 

Jozef Nys ging zelf niet mee op het terrein in As, waar hij over verteld had, maar historicus Ruben Jarych 
toonde me wel een hele reeks van de vermelde locaties.

Jean Mertens en Annie Gorski woonden naast het terrein waar ze over vertelden (Heiderbos As) waar-
door een aansluitend terreinbezoek eenvoudig was.

Pieter Willems ging na het interview mee naar een aantal van de percelen heide die hij in grasland 
omgezet had. We bezochten samen de omgeving van het Groot Schietveld van Houthalen-Helchteren.

Verwerking 
De interviews zijn op twee manieren verwerkt. In een eerste rapport zijn de interviews van   Zwaenepoel 
(2013) letterlijk uitgetikt van de bandopname. De interviews van Burny (2010) zijn niet letterlijk uitgetikt, 
maar samengevat vanuit notities in een notaboek. In het hier voorliggend rapport zijn de 15 interviews 
herschikt per thema en gekaderd met een beperkte selectie aan literatuur. De letterlijke teksten van de 
interviews, of in het geval van de interviews van Burny (2010) de samenvattingen, vormen nog steeds 
de basis van het rapport, maar er is telkens voor een korte samenvattende inleiding gezorgd, die ge-
volgd wordt door de interviewfragmenten. De vragen van de interviewer zijn weggelaten om het verhaal 
wat vlotter te laten verlopen. De interviewfragmenten worden afgewisseld met stukjes literatuur om het 
geheel te kaderen. 

Er is bewust gekozen om in deze rapportage nog niet een volledig nieuwe geïntegreerde tekst te maken. 
In dit stadium achten we het aantal interviews vaak nog te gering om te veralgemenen. Een weergave 
van de thematische interviewfragmenten geeft eerlijker weer wat er gevonden is. In een later stadium 
kunnen meer bevestigende interviews of toevoeging van meer literatuur duidelijk maken welke fragmen-
ten kunnen veralgemeend worden en welke niet. Deze rapportage is dus uitdrukkelijk geen eindpunt, 
maar een tussenstap richting publicatie van de gegevens. 

Literatuur
Wat betreft de kadering van de interviews met bestaande literatuur zijn slechts een beperkt aantal bron-
nen verwerkt, omdat bij een gering aantal interviews anders zeer snel de literatuurgegevens de over-
hand zouden krijgen, wat niet de opzet van dit onderzoek was. 

In de eerste plaats zijn de schriftelijke bronnen verwerkt die de zegslui zelf aanhaalden of toonden, zo-
als Cuppens & Smet (1980), Lindeken (1986), Van Doorslaar (1986), Lindeken (1986), Driessen (1988), 
Van Doorslaar (1996), Crijns (2002), Wampers (2002), Gagelmans & Nolf (2010) en Wampers (2010). 
Vaak zijn het door henzelf geschreven documenten, zoals Martens (1971), Martens (1991), Martens 
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(1992) of documenten waaraan ze een bijdrage in geleverd hebben, zoals Corstjens et al. (2009) en 
Vandegehuchte (2010). 

Verder zijn een beperkt aantal publicaties gebruikt die een absolute basis vormen voor dit soort onder-
zoek, deze streek of de Kempen meer in het algemeen, met Burny (1999), Goossens (1984), Burny 
(2011), Gaethofs & De Vocht (2002), Bourgeois (2004), Reulens (2010), Van Looy & Van Den Bosch 
(2004), Mertens (2009), Thomas (2010), Jarych (2011), Adriaenssens & Verheyen (2013) als belang-
rijkste. 

Als toponymische bronnen is gebruik gemaakt van Mennen (2002), Agten (2012) en Mennen et al. 
(2013). 
Verder zijn eigen eerdere onderzoekingen verwerkt, zoals   Zwaenepoel (2008) en   Zwaenepoel (2011). 

Omdat we geen levende Limburgse herders meer konden interviewen is voor dat hoofdstuk uitsluitend 
van literatuur gebruik gemaakt, waarbij we dank verschuldigd zijn aan zowel Mathieu Kunnen, Everd 
Cuppens als Guido Vandemarliere, die ons die literatuur bezorgden. De belangrijkste gebruikte bron-
nen zijn Burny (1999), Roosen (1990), Mertens (2009), Vandemarliere (2000), Wieërs (2007), Coolen 
(2011),   Zwaenepoel & Verhaeghe (2011) en Mennen et al. (2013). 
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Hoofdstuk 1. De Heide

1. Voorkomen van heide

In As was de heide in de 20ste eeuw al schaars geworden. ‘Het was bijna allemaal bos of akkerland’. 

In Opgrimbie is specifiek gepolst naar de vegetatie van de Kikbeek. De uitleg van Marcel Crijns (°1927) 
is uiteraard niet vegetatiekundig, maar maakt wel duidelijk dat het in de Kikbeek niet gaat over de klas-
sieke droge heide. Marcel spreekt het woord natte heide niet uit, noch het woord moeras. Vermoedelijk 
moeten we de hedendaagse vegetatie van de Ziepbeek als zeer relevant beschouwen voor de situatie 
van de Kikbeek destijds.

‘De Kikbeek, dat was smal , zo een halve meter. Op sommige plaatsen was dat wat breder. En er stond 
begroeiing op de kant. Wij gingen daar van drinken, maar dan moesten we zo op onze buik liggen. Het 
was nat, vochtig en op de hei niet. Vroeger had dat veel waarde voor ons. Daar zaten koeien op. De 
Kikbeek dat liep tot aan de vijver. En de molen, de Kikmolen die is met de vijver gemaakt. Die Kikbeek, 
daar hebben ze een vijver in gelegd. Dat is lang geleden. Dat was vroeger.’ 

In de buurt van het crossterrein komt nog een stukje niet vergraven beek voor. Uit het interview met 
Charles Djoos blijkt dat er eigenlijk twee verschillende bronnen en beekjes waren die ook elk een afzon-
derlijke naam hadden: de Koekoekbeek en de Kikbeek. Het beekje op de foto is wellicht de Koekoek-
beek. Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013.
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De Koekoekbeek op korte afstand van de vorige foto. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.

Na het interview met Marcel Crijns en Elisa Dexters ga ik ook nog even op de heide van de Kikbeek kij-
ken. De natte heide rond de Kikbeek van weleer is grotendeels verdwenen in de groeve. De droge heide 
is er wél nog talrijk aanwezig. Er zijn mooie stukken met nogal wat Kruipbrem. Een vegetatie-opname (in 
tiendelige Londo-schaal) geeft een beeld van de heide: Kruipbrem p1, Struikheide 7, Gewoon struisgras 
2, Schapenzuring a2, Zomereik r1, Amerikaanse vogelkers r1, Brem r2, Gewoon biggenkruid p1, Rode 
schijnspurrie r1, Vroege haver a1, Gevorkt heidestaartje.1, Veelbloemige veldbies p1, Fijn schapengras 
r1, Bochtige smele r1, Ruwe berk r4, Kopjesbekermos.1, Pilzegge r1, Kluwenhoornbloem p1, Ratelpo-
pulier r1, Groot laddermos 3. Totale bedekking 95%, struiken 5%, kruidlaag 90%, moslaag 30%, strooi-
sel 10%. Oppervlakte 20 x 1 m; Bodem: droog zand op grind; helling & expositie: vlak. Vegetatie langs 
het wandelpad bij het binnenkomen van het reservaat. 
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Droge heide met Struikheide en Kruipbrem in de Vallei van de Kikbeek. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 
2013.

2. Gebruik van de heide

Marcel Crijns (°1927) en Elisa Dexters (°1933) beschrijven het gebruik van de heide in de Kikbeekvallei 
in Opgrimbie, in hun jonge jaren en daarvoor.

‘De boeren gingen vroeger langs die weg naar de hei, om hei te halen. Die weg die nu naar de Kikvij-
vercamping loopt. Ja, dan gingen ze langs daar. Ze maaiden hei om de oven te stoken. De oude hei. 
Ze gebruikten hei tot ze de grotere ovens zijn gaan gebruiken. Ik heb het niet meer geweten, maar mijn 
vader wél. Dat was tot de Eerste Wereldoorlog of zo. De heide werd gemaaid voor het stoken en zo, 
maar dan sprong die opnieuw uit. Dan had je hele jonge hei. Dat was goed voor de beesten.’ 

‘Maar de jonge hei die werd gestrooid in de koestal. De meeste stallen waren potstallen, maar niet al-
lemaal. Waarom de ene niet en de andere wel? Iedereen had zijn eigen goesting en manier van werken. 
Ze hadden ze alle twee nodig , de oude hei en de jonge hei. Daar hadden ze zo een speciale zeis voor 
om de hei te maaien. Dat was ruw. Dat waren allemaal takjes. Dat was zo groot en zo breed ongeveer. 
Die sloegen daar zo mee. Meer slaan dan maaien. Een zeis om gras te maaien streken ze zo. Maar om 
hei te maaien was het juist gelijk een kapmes. Daar sloegen ze zo mee. Als je gewoon maaide ging de 
hei neer, maar was ze niet af. Ze sloegen echt. Ik heb er gene meer liggen. Nee. Dat was niks waard in 
die tijd. Het was meer een kapmes. Het was geen zeis.’ 

‘We gingen ook met de koeien naar de hei. Die werden losgelaten. Mijn ouders woonden hier tegenover. 
En die hadden twee koeien en er waren er dan nog van de buren. Wij brachten die koeien ’s morgens 
naar de hei, daar langs de camping. En we lieten ze daar achter op de hei. Ze gingen dan zo de berg 
op. En ze lieten die maar lopen, los. Ja. Wij twee, maar er waren er nog een stuk of zeven, acht. En dan 
waren er nog enkele van nog andere buren. Ook een stuk of zeven, acht. Wij waren toen nog kinderen. 
Wij moesten de koeien brengen en dan gingen de ouders vroeger naar de vroegmis. En als die van 
de vroegmis terug waren dan gingen die naar de koeien. Wij kwamen naar huis en zij gingen ze terug 
halen. Die liepen daar altijd los. Om te melken kwamen we er mee naar huis. Dat was maar voor één 
dag. Wij brachten ze als de ouders naar de vroegmis waren. En de ouders brachten ze terug. De koeien 
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liepen daar een paar uur. En ze dronken daar aan de beek, daar bij de bron. Er is er een keer één in 
gevallen. In dat moeras. Ze hebben ze er toch nog uitgekregen. In die tijd hielp alleman alleman. Dat 
was ook zo met de koeien. Er gebeurden meer van die dingen. De melk was veel beter aan de andere 
kant van de weg. Als de koeien een paar dagen op de hei gelopen hadden dan proefde ge dat aan de 
melk. De melk van de andere kant was veel beter. Het gras en zo dat was beter, levendiger.’ 

‘Er waren daar geen schapen, alleen koeien. Er waren wel mensen die schapen hadden, maar die ble-
ven thuis in een wei.’ 

3. Beheer van de heide

Houtvester Mark Roskams was een belangrijke naam in verband met het eerste natuurbeheer van de 
heide omstreeks 1960: de Mechelse heide en de Ziepbeek. Boswachter op rust Jules Beuls moest vaak 
meehelpen met zijn collega’s als er heidebeheer moest uitgevoerd worden. Vooral het afbranden van de 
heide was een delicate zaak, waarvoor alle boswachters opgetrommeld werden. We laten Jules Beuls 
persoonlijk aan het woord.

‘Ik heb wél dikwijls moeten helpen met afstoken, met Roskams. We moesten de Mechelse hei afstoken. 
Dat was niet in mijn gebied. Maar de Mechelse heide, na tien jaar was die heide oud. Dan werd die 
afgestookt. En dan kwam er nieuwe heide voor. We waren met een boswachter of tien. De brandweer 
werd verwittigd. Die was ook daar. En dan werd dat aangestoken., wind tegen natuurlijk. En waar het 
moest eindigen dat was ook aangestoken en dan kwam dat vuur tegen elkaar en dan ging dat automa-
tisch uit. Begrijp je? En daarom moesten wij erbij zijn. Wij moesten dat gecontroleerd afstoken. Rond 
1963. We zijn in 1962 getrouwd. Dat was vanaf de jaren zestig en zo lang als Roskams… Ik ben in ’96 
gestopt en Roskams die is… die is tien jaar ouder dan mij. Was die al op pensioen toen, toen ik met 
pensioen ging? Ik weet het niet. Nee, want hij is nog naar het afscheidsfeest van … gekomen. Ik ben 
aan 62 op pensioen gegaan. Die is nog tot zijn 65 gebleven waarschijnlijk. Die is nog een jaar langer 
als mij gebleven. We stookten niet ieder jaar, maar toch… Niet de ganse heide, ik zal zeggen, een ha of 
tien. En de rest bleef dan liggen. En dat was aan de Ziepbeek. Dat was aan de Mechelse heide. Dat zijn 
verschillende hectare. Hetzelfde jaar nog schoot dat terug uit. Maar dat was wel erg voor de beestjes die 
daar zaten. Als daar een vogeltje aan het broeden was, dat moest weggaan. En alle insecten en alles 
wat daar woonde. Ja, Roskams deed dat. Als ge de heide nooit afstookt, of plagde. Vroeger plagden ze 
zogezegd. Roskams, als hij geld over had. Die kreeg zo een bedrag. En dan was er veel van dat breed 
gras dat ik u daar van zei dat ze er borstels van maakten. Dat krijg de hele heide eronder. Dan liet hij dat 
plaggen. Met een retrotractor en zo een… hoe heet ge dat? Waar ze kunnen gaten in maken. Zo’n soort 
bulldozerke. En daar waren ook grachten. En dat werd in een gracht gegooid. En daar kwam daar heide 
uit. En dat gras dat leed daaronder. Dat was om heide terug te krijgen op die plek. Dat breed gras dat 
is heel sterk. Die wortelen zo diep. Joske die had de Ziepbeek. Dat was bij het gebied van Neerharen 
en Rekem. En Jan Cox, die heeft ook de Mechelse heide gehad. En dinges… Thierry, die heeft ook de 
heide gehad. Ik heb eigenlijk nooit echt heidegebied gehad. Maar als er moest geholpen worden moes-
ten ze allemaal gaan. Maar alleen voor heidebeheer is er nooit gene geweest. Onze dochter heeft haar 
eindwerk gemaakt over de Ziepbeek. Maar waar dat ligt? Ze had dan mooie oude plannen en zo, van 
Graaf de Ferraris.Ja heide? Ik weet niet of dat nat of droog? Volgens mij is dat droge heide geweest. 
Het was alleszins droog als wij dat stookten.’
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Vallei van de Ziepbeek. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2007.

Mechelse heide. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2007.
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Neerharenheide. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2007.

4. Heidebranden

Norbert Martens maakte de grote heidebrand van 1959 net niet meer mee, maar hij werd wél geconfron-
teerd met de gevolgen. In de Donderslagheide in Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode) viel de ecologische 
schade nogal mee: de, dennen herschoten niet meer, het wintereikenhakhout wél en het hernieuwde 
stuifzand gaf later aanleiding tot bescherming van de resterende stuifzanden in die omgeving. 

‘Dat is allemaal afgebrand in 1959. Een heel groot gebied. Tot de weg , euh, … Donderslag, daar is 
het begonnen. Tot de weg naar As. Ja. … Nee. Pas op: er zijn twee Donderslagen. De echte ligt op 
Meeuwen. Dat is de boerderij de Donderslag. Het was een zeer droog jaar, net zoals in 1976. Er werd 
soms vuurtje gestookt ook. In 1976 ook. Soms drie keer op een week. Ze zeggen ook van mij dat ik vuur 
aanstak. Als het brandde was ik er altijd bij (lacht). En Wilfried trouwens ook hoor. Als het niet te hard 
gebrand had schoten de eiken weer op, maar de dennen niet.’ 

Dufrane (1985) schetst de grote bosbranden vanaf eind de 19de eeuw. Martens (1991) schetst de be-
langrijkste bos- en heidebranden van de 20ste eeuw in de Limburgse Kempen. 

1909: brand ontstaan op het domein Masy (nu schietveld van de luchtmacht) in Meeuwen. Door de felle 
wind sloeg de brand uit en raasde verder in oostelike richting door de gemeentebossen van Opglabbeek 
(Grote heide, Ophoven, Laer), Meeuwen (Bek), Wijshagen (Donderslag) en Gruitrode (Ophovenderhei-
de, Muisvennerheide) en door de eigendommen de Lexy. Balans: 700 ha bos en 800 ha heide vernield.
1928: 290 ha
1929: 366 ha
1936: 197 ha
1940 tot 1947: 1765 ha; gemiddeld 223 ha per jaar. In de oorlog vooral ten gevolge van fosforbommen 
en brandplaatjes, neervallen van vliegtuigen en moeilijke werking brandweerkorpsen
1953: droge zomer; 471 ha
1954: droge zomer; 228 ha
1956: droge zomer; 258 ha
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1959: droge zomer; 203 ha in Gruitrode en Opoeteren
1976: zeer droge zomer; 130 ha

5. Omvorming van heide naar grasland

Kort na de Tweede Wereldoorlog stimuleerde de Boerenbond de boeren om heide om te zetten naar 
grasland. Ze kocht daarvoor aanvankelijk zelf een aantal percelen heidegrond aan en experimenteerde 
daarop met diverse bemestingsmethoden. Eenmaal de experimentele fase voorbij verkocht de boeren-
bond die grond door aan de boeren, die het systeem uitbreidden. 

In 1947 woedden in grote delen van de Hoge Kempen enorme heide- en bosbranden. Dit gaf een extra 
stimulans om deze gronden om te zetten in landbouwgrond.

Sommige gemeenten ondersteunden dit nieuwe proces heel uitdrukkelijk. Rond 1960 bood de gemeen-
te Opglabbeek ongeveer 400 ha heide aan, aan de boeren voor ontginning. Ze mochten de grond 15 
jaar gratis gebruiken. Nadien moesten ze dan een pachtovereenkomst maken.

Twee interviews gaan heel expliciet in op dit thema, vanuit tegenovergestelde belangen. Een landbou-
wer uit Opglabbeek vertelt zijn verhaal over de omzetting van heide in grasland. Een houtvester uit Bree 
vertelt zijn pogingen om die heide te verwerven en te bebossen. De heide op zich bewaren was buiten 
discussie, want zowel omzetting in landbouwgrond als omzetting in bos werden als een waardeverho-
ging van de grond gezien; het bewaren van de heide op zich was dat niet. 

Houtvester Norbert Martens van de houtvesterij Bree vertelt de omstandigheden waarin hij aan zijn 
loopbaan begon en waarbij hij concurreerde met de boeren in het bemachtigen van de heide die op dat 
moment nog volop mocht verdwijnen.

‘Ik heb vooral veel te veel heide zien verdwijnen. Ik ben hier gekomen in 1964. En is 1960 is er in Op-
glabbeek, ik denk alles samen wel 400 ha gratis gegeven aan de boeren. Voor ontginning. Ze mochten 
het 15 jaar gratis gebruiken, jachtrecht inbegrepen. Nadien moesten ze dan een pachtovereenkomst 
maken. Er is een archeologische opgraving geweest, bij de Ruiterskuilen daar, en dat was waardevol. 
En die archeoloog heeft aangedrongen bij de gemeente om dat stuk met dennen te doen beplanten en 
in beheer te geven aan Waters & Bossen. Dat was een stuk van een ha of tien denk ik. En ik heb daar 
boze brieven gekregen van twee van die boeren, die die heide gratis kregen. Dat het broodroof was. 
De meeste van die heide is in grasland omgezet. Daar bij de Klaverberg, dat hebben we nog in heide 
geweten. Dat van Dierickxen. De heide werd eerst geploegd en dan ingezaaid. Onmiddellijk. Misschien 
werd er wel eerst iets anders gezaaid, geloof ik. Ik was er niet dat jaar. Ik weet het dus niet precies.’ 

Landbouwer Pieter Willems (°1930) vertelt zijn verhaal over de omzetting van heide naar grasland voor 
graszaadwinning. We laten hem uitgebreid aan het woord over hoe dat in zijn werk ging. 

‘Graszaadwinning ja. Heidegronden waren heel geschikt voor graszaadvermeerdering omdat die heide-
gronden nog maagdelijk waren. Er zat praktisch geen onkruid in. Want anders was dat niet te doen in 
die tijden. Ik ben begonnen rond 1950. In 1947 was het een extreem droge zomer geweest. Er waren 
geweldig veel bos- en heidebranden geweest. De grond van de koolmijnen van Waterschei was hele-
maal afgebrand. Wij zijn toen begonnen met een perceel hier in Opglabbeek, in de heide.‘

‘De Boerenbond had hier een perceel van 7 hectaren aangekocht. De Boerenbond is begonnen met 
dat te bebouwen, om de boeren te leren bemesten met scheikundige meststoffen. Dat is een jaar of 15 
aan een stuk proefveld geweest. Met verschillende meststoffen: fosfaat, potas, samengestelde mest-
stoffen, magnesium, kalk, … Enkele jaren later toen de Boerenbond dacht dat de boeren voldoende 
geïnformeerd waren, zijn ze gestopt met dat proefveld. Mijn vader heeft daar één lot van gekocht, mijn 
oom een tweede. Mijn vader heeft er op geakkerd. Ik was de oudste van acht kinderen. Daarom ben ik 
de boerderij moeten gaan doen.’
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‘De boerderij stond hier op 100 m van het centrum. Maar die grond waar ik van vertelde ligt 5 kilometer 
van hier, langs de baan van Zwartberg naar Meeuwen. Dat was op de Grote Heide. Dat is nu schietter-
rein. We hadden ook een deel op het schietveld van Houthalen-Helchteren. In ruil moesten we de weg 
onderhouden op het schietveld. We moesten die ploegen tegen brand. Dat was een onverharde weg. 
Onze boerderij lag op de Weg naar Meeuwen 64, 3660 Opglabbeek. Ze ligt daar nog. Ze heet “Calluna”. 
Onze zoon woont daar nu. Het is 6 kilometer van hier. Kijk dit is een visitekaartje. Als we op pensioen 
waren zijn we hier komen wonen. We zijn in de tijd op de boerderij gaan wonen: er was geen weg, geen 
stroom, geen telefoon, geen auto, alleen een huis. De mensen verklaarden ons gek dat we zo ver buiten 
het dorp gingen wonen. Ik zei: ik heb hier mijn werk bij de deur. Op ons pensioen zijn we weer bij het 
dorp komen wonen. Hier heb je alles bij de hand. ‘

‘Dat boerenbondperceel was al akker en wei geweest toen wij er op begonnen. Elders zijn we gestart 
vanaf de heide. Ik ging er met paard en kar naar toe, om te gaan ploegen en te zaaien.’

‘We zijn begonnen met 6 koeien, 6 vaarzen, varkens, kippen, … in 1958. Een paar jaar daarna zijn we 
begonnen met graszaad. In de buurt, Houthalen-Oost, de Vlaamse Landmaatschappij had daar ook 
heidevelden. Ze wilden daar woningen op zetten. Ze heeft dat eerst verhuurd aan Barenbrug. Dat wa-
ren graszaadspecialisten. Ik heb toen een paar jaar afgekeken hoe dat marcheerde. En toen ben ik zelf 
ook begonnen. Rond ons bedrijf heb ik toen privé heidegrond gekocht. Dat waren privé-eigenaars. We 
hebben die toen gecontacteerd. Die mensen waren allemaal blij dat daar iets mee gebeurde. Bebossen 
dat wilden ze niet meer. Het brandde te regelmatig af. Toen zijn wij daar mee begonnen: elk jaar tien 
à vijftien hectare of meer. Daar lagen ook gemeentegronden tegenaan. Die zijn we ook allemaal gaan 
ontginnen, samen met een stuk of drie andere boeren.’ 

‘We hadden toen nog geen tractor. Er kwam een loonwerker om te ploegen. In 1954 hebben we een eer-
ste tractor gekocht: een 24 PK, een Normag. Dat was redelijk plat. Er waren wél hier en daar struiken. 
We moesten de struiken afdoen en opbranden. De loonwerker trok de stronken uit. Dat waren dennen, 
opslag van dennen en berken, meestal. En Brem. Dat werd met de hand gerooid. Maar al gauw hebben 
we een zwaardere tractor bij gekocht: rond 1960, een 64 PK, een Deutz. De grond werd 25 cm diep 
geploegd. Dat was niet zo diep. Dat was genoeg.’ 

‘Dan werd dat bemest natuurlijk. En we zijn begonnen met fijne gazongrassen. Die hadden geen be-
hoefte aan kalk, dat soort gras. Kalk en magnesium was niet nodig. Dat was Hard zwenk en Fijnbladig 
schapengras. Ik heb een jaar of tien geleden nog eens zo’n proefveld in de Karpaten bezocht. Die de-
den alleen schapengras, geen ander gras. Fijnbladig schapengras is Festuca ovina. Dat Hard zwenk-
gras was een beetje grovere soort. Ik weet niet precies meer hoe Hard zwenk heette … ‘

(nvdr: Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest: Hard zwenkgras = Festuca brevipila; 
werd vroeger ook wel stricta subspecies trachyphylla, cinerea, duvalii, duriuscula of longifolia genoemd). 

‘We hadden wél fosfaat nodig. Ik heb nog nooit duidelijker de behoefte van een plant aan fosfaat gezien. 
Dat was allemaal in de vorm van metaalslakken in die tijd. Ge kon heel goed zien als ik ingezet was met 
metaalslakken gooien, als ik een beetje te laat was ingezet op het veld, de grassen wilden niet groeien. 
We hadden dat soms dat we stikstof gegeven hadden en potas, maar dat ik daar wat te laat was om 
fosfaat te strooien: daar wilde niets groeien. Dat was 1000 kg metaalslakken per hectare, 130 eenhe-
den. Tachtig eenheden stikstof, en kali of potas 600 kg per hectare, 40 %. De bemesting was gelijk voor 
Fijnbladig schapengras en Hard zwenkgras. ‘

‘Het graszaad kwam van de firma’s Barenbrug en Mommersteeg, Van Engelen. Dat waren Hollandse 
firma’s. En later Dumon, van Brugge, maar die is failliet gegaan. Wij hadden hen de goesting bijge-
bracht, maar het is fataal afgelopen.’

‘Je kon twee jaar na elkaar oogsten. Dan werd het omgeploegd en werd er graan gezaaid. Om een 
oogst te hebben. Anders had je geen oogst. Als het gras te weinig ontwikkelde had je ook geen zaad-
oogst. Daarna werd er weer gras gezaaid. Het graan was voornamelijk rogge. Het is hier vooral rogge in 
de streek. Voor tarwe is de grond hier te droog. Het gras werd eigenlijk ingezaaid samen met de rogge. 
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Dan moesten we dat bemesten met stikstof. En het onkruid werd doodgespoten met een MCPA- 2,4D-
combinatie. Dat was hoofdzakelijk zuring, Schapenzuring. Heide kwam niet meer terug. Dat was in 
één keer gepasseerd. Wat er graag kwam, waren kiemplantjes van vogelkers na de graanoogst. En de 
schapenzuring bleef zo lang er geen bekalking gebruikt werd. Op de duur kon je het niet meer blijven 
aanhouden alleen gazongras te kweken, omdat we te veel last kregen van andere grassoorten. We 
konden die niet spuiten.’

‘Je moest liefst weer hetzelfde gras zaaien. Hard zwenk kon je wel eens zaaien na Schapengras. Maar 
dan kon je niet meer terug naar Schapengras.’

‘Het graszaad werd geoogst in juli. Dat was een jaar of drie een loonwerker, maar drie jaar later hebben 
we een eigen maaidorser gekocht: een Clayson. En geen tien jaar later hadden we drie maaidorsers.’ 

‘We zijn daarna gaan uitbreiden op aanvraag van de koolmijnen tussen As en Maasmechelen. Er lag 
daar nog 180 hectare hei en bosgrond. We hebben daar 80 hectare van ontgonnen. Een deel daarvan 
wordt nog gebruikt door de zandwinning Sibelco. Dat is in de jaren ’60 en ’70 ontgonnen. Er was ook 
berkenbos bij, maar daar had ik geen goesting in om dat te ontginnen. Dat was een deel privé en een 
deel van de koolmijnen.’

‘Wij hebben die grond op de Mechelse hei gebruikt vóór Sibelco er zand is gaan winnen. De maatschap-
pijen spraken de Boerenbond aan om dat te ontginnen. De omzetting gebeurde meestal op pachtgrond. 
We kochten dat niet. We kweekten daar ook dezelfde grassoorten op.’ 

‘Die ontginningen dateren nog van vóór het gewestplan. Het is dan geel geworden op het gewestplan. 
Maar er is nu veel industrie van geworden of natuur. Ze hebben altijd landbouwgrond nodig.’

‘We hebben nog een stuk ontgonnen onder de weg van Opgrimbie naar Zutendaal ook. Daar lopen nu 
runderen op. Dat was 23 en 15 ha aan weerskanten van de weg. Het is nog herkenbaar. We hebben 
daar ook dezelfde grassen gekweekt. We zijn daar gestopt ongeveer 15 jaar geleden. Die 15 ha is bij 
Onder de Berg aan het crosscircuit.’

‘Op Tenhaagdoornheide hebben we ook nog ontgonnen: een stuk van 20 ha, een stuk van 13 ha, een 
stuk van 8 ha, een stuk van 5 ha. Die zijn omgezet in verschillende keren, in de jaren ’70. We hebben 
het gebruikt tot 2000 ongeveer.’

‘We hebben dan nog een stuk ontgonnen dicht bij de boerderij, langs de weg van Zwartberg naar 
Meeuwen. Dat was van de gemeente. Dat is ontgonnen net voor het gewestplan. Het is dan ook geel 
geworden: landbouwzone. Maar de Mijn van Waterschei sloot enkele jaren later. De akker is dan van 
geel naar groen gegaan als compensatie. De gemeente heeft grond gegeven in compensatie voor ont-
bossing voor industrieterrein. Achterna hebben we nog een proces ingespannen tegen de gemeente.’

‘Het ministerie gaf toelage voor de ontginning per hectare: dat was 200 frank per hectare. Dat heeft tien 
jaar geduurd en toen was het in één keer gedaan. We kregen ook een graszaadpremie van het Minis-
terie van Landbouw. Dat was Europees.’ 

‘Elk jaar lieten we de grond ontleden. Zien wat er scheelde. De rogge is gebleven. Dat was ook rogge 
voor vermeerdering. Voor Clovis Maton, voor AVEVE, de Boerenbond, Dumon, … We hebben ook nog 
Triticale gebruikt: een kruising tussen tarwe en rogge. We gebruikten dat ook als tussenteelt tussen het 
gras.’

‘Op de Mechelse hei groeien nog enkele percelen schapengras: Festuca ovina. Op het Schietveld van 
Houthalen-Helchteren ook. Op Tenhaagdoorheide hebben we geen Lolium gekweekt, in Opgrimbie ook 
niet, op de Mechelse hei wél. Op de weg Meeuwen-Zwartberg ook. Ik heb nu nog 100 hectare, maar het 
wordt bewerkt door anderen. Het sproeien doe ik nog zelf.’ 
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Festuca ovina-perceel van Pieter Willems bij het schietveld. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.

Festuca ovina-perceel van Pieter Willems bij het schietveld. Op de achtergrond is nog heide te zien, erg 
analoog aan de heide die Pieter circa 1960 begon te ontginnen. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.
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Triticale-perceel van Pieter Willems langs de Weg naar Meeuwen op Opglabbeek. Foto Arnout 
  Zwaenepoel, juni 2013.
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Ligging van de percelen die Pieter Willems omzette van heide naar graszaadwinning. 

In Zutendaal kon Bertha Geurts (°1922) nog vertellen over de omzetting van heide naar grasland. De 
Steivert: De gemeente Zutendaal verkocht heigrond in De Steivert aan de mensen van Zutendaal. De 
mensen hebben die heikavels dan “veerdig” gemaakt. Een van hen was de vader van Bertha. Vader 
had er een lange beemd gekocht, 150 m breed en heel lang. In De Steivert was er “gewone hei” en dat 
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is meestal tot grasland, deels tot land = akker omgezet. De ontginningen in De Steivert in de familie van 
de ouders van Bertha Geurts dateren dus uit de periode 1910 of wat later tot circa 1935. 

6. Omvorming van heide in akkerland

Jozef Nys, de voormalige veldwachter van As, herinnerde zich veel meer heide in As dan er nu nog ligt. 
Veel van die heide heeft hij echter weten omvormen tot akkerland. 

In de vorige paragraaf kregen we Pieter Willems uitgebreid aan het woord over de omzetting van heide 
naar grasland in Opglabbeek, Houthalen-Helchteren, Zonhoven, Maasmechelen, Opgrimbie, …. Uit zijn 
verhaal blijkt duidelijk dat het niet om klassieke weiden ging, maar eigenlijk om een soort ‘grasakkers’, 
want de teelt van het graszaad werd ook afgewisseld met graanteelt. Later schakelde hij trouwens ook 
over naar meer klassieke akkerteelten als groenten, maar ook naar de teelt van Teunisbloem voor de 
farmaceutische industrie. 

‘We gingen dan ook groenten kweken: wortelen, bonen, erwten voor de conservenfabriek van Bree. 
Dan werd er ook bekalkt. Als we dan weer gras wilden zetten moest het een andere soort zijn op die 
percelen: Italiaans raaigras, Engels raaigras, Westerwolds raai.’

Perceel Westerwolds raaigras van Pieter Willems. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.

‘Dat hier is een foto tussen de Teunisbloemen, langs de baan van As naar Maasmechelen, tegenover 
Sibelco. Links op de foto is Pieter, rechts is Germain ’t Jonck. Dat hebben we ook nog gedaan Teunis-
bloemen. We hadden eerst één perceel van 12 ha. Later hadden we 30 ha. Maar in één keer is de prijs 
dik gehalveerd. Ik weet niet meer of het door het Oostblok of door China was. Het was dan niet meer 
interessant. Dat was voor een Hollandse firma dat we dat kweekten. Ze maakten daar in Nederland olie 
van voor dieetwinkels, tegen te hoge bloeddruk. Dat werd ook afgewisseld met graszaad. Tussen As 
en Maasmechelen hebben we er gehad, in de grindgroeve van Sibelco. Je kunt ze nog zien bloeien. Je 
kunt er geen bestrijdingsmiddelen in gebruiken. We zijn daarmee begonnen in 1980 en we hebben het 
gedaan tot in 1986: een jaar of zes. Dat was ook op percelen waar we al graszaad gekweekt hadden. 
De Teunisbloemen zijn nu afgegraven door Sibelco.’
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Teunisbloemenveld op de Mechelse heide, circa 1980. Foto familiealbum Pieter Willems.

Teunisbloemenveld op de Mechelse heide, circa 1980. Foto familiealbum Pieter Willems.
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In Zutendaal kon Bertha Geurts (°1922) nog vertellen over de omzetting van heide naar akkerland. 
De gemeente Zutendaal verkocht in De Steivert heigrond aan de mensen van Zutendaal. De mensen 
hebben die heikavels dan “veerdig” gemaakt. Een van hen was de vader van Bertha. Vader had er een 
lange beemd gekocht, 150 m breed en heel lang. In De Steivert was er “gewone hei” en dat is meestal 
tot grasland, deels tot land = akker omgezet. De akkers die in De Steivert zijn gemaakt, liggen “tegen de 
berg aan”. Vader kocht in de Steivert twee stukken die tegen elkaar paalden. De ouders van Bertha zijn 
getrouwd tussen 1910 en 1920. Bertha heeft als kind nog ontginningswerkzaamheden in De Steivert 
gekend; ze moest middageten brengen naar mensen uit de familie die er werkten. De ontginningen in 
De Steivert in de familie van de ouders van Bertha Geurts dateren dus uit de periode 1910 of wat later 
tot circa 1935. De herinneringen van Bertha betreffende brengen van middageten dateren van rond 
1933. Om de hei om te zetten naar akkerland werd eerst de hei en het struikgewas afgedaan en naar 
huis meegenomen om op te stoken. Dan heeft men de heide met een zware heiploeg met drie paarden 
omgeploegd. In Zutendaal waren er zeker twee, misschien drie boeren die een heiploeg hadden. Men 
vroeg hen te hulp en dat hoorde onder de wederkerige burendiensten die toen nog algemeen plaats 
vonden. 

De ontginningswet van 1847 was een belangrijke drijfveer achter het omzetten van heide in bouwgrond. 
De staat had daarbij het recht de woeste gronden, eigendom van de gemeenten, te verkopen, te ontei-
genen of te verhuren met het oog ze winstgevend te maken. Van toen af waren de openbare eigenaars, 
zij het met tegenzin, gedwongen te handelen. Feitelijk waren er drie belangrijke manieren om woeste 
gronden productief te maken: 1) door bevloeiing, 2) door ontginning tot landbouwgronden, 3) door 
bebossing met naaldhout op de droge gronden en wilgenteelt op de nattere gedeelten. Daarbij had de 
gemeente de mogelijkheid deze werken in eigen beheer uit te voeren of de gronden aan particulieren 
te verkopen. Deze laatste waren dan verplicht de aangekochte gronden binnen een bepaalde termijn te 
ontginnen. Een omzendbrief van 1857 regelde deze verkopen. De terreinen zullen ontgonnen worden 
in landbouw of bebost binnen een termijn van drie jaar, zoniet worden ze opnieuw eigendom van de 
gemeetne zonder enige vergoeding te moeten betalen. Toch veranderden vele gronden van eigenaar 
zonder van bestemming te veranderen. Van 1855 tot 1858 werden elk jaar meer dan 1200 ha woeste 
gronden verkocht. Later werd het gemiddlede 530 ha per jaar. De bestemming was grosso modo als 
volgt: landbouw 14%, weiland 13%, bossen 73%. In 1880 werden nog jaarlijks 420 ha ontgonnen, 
waarvan 60% bebost werd. Na de Eerste Wereldoorlog daalde de ontginningstrend. Er werden gemid-
deld nog 190 ha per jaar ontgonnen. Na de Tweede Wereldoorlog werden praktisch geen heidegronden 
meer verkocht, behalve voor industrie en woningbouw. Tussen 1950 en 1970 verdwenen ca 7700 ha 
woeste gronden, meestal voor niet-agrarische doeleinden: industrie, woningbouw, wegen. Nieuwe bos-
sen werden niet meer aangelegd. Dankzij de gewestplannen werden de meeste resterende natuurlijke 
(woeste) gronden veilig gesteld (Dufrane 1985). 

7. Omvorming van heide in bouwgrond

Roger Warson maakte de omzetting van heide in bouwgrond in Opgrimbie mee. ‘De heide in Opgrimbie 
‘Dat was vroeger allemaal heide. Links van de baan was het allemaal heide. Het is beginnen te veran-
deren vooraan in de zeventiger jaren. Zestiger, zeventiger jaren. Dat werd dan verkaveld in weilanden 
en wat was het allemaal. De bedoeling van die verbindingsweg was eigenlijk om alles te verkavelen aan 
rijke Nederlanders en Duitsers, om een grote villa te zetten.’

Houtvester op rust Norbert Martens van de houtvesterij Bree schetst een situatie in Wijshagen, waar hij 
tussen 1970 en 1980 concurrent was van de gemeentesecretaris. De secretaris wou de heide omzetten 
in bouwgrond; Martens wou de grond bebossen.

‘In 1964 ben ik in Bree begonnen als houtvester. Dat was vóór de fusie van de gemeenten. Hét pro-
bleem van die kleine gemeenten was de burgemeester en de secretaris. De burgemeester was meestal 
een boer die probeerde zoveel mogelijk bos om te vormen tot landbouwgrond, maar die genoeg boe-
renverstand had om te weten dat voor de meeste gemeenten de begroting stond of viel met de in-
komsten uit de bossen. Dus was een goede verstandhouding met de houtvester noodzakelijk. Bij de 
gemeentesecretaris (in de meeste gevallen slechts half-time) was de situatie anders. In veel gemeenten 
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was dat iemand die opgeklommen was in de administratie, maar in sommige gemeenten was dat een 
‘moderne’, die zich ook bezig hield met verzekeringen en geldzaken en die er alle belang bij had dat 
de gemeentegronden financieel uitgemolken werden, dit is verkocht als bouwgrond. En tot aan de wet 
op stedenbouw van 1962 (en nog veel later) hadden alle gemeenten met minder dan 5000 inwoners 
(en in dit geval waren bijna alle gemeenten van de houtvesterij Bree) geen Algemeen Plan van Aanleg 
nodig en mocht er vrij gebouwd worden langs alle verharde wegen en daar speelden de zogenaamd 
slimme secretarissen gretig op in. Het resultaat daarvan zijn de lintbebouwingen, verkavelingen en 
industrieterreinen op de meest onverwachte en onverklaarbare en onlogische plaatsen. In de meeste 
gemeentehuizen echter was de secretaris de enige aanwezige en kon ik steeds bij hem binnenwippen 
om de zaken te bespreken en goed te keuren en te beklinken in het café rechtover. Na de fusie van de 
gemeenten veranderde alles. Het werden echte administraties. Voor bossen en natuur moest er wor-
den onderhandeld met de groendienst, met de milieudienst, met de dienst ruimtelijke ordening, met de 
dienst toerisme, met de financiële dienst en werd alles zeer gestructureerd en gerationaliseerd.’ 

8. Omvorming van landbouwgrond naar heide

Houtvester Norbert Martens probeerde hier en daar het omgekeerde proces te bewerkstelligen. Op Ter-
haagdoornheide was een deel heide omgezet in grasland. Hij maakte het mee dat het grasland opnieuw 
in heide omgezet werd.

‘Op de Terhaagdoornheide heb ik zo 80 ha proberen terug in heide om te zetten. Het natuurreservaat 
Terhaagdoornheide. Eén van die boeren die dat in grasland omgezet had, is failliet gegaan en de ande-
re is vanzelf gestopt (nvdr: zie interview Pieter Willems). Dat was 60 ha en 20 ha. Die 60 ha hebben we 
enkele jaren gemaaid en dan een schaapskudde opgezet. Dat was een kudde van een privé-eigenaar: 
Hermans. Geleidelijk is dat weer hei geworden. Het was zeer gemengd, heide en veel gras. (duidt aan 
op kaart, Teut, Tenhaagdoornheide). Die 20 ha was eerst afgeschraapt, geplagd en dat was direct weer 
pure hei. Dat was niet zo lang in cultuur geweest. In 1980 – 1981 ongeveer is dat geplagd. Die 60 ha 
… was … in 1985.’

9. Natuurreservaten

In de paragraaf hierboven hadden we het al over de pogingen om op Tenhaagdoornheide landbouw-
grasland terug om te zetten in heide. Houtvester Martens vertelt ook kort over het eerste beheer. 

‘Pijpenstrootje werd gemaaid of geplagd. Op Tenhaagdoornheide was er zeer veel boomopslag. Het 
was pas natuurreservaat geworden. Dus moesten we de boompjes kappen en daarna plaggen ofwel 
maaien.’

Houtvester Norbert Martens was ook nauw betrokken bij de aankoop en inrichting van andere natuur-
reservaten in heide- en stuifzandsfeer. Hij vertelt onder meer over de eerste pogingen om de Oudsberg 
te verwerven.

‘Ik herinner mij goed, de Oudsberg was te koop. Dat was bedoeld om natuurreservaat te worden. ’s Mid-
dags zaten we boven op de Oudsberg onze boterhammen op te eten, met Clicheroux, met mij en met 
professor Noirfalise, voorzitter van de Hoge Raad van Natuurbehoud. En ik hoor Noirfalise nog zeggen 
tegen Clicheroux: als ge dit niet koopt, verdient ge niet nog ooit één frank te krijgen voor Waters & Bos-
sen. En hij heeft toch niet gezegd op dat ogenblik. Het is pas als we geregionaliseerd zijn dat we het 
stilaan brokje bij beetje gekocht hebben.’ 

Een intrigerende vraag bij de Oudsberg zijn de eikenhakhoutstoven die her en der verspreid op de 
stuifduinen staan. Op de vraag of die geplant of spontaan zijn is ook houtvester Norbert Martens niet 
helemaal zeker.
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‘Het was bijna het enige wat er stond, oorspronkelijk. Boven op een kop, dat was eikenhakhout. Wilfried 
heeft dat als kind meegemaakt. Ik heb nog foto’s dat al onze kinderen boven op een top in een eiken-
stronk zaten. Ik denk niet dat dat aangeplant is. We hebben ze ook nog zien verdwijnen. Uitstuiven en 
zo. De wortels lagen eerst bloot en dan waren ze dood. Er is een tijd geweest dat daar veel gemotor-
crosst werd. In de jaren ’60. Ik vind regelmatig kleine kiemplantjes. Als ze een beetje beschut staan 
dan kunnen ze doorschieten. Er was toen ook meer hei bovenop hoor. Die is nu overstoven of kapot 
gelopen. Motorcrossers. Er is zeer veel kapot gemaakt. Dat heeft het stuiven weer mogelijk gemaakt. Ik 
heb nog beelden. Er is ook nog een folder. Er heeft ook een toren gestaan voor de landmeting, voor de 
militaire stafkaarten. Ik heb foto’s van boven op die toren. Ik heb ook een deel van die dia’s ingescand.’ 
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Een duintop in de Oudsberg? Foto uit de private collectie van de Norbert Martens, circa 1960.
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Vier foto’s van de Oudsberg in 1969, gefotografeerd van op de toren van het militair geografisch insti-
tuut, door Norbert Martens. 
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Eikenhakhoutstoof op de Oudsberg. Norbert en Wilfried Martens vermoeden dat de eiken eerder spon-
taan zijn dan geplant. Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013.

Martens (1991) geeft een aantal data van oprichting of poging tot aankoop van de eerste natuurgebie-
den in de heidesfeer in de Limburgse Kempen. Al in 1938 werd een eerste concreet voorstel gedaan 
voor het duinengebied van Opoeteren-Gruitrode (de Oudsberg), alle gebieden waar de Rode bosbes 
voorkomt, het Turfven in Opglabbeek. Anno 1991 beheerde de houtvesterij Bree 440 ha van de 600 ha 
Tenhaagdoornheide (Houthalen), 63 ha van de 300 ha Oudsberg (Gruitrode en Opoeteren).

Dufrane (1985) schetst de verdere aankoop van heide voor de oprichting van natuurreservaten door de 
Belgische Staat. In 1974 begon de Belgische Staat zijn actieve aankooppolitiek van waardevolle gebie-
den en bossen. In Limburg werden van 1976 tot 1984 2500 ha bos- en heidegronden aangekocht.Vele 
heidegebieden kregen hierdoor het statuut van Staatsnatuurreservaat. Anno 1985 telt de Provincie Lim-
burg 9 Staatsnatuurreservaten, waarvan de meeste relevant zijn voor onze studie: Heiderbos (As) 14 
ha; De Ziepbeek (Lanaken) 173 ha; Het Welleke (Zonhoven) 4 ha; Ven Onder de Berg (Maasmechelen) 
6 ha; De Mechelse Heide (Maasmechelen) 546 ha; De Teut (Zonhoven) 302 ha; Ten Haagdoornheide 
(Houthalen) 350 ha; Platwijers (Zonhoven) 102 ha; Neerharerheide (Lanaken) 42 ha.
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Hoofdstuk 2. Heide-imkerij

Het hoofdstuk over de heide-imkerij, is in hoofdzaak gebaseerd op de interviews. In de meeste inter-
views zijn korte passages over de bijen op de heide aanwezig. Eén interview, met Roger Warson uit 
Opgrimbie, is integraal aan het onderwerp gewijd. 

Een interessant aanvullend document bij de imkerinterviews was de bijencursus van Mathieu Paesen, 
die in 1958 een imkercursus volgde aan de gewestelijke school voor bijenteelt te Houthalen.

De voorliggende interviews bieden interessantre aanvullende informatie op de literatuur. Lindemans 
(1952) geeft weliswaar een uitgebreid hoofdstuk gewijd aan de bijenteelt in de Kempen, maar die slaat 
vooral op de late middeleeuwen. Burny (1999) heeft slechts twee korte paragrafen aan het onderwerp 
gewijd. 

1. Waar?

Zowat overal waar er heide was werden er in augustus en september bijen naar de bloeiende (Struik)
heide gebracht. 

In het Heiderbos in As kwamen mensen uit Elen (deelgemeente Dilsen-Stokkem) jaarlijks hun bijenkas-
ten op de heide zetten. Ze brachten de kasten op een zondag in augustus en een lokale bewoner moest 
ze tijdens de week van drinken voorzien. Dat gebeurde met een half doorgesneden autoband, waarin 
water gedaan werd. Daarop werd fijngehakseld stro gelegd, zodat de bijen veilig konden landen om te 
drinken. In september werden de kasten teruggehaald.

De vader van Annie Gorski uit As had ook bijenkorven, maar die stonden gewoon thuis, want het huis 
grensde aan de heide van het Heiderbos. 

In Lanaken werden bijenkorven geplaatst op de Mechelse heide. Ze werden aan de oostkant van een 
bos geplaatst, zodat ze de ochtendzon kregen, maar in de namiddag beschut werden tegen te hoge 
temperaturen door de schaduw.

‘Ook in Opgrimbie stonden er bijenkorven op de heide. ‘Ze gingen met de korven naar de hei als de hei 
bloeide. In augustus. Dat was mooi als de heide bloeide. Ze kwamen van Maastricht en van Boorsem 
om hier hun bijen te zetten. Heihoning is verschillend van vruchtenhoning. De smaak is anders. Die 
werd geperst. Er is hier een imker dichtbij die daar meer over kan vertellen. Roger Warson. Hij woont 
hier langs de Oude Baan 616, op Opgrimbie. De Oude Baan, over het kruispunt, het tweede huis rechts. 
Ik heb zijn telefoon: 089/76 07 66.’

In Zutendaal bracht men eveneens de bijen naar de heide. ‘Men zette de korven aan de bosrand tegen 
de heide. Dat was langs de toeristische weg richting Maasmechelen, naar Heiwijk. Men deed dat nog 
tot ongeveer tien jaar geleden. Ook op de Lieteberg ging men bijenkorven op de heide gaan zetten.’ 

Lindemans (1952) wijdt een heus hoofdstuk aan de bijenteelt in de Kempen. Hij beschouwt de bijenteelt 
er als één van de oudste bedrijven van de dorpsgemeenschap. De vruchten van de handel in de Kem-
pen kwamen vooral van de heerdgang (schapenteelt) en de bijenstal. De Kempische boer bracht honing 
en was op de markt. Het imken en oogsten van was en honing op de heide was een van de voornaam-
ste bezigheden van de landlieden in de Kempen. Bijen behoorden tot de normale veestapel van elke 
Kempische hoeve. Naast haar winnende land bezat elke hoeve een eigen heide, waarop aan schapen- 
en bijenteelt kon worden gedaan. Bij de opsomming van het vee vermeldden de oude pachtbrieven altijd 
de bijen. De korven die in helftwinning uitstonden, waren stamkorven, waarvan pachter en heer jaarlijks 
de zwermen deelden. Het is duidelijk dat wat we dus in de interviews hoorden een uitvloeisel is van een 
ooit zeer algemeen verspreid gebruik in de Kempen, meer dan waar ook elders in Vlaanderen. Wat we 
niet meer hoorden in de interviews was dat de was de hoofdvrucht was van het Kempisch imkersbedrijf. 
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We hoorden alleen de honing vernoemen. Het belang van de Kempische bijenteelt wordt ook duidelijk 
gemaakt door de bijentiende die daar geheven werd. 

2. Hoe lang?

De Struikheide bloeide in augustus en september en het tijdstip om de bijen te brengen varieerde licht-
jes naargelang de weersomstandigheden.Toch hadden veel mensen een vrij vast idee wanneer de bijen 
op de heide moesten gezet worden. 

‘Het ligt een beetje aan het weer. Normaal is dat drie weken. Nu moet ge de toelating vragen aan de 
boswachter. Met een zomer als dit jaar dan is het einde augustus voor de heide begint te bloeien. Soms 
is het veertien dagen vroeger. Ge moet opletten als imker.’ 

‘Van 15 augustus tot 8 september. Ja, dat waren tradities.’

Leo Cornelissen uit Opoeteren situeert de tijd om naar de heide te gaan aan de hand van twee feestda-
gen. ‘En de hei die bloeit van Lieve Vrouw tot Lieve Vrouw dan, van 15 augustus tot 15 september. Van 
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart tot … Ja 8 september is Onze-Lieve-Vrouw-geboorte en 15 september 
is Onze-Lieve-Vrouw van … ja… wat is het weeral? Van Smarten denk ik.’ 

Lindemans (1952) situeert de middeleeuwse plaatsing van korven op de heide nochtans vroeger en 
later. “Voornamelijk na Sint-Jansdag Midzomer, wanneer de grote haal op de heibloem begon, waakten 
de dorpelingen angstvallig over hun bieweide. De biestallen van de ingezetenen werden naar de ge-
mene heide gevoerd en zelfs weleens verplaatst gedurende de zomer, gelijk men het vee van de ene 
weide naar de andere verstouwt.” Een 15de eeuwse bron die Lindemans (1952) aanhaalt spreekt over de 
periode tussen Sint-Jansmis (24 juni) en Bamisse (1 oktober) waarop de bijen niet van buiten het dorp 
binnen het dorp gebtracht worden.

3. Inpassing van de heide in de bijenweide

De heide was slechts een kortstondige periode (augustus, september) bruikbaar voor de bijen en dus 
moesten op andere momenten van het jaar andere teelten aanwezig zijn. De meeste imkers van het 
Kempisch Plateau waren nogal eensgezind over de andere belangrijke bijenplanten in hun omgeving. 

In As werden in volgorde van de seizoenen vooral de fruitbomen (appels, pruimen, peren, kersen), 
Brem, de bloemen in de korenvelden en de (Struik)heide aangehaald. 

In Bree vertelt houtvester Norbert Martens over de bijenweide van zijn eigen bijen.

‘Er waren eerst de crocussen, dan het fruit vooral, de linde na het fruit, de klaver, de weilanden met 
steenklaver, koolzaad, maar dat was zeldzaam hier. Meidoorn geeft weinig honing, meer stuifmeel. 
Ik vergeet de wilgen natuurlijk. Spork. Acacia, Robinia. De Struikheide natuurlijk. Het was altijd op de 
droge heide. Er waren maar kleine stukjes natte heide. Oh ja, nog iets: wilgenroosje! In het voorjaar. 
Mei, juni. Als er een bos kaalgekapt was, was dat één Wilgenroosje. De bijen werden daar speciaal naar 
toe gebracht. Het moest minstens twee kilometer van je deur weg zijn, anders keerden ze terug. We 
verhuisden alleen voor de heide of de wilgenroosjes. Anders bleven de kasten thuis staan. Er waren 
er andere die in het voorjaar speciaal naar Haspengouw gingen voor het fruit. Ze werden daar voor 
betaald. Er waren er ook die verhuisden voor de Acacia. Voor de linden niet. Er stond altijd wel een 
lindenboom ergens in de buurt.‘

In Opgrimbie vermeldt Roger Warson de fruitbomen, paardenbloemen, wilde bloemen, acacia, linde, 
wilgenroosjes en de heide. 
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‘Ja, ge had in het voorjaar de fruitbomen. Appelbomen, hoogstammen, wat kersenbomen. Voor het 
ogenblik krijgt ge hier 60 euro per kast om die te verhuizen naar het fruit. In mijn goeie tijd zat ik met 35 
productiekasten. De meeste imkers gingen naar het fruit, maar anders niet.’

‘Dan had ge in de zomer de paardenbloem en de wilde bloemen.’

‘Op het kruispunt hier stond een heel grote linde.’ 

‘En dan hadden we het geluk als er een bosbrand was geweest. De twee jaar erachter was de heide 
prachtig. Als er brand geweest was in de heide, dan stond dat vol met wilgenroosje. Dan had ge een 
massale dracht daarop. Het jaar na die brand kwam dat geweldig uit. Wanneer heeft het hier in de 
Maasmechelse heide eens goed gebrand? Dat is een 20, 25 jaar geleden? Zoiets, 30 jaar geleden. 
Toen hadden we enkele jaren daarna enorm veel wilgenroosje daar boven de Verbindingsweg. Maar die 
honing heeft een speciale geur. Ge moet die kunnen mengen met andere honing, vooral met koolzaad-
honing. De nectar van het wilgenroosje heeft een speciale smaak. Daar zijn natuurlijk liefhebbers voor, 
da ’s een beetje hetzelfde als met de heidehoning. Die heeft ook een speciale smaak. Er zijn mensen uit 
Gent, die komen hier naar ons heidehoning kopen. Ik deed dat mengen van honingsoorten alleen met 
wilgenroosje. Dat was perfect goeie honing, maar de klant wou die niet hebben. 

‘Ik had hier vijf of zes soorten honing. Maar ik reis ook niet met m’n bijen. Ik blijf hier staan. Ik zit hier 
tegen het Kempens Plateau op. Hier is het aanbod heel goed. Vooral de acacia. Spijtig genoeg worden 
er nu veel omgezaagd.’ 

‘En dan begon het bos en de heide. En dan werden de kasten in het bos gezet. Dat was vroeger al-
lemaal heide. Links van de baan was het allemaal heide. Het is beginnen te veranderen vooraan in de 
zeventiger jaren. Zestiger, zeventiger jaren. Dat werd dan verkaveld in weilanden en wat was het alle-
maal. De bedoeling van die verbindingsweg was eigenlijk om alles te verkavelen aan rijke Nederlanders 
en Duitsers, om een grote villa te zetten. En dan, de oude imkers zeiden altijd, maar ik ben intussen ook 
al bij de oude gerekend: als de heide in juni met haar voeten in het water heeft gestaan dan hebben 
we in augustus veel honing. En dat is een bepaalde waarheid, want ge moogt zeggen één keer op de 
7 jaar hebt ge een fantastisch jaar. We hebben een paar jaar gehad dat de heide bruin was en er was 
totaal geen heidehoning. En hebben nog jaren gehad dat ik de heidehoning kotsbeu was. Want ge moet 
die kolben! Het was met paard en kar. Ze gingen met de bijenkorven met paard en kar naar de heide.’ 
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Bijenhal bij de Heidermolen van Lanaken. Veel imkers reisden niet, maar plaatsten hun korven thuis in 
een typische bijenhal. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2013.
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Bijenkorven in de bijenhal van de Heidermolen in Lanaken. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2013.

Detail bijenkorf uit de bijenhal bij de Heidermolen in Lanaken. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 
2013.
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Ook Leo Cornelissen van Opoeteren vermeldt dat hij met zijn bijen naar de Wilgenroosjes trok. 

‘Wij hadden hier geen bijen, maar in de streek hadden ze op alle boerderijen bijen. Een kudde schapen 
en bijen, dat hadden ze overal. Ik ben zelf imker geweest, maar ik heb nooit geweten dat hier op de 
molen bijen stonden. Ik heb ze ooit naar de hei gedaan. Ik was toen 14 of 15 jaar. Op een zeker ogenblik 
waren de bossen afgebrand en toen stonden er enorm veel wilgenroosjes op de bossen, een paar kilo-
meter buiten het dorp, tussen Opoeteren en Gruitrode. Hectaren en hectaren. En daar zag ik dan grote 
rijen bijenkorven staan en ik heb de mijne er dan maar bij gezet. Het waren kasten, geen korven. Ik heb 
nog bijen gehad tot twee jaar geleden. Die brand dat was, de jaren ’50 of zo. Ja…’56 of’ 57? Ik denk dat 
die wilgenroosjes dan bloeiden in juli of augustus? Maar hier hebben de mensen niet veel naar de hei 
moeten gaan, want ze hadden de hei kort bij. Ge hebt hier nog hei op één kilometer hier vandaan, dicht 
bij de Dorperberg. Bijen gaan gemakkelijk tot twee kilometer. En in de bossen hier staat ook nog heel 
wat hei. De bijen vlogen op alles. Het begint met de wilgen. Daar halen ze stuifmeel af. En dan alles wat 
begint te bloeien: braambessen en wilde bloemen, klaver in de wei, de rode klaver, acacia en weet ik 
wat. Fruitbomen. En witte klaver in de wei is ook zeer belangrijk. En dan later de hei.’

Tableau (1920) met een gedicht en afbeeldingen van de Dorpermolen en zijn omgeving, geschonken 
door de familie Bronckaers aan de familie Cornelissen. Bovenaan rechts is een miniatuur van een typi-
sche bijenkorf geschilderd.
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Een typische bijenhal in Opoeteren. Bron: Fotoboek Opoeteren.

De bijencursus van Mathieu Paesen geeft eveneens uitgebreide informatie over de bijenweide. Som-
mige lesgevers houden heel specifiek rekening met de Kempische omstandigheden. Andere blijven veel 
theoretischer en hun soortenlijsten zijn zelfs vaak niet relevant voor de Kempische situatie. 

De bijenweide was vroeger veel groter omdat we raapzaad, boekweit, korenbloemen, spurrie, veel meer 
sporkehout en wilgen en veel meer wilde bloemen hadden. 

De cursus vermeldt als belangrijkste drachtplanten op de kascontrolekaart: fruit, acacia, klaver en heide. 

Als goede leveranciers van stuifmeel worden voor het voorjaar wilg, paardenbloem, hazelaar, appel, 
kers, kriek en tulp vermeld; voor de zomer: acacia, linde en klaver; voor het najaar: heide (weinig), so-
lidago en asters.

Als leverancier van giftig stuifmeel worden dennen, rhododendron en Kalmia angustifolia vermeld.

Honinggevende planten april: aalbes, kruisbes, esdoorn, koolzaad, pruim, wilg, kers

Stuifmeelbronnen mei: aalbes, kers, appel, bosbes, brem, framboos, wilde kastanje, koolzaad, acacia.

Bijenweide juni: acacia, klaver, korenbloem, linde, sneeuwbes, vuilboom, braam

Bijenweide juli: braambes, kastanje, klaver, ligustrum, tijm, zomerbloemen, lobelia, seradella.

Bijenweide augustus-september: heide.

Een uitgebreide drachtplantenlijst vermeldt nog veel meer soorten, maar deze zijn helemaal niet meer 
specifiek voor Kempische situaties alleen en soms zo zeldzaam dat de relevantie bedenkelijk is. Nog 
niet eerder genoemde soorten zijn onder meer: sneeuwklokje, vergeet-me-nietjes, hyacint, arabis, au-
brietia deltoides, zure kers, abrikoos, kornoelje, buxus, helmbloem, speenkruid, groot hoefblad, maarts 
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viooltje, perzik, spaanse aak, hulst, chinees klokje, goudveil, vroegeling, klein hoefblad, maagdenpalm, 
mahonie, cotoneaster, gouden regen, meidoorn, komkommer, meloen, hemelboom, bernagie, keizers-
kroon, kogeldistel, zonnebloem, lijsterbes, heggenrank, boerenjasmijn, weigelia, mispel, blaasstruik, 
augurk, dopheide, bijenorchis, rode klaver, koekoeksbloem en vlierenorchis. 

Propolis wordt verzameld op populieren, berken, dennen, beuken, kastanje, olm, vlier en wilg.

Een lijst met de kleur van het stuifmeel geeft opnieuw een lijstje van interessante Kempische dracht-
planten weer: aalbes, acacia, appel, boekweit, brem, krokus, eik, els, es, hazelaar, jasmijn, kattenkruid, 
kers, klaproos, klimop, koolzaad, korenbloem, kruisbes, linde, peer, phacelia, reseda, struikheide, wilg, 
wilgenroosje, witte klaver.

Een lijstje hoofddrachtplanten vermeldt klaver, luzerne, boekweit, radijs, linde, heide, koolzaad en fruit. 

De bijencursus vermeldt ook dat men moet kiezen tussen een goede voorjaarsoogst op de kersenbo-
men of een goede najaarsoogst op de heide. ‘Immers, wij kunnen dan onze bijen de raten nog laten 
opwerken voor de winter en alzo na de winter met opgewerkte raten onmiddellijk vertrekken.’

De bijencursus van Mathieu Paesen vermeldt een stuk meer verplaatsingen van de bijenkorven naar 
belangrijke nectar- en stuifmeelbronnen dan wat we in praktijk hoorden. Ze vermeldt de verhuis naar het 
fruit, het koolzaad, de klaver, de acacia, de linden, de heide, de spurrie en de seradella.

Ondanks de zure zandbodem groeien in tal van Kempische dorpen linden op het dorpsplein, rond de 
kerk, bij kapelletjes, staan er linden op de boerderijen, terwijl linde van nature een bij uitstek kalkmin-
nende soort is. Lindemans (1952) koppelt die linden heel duidelijk aan de eertijds alom aanwezige 
bijenkorven.

Linden voor een oud boerderijtje in Langerlo nabij Genk, anno 1907. Foto B. Cosijns.
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4. Uitzicht van de heide waar de bijen gehouden werden

In het Heiderbos in As viel op dat de heide vroeger (circa 1950) veel korter was dan nu. Ze was amper 
10 cm hoog en ze werd gemaaid. Het maaien gebeurde niet in functie van de bijen, maar omdat men 
de hei maaide als strooisel voor de stallen. Rond 1950 was het heidemaaien in As echter zo goed als 
afgelopen.

Houtvester Norbert Martens uit Bree haalt aan dat de Struikheide niet te oud mocht zijn. De heide werd 
gemaaid of gebrand.

5. Plaatsing van de bijenkorven of –kasten op de heide

De bijenkorven werden bij voorkeur met de uitvliegopening naar het oosten geplaatst. De bijen werden 
dan geprikkeld door de zon om ’s morgens naar buiten te komen. Plaatsing tegen de bosrand verhin-
derde dat het te warm werd in de korf. De korven werden ook best niet in de buurt van mierenhopen 
geplaatst.

‘Gewoonlijk werden ze onder een struik of bomen gezet. Tegen de boskant. De blakende zon in die 
kasten daar konden de bijen ook niet goed tegen. De vliegopening moet normaal gezien naar het oos-
ten. Maar dat moet ge een beetje bekijken. Waar ge nog moet op letten: regelmatig gaan kijken naar 
de mieren. Die komen ook op de zoetigheid af. Plunderen niet, dat is veel gezegd, maar ze komen naar 
de kasten. Nu zijn de kasten uit geperste isomo gemaakt. Die vreten hele gaten daartussen. Bij houten 
kasten was dat niet veel. Maar ze klommen in uw kasten.’ 

‘Ze stonden in de volle zon, maar met de opening naar het oosten. Om geen volle zon binnen te krijgen. 
De bijen zijn te lui als het té warm is. Sommigen zochten inderdaad een houtkant op daarvoor.’

6. Belaging van de bijenkorven op de heide door andere dieren

‘Ge moest natuurlijk oppassen voor de horzels en de hoornaar. Die komen regelmatig op bezoek. Maar 
de volken zijn niet groot genoeg om schade aan te richten. Er is eens een fantastische film geweest op 
TV op Japan. Men had daar Europese honingbijen geïmporteerd. Maar die kenden die aanval van die 
hoornaar niet. Op enkele uren tijd waren die kasten totaal vernield en doodgestoken. Maar de bijen van 
ginds die wisten zich daartegen te verdedigen. Bijen van een sterk volk die komen vaak ook binnen bij 
een zwak volk en die plunderen de honing. Die plunderen die zo leeg als iets. Je moet ook niet naar de 
heide gaan met kleine volkjes. Een hoornaar neemt nooit een bij die vertrekt. Die pakt altijd een bij die 
terugkomt om de nectar af te nemen. Bijen moeten drie kilo nectar halen voor éne kilo honing. Soms 
hebben we ook wat last van de groene specht. Die pikt gaten in de kast. Ik heb het al dikwijls meege-
maakt in het bos. Ze eten vooral de larven die daar in zitten. Het is een insecteneter.’ 

Ook de bijencursus van Mathieu Paesen waarschuwt voor belagers van de bijenkorven en –kasten. 
Naast de specht, de mieren, horzels en hoornaar die Roger Warson al vermeldde komen ook huismuis, 
veldmuis, spitsmuis, wezel, pad, hagedis, hazelworm, koolmees, zwaluw, wesp, horzel , bijenwolf, spin-
nen, bijenkever, spekkever, oliekever, vliegen, oorwormen , kleine en grote wasmot, bijenluis, mijten, en 
microben aan bod.

7. Het ‘afslachten’ van de bijen

De honing afkomstig van heide is bijzonder stevig, met het gevolg dat men die honing vroeger moeilijk 
kon slingeren. Het gevolg was dat men de honing op een andere manier moest oogsten en dat gebeur-
de meestal door die ofwel met raat en al op te eten ofwel door die te persen. Om dat te kunnen doen 
werden de bijen gedood door de giftige dampen van zwavelkaarten. Dat heette men in het vakjargon 
het ‘afslachten’ van de bijen. Meestal plaatste een imker minstens een drietal korven op de heide. De 
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zwaarste korven werden afgeslacht, de lichtste korf werd weer meegenomen naar huis en met die bijen 
werd verder gekweekt. Het gevolg was natuurlijk een zeer negatieve selectie van de bijenpopulatie van 
de inheemse Zwarte bij (Apis mellifera mellifera), met verstrekkende gevolgen, die uiteindelijk import 
van andere bijenrassen mee in de hand werkte. 

Deze negatieve kritiek werd ook geuit door sommige imkers zelf. Roger Warson uit Opgrimbie was zich 
zeer goed bewust van deze negatieve wijze van handelen. 

‘Vroeger werden de bijen naar de heide gebracht in korven. Men had geen kasten. En dan moest men, 
als ze terugkwamen en de heide had goed gegeven, want er zijn jaren waarin er totaal geen heide-
honing is, dan werd dat geperst. Dus die bijen werden ‘geslacht’ heette men dat vroeger, die werden 
gedood. En dan vind ik als imker, dat het zonde is dat die beestjes die heel de zomer zo hard gewerkt 
hebben gedood werden. Dat gebeurde met chemische producten, zwavel en zo. Tegenwoordig is dat 
niet meer zo. Dat waren zwavelkaarten en die staken ze onder de korf. En de bijen die stikten dan. Die 
bijen werden bedwelmd en vielen naar beneden. De meeste waren dood. Enkele bleven soms nog le-
ven, maar het volk was toch om zeep. Men had in die tijd ook niet het minste benul dat dat product ook 
geabsorbeerd werd door de honing. Dat zat er ook in. Dat werd dan geperst in zo’n pers die daar van-
achter tegen de muur staat. Men noemde dat een honingpers in de temen van de imkerij, maar dat kon 
je ook gebruikten om fruit te persen. Als er dan in zo’n korf nog larven zaten, of jong broed, daar werd 
niet naar gekeken. Ze smeerden dat maar uit en ze persten dat er maar door. En als ze dan twee maand 
heidehoning hadden dan begon die te gisten. Dan sprongen de deksels van het glas af. Dat is heel in 
het kort hoe het vroeger werd gedaan. In tussentijd werken we met kasten en in die kasten zitten ramen. 
Korven gebruiken we niet meer, behalve schepkorven om een zwerm af te doen. Voor de rest wordt dat 
niet meer gebruikt. Vroeger hadden ze bijvoorbeeld drie korven. Twee slachtten ze af en één hielden ze. 
Of ze hadden een zwerm gevangen, in mei of zo, en die trokken ze dan door naar het volgende jaar. En 
dan hadden ze weer een sterk volk. En dan zwermde dat weer en zo boerden ze maar verder.’ 

Honingpers, museum Opgrimbie. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.

Ook houtvester Norbert Martens kende het afslachten nog goed, al was het van vóór zijn tijd. 
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‘Oh, de overschakeling van korven naar kasten, dat was al lang gebeurd. Maar op de hei gebruikte ze 
in de tijd meest korven. Die werden afgeslacht. Heihoning is zeer stijf. Je kunt die moeilijk uitslingeren. 
Anders als je slingert komt dat daar zo maar uit. Bij heihoning gebeurt dat niet. De korven op de hei die 
werden vroeger afgesolferd, doodgemaakt dus. De raten werden er uitgesneden en de honing werd uit-
geperst. De bijen werden afgezwaveld. Daarom moesten ze vroeger veel zwermen hebben. Er werden 
wilgenstokjes door en door de korf gestoken, in alle richtingen, om die raten vast te houden. En nadien 
werden die stokjes eruit getrokken en dan werden die ganse raten uitgesneden. Dat waren koeken van 
20-25 cm breed en 30-40 cm hoog. En dat werd dan uitgeperst.’

Het afslachten van de bijen is duidelijk een overblijfsel van een eeuwenoude techniek. Lindemans 
(1952) beschrijft in detail het uitroken van bijenkorven met een turfvuurtje en de daarop volgende alles 
behalve zindelijke oogst; 
“Dan zette hij de korf op een tobbe en trok de houten priemen uit de korf, zodat de hele inhoud, raten, 
honing en bijen in de tobbe viel. Daar werd alles stuk gestompt om de bijen in de brij te verstikken; en 
zo kwam de ene korf na de andere in de tobbe. De vieze massa werd dan uit de tobbe geschept en in 
manden gedaan om er de honing te laten uitlekken”.

8. Bijenrassen

In de paragraaf hierboven werd al aangehaald dat het ‘slachten’ van de bijen geen goede zet was om 
de goede eigenschappen van het bijenras te bestendigen. Ook los daarvan ging men vanaf het begin 
van de 20ste eeuw volop op zoek naar nieuwe en betere bijenrassen.

Houtvester Norbert Martens uit Bree gebruikte twee rassen, maar kende er nog wel enkele andere. 
‘Vroeger was er maar één: inlands zwart. Dan zijn de Italiaanse gekomen, die zogezegd meer opbrach-
ten. En dan zijn de bastaarden van de twee gekomen. Dat waren steekduivels. Nog later zijn de Kraiers 
gekomen. Die kwamen uit de Balkan, uit Oostenrijk en Slovenië. Wij hebben inheems zwart gehad en 
Italiaanse.’

Roger Warson uit Opgrimbie zocht zijn geluk in Denemarken. ‘En waarom ga ik nu naar Denemarken? 
Die imkers zitten op eilanden. En dat ras, buckfast, daar kennen we de goede eigenschappen van de 
koningin van. En op dat eiland staan nergens andere bijen. Bij ons hebt ge de zwarte bij: de wilde bij. 
Ge zit met carnica. Dat is allemaal ingekruist. Ge hebt daar geen zicht op. En dan kunt ge van die hele 
goede eigenschappen van die koningin overschakelen, de F1, tot ge op een bepaald ogenblik bijen 
krijgt die onhandelbaar zijn. En dat moeten we niet hebben.‘

‘De mensen die vroeger naar de hei gingen, die keken achter niks. Ze wisten niet hoe dat werkte. Men 
is hier in Maasmechelen begonnen met Italiaanse bijen. Dat was één van de eerste die daar mee af-
kwam. Dat was kort na de Tweede Wereldoorlog. Die Italiaanse bijen waren geel (nvdr: Apis mellifera 
ligustica). Wij zaten hier met een soort carnica-bij (nvdr: Apis mellifera carnica), maar vooral de zwarte 
bij (nvdr: Apis mellifera mellifera). Dat is de typische bij hier van bij ons in Vlaanderen. In België zal ik 
maar zeggen. In België werken we voor het ogenblik nog met drie rassen: de carnica, de buckfast, … 
Wat is de buckfast? Dat is die fameuze Engelse monnik, broeder Adam, die rond 1920 over de ganse 
wereld koninginnen is gaan halen en daar de goede combinaties bij elkaar heeft trachten te brengen. 
Hij is er in gelukt. De man is meer dan 90 jaar geworden. Dat is de buckfast-bij (nvdr: in hoofdzaak 
een kruising tussen een ligustica en een zwarte bij). En dan hebben we nog de typische zwarte bij van 
hier (nvdr: Apis mellifera mellifera). Maar er zijn maar heel weinig mensen in Vlaanderen die daarmee 
werken. Die Italiaanse, intussen werken ze daar niet meer mee. Die waren nogal steeklustig. Maar die 
hadden wél een geweldige haaldrift. Ze vlogen daarom niet verder. De afstand is ongeveer gelijk. Twee, 
drie kilometer. Maar als ge natuurlijk een drachtveld hebt rond de kast, dat is altijd in het voordeel van 
de imker en van de bijen.’ 
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Van het achterlijf van de ligustica zijn minimaal de tweede en derde achterlijfssegmenten heldergeel; 
meestal is alleen het laatste segment zwart, evenals het borststuk, de kop en de poten. De beharing op 
deze delen is geel. Bron: Imkerpedia.

Zwarte bij-koningin (Apis mellifera mellifera) met hofstaat. Bron: Imkerpedia.

De bijencursus van Mathieu Paesen vermeldt eveneens passages over de bijenrassen. De goede kwa-
liteiten van het zwarte ras zijn uitgeroeid omdat men op de heide de zwaarste korven afslachtte en met 
de minder grote voortdeed. Behalve de door Roger Warson vermelde rassen vermeldt de bijencursus 
ook nog Karnioolse bijen, het Luxemburgse ras, het Amerikaanse ras, de Cyperse bij en het Neder-
landse ras.
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9. Kolben van de heidehoning

Het ‘slachten’ van de bijen en de heidehoning persen is slechts één van de opties. Er is ook een ingewik-
kelder methode waarbij een kolbtoestel gebruikt wordt, waarna de honing wél kan geslingerd worden. 
Het is opnieuw Roger Warson uit Opgrimbie die het systeem uitlegt, met een kolbtoestel uit zijn muse-
umpje bij de hand.

‘Kijk dat is hier een museumstuk. Daar kunt ge aan draaien en dan gaan die naalden omhoog. En die 
vallen allemaal in die cellen. En dan trek je die honing uit die cel. Dat is kolben. Ge kunt dat manueel 
doen, maar ge kunt dat ook met zo’n machine doen. Mijn maat uit Denemarken die had zo’n machine 
en die kwam uit Noorwegen. Dat was hier nergens. Dit vraagt wat meer tijd. Dat is er ene die ze hier 
gemaakt hebben. En als je dan gedaan had met kolben dan moest die honing gezeefd worden. Maar 
die honing was zo dik dat die hier niet door ging.’ 

Kolbtoestel, museum Opgrimbie. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.

‘En als ge gedaan had met kolben, dan moest ge dat in de slinger zetten. En dan moest ge heel goed 
opletten, want als ge te hard draaide, dan vlogen die ramen erover en vlogen ze kapot. Na persen was 
dat slingeren niet nodig. Dit is de slinger die we nu gebruiken. En deze is een slinger van vóór WO II. 
Die is ter plaatse gemaakt, maar die is geverfd vanbinnen en dat mag niet meer. En dit is een beetje 
recentere slinger, maar in zink. Dat mag ook niet meer. Nu moeten ze in inox zijn. Dat kost verschrik-
kelijk veel geld. Als nu de heidehoning geslingerd is, maar dat is het moderne systeem , dan gaat die in 
een nylon filter. Die staat op pootjes. Dat wordt boven zo’n inox vat gezet. En vanbinnen ligt daar een 
weerstand gedraaid, met een thermostaat op. En die moet op 40°. Hoger moogt ge niet gaan, anders 
gaat ge schade toebrengen aan de enzymen die er in zitten. Die warme honing loop dan door de nylon 
filter. Dan hebt ge een lekkere crèmige honing.‘
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Oude honingslinger, museum Opgrimbie. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.

Honingzeef, museum Opgrimbie. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.
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Ook de bijencursus van Mathieu Paesen vermeldt uiteraard het kolben en slingeren van heidehoning. 
‘Heidehonig slingeren. Dit vergt een speciale behandeling ter oorzake van de grote viscositeit (kleverig-
heid) van deze honigsoort. Heidehonig wordt spoedig na de oogst geslingerd – bovendien in een goed 
verwarmd lokaal – nadat de raten bewerkt zijn met de daartoe bestemde staalborstel of het ‘Kolbtoe-
stel’. De laatste jaren werd er aan het Kolbtoestel een verandering aangebracht door een van onze 
Limburgse imkers, waardoor de degelijkheid van het toestel zodanig zou verbeterd zijn, dat ruim 95% 
van de heihonig uit de ramen zou kunnen geslingerd worden. Zie des aangaande het Juninummer van 
de jaargang 1953, van het Maandblad van de Vlaamse Bijenbond.’ 

10. Het vangen van een zwerm

Een zwerm vangen is natuurlijk niet typisch voor het imkeren op de heide alleen. Roger Warson uit Op-
grimbie legt uit hoe hij te werk ging. 

‘Nooit een bijenzwerm gezien? Ik heb er nog drie afgedaan dit jaar. Ik werk een beetje samen met de 
brandweer. Als de mensen een zwerm hebben hangen, ik ben daar niet gek naar, want ge kent de bijen 
niet en ten tweede ge weet niet als ze ziektes hebben. Maar dan worden die afgedaan en in september, 
als de nieuwe koninginnen gekweekt zijn en legklaar zijn, dan worden de koninginnen veranderd. Dan 
zit ge terug met een heel andere generatie. Als ge een zwerm vangt, dat is een bol. Die koningin die 
vliegt weg. De bijen,..;, alle wezens vermenigvuldigen zich , de bijen dat is een kolonie. Die kunnen niet 
overleven als individu. Die oude koningin die zegt: ha, het volk wordt te groot en die splitsen zich. Om 
het simpel te zeggen. En dan is er een hele massa van haar volk die met haar mee trekt. En die vliegt 
uit en die gaan zich ergens hangen. Dat kan hoog in de boom zijn, dan kunnen we er niet aan… Dat kan 
laag zijn, dan kunnen we die scheppen. Dat scheppen gebeurt met zo’n korf als die die daar staat. Dat 
is een schepkorf. Als hier een bol hangt, dan slaan we dat af in die korf. Als ze aan een tak hangen en 
ge kunt die tak afknippen, dan legt ge die in de korf. Dan draait ge die om en ge zet die op een grote jute 
doek. Want ze moeten kunnen ademen. En dan, zo doe ik het, zet ge die onmiddellijk op een bijenkast. 
Ge moet die dus weer uit die korf halen. Dat is geen probleem. Ge zet een kast klaar en daarboven 
zet ge een lege bak. En ge slaat ze daarin. En ge doet het deksel toe en die lopen onder de raten. Die 
beginnen dan de cellen op te bouwen. Een zwerm begint onmiddellijk te bouwen.’

Roger Warson demonstreert het gebruik van een schepkorf. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.
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‘De oude koningin gaat nooit weg voor ze weet dat de nieuwe koningin gaat geboren worden. Dat zijn 
‘doppen’. Wij noemen dat een koninginnendop. Daar wordt een koningin uit geboren. En van het ogen-
blik, na de negende dag dat die dop gesloten wordt, dan weet die oude koningin dat ze kan vertrekken. 
Maar in zo’n kast kunnen tien of twintig van die doppen komen. Bij heel slechte koninginnen zeggen wij 
daartegen. Er kunnen er ook twee of drie staan. Telkenmale als er dan een nieuwe koningin uitloopt, 
dat is een nazwerm noemen we dat. Die koningin loopt uit, die gaat op bevruchting, dus die vliegt naar 
buiten. Die paart daar met een tiental, soms twintig mannetjes, en telkenmale blijft het geslachtsdeel 
van die man vanachter in die koningin zitten. Al die spermatozoïden worden opgeslagen in haar lijf. Dat 
mengt zich en dan wordt dat opgeslagen in een spermatheek. Dat is een klein blaasje en daar zitten 
ongeveer vijf- tot zevenmiljoen spermatozoïden in. En dan komt die terug naar de kast. En dan begint 
die haar plicht te doen en te zorgen voor de nakomelingen. En zo start dat volk dan weer op.’ 

‘En wat doen wij nu als imker? Als we een goede koningin hebben, dan knippen we die doppen daaruit. 
Want we willen die oude koningin behouden. Ze zwermt dan eind mei, begin juni, hangt er een beetje 
vanaf. Dit jaar is het wat uitgesteld door het weer. Die keert dan terug en begint opnieuw met haar volk. 
Waarom houden wij die doppen tegen. Vooreerst het zijt de helft van uw pollen kwijt, wat in productie 
van honing ver naar beneden gaat. En ge hebt de goede eigenschappen van die koningin. Want die 
jonge koningin die heet wel de eigenschappen van haar moeder, maar haar vader die kent ge niet. Het 
zijn 16 chromosomen, aan moeders kant en langs vaders kant. Maar die vader, die komt uit een onbe-
vrucht eitje. Dus daar hebt ge maar juist de eigenschappen van de moeder. Dan moet ge al een beetje 
aan genetica beginnen doen. De stamboom van de bijen opmaken, de périgrée noemen we dat, dat is 
mogelijk, maar op een bepaald ogenblik zit ge vast.’ 

Zwermval, die de koningin moet beletten te zwermen (bijenhal bij de Heidermolen in Lanaken). In de 
periode dat er kans is op zwermen wordt die voor de bijenkast geplaatst. De bijen kunnen door de 
zwermval, maar de koningin niet. Het resultaat is dat de gezwermde bijen terug keren naar de kast. Foto 
Arnout   Zwaenepoel, september 2013. 
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11. Behandeling van de bijen als ze terugkeerden van de heide. 

Zoals hierboven al vermeld werden de zwaarste korven op de heide ‘geslacht’. De lichtste korf ver-
huisde terug naar huis. Daar werden ze overwinterd.

In As kregen de bijen voor de winter gesmolten suiker. Die werd op taartenplateus uitgegoten en daar 
werd weer verhakseld stro op gestrooid, zodat de bijen veilig konden landen. 
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Hoofdstuk 3. Bos

1. Zaaien van dennen

Uit de interviews kwam duidelijk naar voor dat er twee manieren waren van dennenbos aanleggen: den-
nen zaaien en dennen planten. Het zaaien van dennen was duidelijk de oudere methode, het planten de 
recentere methode. Het zaaien werd gesitueerd als iets wat voornamelijk vóór de Eerste Wereldoorlog 
nog gebeurde. Na de Eerste Wereldoorlog werd planten de regel. Toch verliep die evolutie niet overal 
gelijk. De gemeenten hielden nog iets langer vast aan de traditie van het zaaien, terwijl de staatsbossen 
al een hele tijd geplant werden.

Het systeem van het zaaien werpt een nieuw licht op een vaak verkeerd begrepen greppelsysteem dat 
men vaak op zeer droge grond aantreft. Vaak hoorden we daarbij de uitleg dat dit een ontwateringssys-
teem was en dat de grond daardoor veel droger geworden was. Op zeer droge gronden, waar voorheen 
ook al droge heide voorkwam klinkt die uitleg vreemd. De oudste boswachters en houtvesters maakten 
duidelijk dat die begreppeling inderdaad een andere oorsprong had. Om een dennenbos te zaaien werd 
het zaad uitgestrooid op de ondiep geploegde of gefreesde bodem. Daarna stelden twee arbeiders zich 
op, op een meter of vijf, zes van elkaar. Parallel aan elkaar groeven ze een ondiepe greppel waarvan 
het zand naar binnen gegooid werd over het dennenzaad. Op die manier ontstond een dicht patroon 
van begreppeling, dat niets te maken had met ontwatering, maar alles met het bedekken van het den-
nenzaad. 

Het blijft wat onduidelijk of dit systeem van begreppeling op droge grond vroeger ook gebruikt werd voor 
de aanleg van loofbos. De boswachters of houtvesters kenden geen voorbeelden meer van het zaaien 
van eikels bijvoorbeeld.

In het dennenbos van de Maastrichterstraat in As is nog duidelijk het greppelsysteem te zien, verwijzend 
naar het systeem waarbij in de 19de eeuw dennen gezaaid werden (zie de interviews met Jules Beuls 
en Norbert Martens). 

Greppelsysteem verwijzend naar het in de 19de eeuw gangbare systeem van zaaien van dennenbos. 
Om de vijf à zes meter werd een greppel gegraven. Het zand werd over het eerder uitgestrooide den-
nenzaad gegooid. Maastrichterstraat As. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.
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Boswachter Jules Beuls uit Lanaken is de eerste die het zaaien van dennen toelicht. 

‘Dat zaaien dat is nog veel eerder geweest. Als het waar is wat ik gehoord heb, in de eigendom van de 
Merode, die had eigendom tot Hasselt. Vroeger. Want ook dat van de mijnen dat is ooit van de Prinsen 
de Merode geweest. Daar was er alle vijf meter een gracht. En ik vroeg voor wat zijn die grachten. En 
ze hebben mij verteld dat in die tijd die ploegen en dat materiaal nog niet bestond. Er werden dan door 
werklieden grachten gemaakt en die grond werd tussen die grachten gegooid en in die grond konden 
ze zaaien. Daar werden dennen in gezaaid. In dien tijd. Jos Gorissen weet nog van die bossen waar die 
grachten zijn. In de tijd dat ik hier kwam had de gemeente ook geen ploeg of niks. Dat was Liebos, dat 
was een Limburgse maatschappij. Die kwam voor de gemeente boswerken doen.’

Houtvester op rust Norbert Martens heeft zijn bedenkingen bij deze beschrijving. Er werd niet in de 
grond gezaaid die uit de grachten kwam, maar de grond werd boven op de gezaaide dennenzaden 
gegooid. 

‘Dat zaaien gebeurde op sommige plaatsen nog. Dat was meer in de gemeenten. Ik moest dat niet zelf 
beslissen. De meeste gemeenten plantten ook al hoor, maar er is een tijd geweest dat ze zaaiden en 
beschoten met greppeltjes. Op droge grond maakten ze greppels. Ze zaaiden eerst en ze bedekten dat 
met de grond van de greppeltjes. Die greppeltjes lagen op een meter of vijf, zes van elkaar. Er werden 
geen groenbemesters gebruikt of zo. Puur den. Vroeger misschien lupine, maar daar heb ik weinig van 
teruggevonden. Zelfs in Zweden werd Lupine gezaaid daarvoor.’ 

In de staatsbossen werden dennen geplant en niet gezaaid. Boswachter Jules Beuls uit Lanaken be-
schrijft het als volgt. ‘Voor naaldhout werd er gewoon een voor geploegd. Er werd een voor geploegd 
en daar werd in geplant. 

‘Het plantgoed kwam van Dessel, daar waren kwekerijen. Die hadden alle soorten die ge moest hebben. 
Dessel, bij Mol, Hoogstraten daar. Het loofhout kwam ook van daar. Voor de gemeente. Want voor het 
staatsbos dat weet ik niet van waar het kwam. Die corsen en zo, dat was Roskams. En van waar dat 
kwam dat weet ik niet. Hier in de gemeente moest ik zorgen voor het plantgoed.’ 

Houtvester Norbert Martens weet wél waar het plantgoed voor de staat vandaan kwam. Het kwam uit 
dezelfde omgeving van de Antwerpse Kempen.

‘Plantgoed kwam uit de streek van Mol. Daar waren kwekers. Vooral uit die streek. Maar er was ook 
staatskwekerij Bree. Daardoor is de houtvesterij er gekomen. De eerste taak van de houtvester in 1891 
was een staatskwekerij oprichten die gratis planten moest leveren aan de gemeenten. De gemeenten 
wilden bos. Van hieruit werden miljoenen jonge dennetjes verzonden. Gewone den. Er waren ook veel 
proeven. In 1998 waren er allerlei soorten naaldbomen. Ze hebben alles uitgetest: dat staat ook in mijn 
boekje. Er bestaat nog één arboretum, in Wijchmaal, in Peer. Daar staan nog veel uitgeteste soorten. 
In Hamont en Neeroeteren hebben ze dan de eerste proeven gedaan met Corsicaanse den. Die zaden 
waren afkomstig van Koekelare.’ 
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Weymouthen (Pinus strobus) in het arboretum van Wijchmaal. In het arboretum werden een hele reeks 
naaldbomen uitgetest. Er zijn er nog altijd 63 van te bewonderen, sommige als solitaire boom, andere 
als een volledig bestand. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2013. 

De literatuur over de vroegste “aanplanten” van dennen verwijst in de praktijk ook vooral naar het in-
zaaien van dennen, hoewel dat niet steeds letterlijk vermeld wordt. Vaak is het echter af te leiden uit de 
prijzen voor aankoop van dennenzaad.
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De eerste verwijzingen naar aanplantingen met dennen in Eksel gaan terug naar de tweede helft van de 
18de eeuw. J.M. Clercx besloot in 1764 “… alle de overige goederen met dennen, eycken, bercken en 
elsen houdt te beplanten…” (Mennen 2002).

Voor zijn ontginningsactiviteit op het latere gehucht Kerkhoven kocht hij in 1788 “dennesaet” en “brem-
saet” (Mennen 2002).

Dufrane (1985) schets het inzaaien van dennenbossen meer in detail. Eerst werd het terrein afgebakend 
met een kleine gracht. De natuurlijke vegetatie werd nadien gekapt of verbrand. Vervolgens werd het 
zaad ( 4 à 6 kg/ha) in het volle met de hand gezaaid: liefst tussen 27 maart en 18 april, soms in juni, juli 
en zelfs augustus. Nadien werd de grond overschoten met grond voortkomende uit geïsoleerde gaten of 
uit kleine gemaakte grachten, veel in zogenaamde panden of bedden. Soms liet men een schaapskud-
de de zaden in de grond trappelen. Zeer uitzonderlijk werd de grond tot 50 cm diepte bewerkt wanneeer 
een zeer harde laag aanwezig was. Ontwateringen werden zelden uitgevoerd en nooit onderhouden. 
Kunstmeststoffen bestonden nog niet. De bebossingen waren meestal zeer dicht: 30 à 40.000 planten 
per ha. In de stuifzandlandschappen werden de hoge duinen meestal vastgelegd met heideplaggen en 
daarna ingezaaid met Zeeden. Zelden werd ingeboet. Men gebruikte plantsoen ter plaatse uitgedaan 
en plantte op 0,5 x 1,0 m. Het verminderen van het aantal zaailingen werd gewoonlijk uitgesteld tot de 
eerste zuivering. Deze zuiveringen hadden bijna geen waarde en dekten zelden de arbeidslonen. De 
meeste zuiveringen werden dan ook zo lang mogelijk uitgesteld en de gemeenten stuurden pas hun 
houthakkers wanneer een zekere houtopbrengst verwacht werd. Vele bossen waren na 30-40 jaar vol-
ledig uitgegroeid. Het is vanzelfsprekend dat dergelijke bossen weinig toekomst hadden en sommige 
bestanden gaven amper 70 m³/ha ja zelfs 40 m³ op 40 jaar. 

In het Grotenhout in Turnhout (Antwerpse Kempen) werd er in de loop van de 19de eeuw steeds minder 
gezaaid en steeds meer geplant (Adriaenssens & Verheyen 2013).

Na 1860 werd ook in de Limburgse Kempen steeds minder gezaaid en steeds meer geplant. De kwa-
liteit van het plantsoen was hoger, de prijs was geringer, inboetingen waren maar zelden nodig en de 
eerste zuiveringen verliepen veel vlotter (Dufrane 1985). Toch zouden de gemeenten blijkens de inter-
views nog vele tientallen jaren later nog altijd zaaien. 

De allereerste dennen die opnieuw in de Kempen verschenen na het uitsterven van de soort waren ech-
ter wel degelijk geplant. Uit pollenanalyses en archeologische vondsten is gebleken dat de Grove den in 
onze contreien voorkwam van 12.000 v. Chr. tot in de 15de eeuw n. Chr. Bossen met Grove den waren 
in de middeleeuwen vrijwel volledig door heidevlaktes en stuifzanden vervangen. Sinds 1515 werd in 
Nederland en Duitsland de naaldboom gekweekt uit zaad waarvan de herkomst niet meer te autochtoon 
is. Het zaad is afkomstig van Neurenberg en werd naar Breda gevoerd. Vanuit Breda werd na 1600 
plantgoed uitgevoerd naar België. De vliegdennen die in heidevelden, zandverstuivingen en hoogvenen 
voorkomen, zijn alle nakomelingen van aangeplante moederbomen (Adriaenssens & Verheyen 2013).

De literatuur maakt er ook melding van dat er vaak spurrie gezaaid werd tussen de jonge dennen om 
andere hinderlijke vegetatie te onderdrukken (Adriaenssens & Verheyen 2013). In de interviews konden 
we dit nergens vernemen.

Lupine werd sporadisch vermeld in de interview als toegepast vóór het zaaien of planten van dennen. 
Dufrane (1985) vermeldt dat bij de herbebossingen vanaf 1900 volle grondbewerking, ontstronken der 
kaalkappen, lupineteelt en traagwerkende meststoffen fel aangemoedigd werden. De vraag is hoeveel 
effect deze aanmoedigingen hadden?

Martens (1991) geeft nadere toelichting bij de oprichting van de staatskwekerij in Bree. Een Ministeri-
eel Besluit van 1981 droeg op om een staatskwekerij aan te leggen. Deze kwekerij moest plantsoen 
voortbrengen dat gratis zou ter beschikking gesteld worden aan de Openbare Besturen om hun woeste 
gronden te bebossen. Deze bebossingen waren verplicht geworden door de ontginningswet van 1847, 
die de gemeenten opdracht gaf alle woeste gronden in waarde te brengen ofwel door landbouw ofwel 
door bosbouw. De staatskwekerij startte met de huur van 0,55 ha in 1891. Het Dennenhof en de Den-



53w v i  |  a p r  ' 1 4  |  d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n

nenhofstraat herinneren nog aan deze site. De grond werd voorbereid met paardenmest uit het Kamp 
van Beverlo. In 1992 werd reeds ingezaaid. Er werd bijna uitlsluitend Grove den gezaaid, maar wél van 
diverse herkomst (Zweden, Duitsland, Schotland, Letland, …). Daarnaast werden beperkte hoeveelhe-
den Zeeden, Pekden, cypres, … gezaaid. In 1893 werden reeds 390.000 planten uitgedeeld. In 1895 
werd de eerste zaaiing uitgevoerd met Corsicaanse den. In 1897 werden de eerste Corsicaanse dennen 
verspreid. In 1901 werd de kwekerij uitgebreid met 0,48 ha. Het hoogste aantal planten werd geleverd in 
1914: 4.927.000 planten. De kwekerij is blijven bestaan en werken tot in 1935. Ze heeft in die tijd meer 
dan 100 miljoen dennen voortgebracht. In 1935 namen handelskwekerijen de fakkel over. 

2. Bebossen van heidegrond

In As werd ook in de 20ste eeuw nog heel wat naaldbos geplant op heidegrond. Jozef Nys hielp na zijn 
uren als veldwachter ook nog planten. ‘Ik heb er nog helpen planten in 1961, 1962. De grond werd eerst 
geploegd of gefreesd. Dat was voor de gemeente. Dat waren verschillende hectaren. Dat was aan de 
Kolonie, tot aan de steenweg. Dat zijn verschillende hectaren. En ook aan het vliegveld aan, in de Zavel, 
op de grens met Opglabbeek. Dat was vroeger heide denk ik. Dat was voor de gemeente. Samen met 
de boswachter. ’s Avonds en ’s zondags deden we dat. In de Zavel deden we dat dikwijls de zondag-
namiddag. In de jaren 1961, 1962. En na de uren. Ik moest werken tot half vijf. En we plantten tot het 
donker werd. De boompjes moesten gewoon de grond in, zonder mest. Het mocht niet te droog zijn. 
Dat was in de Zavel. Dat waren slechte schuppen. Als het te droog was ging het niet. We maakten een 
gat. Dan de wortel er goed in, mooi naar benden. En dan met de voet goed aangestampt. En als het te 
droog was viel het gat toe. En het waren pakjes van 250 dennen. Soms moesten we ze wegfoefelen. We 
werden betaald voor de hoeveelheid die we plantten. De boswachters kochten die bundeltjes dennen. 
Dat was Corsicaanse den. Het was geen inlandse den meer in die tijd. Dat bracht meer op.’ 

Ook het Luciebos in Houthalen is op voormalige heide met Wintereikenhakhout geplant. Norbert Mar-
tens kent het bos goed, maar de beplantingen dateren wel van vóór zijn tijd. 

‘Daar (toont het Luciebos in Houthalen op kaart) staat ook veel Wintereik. Nu zijn ze allemaal door-
geschoten. Ik had hier goede contacten met een privé-eigenaar, een Luikenaar. Dat waren hier twee 
zeer rijke mannen, die allebei 300 ha grond gekocht hadden, hopend van daar een mijnconcessie op te 
krijgen. In 1870 en 1875 geloof ik. Die is aanstonds begonnen met beplanten. Maar op de hei stonden 
Wintereiken en die heeft hij allemaal bewaard. Dat waren stoven en nu staan daar bomen op van 2 m 
omtrek, allemaal aparte stammen op dezelfde stoof. Ze zijn niet zo extreem groot als op de Klaverberg. 
Ik heb ze nooit juist opgemeten, maar het is toch alleszins 6, 7, 8 m.’ 

Na het interview met houtvester Norbert Martens brengen we ook een terreinbezoek aan het Luciebos. 
Norbert geeft nog meer uitleg. 

Het Luciebos ligt op grondgebied Houthalen. Lucie was de vrouw van luitenant-generaal Emile Thorn. 
Die kocht samen met Théodore Masy, omstreeks 1874 een honderden hectare groot heidegebied in de 
hoop daar een mijn te kunnen vestigen. Théodore Masy was al eigenaar van een Luikse steenkoolmijn, 
was aandeelhouder van een Cockerill en één van de oprichters van de steenkoolmijn van Zwartberg. 
Beide heren bouwden een landgoed op hun domein: kasteel Luciebos en Domein Masy. Op het terrein 
dat ze kochten kwam nogal wat eikenhakhout van Wintereik voor. Masy kapte echter alles. Thorn deed 
dat niet. De heide met eikenhakhout werd wél bebost omstreeks 1880, met Zomereik, Beuk, Amerikaan-
se eik, Grove den, Weymoutden, … Ook de klassieke soorten van spontaan eiken-berkenbos staan er 
talrijk. Het domein werd later verworven door Waters en Bossen, nu het Agentschap voor Natuur en 
Bos. Woudmeester Bodeux liet er een halve hectare bebossen met Amerikaanse vogelkers, omdat hij 
hoopte dezelfde waardevolle bomen te krijgen als in Noord-Amerika. Dat bosje is inmiddels echter ver-
dwenen. Norbert Martens toont ons de oude eikenhakhoutstoven van Wintereik. Er is een stoof bij van 
740 cm omtrek met drie telgen. De afzonderlijke telgen meten respectievelijk 176, 178 en 178 cm. Een 
andere forse hakhoutstoof meet 620 cm omtrek. Ook de eerste generatie Grove den is hier nog aanwe-
zig. Verder staan hier ook lorken en Weymoutdennen. In een aangrenzend maïsveld staat een mooie 
solitaire Wintereik van 250 cm omtrek. Een dikke Zeeden is één van de dikste van België. 
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Het Luciebos op de MGI-kaart van 1960. 

Eiken-berkenbosgedeelte met veel Wilde lijsterbes en ondergroei van Blauwe bosbes in het Luciebos. 
Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2013.
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Hakhoutstoof van Wintereik met een stoofomtrek van 740 cm aan de rand van het Luciebos. Foto’s 
Arnout   Zwaenepoel, september 2013.
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Grove den van de eerste generatie, geplant omstreeks 1880, in het Luciebos. Foto Arnout   Zwaenepoel, 
september 2013.

Solitaire Wintereik met stamomtrek 250 cm in een maïsveld grenzend aan Luciebos. Foto Arnout 
  Zwaenepoel, september 2013. 
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Marcel Crijns (°1927) uit Opgrimbie heeft nog helpen dennen planten op de gemeentelijke heide van 
Opgrimbie. ‘Ik heb nog weten bomen planten op de heide. Iedere winter vroeger gingen we planten. 
Iedere winter een stuk. Ik heb nog mee geplant. Zo’n kleine plantjes. Met de schup. Dat was voor de 
gemeente. Een plantje induwen en dan toe stampen. We waren pas van de school af: 14 jaar. Weet ge 
dat kapelletje liggen op de weg naar Zutendaal? Daar achter. Daar heb ik nog geholpen.’ 

In Lanaken werd volgens boswachter Jules Beuls geen heide meer bebost tijdens zijn carrière, die in 
1959 startte. ‘Waar je hier plantte was heide tussen, maar er had al altijd bos op gestaan. De Ziepbeek 
was nog heide, maar daar kwam geen bos op. Als er een den boven kwam, werd ze afgedaan.’

In Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode) beboste houtvester Norbert Martens in 1976 nog een stuk heide 
met hakhout van Wintereik en Zomereik. De beplanting gebeurde met den, wat toen de enige mogelijk-
heid was. Het alternatief was omvormen van hetzelfde stuk tot bouwgrond, waar de gemeentesecretaris 
op dat moment druk mee bezig was. Norbert Martens schetst de omstandigheden van de bebossing.

‘Ik heb in mijn loopbaan ongeveer 300 ha nieuw bebost. Zoiets. Er was ook bos bij dat geplant moest 
worden op voormalige heide. Ik herinner mij zeer goed 1976. Dat was een zeer droog jaar. De boeren 
hadden geen weiland meer. En er waren gemeenten die toelieten te weiden op de hei, op de stukken 
hei die nog over waren. Onder andere op Meeuwen-Gruitrode. En in 1976 ben ik dan naar de gemeente 
gegaan. Maar dat was woeste grond en wij hadden daar dus eigenlijk niets aan te zeggen. Als er een 
dossier bij ons kwam mochten wij alleen zeggen artikel 76 van de gemeente is van toepassing. Voor die 
woeste grond mochten wij dus advies geven, maar het was niet bindend. Het was alleen bindend voor 
de bossen. Na veel gepalaver en pinten drinken met de burgemeester heeft die dan uiteindelijk gezegd: 
’t is goed op voorwaarde dat er dennen geplant worden. En uiteindelijk hebben we dan die 50 ha over 
tien jaar kunnen beplanten met dennen. Dat is bij Donderslag. Dat was een gebied waar oorspronkelijk 
veel Wintereik stond, Wintereik die in de heide stond. Kijk hier dat zijn die 50 ha, die ganse strook. En 
dat ook. Dat was grondgebied Wijshagen. Die huisjes ook. De secretaris bepaalde daar alles. Hij was 
verzekeringsmakelaar en zo. Dat was eigenlijk ook woeste grond en die zorgde er voor dat daar nu hui-
zen staan. En hij wilde dat ook verkavelen. Daar heb ik dan een stokje voor gestoken. Ondertussen was 
de fusie er. En door die andere burgemeester mocht ik dat ook beplanten. En daar stond veel Wintereik 
in. Die heb ik allemaal bewaard. Die staan nu tussen de dennen. Het was opnieuw onder de zelfde 
voorwaarde : dennen planten. Daar (toont op kaart) was tijdens de Tweede Wereldoorlog een vliegveld. 
Daar moest de ontmijningsdienst eerst komen. Dat is hier het schietveld van Helchteren. Daar zijn nog 
26 obussen bovengehaald. Die Wintereiken, dat was ook hakhout. Dat paalt hier aan Klaverberg. Een 
klein beetje verder. Dat is eigenlijk Openbare werken, eigendom van Openbare werken, maar het valt 
onder beheer van het ANB.’ 

‘De blokken die je ziet dat is door de brandwegen van na de beplanting. Het is beplant na 1976. Van 
1977 tot 1987 denk ik. Het was alleszins een tienjarenplan. Er waren dingen met zeer veel varens in. Er 
is lork geplant, Corsicaanse den, gewone den en loofhoutsingels.’

In Zutendaal werd in 1903 nogal wat heide omgezet in bos. De Steivert zou in belangrijke mate en lange 
tijd in eigendom geweest zijn van de gemeente. In 1903 werden de gemeente aangemaand percelen 
heide aan hun boeren te verkopen. Men moest toen 1 ha hei aanbieden aan elke boer, plus een fractie 
daarvan per kind in het gezin van de boer(in). In Zutendaal heeft men die instructie opgevolgd. Dat is 
onder meer gebeurd met heide die als volgt te bereiken was: langs de weg van Wiemesmeer naar As 
slaat men rechts af waar nu het vliegplein begint en men gaat daar hogerop. Toen Miet Cops in de la-
gere school zat, was daar heide die toen voor het eerst met dennen beplant is. Haar vader zaliger heeft 
bijgedragen aan deze bebossing. Dat was op het einde van de jaren 1920 en in het begin van de jaren 
1930. Vanaf 1922 zou er een sterke impuls geweest zij om bos te planten met het oog op de oogst van 
mijnhout. 
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Doorgeschoten hakhout van Wintereik, Zomereik en Winter- x Zomereik in Donderslag (Wijshagen, 
Meeuwen). De stoven hebben een omtrek van 2 tot 5 m. Ze staan op het eerste zicht niet lineair ge-
plant. Norbert Martens vermoedt dat ze spontaan op de heide gekiemd zijn. In 1950 beboste hij deze 
heide met eikenhakhout met den. Het eikenhakhout werd bewaard. Foto Arnout   Zwaenepoel, septem-
ber 2013.

Donderslagheide op de kaart van het Dépôt de la Guerre van 1872. Op die kaart is niets van hakhout 
waar te nemen. Vraag is of het er niet was, of als het niet weergegeven is? De vijver waarvan links 
in beeld nog een stukje te zien is, is de Monnikswijer of ‘Munniswyver’ zoals hij op de kaart genoemd 
wordt. De weg is de huidige N76 van Genk naar Bree. 



59w v i  |  a p r  ' 1 4  |  d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n

Donderslagheide op de kaart van het Dépôt de la Guerre van 1890. Ook hier is nog geen eikenhakhout 
weergegeven.

Donderslagheide op de kaart van het Dépôt de la Guerre van 1933. Voor het eerst wordt er kreupelhout 
op de heide afgebeeld. Als de kaarten de toestand correct weergegeven, dan zijn de hakhouteiken hier 
dus zo’ 40 jaar oud. Op het moment van de bebossing door Norbert Martens (1976) zouden ze dus on-
geveer 80 jaar kunnen geweest zijn.
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Donderslagheide op de MGI-kaart van 1960. De rode punten geven GPS-karteringen weer van Win-
tereikenhakhoutstoven in 2013. De hakhoutstoven liggen op twee types inkleuring. De bovenste hak-
houtstoven staan in de heide. De onderste staan in een jonge aanplant 

Donderslagheide op de Topografische kaart 1/10.000 van 1991-2005. 
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Op de vraag of het bebossen van heidegrond een speciale behandeling vergde antwoordt houtvester 
Norbert Martens ontkennend. Voor zijn tijd gebeurde dat wél.

‘Nee, in die tijd bestonden er al zware ploegen. Er is een tijd geweest dat ze bij herbebossing kalkmergel 
gebruikten en Scoriz: metaalslakken. Thomasslakken, van de hoogovens. Dat kwam van Luik. Maar 
dat heb ik niet veel meer zien toepassen hoor. Dat was al uit de mode. Ik heb het per uitzondering nog 
weten toepassen in lopende dingen zo.’ 

Martens (1991) vermeldt de ordonnantie van Maria-Theresia van 1754 die verplichtte dat de kaallig-
gende gemeentegronden die aan de buitenkant van de bossen lagen en die in de loop van de voorbije 
40 jaar bos geweest waren, opnieuw bebost moesten worden. Achttien jaar na haar eerste ordonnatie 
vaardigde Maria-Theresia in 1772 een nieuwe ordonnantie uit die bepaalde dat al wie heide omzette in 
bos of akker, gedurende 30 jaar vrijgesteld werd van belastingen en gedurende een tweede periode van 
30 jaar slechts voor de helft belast werd. Door het overlijden van Maria-Theresia in 1780 en de Franse 
Revolutie van 1789 bleef het effect van de ordonnantie grotendels uit.

Dufrane (1985) geeft de verhouding bos versus heide weer van de kadastrale inventarisatie van 1842-
1844. In Limburg is er op dat moment nog 71.348 ha heide en slechts 10.666 ha loofhoutbos en 7.519 
ha dennenbos. In As, Genk, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Opglabbeek en 
Overpelt was meer dan 60% van het grondgebied heide. 

Niettegenstaande de ontginningswet van 1847 begonnen de grote bebossingen pas in 1852. Eisden, 
Tessenderlo en Opoeteren openden de reeks. De boswet van 1854 was een nieuwe stimulans voor de 
gemeenten Zutendaal, Rotem, Dilsen, Klein Brogel, Opglabbeek, Niel/As, Opoeteren, Bocholt, Houtha-
len, Diepenbeek, Genk en Rekem. Nadien verminderde het aantal bebossingen (Dufrane 1985). 

Vanaf 1861 werd van overheidswege een toelage van 30% toegekend voor de bebossing van ‘woeste 
gronden’ en in 1886 werd deze toelage opgetrokken tot 50% van de onkosten. Samen met het vermin-
deren van de productiviteit in de schapenteelt en de stijgende waarde van het te kappen hout heeft dit 
er zeker toe bijgedragen dat de gemeenten in versneld tempo hun heidegronden zijn gaan bebossen. 
Deze toelage is er ook de oorzaak van geweest dat zeer weinig herbebost werd, maar dat men liever de 
kaalkapvlakten omvormde tot landbouwgrond en nieuwe bossen aanlegde op de heide. 

Martens (1991) schetst in detail welke gebieden in de Limburgse Kempen bebost werden in deze perio-
de, met eigenaar (gemeenten of andere), jaartal, plaats (toponiem) en oppervlakte. Opvallende plaatsen 
in het kader van ons studiegebied zijn (delen van ) de Gruitroderheide (Gruitrode), de Ophovenderheide 
(Gruitrode), de Solterheide (Gruitrode), de Muisvennerheide (Gruitrode), de Geilisheide (Meeuwen), de 
Dorperheide (Neerglabbeek), de Grote heide (Opglabbeek), de Dorperheide (Opoeteren) de Dorner-
heide (Opoeteren), Heikamp (Wijshagen), de Dorperheide (Wijshagen), Heikant (Wijshagen), …

Martens (1991) schetst ook de oppervlakte bos en heide van een groot aantal gemeenten anno 1880. 
We vermelden er opnieuw enkele belangrijke voor ons studiegebied.

Niel-bij-As: 113 ha bos, 364 ha heide 

Opglabbeek: 317 ha bos, 1.448 ha heide

Opoeteren: 849 ha bos, 314 ha heide

Dufrane (1985) schetst ook de evolutie van de woeste gronden van 1842 tot 1980 in geheel Limburg. 
1842: 71.348 ha; 1880: 40.448 ha; 1895: 39.389 ha; 1910: 30.507 ha; 1950: 20.472 ha; 1960: 13.299 
ha; 1970: 11.030 ha; 1980: 17.978 ha. De periode tussen 1970 en 1980 is de enige periode waarin de 
oppervlakte stijgt.

Jarych (2011) gaat in detail na voor de gemeenten Genk, As en Opglabbeek hoe de gemene gronden 
verdwijnen in de loop van de 19de eeuw. Het is duidelijk dat ook in de 20ste eeuw en de periode waarop 
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onze interviews betrekking hebben nog tal van gebruiken gekoppeld aan de gemene gronden blijven 
voortbestaan tot circa 1950-1960.

3. Bebossen van akkers

In As werden zelfs akkers nog bebost in de tweede helft van de 20ste eeuw. Jozef Nys beschrijft een 
kleinschalige aanplant van een stuk akkerland van 90 are. ‘We hebben daar bos geplant in 1962. Dat 
was in Hove, in de Maastrichterstraat. Het was de bedoeling om die bomen dan te verkopen voor mijn-
hout.’

4. Aanleg van loofhoutsingels rond naaldhoutaanplanten als 
brandwering

Jozef Nys zag rond 1960 het bosbeheer veranderen in As onder invloed van woudmeester Bodeux. ‘Ze 
legden toen acht meter lage beplanting aan rond de dennen. Groenbeplanting, geen dennen. Dat was 
Bodeux. De jaren daarvoor werd er bos geplant tot tegen de brandweg aan. Mijnheer Bodeux die wou 
eerst eikenhout en ’t een of ’t ander en dan pas dennenbos. Zo werden de gemeentebossen aange-
legd. Niet meer de dennen tot tegen de kant aan. Dat was een uitvinding van mijnheer Bodeux: de rand 
groen. Dat was tegen brand. Als er brand kwam, dat kwam in de top van de dennen en dat sloeg over. 
Die grote brand dat was…. Ook in de jaren ’60 of ’62? Dat het over de Mechelse weg sloeg? In 1959? 
Dat kan, want ik ben toen in As gekomen. Ja, ze sloeg in Maasmechelen over de weg. Dat herinner ik 
me nog heel goed. En toen moesten we tegenstoken. Ge moet kunnen tegenstoken, want als het met 
de wind mee is krijgt ge het niet geblust. Ge moet het verder gaan aansteken. Dat is de beste manier 
om de brand te korten. Anders vliegt de brand gewoon over de brandweg.’ 

Ook boswachter Jules Beuls uit Lanaken herinnert zich de aanleg van loofhoutsingels. Amerikaanse 
vogelkers was toen hip. De grote promotor van Amerikaanse vogelkers was Flicheraux. ‘En vogelkers! 
Vogelkers meest. Die voor mij die zijn nog vogelkers gaan plukken. Schoutede, Schrijvers, Schoenma-
kers en die mannen allemaal , die zijn nog vogelkers gaan plukken. Vroeger werd dat geplant. Rond 
gemeentebossen of staatsbossen, daar werd een boord, een meter of vijf loofhout rond geplant. De 
houtvester in Limburg en de grote baas in Brussel, Flicheraux, die wilden dat. Loofhout, die bladeren, 
die vermengden zich dan met het naaldhout en dat was goed voor de humus. … Vogelkers, dat is een 
stommiteit geweest. De bedoeling was goed: de bodem rijker maken. Maar dat zaaide zich zo fel… 
Vogelkers hadden ze ook geplant tegen brand. Die strook van 5 meter rond de dennen, dat brandde 
minder gemakkelijk. Dat was veel vogelkers. Zo heeft de vogelkers zich kunnen verspreiden. Dat zal 
in de jaren ’50 geweest zijn, ’40 – ’50, na de oorlog. Bij Roskams, die vogelkers moest weg toen. En 
Bodeux had het ook ingezien , maar die was te laat. Maar Bodeux is al dood.’ 

Houtvester Norbert Martens vertelt over de naaldhoutbeplantingen in Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode). 
Ook daar werden loofhoutsingels aangelegd.

‘Er is lork geplant, Corsicaanse den, gewone den en loofhoutsingels. Spijtig genoeg dikwijls uit Ameri-
kaanse vogelkers. Niet door mij geplant hoor.Nee, nee, ik ben hier gekomen toen de vorige woudmees-
ter, Bodeux, op pensioen ging. Dat was in 1964. En dat was een fervente voorvechter van Amerikaanse 
vogelkers. Als er een bestek kwam voor herbebossing en er was geen Amerikaanse vogelkers bij, dan 
kwam dat terug en moest het erbij. Ik ben hier gekomen in 1964 en had ondertussen veel geleerd en 
gelezen en er zijn nog van die bestekken uitgevoerd zonder Amerikaanse vogelkers. Dat kan ik verze-
keren. Maar Amerikaanse eik werd wél nog aangeplant. Maar ook gewone eik.’ 

5. Aanplant van loofhoutbossen

In de Kempen was de aanplant van naaldhout allesoverheersend. Loofhout werd er slechts met mond-
jesmaat geplant. 
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Houtvester Noprbert Martens uit Bree schetst de verhouding loofhout – naaldhout in de houtvesterij 
Bree. Die is veelbetekenend en extrapoleerbaar voor het grootste gedeelte van de Kempen.

‘95% naaldhout. Wacht eens, van die 6000 niet , daar was ook loofhout bij. Van die 4000 was 98% 
naaldhout. En ik had drie hectare staatsbos. Dat was Wintereik. Dat was wel ook afgebrand in 1959 en 
in 1960 hadden ze op open plaatsen Corsicaanse den ingeplant. Maar mijn Wintereiken leven nog altijd. 
Langs de weg van Bree naar As (toont op kaart). Dat was drie ha en vier are. Staatsboske. Daar (toont 
op kaart) stond ook Wintereik en ook nog op de Kruisberg. Dat is ook een stuifduin met Wintereik. En 
Jeneverbes. Oh ja. Jeneverbes, daar, dat was ’t paradijs. Maar die zijn allemaal weg. Het stond noch-
tans in de bouwvergunning dat ze niet weg mochten. Ja, er staan er nog een paar…’

De Kruisberg, waar Norbert Martens ons net over vertelde, op de grens van Meeuwen en Opglabbeek 
is een landduin waar oud hakhout van Wintereik te vinden is. Na het interview brengen we een terrein-
bezoek aan de Kruisberg. Boswachter Wilfried Martens legt uit dat dit een glaciaal duin is, terwijl de 
Oudsberg slechts middeleeuws van ouderdom zou zijn. De top van de Kruisberg is vooral met Zomereik 
begroeid en verder met Struikheide, Blauwe bosbes, Bochtige smele, Sporkenhout, Wilde lijsterbes, 
Klimop, Amerikaanse vogelkers en Pijpenstrootje. De Wintereiken staan aan de voet van de berg. De 
grootste stoof heeft een omtrek van 16 m. In de onmiddellijke omgeving komt ook nog Rode dophei 
(Erica cinerea) voor. De hakhoutstoven van zowel Winter- als Zomereik zijn gelokaliseerd met behulp 
van GPS.

De Kruisberg op de kaart van het Dépôt de la Guerre van 1872. De rode punten zijn GPS-karteringen 
van het eikenhakhout anno 2013, van zowel Zomer- als Wintereik. 
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De Kruisberg op de MGI- kaart van 1960. De Kruisberg ligt in de rechter benedenhoek. 

Wintereikenhakhoutstoof aan de voet van de Kruisberg op de grens van Meeuwen en Opglabbeek. Foto 
Arnout   Zwaenepoel, september 2013.
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In het Luciebos in Houthalen was er een experiment met de aanplant van loofhoutbos van Amerikaanse 
vogelkers. Motor achter dit initiatief was woudmeester Bodeux, die in dienst kwam in 1925 en woud-
meester was van 1947 tot 1965. Houtvester Norbert Martens doet het verhaal.

‘Amerikaanse vogelkers was toen nog niet spontaan. Bodeux was grote voorstander van Amerikaanse 
vogelkers. Hij had zelfs een bos van Amerikaanse vogelkers doen planten, in het Luciebos, tegen de 
terril van Zwartberg. Het was maar een halve ha groot hoor. In Amerika waren dat zeer mooie bomen. 
Hij hoopte daar ook op. Wij kwamen soms nog zeer mooie bomen Amerikaanse vogelkers tegen hoor. 
Maar we konden ze niet bewaren. Bodeux dacht dat een mooie boom zou worden. En ook als loofhout-
singel. Dat brak zogezegd de strooisellaag van naaldhout, van de dennenbossen.’ 

Boswachter Jules Beuls uit Lanaken probeert zich de loofhoutaanplantingen in zijn boswachterij te her-
inneren. De naam van houtvester Roskams (in dienst vanaf 1958) valt meteen op. Die zorgde voor een 
stijlbreuk met zijn voorgangers, die allemaal vooral naaldhout aanplantten.

‘Ja, alles wat de Vlaamse Gemeenschap aangekocht heeft in Kortessem, in Mechelen-Bovenlingen, in 
… ja? Daar stonden meestal populieren op. Die werden dan gekapt als die dik genoeg waren. Er wer-
den geen populieren gezet. Die stonden er. Canada’s. Dat werd geplant door particulieren. De Vlaamse 
Gemeenschap heeft die aangekocht en als ze dik genoeg waren gekapt. En dan werd er loofhout ge-
zet: eik, Beuk, Boskers, es, kastanje hier en daar ook. Roskams die plantte cirkels. Dat was allemaal 
leemgrond aan die kanten en hier was het allemaal zand. Kortessem, Heers,… dat was leemgrond. 
Roskams. Vanuit de lucht was dat schoon. Of weet ik waarom? Hij had het daarop, hij wilde cirkels. 
Cirkels van 20-25 m doorsnee. En die kwamen in elkaar. Beuk, eik, es. Eén cirkel was één soort. Maar 
er waren ook heel grote cirkels : 65 meter doorsnee. Als ge nu zou gaan, ik weet niet of ge dat nog zou 
vinden. Ik ben er misschien tien jaar niet meer geweest. Ik ben nu 17 jaar gepensioneerd. Met 62 jaar 
ben ik met pensioen gegaan. Nu zal dat wel gesleund zijn.’ 

‘Om loofbos te planten, dat moest eerst zuiver gemaakt worden. Er waren toen werklieden bij de staat. 
In de gemeente, dat was door de gemeente zelf. Er is nog een tijd geweest, dat noemden ze Spitaels. 
Die waren zogezegd ingezet, maar dat waren paljassen, luierikken. … De bramen moesten gemaaid 
worden. En dan werd dat geboord met een boor. Met een tractor. Alle meter werd er geboord en dan 
werd er geplant.’ 

‘Wintereiken, hier en daar moet er nog staan. Jos Gorissen weet dat. Schone rechte bomen waren dat. 
En dik. Beter dan Zomereik denk ik. Wat hier onder de dennen uitkwam (Zomereik) , Roskams was 
daar voor. Die moesten blijven staan. Maar het zijn allemaal kreupelaars. Die zaten onder , en met de 
sneeuw brak de top en daar is niet veel van geworden. Dat waren zaailingen. Eik is een lichthoutsoort 
en als die onder dennen staat, hij zal niet kapot gaan, maar het was geen echte boom. Roskams dacht 
dat het naaldhout stillekensaan zou weggaan en dan was er loofhout. De bedoeling was goed, maar 
het resultaat was niet wat verwacht werd. Als wij hier weg zijn, zal het allemaal loofhout zijn. Dat willen 
ze toch denk ik.’ 

Veel variatie in het beheer van de loofhoutbossen was er niet. Bijna alles was hooghout. Jules Beuls uit 
Lanaken is opnieuw aan het woord. ‘Het was allemaal hooghout. Middelhout heb ik hier nooit geweten. 
Hakhout ook niet. Kastanje, dat werd soms getekend en mee afgedaan. Maar wat er mee gebeurde…?’

Dufrane (1985) vermeldt een speciale staatstoelage voor de aanleg van loofhoutbossen vanaf 1892, 
ingegeven door de talrijke insectenplagen (met Dennenscheerder, …) die opduiken in de monotone 
naaldhoutaanplanten.
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6. Omvorming van naaldhout naar loofhout

Boswachter op rust Jules Beuls maakte nogal wat omvorming van bos mee: van populierenaanplant 
naar loofhoutbos, van Gewone den naar Corsicaanse den en van naaldhoutaanplant naar loofhoutbos. 
Uiteraard speelde de ideeën van zijn oversten ook weer heel sterk mee. De namen van Roskams en 
Dufrane vallen onvermijdelijk.

‘Het bos wat de Vlaamse Gemeenschap gekocht heeft werd omgevormd.In Mechelen-Bovelingen en 
Heers en die kanten. Populier werd daar loofhout. En in de naaldhoutbossen van gewone den naar 
Corsicaanse den. Maar de gewone den wordt bijna niet meer kaalgekapt. Dat wordt allemaal uitgedund. 
En dat wordt zogezegd ook loofhout. Maar hier is het gemakkelijk. Berk komt hier zeker uit. En de eik 
komt ook maar dat zal nooit geen schone boom worden. Maar wat ik nu niet begrijp, is de Amerikaanse 
eik, die willen ze ook niet meer, sedert ik weg ben. Wij moesten het loofhout en ook de Amerikaanse 
eik beschermen. En nu moeten ze ook weg. Dat is een ingevoerde houtsoort. Maar die groeien veel 
sneller. Ik heb nooit Amerikaanse eik moeten planten. Die kwamen zo. Van waar, ik weet het niet. Is 
dat door de vogels? Ik weet het niet? Er stond er niet veel in mijn tijd, maar nu wel. Nu staat er overal. 
En nu worden ze gekapt. Roskams en Franz Dufrane van Hechtel hebben er nog woorden over gehad. 
Dufrane die kon blijven staan bij een schone den, maar Roskams, die … Dat mocht zo’n schone den zijn 
, maar hij wou die weg. Roskams wou loofhout. En nu, dat doet mij ook pijn, alle Amerikaanse eik wordt 
afgezaagd. En dan wordt dat zo hoog afgezaagd en die krijgt dan vier stammen in plaats van één. Hoe 
je dat dan moet afzagen? Ik weet het niet.’

De Franz Dufrane die boswachter Jules Beuls vermeldt is geen onbekende. Hij is de auteur van een 
stevig verslag, getiteld: ‘Bos en heide in Limburg’, gepubliceerd in 1985, waarin hij 30 jaar eigen erva-
ring in bundelt. 

Dufrane (1985) schetst de doelbewuste omvorming van naaldhout naar gemengde bossen na de Twee-
de Wereldoorlog, onder impuls van woudmeester Bodeux. Bewust dat de massale dennenaanplan-
tingen de vruchtbaarheid van de zandgronden niet ten goede kwam, werden vanaf dan gemengde 
bossen aangelegd: 80% naaldhout en 20% loofhout. Het naaldhout werd in cirkels van 25 m diameter 
aangelegd. De ruimte tussen de cirkels werd ingenomen door loofhout.Vanaf 1960 werd de werkwijze 
al weer verlaten. Toch werd de aanleg van loofhout aangemoedigd door staatstoelagen: 45% terwijl het 
voor naaldhout 30% bleef.

Vanaf 1955 nam de vraag naar mijnhout sterk af. De dennen werden vanaf dan niet meer op 40 jaar ge-
kapt maar pas na 55-60 jaar. De dunningen waren veel sterker en rond 40 jaar werd een onderbezaaiing 
met loofhout: Amerikaanse eik en/of Amerikaanse vogelkers aanbevolen (Dufrane 1985)
.

7. Overschakeling van Grove den naar Corsicaanse den

Jozef Nys situeerde in As de omschakeling van Grove den naar Corsicaanse den omstreeks 1960. ‘Ge 
had toen mijnheer Bodeux. Vroeger had je de inlandse den. Maar in die tijd, in de jaren ’60, was het al 
de Corsicaanse den. Wat nu weer weg moet. Mijnheer Bodeux, de woudmeester, is daar mee begonnen 
met de Corsicaanse dennen. Die heeft een villa gehad in As. Dat was de baas van de boswachters. Hij 
was Franssprekend, maar sprak ook goed Nederlands.’

Ook boswachter Jules Beuls maakte volop het aanplanten van Corsicaanse den door de Staat of 
Vlaamse Gemeenschap mee. Hij vermeldt 1960 en 1963 als referentiejaren. 

 ‘Ho, nieuwe bossen! De Vlaamse Gemeenschap, … In Beverst, nabij Diepenbeek. Daar hebben ze 
misschien… Schrijvers was daar brigadier, maar ik moest daar meegaan. Dat is zeker… misschien 200 
ha groot. En die hebben we dan ook nog moeten gaan opmeten. Dan hebben we ook in Mechelen-
Bovenlingen en Kortessem … en in Gellik, hoh! Dat is in ’63 geweest geloof ik. Daar hebben we 100.000 
planten, Corsicaanse dennen geplant. Het is toen winter geweest tot in mei, zo lang. In mei zijn we dan 
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gaan planten in Gellik. En daar achter, 7000 of 8000 op 3-4 ha. We hebben dat terug opgeplant. De 
laatste tijd is dat niet meer. De laatste tijd wordt er uitgedund. Dat was meestal naaldhout. Corsicaanse 
den was daarbij, hier en daar ook berken, …Die berken die zaaiden hier, hoh! Gellik was ook Corsi-
caanse den en gewone den. Meest gewone den. Daarvoor was het altijd gewone den. Bij kaalkap was 
het allemaal gewone den.’ 

‘Corcicaanse den was rechter, maar de Corsicaanse den was niet goed voor de mijnen. Omdat… gewo-
ne den in de mijnen die kraakte. Als de mijn instortte kraakte die. Dan kon je nog lopen. Bij Corsicaanse 
den, als die kraakte was het te laat. Gewone den was het beste. Die waarschuwde als je moest lopen. 
Corsicaanse den is rechter, maar voor mijnhout werd die niet gebruikt. Corsicaanse den is er maar ge-
komen in mijnen tijd. Dat was rond 1960. In andere gebieden zullen ze misschien eerder geplant zijn. 
Dat was meer voor de bouw en zo.‘

In Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode) waren volgens houtvester Norbert Martens de grote bos- en heide-
branden van 1959 het startsignaal om over te schakelen van Grove den naar Corsicaanse den.
‘Daarna is het de grote opgang geweest van de Corsicaanse den. Er waren veel gemeentebesturen die 
geen Corsicaanse den wilden in het begin. Dat was niet geschikt voor de mijnen. Ik heb die stukken hier 
(Wijshagen) ook mogen beplanten onder de voorwaarde dat er zeker geen van die vreemde dennen 
zouden geplant worden. Die Corsicaanse den slaat ineens door. Een gewone den kraakt eerst. Maar 
nadien ging dat toch door hoor. Het was meest vulhout. Die gangen werden dan in staal gemaakt. In 
1985 is de laatste mijn gesloten. En tot het allerlaatste moment werd er nog mijnhout geleverd. Zelfs nog 
nadien. Dat waren zo eeuwigdurende contracten.’ 

Martens (1991) schetst de historiek van de Corsicaanse den. De Corsicaanse den werd in ons land on-
gebracht ten tijde van Napoleon (Koekelare, Wijnendale, Veldegem). De nakomelingen van deze eerste 
plantingen bestaan nu nog in Koekelare en Wijnendale en groeien daar zeer goed. Het was dan ook 
normaal dat reeds vroeg overal proeven werden aangelegd, alhoewel men ook reeds zeer vroeg wist 
dat het een soort was met veel risico’s. In 1879-1880 was er zeer veel vorstschade alsook in 1896-1897 
en in 1891 was er zeer veel droogteschade. Vandaar dan ook dat in 1892 de ‘cors’ niet vermeld wordt bij 
de aan te bevelen boomsoorten. De Commissie voor de bebossing van de Kempen doet dit echter wel 
in 1893. In 1894 worden de eerste 900 corsdennen aangeplant in het domeinbos Op ’t Stort te Lommel. 
Het plantsoen kwam uit een kwekerij in Schoten. 

Martens (1991) schetst ook de allereerste kweek van Corsicaanse den in de staatskwekerij van Bree. 
De eerste planten werden gezaaid in 1895. In 1897 werden de eerste planten uitgedeeld.

Neeroeteren plantte in 1910 1 ha Corsicaans den aan en deze staan nog altijd op de Gruitroderheide. 

Na WOI pleit Brussel voor veel meer aanplant, maar de houtvester van Bree is zeer afwijzend, waardoor 
er nauwelijks Corsicaanse den geplant wordt. 

Eigenaardig genoeg spreekt Martens (1991) met geen woord over de in de interviews talrijk vermelde 
afkeur voor Corsicaanse den als mijnhoutsoort.

8. Verkoop van bos

In As werd veel bos verkocht ten gevolge van de mijncrisis. ‘De mijncrisis is begonnen in 1958. Op 
de grens van As met Maasmechelen stond een boortoren. In 1957 was de boorschacht al klaar. Men 
wou daar nog een nieuwe mijn maken als verbinding tussen Waterschei en Eisden. Maar die mijn is 
er nooit gekomen. Er was al een schacht van 700 m diep en er moesten overal vriesbuizen in komen 
om de wand stevig te maken. In 1958 werd bevolen om de mijnen te sluiten en die vriesbuizen zijn dan 
allemaal verkocht als oud ijzer. De mijnen hebben dan veel van hun bossen verkocht. Ze moesten dat 
verkopen voor ze toelage kregen van de staat.’
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In Lanaken maakte boswachter Jules Beuls (°1934 en boswachter vanaf 1959) rond 1972 heel wat ver-
koop van bos mee. Ook hier waren het voornamelijk de koolmijnen die circa 500 ha bos verkochten aan 
de Vlaamse overheid. Daarnaast verkochten ook de Prinsen De Merode circa 75 ha aan de gemeente 
Lanaken. We laten even Jules zelf aan het woord.

‘Bij ons thuis waren ze boeren. Ik ben van 25 jaar af boswachter geworden. Ik was wel iets jonger. Ik 
ben van juni 1959 boswachter. Dat was staat én gemeente. Enfin, niet echt staat. De staat had hier 
niet zoveel bos. De Voer was van de staat en je had de Bezoensbeek, achter het kanaal. Dat is onder 
de gemeente Zutendaal, maar ook onder Bilzen. Dat was in mijn brigade. Mijn gebied was Lanaken. 
Lanaken Heide dat is nu ook Lanaken. Neerharen, dat is nu ook Lanaken. Ik had ongeveer 300 ha denk 
ik zo. Eerst was dat geen Vlaamse Gemeenschap. Dat was België. … Dat was Wallonië en Nederlands-
talig zal ik zeggen,. Maar dat is, in welk jaar weet ik niet meer, Vlaamse Gemeenschap gekomen. En 
die hebben hier, hoeveel ha gekocht, hoh? Zeker 500 hier. Want de koolmijnen hadden hier een grote 
oppervlakte. En dat heeft de Vlaamse Gemeenschap allemaal gekocht. Maar eerst is er nog een par-
ticulier tussen geweest. Ene Hermans, die heeft daar toen een gedeelte van gekocht. En Bayens, dat 
was een Nederlander, die heeft ook een gedeelte gekocht. Dat was eerst allemaal van de mijnen. En 
die Bayens heeft dat toen verkocht aan Hermans. En die Hermans heeft toen verkocht aan de Vlaamse 
Gemeenschap. Dat was 500 ha, maar in stukken is dat bij de Vlaamse Gemeenschap gekomen. Ik 
denk rond ’72. Flicheraux die is toen hier gekomen. Ik moest die opwachten. Dat was de baas uit Brus-
sel. De houtvester die was toen Mark Roskams: houtwester van Hasselt, maar ook van Lanaken. Die 
Flicheraux moest ik opwachten, want we moesten naar de gemeente gaan. En de gemeente die wou 
– de Prinsen De Merode, die hier woonden op het kasteel, ook met een danig eigendom; in die tijd was 
dat geminderd tot 75 ha - en de gemeente wou dat kopen. Maar van de Vlaamse Gemeenschap, nee, 
van Waters en Bossen kon je toen subsidie of zoiets krijgen. En langs die weg heeft Lanaken een soort 
lening gekregen van Waters en Bossen. En zo hebben ze dat kunnen kopen: kasteel met eigendommen 
van de Merodes. Dat was nog zo’n oud, zo’n… ruïne. Die hebben ze afgebroken en ik weet niet wat ze 
allemaal gedaan hebben. Dat is nu ook schoon opgemaakt. Dat is gemeente gebleven. Dat is zoiets 
speciaals voor Lanaken. Die Hermans heeft dat verkocht aan Waters en Bossen. En toen had ik dat ook.
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De ruïne van de 12de-eeuwse waterburcht van Pietersem. Foto’s Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.

‘Dat van de gemeente had ik ook. Ik had op de duur zo veel. Het werd té zot. Rekem, Neerharen, daar 
was ook een natuurreservaat aan: de Ziepbeek. Dat was ook bij Rekem. Ik heb daar ook af en toe ge-
holpen. Als die vroegere boswachter gestopt is Peer Schrijvers brigadier geworden en als die in verlof 
was of ziek was had ik dat ook. Dat is nu allemaal bij Lanaken gekomen. Eigenbilzen was bij Bilzen 
gekomen. Dat is nu bij een andere boswachter, maar ik had dat toen ook. Ik had Eigenbilzen, Gellik, 
Lanaken.’ 

Vallei van de Ziepbeek. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2007.
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‘Dat was vooral naaldwoud. Juist wat ze gekocht hebben bij de Merodes, daar was loofhout bij. Dat was 
75 ha. Dat was meestal loofhout, hier en daar epezia (= Picea). Meest loofhout: beuk, eik, … daar waren 
twee soorten eiken. Daar was ook Wintereik bij. Daar waren exemplaren Wintereiken bij, zo , die heb je 
hier niet veel. Er staan er nog een paar denk ik. Tja? Twee meter omtrek? Als je hier die Abies grandis 
ziet staan in de tuin , die heb ik zelf geplant. Die staat er van … ’59? Ja… grootte-orde 2 m. Ik denk dat 
die Wintereiken geplant geweest zijn. Anders is het hier allemaal Zomereik.’ 

9. Verdwijnen van bos

In As verdween in de tweede helft van de 20ste eeuw nogal wat bos om woningen op te zetten. ‘In 1954 
is er nog een deel bos verkocht door de kleine landeigendommen om woningen op te zetten. De bos-
wachter was er bijzonder kwaad om. Het was een bos met Corsicaanse den, tegen de grens met Opoe-
teren aan, aan de Dorne. Dennengaarde is nog later gebouwd. Dat was ook allemaal gemeentebos dat 
sneuvelde voor woningen.’

In Zutendaal werd ook bos omgezet in akkerland. Bertha Geurts (°1922) beschrijft het als volgt. Wan-
neer boeren een stuk dennenbos konden kopen, dan gingen ze die tot akkerland ombouwen. Het hout 
ging eraf en met de “stoebbenmachien” (Zutendaals stoebbe voor “post”, “postenmachien”) en dan ging 
men diep ploegen met de heiploeg. Het was nog moeilijk ploegen omdat er nog wortels van de dennen 
in de grond zaten. Soms blokkeerde de ploeg daarop. Na enkele jaren waren alle boomwortels weg. Na 
afhalen van de dennen en bij omzetten naar akker werd “goed gemest”. Met kalk, kunstmeststoffen, zeik 
en mest uit de stal. Voor deze laatste twee: zeik kwam er pas nadat men gevloerde stallen met zeikkel-
der gemaakt had, wanneer de potstallen zijn omgevormd. Men pompte zeik uit de kelder met een pomp, 
eerst een houten pomp, later een metalen pomp. Men had een potstal tot ongeveer 1950.

Martens (1991) verwijst naar het eerste geschreven document dat het heeft over het tegengaan van het 
verdwijnen van bos in de Kempen. Het edict van 1617 van Albrecht en Isabella bepaalt onder meer dat 
open plaatsen in het bos gedurende 10 jaar moesten gevrijwaard worden van beweiding. Gedurende de 
wintermoest alle aangevreten plantsoen bij de grond afgesneden worden om gezonde nieuwe scheuten 
te kunnen vormen.

Martens (1991) maakt ook gewag van het kappen van eiken in het midden van de 18de eeuw, om houts-
kool te maken voor de Luikse hoogovens als bijdrage tot het verdwijnen van de Kempense bossen.

10. Gebruik van houtige producten uit het bos 

10.1. Hout

Jozef Nys uit As ging tot 1960 takhout uit het dennenbos halen om mutsaarden te maken voor de oven, 
om brood te bakken. Er moest betaald worden voor het takhout van de dennen. ‘In 1957 had een buur 
een kaalkap gedaan en wij hadden het takhout gekocht om in mutsaarden te binden en naar huis te 
brengen. We gebruikten alleen maar dennenhout. In de winter moesten we naar Opglabbeek Zavel 
dennentakhout halen.‘

‘We gingen vroeger ook het bos in voor bonenstaken en zo. Je moest dat aanvragen aan de gemeente. 
Bonenstaken waren drie, vier jaar goed en dan moest je nieuwe halen.’

Houtvester Norbert Martens uit Bree situeert de verschillende houtoogsten in de bossen van zijn hout-
vesterij.

‘Vroeger, dennen werden geplant 70 op een meter of 80 op een meter. Eerst voor bonenstaken, dan 
voor hooiruiters, dan de beste dennen voor stellinghout, maar daar hadden ze veel liever lork voor. 
Daarom hebben ze de lork geplant. Het was geen zaaghout. Het waren maar palen. En dan voor mijn-
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hout. En brandhout, de eerste snoei. Ja, ja dat is waar, brandhout. En klein geriefhout voor de boeren. 
En dan mijnhout, maar… het mocht niet dikker zijn dan 70 cm omtrek. Anders moest het gekloven wor-
den. En dat wilden ze niet. Dus de boswachters kregen allemaal metertjes van 70 cm.’

De boswachters kregen allemaal meetlinten van 70 cm om het mijnhout te meten. Foto Arnout 
  Zwaenepoel, september 2013.

Boswachter Jules Beuls uit Lanaken vermeldt het gebruik van het ‘knekken’. Hij had ook veel ervaring 
met de oogst van 20 jaar oude Grove den voor mijnhout. Het sleunen tussendoor leverde brandhout op. 
Voor de papierfabriek waren oudere bomen van zo’n 40 jaar, liefst loofhout vereist. 

‘De meeste mensen die hadden zelf een boske zal ik zeggen. Dat waren kleine boerkes. Die hadden 
nog een klein boske en als die hakhout of brandhout nodig hadden, haalden ze dat uit hun eigen bos. 
Dat was gewone den. Soms een stukske eik. Heel vroeger, ik heb het zelf niet meegemaakt, had je 
mensen die gingen knekken. De dorre takken in ouder bos. Ze hadden zo’n haak, met een lange steel. 
En dan trokken ze daaraan. Knekken zeien ze. En dat hout, daar konden ze de kachel mee aanmaken. 
Dat is vóór de oorlog nog geweest. Na de oorlog van ’14-’18. Ja, ja, ik heb het nooit gezien, maar ik heb 
het wél altijd horen vertellen. Als ge nu sleunt, de mens die dat doet, doet dat tot hij er onderdoor kan. 
Maar dan waren ze gesnoeid, een meter of vier vijf hoog. Alle dode takken. Om de kachel aan te maken 
of om brood te bakken. Vroeger werd er zelf gebakken. Dan konden ze daar mutsaard van maken. Als 
er een kaalkap was ook. Al het takhout werd opgebonden in mutsaards.’

‘Dennen voor de mijnen waren ongeveer twintig jaar. Toen ik hier al langer was werden ze zelfs jonger 
gekapt, maar ik vind dat ze minstens 20 jaar moeten zijn voordat die moeten gesleund worden en uit-
gedund. Als ze jonger zijn is dat hout niets waard. In mijn tijd werden ze aan 20 jaar gesleund en dat 
sleunsel kon je aan een koopman verkopen ofwel als brandhout. In de jaren ’70 was de olie duur en 
werd er veel brandhout verkocht aan particulieren. De hele Pietersheimbos was even oud en is allemaal 
gesleund in de jaren ’70: vier-vijfenzeventig. Dat werd verkocht voor brandhout. Dan moest ge nog op-
letten. Veel mensen hadden nog nooit een bos gezien. Er waren er die de getekende bomen lieten staan 
en ze pakten de mooie rechte dikke bomen. … Drie jaar na het sleunen werden de bomen dan getekend 
en dat werd dan verkocht aan een koopman. En dan drie jaar later werd er opnieuw getekend. Alle drie 
jaren werd er getekend. Soms was dat zes jaar. Dat was uitgesteld. En sommige werden pas verkocht 
als ze 40 jaar waren. Ook voor mijnhout, of voor de papierfabriek. Voor de papierfabriek moesten ze dik-
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ker zijn dan voor de mijnen. Daar hadden ze ook meestal loofhout nodig. Voor de papierfabriek waren ze 
beter ouder dan 40 jaar. Vijftig jaar of zoiets. Maar den werd daar niet zo veel voor gebruikt. Meer Picea 
en loofhout. Dat loofhout, dat waren bomen van minstens een meter omtrek. Voor papier daar pakken 
ze alles voor : Canada, es, eik, …, loofhout.’ 

Houtvester Norbert Martens uit Bree beschrijft hetzelfde gebruik, maar hij noemt het ‘slijnen’. ‘De men-
sen kwamen ook de onderste dode takken van dennen afdoen, om de oven te stoken. Slijnen. Slijnen, 
dat is opsleunen. Dat was hetzelfde. Dat is een bosbehandeling: een bosbehandeling geworden waar-
schijnlijk. De mensen hadden daar een haak voor. Een stok met een haak aan.’

Marcel Crijns (°1927) uit Opgrimbie herinnert zich nog de overschakeling van het gebruik om de brood-
oven met oude heide te stoken naar het gebruik van dennenhout. 

‘In mijn vaders tijd gebruikten ze oude heide om brood te bakken. Tot ze grotere ovens zijn gaan bou-
wen. Ja dat was vóór mijnen tijd. Een enkele heb ik nog gekend. Maar dat was te veel werk. Met dat 
hout was het gemakkelijker. De mensen hebben altijd gezocht naar gemakkelijker. Met die heide heb ik 
niet veel meer geweten. Wij hadden heel in het begin nog een platenoventje. Daar gingen maar negen 
stukken brood in. En we moesten heel fijn hout hebben. Dik hout dat ging niet. Dat kregen we daar 
niet goed in. En dan gingen we naar het bos. De dennen waren groen boven , maar de onderste takjes 
waren dood. Die dorre takjes trokken we daarvan af. En daar stookten ze de bakoven mee om brood 
te bakken. Om brood te bakken gaat niets boven dennenhout. Daar zit een soort sap in en dat gaf een 
geur. En die geur zat in dat brood. Dat gaf een smaak. En die smaak die kunnen ze met niets namaken.’ 

Lucienne Indesteeghe uit Zutendaal hrinneert zich ook nog het brood bakken met dennenhout uit de 
nabije bossen. In Zutendaal zegt men “schansen” voor de mutsaarden die in de oven gebruikt werden. 
Het hout daarvoor bekwam men bij het sleunen van dennenbos, in de winter. Dennentakken werden 
dan met een ijzerdraad bij elkaar gebonden, en met kar en paard naar huis “gevaren”. Men stapelde 
ze daar op in een “schansenmiet” (houtmijt). In de oven thuis bakte men 12 broden. Men bakte zwart 
brood, grijs brood en wit brood. Niet bij sleunen maar bij eerste dunning van dennenbossen kwamen bo-
nenstaken beschikbaar. Ze dienden voor klimbonen, die beter waren dan prinsessenbonen. De meeste 
dennenbossen zijn geplant met het oog op de productie van mijnhout.

Ook Bertha Geurts (°1922) uit Zutendaal beschrijft het hout halen uit het bos voor de bakoven. Schan-
sen (mutters) voor het stoken van de oven waren bijna altijd van dennentakken uit de dennenbossen. 
Ze werden nooit gemaakt van eikenhout uit de “hagen”. Er waren vier schansen van dennenhout nodig 
om een oven van 10 tot 12 broden te bakken. 

Martens (1991) schetst het houtgebruik uit de Limburgse bossen door de lokale bevolking circa 1900. 
De bevolking van ter plaatse kocht brandhout, weipalen, dak- en pannenlatten. Verder werden de den-
nen gebruikt als hoppestaak of als electriciteitspaal en vooral als mijnhout. De vraag naar mijnhout (het 
Kempens bekken bestond nog niet) kwam zowel uit het Waalse Bekken (Luik, Charleroi) als uit het 
Noordfranse (Valenciennes, Kamerijk).

10.2. Dennenkegels

Boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken vertelt over het vroegere gebruik om dennenappels te ra-
pen in het bos. Hij situeert het rond de Eerste Wereldoorlog.

‘Ja, vroeger , voor mijnen tijd, rond de Eerste Wereldoorlog, die gingen met een kruiwagen naar Maas-
tricht om die te verkopen daar. Dennenappels, om de kachel aan te steken. Wij doen dat ook , een 
zakske dennenappels om de kachel aan te maken. Maar toen, dat waren heel arme mensen die daar 
mee naar Maastricht gingen.’ 

Houtvester Norbert Martens uit Bree zag het ook nog veel later gebeuren. ‘De mensen kwamen den-
nenkegels halen om de kachel aan te maken. Het gebeurt nog.’



73w v i  |  a p r  ' 1 4  |  d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n

11. Gebruik van niet-houtige producten uit het bos

Burny (1999) geeft al een mooi overzicht van oogst van niet-houtige producten uit het Kempische bos. 
Onze interviews vertonen een heel sterk overlapping, maar geven toch ook geregeld nieuwe details 
(paddenstoelen, eikels, varens, hazeklaver, …). Burny vermeldt als extra’s waarover wij geen informatie 
over hoorden, het verzamelen van miereneieren.

11.1. Strooisel

Jozef Nys (°1928) ging tot 1960 strooisel halen uit het bos in As. ‘We haalden strooisel uit de bossen. En 
als we dan veel mos hadden en wat heide, dat was goed voor de potstal. We hadden een potstal tot ma 
gestorven is, in 1960. Iedereen had dat nog. Dat was de beste mest. En elk jaar moesten we mest naar 
de pastoor brengen. En het moest de beste mest zijn. En als de potstal in de winter vol zat dan werd die 
geleegd en de hoopjes werden op de akkergrond gebracht. En we hadden ook een mestkuil. Er moest 
geploegd worden in het vroegjaar. Dat moesten de meisjes altijd doen: de mesthoopjes opengooien en 
plat maken. Ik moest altijd met het paard werken: ploegen. En als de potstal leeg was dan moesten we 
strooisel uit het bos halen. Dat waren naalden en als we wat mos hadden… We gebruikten de hooikar. 
De kar om mest te strooien dat was een kipkar. Maar met de hooikar haalden we hooi en ook graan. 
En als we strooisel gingen halen, met naalden en een beetje mos en wat heide, dan konden we dat 
goed optasten. Dat ging goed op de hooikar. We konden bijna even veel strooisel laden als hooi. Het 
hooi werd ook los geladen. Met de riek. De hooikarren die hadden zo van die ladders opzij. En als de 
hooikar geladen was dan werd dat gebonden met koorden. Het strooisel werd dan in de potstal gedaan 
en als er koemest was dan werd dat omgedraaid en dan weer strooisel er op. En we deden ook dikwijls 
de behoefte van de koeien de mestkuil op. Dan hoefden we niet zo veel strooisel te gebruiken. Voor de 
koeien moest de grond net bedekt zijn met strooisel. Dat was voldoende. De koeien waren gebonden. 
Ze hadden elk een vaste plaats. Gewoonlijk werd de behoefte op de mestkuil gedaan met de kruiwagen 
en daar werd ook strooisel op gedaan. En we moesten verschillende keren per week strooisel gaan ha-
len. En de koeien liepen in de zomer nog niet buiten in die tijd. De vaarzen wél. Die deden we in een wei 
lopen. Maar de koeien kwamen iedere avond binnen. Zelfs ’s middags kwamen de meeste koeien bin-
nen om te melken. Als de koeien gekalfd hadden werden ze drie keer per dag gemolken: ’s morgens, ’s 
middags en ’s avonds. Het strooisel was gratis. We haalden uit de gemeentebossen of uit de particuliere 
bossen. Maar in de particuliere bossen mocht je alleen in je eigen bos gaan. Er was geen concurrentie 
met anderen. Er was strooisel genoeg. En we probeerden altijd veel mos mee te hebben want dan kon 
je de kar goed laden. Maar er is niets slechter dan mos natuurlijk. Maar we beseften dat niet.’ 

Houtvester Norbert Martens beschrijft de strooiselroof in zijn houtvesterij Bree. ‘Wat hier ook veel ge-
beurde was de naalden uithalen. Dat was continu. Dat ging naar de Azalea’s in Oost-Vlaanderen. Het 
moesten verse dennennaalden zijn.’ 

Boswachter op rust Jules Beuls kent het gebruik van strooisel halen uit het bos wel, maar in Lanaken 
gebeurde dat vóór zijn tijd. 

‘Er waren ook mensen, maar dat heb ik ook niet meer meegemaakt, die gingen strooisel halen in het 
bos, voor onder de beesten te strooien. Dat was voor mijn tijd. Dat was in Cox zijn tijd, in ‘14-‘18 nog. Die 
heeft dat toen nog meegemaakt geloof ik. Die was nogal streng. En die hadden daar ergens zo’n hoop 
gemaakt. En ze zeiden: spoeien, of de ouwe grijze is daar. Hij is er al zei Cox en hij kwam van achter 
een struik. Dat was strooisel uit de naaldbossen. De naalden voor in de stal. In plaats van stro of wat 
weet ik. Dat was na de oorlog van ’14-’18 zullen we zeggen.’ 

Ook in Opgrimbie werd strooisel uit het bos gehaald, maar het bleef niet bij strooisel alleen. Men stak 
ook de graszoden af. 

‘Aan de Kikweg , daar heeft een boer gewoond en die had al paard en kar. Op het najaar oogstte die bie-
ten. Kroot zeggen wij, bieten. Ge hebt suikerbieten, maar ge hebt ook voederbieten. Die zette voeder-
bieten voor de beesten. Maar hij moest die afdekken voor de winter. Die ging met paard en kar naar het 
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bos en hij stak daar de grond af met een schup. En hij zette dat tegen de bieten, in een kuil. Hij maakte 
zo een deksel tegen het vriezen. Dat waren zo dingen met gras , bosgras. Dat was verdord. Hij schupte 
dat zo maar weg. Ja, die schupten alles weg. De goede laag en de slechte. Op het einde van de winter 
was dat rot. Hij deed dat dan op het veld. Dat was humus. En zo gebruikte hij van alles uit het bos.’

Ook in Zutendaal werden dennennaalden gebruikt in de stal. Bertha Geurts (°1922) beschrijft de werk-
wijze. Strooisel: stro van rogge, dennennaalden en hei. Dennennaalden werden in het bos bijeen “ge-
schard”. Heide ging men kappen op de berg aan de Bezoensbeek. Men ging er heide kappen met de 
heizeis. Zoon Willy gebruikte het werkwoord heide maaien, maar bij een controle bij Hubert Vliegen 
bleek dat het inderdaad ging om wat gekend is al hei kappen met de flagzeis of heizeis. Kappen van 
heidetwijgen voor gebruik in de stal. “Er lagen meer bergen met hei in Zutendaal. Daar gingen de men-
sen hei kappen om bijeen te doen voor onder de beesten”. Men heeft in Zutendaal hei als strooisel 
verzameld tot 1940. Toen Bertha Geurts en haar man in 1948 huwden en de boerderij overnamen deed 
men dat niet meer in hun bedrijf Twee andere boerderijen hebben het later wél nog gedaan.

Martens (1991) schetst de beperkende maatregelen van de overheid om de strooiselroof in de bossen te 
beperken. Al op 17 mei 1870 neemt de Bestendige Deputatie van Limburg een besluit om het strooisel-
roven te beperken. Het mag alleen nog om de 3 tot 5 jaar in de oude bestanden. In 1891 schrijft Waters 
en Bossen voor dat strooiselroof alleen nog mag toegelaten worden in uiterste nood en dat deze nood 
duidelijk moet bewezen worden. Alles moet in het werk gesteld worden om dit gebruik uit te bannen. In 
1894 poogt de houtvester om het strooiselroven niet toe te staan, maar hij ondervindt snel dat het niet 
kan verboden worden zoniet komt er opstand. Uiteindelijk wordt toch het scharren toegestaan op 246 
ha en dit brengt aan de gemeenten in totaal slechts 3.644 fr. Op. De houtvester stelt voor dat deze op-
brengst zou omgezet worden in kunstmest, maar ook daar komt niets van in huis. In 1894 worden nog 
eens 40 processen-verbaal opgesteld wegens het strooiselroven zonder vergunning. In december 1903 
komt het zelfs in de Kamer van Volksvertegenwoordigers tot een discussie over het feit dat Waters en 
Bossen in de gemeente Bree geweigerd had een verkoop van strooisel toe te staan. Tussen 1891 en 
1938 werden strooiselverkopingen toegestaan op 8.437 ha, dit is gemiddeld 248 ha per jaar of jaarlijks 
werden 7% van alle openbare bossen kaalgeschard.
 

11.2. Blauwe bosbes

In As werd vroeger volop Blauwe bosbes geplukt. ‘We zijn er ook dikwijls gaan plukken, bosberen. Op 
de grens van As en Genk, Wiemesmeer, daar stonden er veel. We plukten met de hand, niet met een 
kam. Er waren er ook veel die speciaal gingen plukken om te verkopen , eind juli, voor de bakker. Maar 
voor ons was het voor eigen gebruik: om taart te bakken. We maakten appeltaart, kersentaart, bosbe-
rentaart En bromberen stonden er ook veel. Bromberenvlaai in Opglabbeek. Bromberenkermis, dat is 
de derde zondag van september.’ 

Ook in de houtvesterij Bree was het plukken van Blauwe bosbes zeer algemeen. Houtvester Norbert 
Martens beschrijft de traditie. ‘ Bosbessen plukken. Dat gebeurde hier massaal. Voor eigen consumptie 
en voor de bakkers. Braambessen plukken ook, maar minder. Het staat hier ook ergens in mijn boekje 
hoeveel bosbessen er uit de bossen kwamen. Er bestond een kam om bosbessen te oogsten, maar 
die gebruikten ze hier niet. Eigenlijk mocht het niet. Ik heb het nooit weten gebruiken. Het beschadigde 
de struiken te veel. Nu heeft het struikgewas de bosbessen te veel verdrongen. Vroeger was dat kaal 
en daar stond dan Blauwe bosbes. Vroeger stonden de bakkers soms te wachten aan de uitgang van 
het bos voor de kinderen die met bosbessen uit het bos kwamen. Het was vooral in de naaldbossen. 
Een emmer op een namiddag was al goed hoor. Je moest lang plukken. De bakkers maakten daar Lim-
burgse vlaai van. Elke bakker had zijn eigen recept. Er kwam ongeveer 30 kg van een hectare heb ik 
hier opgeschreven. Dat waren hele families die dat deden. Kinderen en volwassenen kwamen plukken.’

In Lanaken werd wél met een kam gewerkt. Boswachter Jules Beuls doet zijn verhaal. ‘Hier (Lanaken 
Heide) enkele, maar als ge in Pietersheimbos gaat daar staat er veel. Dat werd veel geplukt. Dat deden 
ze met een kam en zo. Ze deden dat met een kam en ze vernielden zo hele struiken. Daar was een 
handvat aan. Ze deden zo (toont een ritsende beweging van onder naar boven). Ik heb het nooit zien 
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doen. Dat is toen verboden geworden, omdat ze hele struiken vernielden. Niet iedereen plukte bosbes-
sen, maar hier en daar iemand. Om naar de bakker te brengen. Die maakte daar taart van. Ze werden 
ook een beetje zo gegeten, maar de meeste werden naar de bakker gebracht. Dat waren mensen die…, 
niet de rijkste mensen. Mensen die een frank wouden verdienen. Maar dan zijn ze te gulzig , dan pak-
ken ze een kam en dan wordt dat verboden. Er staan er meest in Pietersheimbos. Achter het ziekenhuis 
daar, Sint-Barbara. Is dat de grond? Dat is daar heuvelachtig… Heeft het daar mee te maken? Ik weet 
het niet.’

Bosbessenkam. Foto Guido Winters, juni 2013.

Ook in Opgrimbie werd veel Blauwe bosbes geplukt. ‘Nog altijd. Aan de Lemkenshoeve, weet je die 
staan? Daar staan veel bosbessen. Wij zeiden worbelen of wolberen (nvdr: vergelijk met het Duitse 
‘waldberen’). Er werd daar gelei van gemaakt of op de pannenkoeken of op de platte kaas. Er komen 
zelfs Hollanders plukken. Dat was altijd in het dennenbos.’ 

11.3. Paddenstoelen
Annie Gorski (° 1938) uit As is van Poolse afkomst en in de familie was het een traditie om paddenstoe-
len te gaan plukken voor consumptie. Jaarlijks gaat ze nog paddenstoelen zoeken in de buurt van het 
Heiderbos in As. De geliefkoosde soorten zijn boleten (“steinpilze”; haar familie was Duitstalig). Vooral 
Eekhoorntjesbrood, Berkenboleet, Rosse populierenboleet en Kastanjeboleet genoten haar voorkeur. 

Houtvester Norbert Martens verwijst naar de Duitsers als eersten die paddenstoelen kwamen oogsten 
in de Kempense bossen. ‘Dat was niet traditioneel. Ik heb dat weten opkomen. De Duitsers zijn daar 
mee begonnen. Eind de jaren ’60. De Polen die waren er nog niet. Die zijn pas later gekomen. Die Duit-
sers, van de streek van Düsseldorf, kwamen elk jaar, elke dag, met een camionnetje en die gingen naar 
huis met 50-60 kg paddenstoelen. Die werden verkocht in die tijd, in Duitsland, voor 5 Duitse D-mark de 
kg. Dat waren hoofdzakelijk Kastanjeboleten. En dan ben ik daar op gesprongen. Ik heb mijn boswach-
ters leren paddenstoelen plukken. En dan gingen we ’s middags in het bos paddenstoelen bakken. Piet 
Borremans is zelfs specialist geworden in paddenstoelen. En nu wordt dat algemeen gedaan.’ 

Ook boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken verwijst meteen naar Oost-Europeanen als het over 
paddenstoelen in zijn boswachterij gaat. ‘Er werd hier veel Eekhoorntjesbrood geplukt. En het schijnt 
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dat die vreemde, die kennen daar meer van. Ja, het zijn meestal vreemdelingen die dat hier plukken. 
Er waren er ook enkele van de streek die dat kenden. Nu zijn het vooral Polen. Die kennen dat. Die 
hebben dat in hun land misschien ook. Hierachter heb je een wei met van die echte zoals ze dat in de 
winkel verkopen.’

11.4. Eikels voor de varkens

Navraag naar eikels rapen werd nogal divers beantwoord.
In As luidde een antwoord. ‘Nee, daar hadden we geen tijd voor. Eikels voor de varkens zogezegd? Dat 
werd gedaan. Maar hier niet geloof ik. Voor de varkens werden de kleine aardappeltjes gekookt.’ 

In Opgrimbie ging men wél nog eikels rapen, zij het eerder langs de weg dan in het bos. 

‘Ja. Voor de varkens. De kinderen moesten dat doen. Ik hoor de varkens nog eikels kraken. Wij woon-
den aan de Rijksweg en daar stonden ook eikenbomen, maar Amerikaanse eiken. En die zijn veel dikker 
dan de inlandse eiken. En dan gingen we op die rapen. Voor de eigen varkens. En in de oorlog maakten 
ze daar ersatzkoffie van. Maar wij dronken dat niet. Maar de varkens hadden die graag. We hebben dat 
nog geraapt tot de oorlog, tot ’45.’ 

11.5. Pijpenstro

Boswachter Jules Beuls uit Lanaken haalt het gebruik van Pijpenstro voor bezems aan. ‘Weet je wat 
er wel nog was: van dat breed gras met lange wortels. Lange, dikke wortels. De boeren maakten daar 
vroeger borstels van. Bezems. Maar dat is ook van … juist na de oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog. 
De mensen hadden geen geld. Dat gras was zo breed. Ik kan het tonen. In de Ziepbeek staat er ook 
veel. En met die borstels konden ze hun stal mee uitborstelen. Of voor een koeienborstel. Niet voor bin-
nen. Ik zal ’t u wijzen als we het zien.’ 

11.6. Varens voor de processie

In As werden vroeger varens geplukt voor de processie. ‘ Als het processie was in september dan moes-
ten we strooisel maken voor de processie. Wat was dat allemaal? In de Bosbeek en in de bossen… wat 
nu allemaal dor is in de winter? Hoe heet dat? Varens! Dat moesten we gaan snijden. En dan bloemen 
erbij. En in de beemden had ge soms bloemen staan, in de beek: dat moesten we dan plukken. En met 
de hakselmachine werd dat gemalen, kort gesneden en dan gestrooid voor de processie. En nadien 
moesten we dat bijeen doen om in het doellicht te gooien. Dat was goed tegen de muizen. Dan kwamen 
er geen muizen in het koren.’ 

11.7. Hazeklaver

Anna Heemkerk uit Smeermaas (Lanaken) at vroeger vaak ‘Hazeklaver’ in het bos. ‘Lang geleden lie-
pen wij in het bos en daar stond zo’n soort klaver: hazeklaver. Je kunt die opeten. Zo zuur. Hazeklaver. 
Heb ik nooit gezien. In mijn kinderjaren heb ik die hazeklaver vaak gezien.’ Vermoedelijk wordt witte 
klaverzuring bedoeld. 

12. Ziekten en plagen in het bos

Boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken maakte tussen 1960 en 1970 ernstige plagen mee van 
Dennensnuitkever.
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‘De Dennensnuitkever. Dat was verschrikkelijk. In die tijd mocht je nog DDT gebruiken. Ik heb ooit nog in 
beplantingen die pas geplant waren, daar kwamen die Dennensnuitkevers, die aten de schors helemaal 
kapot. En toen had ik een doos met een steel, een doos met gaatjes in. En op elk plantje moest ik DDT 
strooien. Dat was in poedervorm. Dat was in de jaren zestig. Anders was alles opgevreten. Die kwamen 
uit die stronken van die dennen. Die zetten zich op die kleine dennekens. Als ge dat niet op tijd gezien 
had, dan waren ze allemaal kapot. Dat is gestopt omdat er geen bos meer geplant is. En er zijn ook 
geen kaalkappingen meer gebeurd. Dat was meest in kaalkappingen. Op die stronken. Er werd toen 
een voor geploegd en toen werd er geplant. En dan kwam die smeerlap, die Dennensnuitkever. Nadien 
werd er alleen nog gedund. We hadden geen kaalkappingen meer.’

Grote dennensnuitkever (Hylobius abietis). Bron: internet, Bialowieza forest beentre.jpg.

Houtvester Norbert Martens vermeldt meer schadelijke insecten die bedreigend waren voor vooral de 
naaldbossen.

‘Het was eerst Europese lork. Dan Japanse en dan hybride. Er was iets met de insecten. De Larixmot 
zat meer op de Europese. De Lariksmot komt nog voor, nu en dan, maar niet zo veel meer. Vroeger 
waren er ziekten op de dennen. Dennensnuittor bij jonge aanplantingen. Dennensnuitkever. Dat was op 
één- en tweejarige zaailingen. Die werden aangetast en de schors was volledig weg. Er waren andere 
soorten op volwassen dennen. Ik ga eens kijken op mijn bureau boven. Ik heb een boekje geschreven 
over 100 jaar houtvesterij Bree, waarin dat allemaal staat. Dennenlotrups en Dennenknoprusp, dat wa-
ren aantastingen van volwassen dennen. Dat waren vlindertjes. Die legden hun eitjes in de eindscheut. 
En soms kwam daar dan één van de zijscheutjes voor in de plaats. Op sommige oude bestanden had-
den alle bomen er van op dezelfde hoogte. En er waren er soms die dat twee keer kregen. Dat vormde 
dan zo twee bogen. De ‘woudhoorns’ noemde men dat.’ 

‘De aantastingen van de Nonvlinder in dennenbos. In 1921. De bomen waren kapot. Dennenbladwesp, 
meikever, … In de kwekerij van Bree, bos van Gruitrode, op de Grote Hei Wijshagen, … 1924 de school-
kinderen moesten kevers gaan rapen, … In 1940 meikevers gaan rapen: 960 manuren aan 3 frank per 
uur. Dennenbladwesp, … ‘

Martens (1991) geeft een overzicht van de voornaamste jaren met insektenplagen, waarbij vooral 
Nonvlinder (Lymantria monacha, 1888, 1889, 1907, 1920), Grote dennensnuitkever (Curculio abietis), 
Dennenscheerder (Tomicus piniperda, 1931), Dennenbladwesp (Diprion pini, 1857, 1894, 1896, 1923, 
1924, 1931, 1934, 1954), Meikever (Melolontha melolontha, 1923, 1924, 1940), Dennenlotrups (Evetnia 
of Retinia of Rhyacionia buoliana) en Dennenknoprups (Retinia of Blastesthia turionella) aan bod ko-
men. Het Koninklijk Besluit van 24 juli 1901 staat in schril contrast met de huidige pleidooien voor meer 
dood hout in het bos. Het KB voorziet de bestrijding van schadelijke insecten als Grote dennensnuitke-
ver, Nonvlinder en Dennenscheerder. Elke aanwezigheid dient gemeld te worden aan de burgemeester. 
De stronken moeten volledig ontschorst worden of gerooid en er mag geen geveld niet ontschorst hout 
in het bos achterblijven na 1 juni. Bij de bestrijding van Nonvlinder werden herhaaldelijk schoolkinderen 
ingezet die de vlinders moeten helpen vangen. Ook de rupsen van Dennenbladwesp worden door hen 
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verzameld. Dennelotrups en Dennenknoprups veroorzaken de krommingen en dubbele krommingen 
die Martens in het interview als ‘woudhorens’ betitelde.

Dufrane (1985) schetst ook nog een hele reeks maatregelen die getroffen werden tegen de insectenpla-
gen. Eén ervan is het graven van sloten rond aangetaste percelen, waarbij de aarde naar binnen moet 
geworpen worden. 

Dufrane (1985) vermeldt naast deze insectenplagen ook nog aantastingen door Honingzwam (Armil-
laria mellea) op den (1926), de olmenziekte (Ceratocystis ulmi) die op dat moment weer opflakkert, den-
nenschot (Lophodermium pinastri) in 1928, de muizenplaag van 1933 in As en Genk die bezaaiingen 
doet mislukken, Groen eikenbladroller (Tortrix viridana) in 1937-1939, Kleine wintervlinder (Operophtera 
brumata), Grote wintervlinder (Erannis defoliaria), Cacoecia xylosteana, de schorsbrand (Dothichiza 
populea) op populier in 1945, Zwarte dennenbastkever (Hylastes ater) op Corsicaanse den in 1964, 
Satijnvlinder (Leucoma salicis) in 1968 in Lommel, … 

De Lariksmot (Coleophora laricella) komt meer voor op Europese lork dan op Japanse, wat de over-
schakeling van Europese naar Japanse lork of de hybride verklaart.

De Dennenlotrups (Resinia retinella, Torticidae) komt voor als plaag op volwassen dennen. Ze veroor-
zaakt er de zogenaamde ‘woudhoorns’.

In 1921 was er in de Kempen een zware aantasting van het dennenbos door Nonvlinder (Lymantria 
monacha).

Grote dennensnuitkever (Hylobius abietis).

Lariksmot (Coleophora laricella)

Dennenlotrups (Retinia resinella)

Grote dennensnuitkever (Hylobius abietis)

Nonvlinder (Lymantria monacha)
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13. Personen met een belangrijke invloed op het bosbeheer in de 
periode die de interviews bestrijken 

Houtvester op rust Norbert Martens (°1928) was één van de geïnterviewde personen voor dit rapport. 
Hij beschreef de houtvesterij Bree vanaf het begin van zijn beroepsloopbaan (1964) tot het einde (1993) 
en wat hij zelf hoorde van de periode ervoor en toonde me op het terrein, samen met zijn zoon boswach-
ter Wilfried Martens, de zaken waarover hij verteld had. Hij was aanvankelijk houtvester over 4000 hec-
tare bos en heide, waarvan slechts 2 hectare domeinbos. Al de rest was gemeentelijk bos, OCMW-bos 
en privaat bos. Op het einde van zijn loopbaan was de bosoppervlakte gegroeid tot 6000 ha. Martens’ 
overste in Brussel was Clicheroux, een belangrijke naam in verband met bosbeheer in die periode als 
het gaat over de promotie van Amerikaanse vogelkers, (niet) aankopen van natuurgebieden, … Een 
beruchte uitspraak van Clicheroux tegen houtvester Norbert Martens was: de Oudsberg die kopen we 
niet. Voor één hectare Oudsberg koop ik in Wallonië tien hectare..

Houtvester Norbert Martens tijdens het interview op 22 mei 2013.

Boswachter Jules Beuls (°1934) uit Lanaken beschrijft zijn opleiding en collega’s in de periode waarin 
hij werkzaam was. Het is duidelijk dat zijn oversten, de houtvesters en woudmeesters van dat moment, 
een belangrijke invloed uitoefenden op wat er aangekocht werd en de manier waarop het bos beheerd 
werd. Ook niet alle collega’s boswachters werkten per se op dezelfde manier. Een kennismaking met die 
personen kan dan ook vaak verhelderend zijn voor het bosbeheer in die periode. We laten Jules Beuls 
even zelf aan het woord.

‘Ik heb lessen gevolgd om boswachter te worden. En toen ben ik in Lanaken benoemd geworden. Dat 
waren lessen in Heverlee, ’s zaterdags. Ik ben daar een jaar of twee naar toe geweest. Ik heb dan 
schriftelijke en mondelinge examens gehad. Roskams was de houtvester. En de woudmeester was 
Bodeux. Die woonde in As. Ik was in de houtvesterij Hasselt. Roskams is vier jaar ouder als ik. Ik was 
hier in Lanaken, Gellik en Eigenbilzen, Schoutede in Munsterbilzen en Alex Zeevaert in de Voer. De 
vader , want de jonge Zeevaert heette ook Alex. … Ik heb hier nog wat foto’s, in de Voer getrokken, in 
de beukenbossen. In mijn beginjaren. … ‘
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V.l.n.r.: Boswachter Jules Beuls, boswachter Schoutede, houtvester Mark Roskams en brigadier Alex 
Zeevaert, gefotografeerd in Voeren circa 1960. Foto private collectie Jules Beuls.

V.l.n.r.: Boswachter Schoutede, boswachter Jules Beuls, brigadier Alex Zeevaert en houtvester Mark 
Roskams, gefotgrafeerd in Voeren circa 1960. Foto private collectie Jules Beuls. 
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V.l.n.r.: Boswachter Schoutede, brigadier Alex Zeevaert en boswachter Jules Beuls, gefotografeerd in 
Voeren circa 1960. Foto private collectie Jules Beuls.

‘Ik heb mijn diploma in 1952 gehaald en ik ben begonnen in 1959. Ik ben in 1953 soldaat geworden: 18 
maanden. Toen was ik thuis. We waren zowat boer. Ben ik op de boerderij geweest, in Wiemesmeer 
(Zutendaal). Tot… ik moest bij de gemeente gaan, me voorstellen. Ben ik in Lanaken geweest, Gellik, 
Eigenbilzen, op de gemeenten. Toen had ik wel geluk. Ik was bij de jachthoorngroep. En Bodeux, de 
woudmeester, die was toen voorzitter van de jachthoorngroep. En ik was ook al bij de harmonie. En de 
bosgroep die kwam toen oefenen met de jachthoorn. En ik ben daar ook bij gegaan. Maar die konden 
dat niet allemaal goed. … En die techniek, dat tayouteren (nvdr: coup de langue-techniek bij koperbla-
zers), dat konden ze niet. Almaar janken. En ik toonde Bodeux hoe je dat moest doen. En op ene avond 
heb ik er dan verschillende van de jachthoorngroep leren tayouteren. Je weet wel, je tong uitsteken. 
En zo had ik het geluk dat ik Bodeux mee had begrijp je. Toen was ik nog geen boswachter, toen ik bij 
de jachthoorngroep kwam. Ik had daardoor een stapje voor op een ander. Bodeux kwam overal. Op 
het kasteel, op de gemeente… En de Prins van Merode was burgemeester van Lanaken, en zo… En 
als ge de burgemeester mee had, de rest van de gemeenteraadsleden volgde dan. En in Gellik was de 
burgemeester varkenskoopman en die kocht varkens bij ons thuis. En die had het ook voor mij. … Er 
was nog een kandidaat. Maar ik heb het gehaald.’
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Woudmeester Bodeux, met jachthoorn, circa 1959. Foto private collectie Jules Beuls.

De jachthoorngroep Sint-Hubertus van Wiemesmeer (Zutendaal), circa 1959. Jules Beuls staat als vier-
de gezien van links naar rechts. Foto private collectie Jules Beuls. 
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Zowel Dufrane (1985) als Martens (1991) geven een overzicht van het personeel van de woudmeesterij 
Hasselt en de houtvesterijen Antwerpen, Bree, Hasselt en Herentals. Enkele personen die bij de inter-
views herhaaldelijk genoemd worden zijn:

 � Gilbert. Bodeux, ° 1899, woudmeester van 1948 tot 1964
 � Franz Dufrane, houtvester van 1957 tot 1981, woudmeester van 1981 tot ?
 � Norbert Martens, ° 1928, houtvester van 1964 tot 1993
 � Mark Roskams, houtvester van 1958 tot ? 
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Hoofdstuk 4. Hagen, houtwallen, boomgaarden, knotbomen, 
vlechtwilgen, merkwaardige bomen

1. Hagen

1.1. Betekenis van ‘haag’ in de Kempen

Oudere Kempische boeren gebruiken het woord haag nog in een betekenis die veel ruimer is dan de be-
gripsverenging die wij tegenwoordig bij het woord voor ogen hebben, namelijk netjes geschoren hagen. 
Zij gebruiken het woord even goed voor houtkanten met hakhout, knotbomen of zelfs opgaande bomen. 
Jef Vandevenne uit Lummen (°1934) verwoordt mooi wat hij met een haag bedoelt: 

‘Met knotten heb ik me nooit bezig gehouden. Dat weet ik niet. Hetgeen vroeger was, rond ieder veld 
stond een haag. Maar de boeren hebben allemaal die haag uitgedaan. Dat werd vroeger gekapt om de 
oven te stoken. Alle zeven jaar werd dat gekapt voor hout om de oven te stoken. Het brood werd zelf 
gebakken. Dat werd tegen de grond gekapt voor mutsaardenhout. Hewel, na zeven, acht jaar had ge 
weer takhout om de oven te stoken. Maar nu hebben de boeren al die haag opgeruimd, want langs de 
haag hebt ge verdikke zo’n drie, vier meter waar niets groeit. Dat was van alles. Dat was eik, dat was 
beuk, dat was wilg, klotsberen, … Dat waren allemaal… meer takhout eigenlijk. Klotsberen, met rode 
besjes. Da ’s lijsterbes. De haag, ja dat was… alles wat er uit kwam, dat was van alles.’

1.2. Geschoren hagen

Geschoren hagen zijn eerder zeldzaam op het Kempisch Plateau. Als ze voorkomen dan is het meestal 
rond huisweiden van oude boerderijen. De meeste zijn dan nog in de tweede helft van de 20ste eeuw 
gesneuveld. Mondelinge gegevens over geschoren doornhagen waren schaars. Wél troffen we bij ter-
reinbezoeken nog enkele voorbeelden aan. Twee exemplaren lonen trouwen de moeite om iets langer 
bij stil te staan. We geven eerst de mondelinge getuigenissen weer en daarna becommentariëren we 
enkele hagen die bij de terreinbezoeken aangetroffen werden. 

In As werd gepolst of er vroeger veel hagen rond de boerderijen stonden. Het antwoord was kort maar 
duidelijk. ‘Ja, met stekels. Hoe noemden ze dat? Heggen, heggen! Stekelheggen. Die stonden bij de 
boerderijen ook. Maar die ziet ge nu niet meer. Die werden gesnoeid. Eén keer. Stekelhagen. Met al-
lemaal van die pinnekes op. De heggen moesten één keer per jaar geschoren worden. Als er tijd was.’ 
Op de vraag of ze soms gevlochten werden klonk het antwoord. ‘Nee, alleen geschoren.’ 

Ook in de houtvesterij Bree blijken hagen zeldzaam en gevlochten hagen kwamen er al helemaal niet 
voor.’ Nee. Hagen wél, maar gevlochten hagen niet. Ik weet wel wat het is maar ze staan hier niet.’

In Lanaken werden hagen door de boswachter op rust, Jules Beuls, zeer expliciet als zeldzaam bestem-
peld. Dat kwam daar niet voor of althans zeer weinig.

Rond de huisweide van Blijlever 11 in Wijchmaal (Peer) komt nog meer dan 100 m meidoornhaag voor. 
De haag is dominant meidoorn, maar de soortensamenstelling is veel rijker, enerzijds door traditionele 
aanplant van andere soorten in de haag, anderzijds door natuurlijke aanrijking met de wind en door 
vogels. Een karakteristiek kenmerk van oude meidoornhagen is het voorkomen van andere meidoorns 
dan Eénstijlige meidoorn alleen. In deze haag komen ook verschillende exemplaren voor van Eén- x 
Tweestijlige meidoorn. De Robinia is een dikke hoekboom, die ook uitgezaaid is, want er staan verschil-
lende jonge planten in en naast de haag. Vermoedelijk is hier een imker-boer aan het werk geweest, 
want achter de boerderij zijn ook nog 4 grote linden geplant. In de haag zelf stond ook een linde geplant, 
maar deze is afgezaagd. Daardoor is de determinatie wat onzeker. Alleen de wortelopslag was waar-
neembaar. Of ook de Vuilboom in de haag een functie voor de bijen had is een open vraag. Momenteel 
is de Vuilboom gewoon meegeschoren en kan ze dus amper bloeien. De andere houtige soorten zijn 
vermoedelijk allemaal spontaan in de haag gearriveerd. Verrassend is het grote aandeel (mee gescho-
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ren) eik. Ook in de kruidlaag komt een verrassing voor. Kleine maagdenpalm is geen vanzelfsprekende 
soort in de arme, zandige Kempen. Alleen in de wat rijkere beekdalen komt de soort wel eens voor. 
Of het hier om een spontane vestiging gaat dan wel aanplant is onduidelijk. Een vegetatie-opname (in 
tiendelige Londo-schaal) hieronder geeft een volledig beeld van deze waardevolle, oude doornhaag.
Houtige soorten: Eénstijlige meidoorn 9, Eén- x Tweestijlige meidoorn p2, Zomereik 2, Amerikaanse 
vogelkers a4, Vuilboom a4, Robinia p4, Braam a2, Framboos p1, Wilde lijsterbes p1, Brem r1, Honds-
roos r1, (cf. Zomer)linde r1, Okkernoot r2, Wilde kamperfoelie r1, Gewone vlier r1, Pruim p2, Tamme 
kastanje r2

Kruidlaag: Gestreepte witbol a1, Gewone hennepnetel a1, Gewoon struisgras m2, Glanshaver a1, 
Kleine maagdenpalm r1, Kropaar a1, Kweek a1, Rood zwenkgras p1, Schermhavikskruid p1, Smalle 
stekelvaren r1, Stinkende gouwe p1, Wilgenroosje p1

Oude doornhaag rond de huisweide-boomgaard van de boerderij Blijlever 11 in Wijchmaal (Peer). Be-
merk ook de vier grote linden achter de boerderij. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2013.

Bij een terreinbezoek aan de Lieteberg in Zutendaal werd rond de voormalige boerderij Delstraat 5 in 
Zutendaal een relict aangetroffen van een geschoren en gevlochten haag. Geschoren hagen zijn in de 
Hoge Kempen verre van algemeen, maar dit is het enige bekende exemplaar van een haag met vlecht-
relicten in de Hoge Kempen. De haag bestaat uit Eénstijlige meidoorn en Hulst. De meidoorn vertoont 
duidelijke kapsporen aan de basis en nogal wat takken zijn duidelijk schuin tot bijna horizontaal afgebo-
gen. Bij navraag aan de huidige bewoner wisten we helaas niet veel meer details meer te vernemen. De 
bewoner had de haag weliswaar zijn hele leven gekend, maar wist de voorgeschiedenis niet. Was hier 
ooit een lokale hagenvlechter actief of is dit een absoluut uniek geval zonder enige veralgemeenbaar-
heid? Dat blijft voorlopig een raadsel. Het biedt in elk geval stof tot verder onderzoek. 
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Twee foto’s van een Eénstijlige meidoorn-Hulsthaag met vlechtrelicten op de Lieteberg in Zutendaal. 
Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013.
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Een deeltje van Tenhaagdoornheide op de 1/20.000 Kadastrale Reductie van 1848 van Houhalen. De 
“haagdoren” (meidoorn) op de heide mag plantenecologisch gezien misschien gek klinken, maar de 
nabijheid van een Hameau Haagendoren maakt het al een stuk verstaanbaarder. In een gehucht ko-
men natuurlijk wel meidoornhagen voor en de heide bij het gehucht Haagendoren wordt dan uiteraard 
Tenhaagdoorenheide. 

Mennen (2002) beschrijft twee toponiemen uit Eksel die hij als meidoornhaag interpreteert. Beide zijn 
17de-eeuws: “die eijcke staende benaest den haechdooren 1623” en “den haegh dooren 1686”.

2. Houtwallen

2.1. Mondelinge gegevens
De zo typische houtwallen met eik, ‘eikengrachten’ in de lokale terminologie, worden nauwelijks nog 
becommentarieerd in de interviews. Veel zegslui kennen ze nog amper. Anderen zien ze wel voor zich, 
maar herinneren er zich nauwelijks het gebruik van. Opvallend is vooral dat het waardevolle eikenhak-
hout in veel gevallen amper vermeld wordt, terwijl men het wél volop heeft over de toepassingen van 
den, berk, …. 

In As is het luidt het antwoord op de vraag of hier ook houtwallen met eiken rond de akkers lagen als 
volgt. ‘Ja. Die eiken deden ze dan af. Maar daar werd niets aan gedaan in die tijd. Ik weet niet waar het 
voor diende. Ik heb niet meer geweten dat we die eiken moesten afdoen. Die eiken moesten blijven 
staan. Was het voor de beschutting tegen de wind of ’t een of ’t ander? Dat had ge veel ja langs de 
akkergronden. In de beemden hadden we dat niet. Ja berken werden afgedaan om te stoken. Maar ei-
kenhout weet ik niet dat dat gebruikt werd voor de oven of zoiets. En ook voor de stoof niet. Ik denk dat 
het niet mocht. We hebben die eikenbomen nooit moeten inkorten of zo.’ 
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‘Eikengracht’ (houtwal met eikenhakhout) langs de Maastrichterstraat in As. De houtwal begrensde in 
oorsprong een akker, maar die werd later bebost (Zie Jarych 2011). Op de foto’s herkennen we onder 
meer Zomereik, Blauwe bosbes, Adelaarsvaren, Klimop, Bochtige smele, Hengel en Amerikaanse vo-
gelkers. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013. 

Jozef Nys, de voormalige veldwachter van As, herinnerde zich de grens tussen As en Maasmechelen 
als een diepe gracht. Er was een gracht gegraven van aan het station tot aan het vijfgemeentepunt 
van de gemeenten As, Maasmechelen, Opgrimbie, Zutendaal en Genk. Er staat een kapelletje op dat 
vijfgemeentenpunt. Ook tussen As en Genk lag een droge gracht als grens. De grens tussen As en 
Maasmechelen is volgens de veldwachter nog altijd goed te zien. Het zand is er diep uitgehaald en aan 
de rechterkant zijn het allemaal bossen van As. Jozef denkt dat vroeger de Kempische gemeenten al-
lemaal begrensd waren door grachten. Bij een terreinbezoek vinden we de bewuste gracht terug. Het 
blijkt om een ‘eikengracht’ te gaan: een typische sloot geflankeerd door een eikenhoutwal. De gracht is 
inmiddels eerder onduidelijk geworden, maar de eikenwal is nog goed bewaard. 

De gracht die dienst doet als gemeentegrens komt inderdaad op nog meerdere andere plaatsen in de 
Kempen voor. De Balen Gracht bijvoorbeeld, vormde niet alleen de scheiding tussen Balen en Eksel, 
maar was ook de grens tussen twee rijken: de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (Roo-
sen 1990).



89w v i  |  a p r  ' 1 4  |  d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n

De gemeentegrens tussen As en Maasmechelen. De scheidingsgracht die Jozef Nys beschrijft is inmid-
dels ondiep geworden en niet waterhoudend, maar de wal die naast de gracht ligt is nog steeds vrij aan-
zienlijk. Grachten als gemeentegrens zijn in de Kempen vrij algemeen. Ze worden in heel wat literatuur 
aangehaald. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013. 
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Het kapelletje op het vijfgemeentenpunt van As, Maasmechelen, Opgrimbie, Zutendaal en Genk. Op-
grimbie wekt op het eerste zicht wat verbazing, maar in 1851 werd een stukje Maasmechelen afgestaan 
aan Opgrimbie. Het kapelletje dateert van circa 1950 toen dit wel degelijk nog een vijfgemeentenpunt 
was. Met de fusie van de jaren ’70 is Opgrimbie onder Maasmechelen gekomen. Foto Ruben Jarych, 
2012. 

Ook in Bree is het gebruik van de houtwallen vervaagd. Houtvester Norbert Martens kent ze nog wel, 
maar zag er vooral veel verdwijnen. 
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‘Dat was allemaal privé-eigendom. Dat werd door de boeren onderhouden. Het was alleen maar hak-
ken , alleen maar kappen. Als er iets bijkwam dan was ’t goed, kwam er niets bij dan was het nog beter. 
En meestal werden de eiken gespaard. Als spaartelgen. Dat hout was voor klein geriefhout en voor 
brandhout. Schopstelen dat was wilg of es. Es omdat het zo taai was en wilg omdat het zacht in de hand 
was. Wat er stond, wat er spontaan kwam. Wilg komt overal spontaan. Ik heb nooit meer houtwallen 
zien aanleggen. Ik heb er alleen veel zien verdwijnen. Er zijn er hier in Bree nog een paar. Tussen de 
gemeentebossen ook soms. In onze bossen ook hier en daar. In Hamont-Achel zie ik er nog voor me. 
Maar dat is geen Hoge Kempen. In de Hoge Kempen … ik geloof het niet.’
 
De beroemdste houtwallen van Vlaanderen zijn deze nabij het ‘Heyerbosch aen den Klaverberg’ op 
grondgebied As en Waterschei, net onder de grens met Opglabbeek. Ze herbergen de grootste hak-
houtstoven van Vlaanderen, met omtrekken van 20 tot 30 m. Ze behoorden tot het gebied van hout-
vester Norbert Martens. Hij vertelt met veel plezier over de Wintereiken die hij hoog waardeert en hij 
geeft een originele verklaring waarom er zo opvallend veel Wintereiken in hakhout omgezet zijn en er 
zo weinig opgaande bomen van zijn. Wintereiken zouden volgens de oude boeren van de streek minder 
eikels geven dan Zomereik. Daarom werden de Zomereiken preferentiëel gespaard en de Wintereiken 
bij voorkeur gekapt wanneer men eik nodig had. Dit is een zeer originele verklaring, die voor zover be-
kend nergens in de literatuur vermeld wordt. 

‘Het laatste gebied van de Wintereik is hier eigenlijk de kam van de Hoge Kempen. Van Bree naar Opit-
ter. Daar ken ik ook een stoof van zeker 7-8 m. Die van 30 m van de Klaverberg zijn toeval denk ik. Er 
zijn er meer van 7-8 m. Er zijn er misschien ook die afgestorven zijn als ze afgekapt werden? Of losge-
komen of zoiets. Of de eigenaar die meer brandhout wilde. Té veel wilde. Mij hebben ze altijd gezegd 
dat Wintereik harder was dan gewone eik. De Wintereik is eigenlijk verlaten geworden omdat hij te wei-
nig eikels gaf. Hij werd bij voorkeur gekapt in de bossen. Anders hadden ze geen eikels voor de varkens. 
Oude boeren zeggen dat. Als ze een eik wilden kapten ze een Wintereik. Als ze een boom wilden , was 
het een Wintereik. Waar de Wintereik voorkwam. Waar hij gemengd voorkwam met de Zomereik. Ik heb 
nog eikels geraapt in Ichtegem. Om mee te doen naar mijn nonkel in Loppem voor zijn varkens. Dat zal 
hier ook nog gebeurd zijn hoor. En ja, de tijd van het Wildpark in Helchteren. De schoolkinderen werden 
uitgezonden. En dan kregen ze een coca-cola als ze eikels binnenbrachten voor de everzwijnen en ze 
mochten gratis het wildpark bezoeken. De eikels van de Amerikaanse eikels worden hier soms nog ge-
raapt. En tijdens de oorlog werden die gebruikt om koffie van te maken. Wij met het college gingen dat 
gaan rapen in Wijnendalebos. Mijn neef was daar beheerder. Hij is daar begonnen in 1941.’

Na het interview brengen we ook een terreinbezoek aan de Klaverberg. We maken van de gelegenheid 
gebruik om de hakhoutstoven exact te lokaliseren met behulp van GPS. Er zijn immers nog veel vragen 
rond die gigantische eikenhakhoutstoven. Hou oud zijn ze precies? Wie plantte ze of waren ze spon-
taan? Hadden ze een functie tegen de verstuiving of niet? Zijn ze geplant op duinen of zijn de duinen 
juist ontstaan door de vangen van zand door de hakhoutstoven? Bij de opmeting worden verschillende 
zaken duidelijk, maar duiken ook nieuwe vragen op. We hebben klaarblijkelijk met drie rijen houtwallen 
te maken. De meest noordelijke is duidelijk de jongste en grenst ook aan overgangen die op het terrein 
zichtbaar zijn: reliëfrijk duinlandschap ten zuiden, geëgaliseerd landschap ten noorden. Dit zijn echter 
vrij jonge stoven, die trouwens niet alleen uit eik bestaan. De twee meer zuidelijke rijen zijn veel ouder; 
het is hier dat stoofomtrekken van 20 en 30 meter aangetroffen worden. De middelste rij is de langste. 
De meest zuidelijke rij is kort en geconcentreerd rond een aantal hoge toppen. Het lineair karakter is 
hier minder duidelijk. 

Terreinonderzoek van Bourgeois (2004) in Hechtel-Eksel maakt duidelijk dat bijna alle houtwallen en 
stuifdijken in haar studiegebied wijzen op structuren die aangrenzende akkers moesten beschermen 
tegen overstuiving. Er is een opvallende link met akkerland vanaf de Late Middeleeuwen (14de eeuw), 
maar ook nog akkers op de 18de-eeuwse Ferrariskaart. De eerste ontginningsfasen in de omgeving van 
de Hechtelse Bergen traden pas op vanaf de 14de eeuw.

Na ons terreinbezoek worden de GPS-punten uitgezet op een reeks kaarten uit de 19de en 20ste eeuw. 
Dat veroorzaakt meer vragen dan antwoorden. Vooreerst blijken de stuifwallen niet dwars op de do-
minante windrichting te liggen, maar in het verlengde er van (ZW-NO). Ook Bourgeois (2004) treft 
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echter in Hechtel dergelijke oriëntaties aan. Verder is er geen akkerland in de onmiddellijke buurt te 
bespeuren, wel iets oostelijker. De actuele egalisaties ten noorden van de houtwallen zijn recent. Op de 
19de-eeuwse kaarten en op de Ferrariskaart zijn ze nog geenszins aanwezig. Er is dus duidelijk nog stof 
voor verder onderzoek. Vooral bodemkundig onderzoek dat moet duidelijk maken of hier ook eventueel 
laatmiddeleeuwse of latere akkers onder het stuifzand bedolven liggen, zou ons meer opheldering kun-
nen verschaffen. 

De Klaverberg op de Ferrariskaart (1770-1780). De rode punten geven GPS-karteringen van de eiken-
hakhoutstoven van 2013 weer. De bovenste rij ligt in de heide. Het is onzeker of die stoven er al stonden 
in die tijd, want het gaat hier om relatief kleine stoven. De andere twee rijen grotere stoven liggen op 
duinen (langwerpige rij rode puntjes van ZW naar NO). De hakhoutstoven zijn gesitueerd aan het begin 
van die duinenrij. Of ze daar als een windvang voor de rest moesten fungeren is wat onduidelijk, maar 
niet onmogelijk. Akkerland dat moest beschermd worden is niet in de nabijheid te bespeuren. Of er 
eventueel vroeger wél akkerland lag weten we niet. Daarvoor zijn nog oudere kaarten aangewezen. 
Ook bodemboringen kunnen wellicht meer licht op de zaak werpen. 
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De Klaverberg op de kaart van het Dépôt de la Guerre van 1872. De rode punten zijn de hakhoutstoven 
zoals gekarteerd in 2013. Bemerkt de drie min of meer parallelle lijnen. De bovenste rij vertegenwoor-
digt de kleinste hakhoutstoven. Hier zijn ook andere soorten dan alleen Wintereik mee gekarteerd. De 
middelste en de (korte) onderste rij zijn alleen Wintereikhakhoutstoven. De oriëntatie is ZW-NO. Er 
zijn geen te beschermen achterliggende akkerlanden waarneembaar. Verder valt op dat het toponiem 
Heyerbosch eigenlijk nog dichter bij de Wintereikenhakhoutlocatie geschreven is dan het toponiem “Aen 
den Klavenberg”. Het Heyerbosch is een naaldhoutaanplant, waar de hakhoutstoven gedeeltelijk in lig-
gen. Bemerk ook hoe de gemeentegrens tussen Opglabbeek (noorden), As (ZO) en Waterschei (ZW) 
samenkomt net boven de Wintereiken. De grens tussen As en Opglabbeek is eveneens beplant met 
naaldhout. De hakhoutstoven liggen zowel op Waterschei als As, maar niet op Opglabbeek. 
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De Klaverberg op de MGI-kaart van 1960. De rode punten zijn de hakhoutstoven zoals gekarteerd in 
2013. Het Heyerbos van de 19de eeuw is verdwenen, maar ten oosten komen inmiddels wél een groot 
aantal naaldhoutaanplanten voor. De hakhoutstoven zelf liggen nu echter weer grotendeels in stuifzand-
gebied. Ook de gemeentegrens tussen As en Opglabbeek lijkt niet meer door naaldhout gemarkeerd. 
Het is onduidelijk wat het effect van de branden van 1947 en 1959 op de site was en of eventuele ef-
fecten al in de kaart van 1960 verwerkt zijn. 

De context van de Klaverberg is in de 20ste eeuw grondig gewijzigd ten opzichte van 1960. Links is het 
vliegveld van Zwartberg zichtbaar, onderaan de terril van Waterschei. De terril bovenaan in het midden 
is de terril van Zwartberg. In het noorden ligt nu overal landbouwgebied. De Klaverberg zelf is nog in 
hoofdzaak bebost. Alleen lokaal komt stuifzand of heide met halhoutstoven voor.
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Wintereikenhakhoutstoof van de Klaverberg op As en Waterschei. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 
2013.

In het archief van Waters en Bossen is niets te vinden over de eikenhakhoutstoven, maar wél over de 
bosaanplant van de Klaverberg. De gemeente As heeft in 1893 circa 20 hectare proberen te bebos-
sen. Dat ging bijzonder moeilijk. 90% van de bomen stierf door de droogte (Bron: Rijksarchief Hasselt; 
toegangsnummer 540 Waters en Bossen, dossier 55, verkoop van onvruchtbare gronden 1818-1920. 
Ministre de l’agriculture de l’industrie et des travaux publics. Eaux et forets, commune de Asch (des 
traveaux de boisement a effectuer par la commune de Asch).

In Opgrimbie zijn ook nog mooie houtwallen met hakhouteik bewaard. Eigendom, functie, gebruik beho-
ren duidelijk tot een uit het geheugen verdwenen verleden. Op de vraag waarvoor die eikenwallen langs 
de weg naar de Kikmolen dienden geeft Marcel Crijns, die altijd vlak in de buurt woonde een typisch 
antwoord: ‘Dat heb ik nooit geweten en begrepen. De weg is vroeger hoger geweest. En ze hebben die 
uitgegraven. Ja, er waren ook mensen die dat gebruikten. In de haard. Daar stookten ze eikenhout in. 
Maar dat had niets te maken met brood bakken. Dat dik hout gebruikten ze in de open haard.’ 
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Eikenhoutwal met ondergroei van Eikvaren, langs de toegangsweg tot de Kikvijvercamping. Foto Arnout 
  Zwaenepoel, april 2013.

Net voor de heide ligt bos dat de camping scheidt van het reservaat van de Kikbeek. In het bos, parallel 
met de snelweg, liggen langs de weg ook nog mooie eikenhoutwallen. Een vegetatie-opname geeft een 
beeld van de vegetatie. Dalkruid m4, Zomereik 5, Sporkenhout r1, Amerikaanse vogelkers p2, Wilde 
kamperfoelie p2, Bochtige smele p2, Fraai haarmos.4, Ruwe berk r1, Braam p4, Gewoon sterrenmos.4, 
Gewoon gaffeltandmos.1, Brede stekelvaren p2, Gewoon struisgras m4, Veelbloemige veldbies p1, 
Pilzegge r1, Wilde lijsterbes r1, Heide-klauwtjesmos.1, Groot laddermos.1, Pijpenstrootje a2, gevlekte 
gele dovenetel a4, Wilgenroosje p1, Bosveldkers p1, Hondsdraf p1, Ruw beemdgras p1, Blauwe bos-
bes p1. Totale bedekking 100, boomlaag 50%, struiklaag 10%, kruidlaag 20%, moslaag 10%, helling en 
expositie: lage houtwal; oppervlakte 50 x 1 m, bodem: lemig zand.

Houtwal met Dalkruid, Opgrimbie. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.
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Ik maak ook nog een vegetatieopname van de oeverwal van de Kikbeek ter hoogte van de Kikmolen. 
Zomereik 8, Ruwe berk p4, Pijpenstrootje a2, Hengel m4, Veelbloemige salomonszegel m2, Wilde 
kamperfoelie a2, Sporkenhout p2, Braam a4, Brede stekelvaren p2, Klimop a2, Robertskruid p1, Honds-
draf p1, Amerikaanse vogelkers p2, Grove den r1, Gladde witbol a1, Schermhavikskruid p1, Gewoon 
struisgras m4, Dolle kervel p1, Fijn schapengras, Wilde lijsterbes p1, Hazelaar r1, Ruwe berk r1, Ruw 
beemdgras p1, Gele lis p1, Bitterzoet p1, Look-zonder-look p1, Valse salie a2, Gewone vlier r1, Grote 
brandnetel p1, Pitrus p1, Zwarte els r1, Gladde iep p1, Gewone es p1, Gewone ereprijs r1, Schaduwgras 
m2, Grote wederik p1, Kruipende boterbloem p1, Witte klaverzuring m2, Blauwe bosbes p1, Gewone 
kropaar p1, Gewoon sterrenmos.2, Pilzegge r1, Beuk r1, Veelbloemige veldbies r1, Dubbelloof r1, Veel-
bloemige salomonszegel p1 Totale bedekking: 100 %, boomlaag 80%, struiklaag 15%, kruidlaag 50%, 
moslaag 2%, strooisellaag 50%; oppervlakte 200 x 3 m; helling & expositie: 10°N, bodem: lemig zand.

De Kikbeek even stroomafwaarts van de molen. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013. 

Houtvester Norbert Martens en boswachter Wilfried Martens weten ook nog wel houtwallen liggen, maar 
ze hebben ze niet meer weten planten of onderhouden. Wilfried weet wél een heel mooie stuifwal aan 
te wijzen in Opoeteren. 

‘Nee. ’t Was zeker uit de mode in die tijd. Het waren eigenlijk overal restanten die verwaarloosd geweest 
waren. Dicht bij de Oudsberg ligt nog een mooie wal. Maar dat zijn geen wintereiken. Hier is een zo een 
stuifsingel die volgens de verhalen aangeplant geweest is om het overstuiven van delen van Opoeteren 
te voorkomen. Maar dat is Zomereik. Er zitten daar nog zo van die singeltjes in. Ja. De verhalen zeggen 
dat dat hier gezet is, hier aan de bovenkant ook. Ja, waar komt dat verhaal uit? Ik weet het eigenlijk niet.’
 
Na het interview met houtvester Norbert Martens brengen we ook een terreinbezoek aan de bewuste 
houtwal ten oosten van de Oudsberg, op grondgebied Opoeteren. De houtwal is niet alleen zeer hoog, 
maar is beplant met onder meer Beukenhakhout, een unicum voor de streek. De omtrek van de stoven 
is niet eenvoudig te bepalen. Ze lijken minstens 6 à 7 omtrek, maar het is niet uitgesloten dat sommige 
stoven ook 12 m omtrek meten. Genetisch onderzoek kan hier uitsluitsel over geven. Andere soorten 
die er opgroeien zijn onder meer Adelaarsvaren, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Blauwe 
bosbes, Bochtige smele, Braam, Gewone vlier, Gewoon sterrenmos, Hulst, Ruwe berk, Sporkenhout, 
Wilde lijsterbes, Zomereik, De houtwal flankeert minstens gedeeltelijk een oude onverharde buurtweg, 
die tussen de gehuchten De Riet en Berkeinde liep.
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Oude houtwal ten oosten van de Oudsberg op grondgebied Opoeteren. De foto toont het gedeelte dat 
tot op de dag van vandaag een onverharde weg tussen de gehuchten De Riet en Berkeinde flankeert. 
Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2013. 

Zomereikenhakhoutstoof op de houtwal van de Oudsberg. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2013.
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Beukenhakhout op de houtwal van de Oudsberg. De stoofomtrek bedraagt minstens 6 m, mogelijk zelfs 
12. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2013.

De houtwal nabij Oudsberg op de Kadastrale Reductie van Opoeteren, 1849. De houtwal begrenst in de 
19de eeuw nog zeer duidelijk een akker. Het toponiem Oudsberg komt op de kaart niet voor. De dichtbije 
toponiemen zijn deze van De Zandberg en de beide gehuchten De Riet en Berkeinde. Rechts in beeld 
is ook nog de schans van Opoeteren te zien. 

Houtwal nabij de Oudsberg, op grondgebied Opoeteren op de MGI-kaart van 1960. De rode bollen ge-
ven GPS-karteringen weer van de hakhoutstoven op de wal. In de 20ste eeuw is de wal in het bos beland. 
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Niet alle houtkanten rond de akkers waren aangelegd op wallen. Lucienne Indesteege uit Zutendaal 
vertelt over de “rein” die rond de akkers lag. Randen van de akkers: op plaatsen was er een strook met 
hout, alle soorten hout rond de akker. Men noemde dat de “rein”, ook met hout erop. Het was “struikge-
was”, dat diende voor het maken van schansen en waaruit men onder meer berken haalde om aan huis 
versiering aan te brengen wanneer er een processie was. Men nam bijvoorbeeld een berk en bond daar 
roze papieren in, dat stond buiten naar de straat op. Het hout op de rein werd gekapt. De rein met hout 
in Zutendaal lagen vlak, niet op een “berm”. 

Bertha Geurts (°1922) uit Zutendaal spreekt wél over houtwallen, al gebruikt ze dat woord niet letterlijk. 
Er waren “hagen” rond (sommige) akkers, maar daar werden geen schansen voor het stoken van de 
oven uit gewonnen. Het meeste “labeur” (bouwland, akker) had geen hagen. Men sprak van de rein 
(uitspraak Zutendaal “rain”, zoals “staivert”) en daarin was meestal een “gracht” (= een verhoog = een 
wal). Behalve eik groeide daar ook ander hout, waaronder berk. Deze bomen werden door de vogels 
verspreid. Er werd hout gekapt uit de “rain” maar men liet het lang staan, het werd niet gekapt in een 
regelmatige cyclus. Er waren ook dikke bomen in de hagen. Men heeft het hout in houtige akkerranden 
verwijderd tussen 1960 en 1965. Het hout dat vrijkwam heeft gediend voor het maken van weidepalen 
en is opgestookt. In “allerlei” hout op de rein waren er ook soetsen (= knoteiken). Hier en daar stond een 
soets, krom en scheef, met kotter, gaten erin, hol van binnen, met spechten en andere vogels. Soetsen 
waren krom, scheef, enz. en ze waren dus “weinig waard”. De “haag” was nadelig voor de vruchten. Er 
is langs de haag nog een rand zonder vruchten. Eens de haag weg is, komt er overal zon en een perceel 
zonder haag is ook gemakkelijker te ploegen. Veel akkers hadden maar haag aan één zijde. Een haag 
was zo’n vier m breed.

Oude postkaart uit Genk. De begroeiing rechts in beeld oogt eikenhakhout op een wal of duin.

2.2.  Literatuurkadering van houtwallen of ‘eikengrachten’

Mennen et al. (2013) geven een zeer interessante tekst weer waarin de 18de-eeuwse landbouwdeskun-
dige Franciscus De Coster beschrijft hoe een houtwal moet gemaakt worden. De tekst is op meerdere 
vlakken uiterst leeswaardig. De Coster schrijft weliswaar vanuit Mechelen, maar hij heeft ervaring met 
de Antwerpse Kempen. Verder lijkt uit zijn betoog af te leiden dat hij wellicht wel al houtwallen kent, maar 
dat ze zeker nog niet algemeen verspreid zijn, want anders zou hij er geen prijsvraag mee beantwoor-
den. Het loont dan ook de moeite deze passage integraal over te nemen. 
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Franciscus De Coster was in zijn tijd een maatschappelijke actieve landbouwdeskundige. Helaas is over 
hem geen enkel biografisch gegeven bewaard gebleven (Lindemans 1952: Deel I, p. 94, voetnoot 180). 
In 1774 antwoordde hij schriftelijk op een vraag van de Keizerlijke en Koninklijke Academie te Brus-
sel. De Academie had de vraag gesteld of de privatisering en het in cultuur brengen van heide zouden 
gediend zijn met de bouw van afsluitingen in de nieuwe ontginningen. Bijzonder levenswaardig in zijn 
18de-eeuwse tekst is het eerste hoofdstuk waarin hij argumenteert waarom houtwallen moeten worden 
aangelegd. Daarbij geeft hij een gedetailleerde beschrijving van de te volgen weg en van de voordelen 
ervan. 

De Coster schreef vanuit Mechelen en had ervaring in de Brabantse en Antwerpse Kempen. Zijn tekst is 
van toepassing op het geheel van de zandgronden van de provincies Antwerpen, Brabant en Limburg. 
Hoofdstuk I, dat hieronder volgt, geeft een indruk van de kennis en kunde die de inwoners van de Kem-
pen bezaten en nodig hadden om er met succes aan landbouw te doen.

 J Noodzaak der afsluitingen en manieren om die te maken.
“Voor het grootste deel van nieuwe ontginningen zijn afsluitingen niet alleen voordelig, maar noodza-
kelijk. Men zal ze niet beplanten zoals men erven afsluit, niet met doornhagen dus, want die vereisen 
veel plantwerk en jaarlijks onderhoud zonder iets op te brengen. De afsluitingen zal men bouwen met 
grachten en met hoog opgezette aarden wallen. De afmetingen van deze elementen hangen af van 
de natuurlijke gesteldheid, o.a. van de aard van de grond. Men zal deze afsluitingen met gewoon hout 
beplanten; er zijn verschillende redenen om dat zo te doen.

Ten eerst leveren de houtkanten op de afsluitingen schaarhout. Ten tweede beschermen de houtkanten 
de vruchten bij de storm en tegen schrale wind. Op hoge, droge gronden verhinderen de afsluitingen 
vervliegen van de grond. Ten derde zorgen de afsluitingen, met grachten en hout, tot drainage van de 
grond. Ten vierde maken ze het mogelijk vee op het akkerland in te sluiten of het vee van het bouwland 
weg te houden. Er is zoveel vee, koeien en anderen runderen (op de heide) dat ontginningen zonder 
een afsluiting niet mogelijk zouden zijn. Zonder afsluiting zou men niet tot het maken van nieuw bouw-
land kunnen overgaan en men zou het land niet goede staat kunnen behouden.

De afsluitingen, zoals gezegd, worden gemaakt met hoge aarden wallen. De aarde daartoe neemt men 
om te beginnen uit de twee grachten aan weerzijden van de wal. Indien men geen hout nodig had, zou 
dergelijke wal op zich tot afsluiting kunnen dienen. Wanneer ze met houtgewas beplant zijn, hebben de 
afsluitingen als dubbel voordeel dat ze hout leveren en dat ze voor een betere en meer zichtbare afpa-
ling van het nieuwe land zorgen.

De wallen worden op volgende manier gebouwd en beplant. Hier is beschreven de afsluiting van nieuw 
land aan de buitenzijden van de ontginning. De buitenzijden van de wallen worden opgetrokken met 
de zoden die vrijkomen op de plaats van de nieuwe wal. Om te vermijden dat de kant in de gracht zou 
spoelen, worden de zoden op een halve meter van de buitenste gracht opgestapeld. In het nieuwe land 
is de grond koud, dat is nat, hard en onvruchtbaar. Om ervoor te zorgen dat de wal zou kunnen worden 
beplant, moet die grond eerst gebroken, verwarmd en bebouwd worden. Zou men dat niet eerst doen, 
dan zou elke poging om de wal met hout te beplanten neerkomen op verkwisting.

Vele jaren ondervinding hebben mij geleerd dat weinig meerkosten maar na verloop van tijd een groot 
gewin aan hout voortkomt uit het spreiden van de bouw van een wal over enkele jaren. Om te begrijpen 
waarom bij de bouw van een wal zoveel grondbewerking nodig is, moet men voor ogen houden dat hoe 
meer de koude en onbebouwde grond aan de lucht blootgesteld en omgewoeld wordt, hoe vruchtbaar-
der hij wordt.

De koude, harde grond waarop de afsluiting gebouwd wordt, moet geploegd worden opdat de planten 
en hun wortels, die de grond bijeenhouden, zouden afsterven. Deze ploegbeurt geschiedt met twee 
panden, een voor elke kant van de wal. De middelste strook van elk pand, waar het ploegen begint, zal 
een rug vormen waarop de kant van de wal zal worden gebouwd. Beide panden moeten 16 tot 17 voet 
(4,5 tot 5 meter) breed zijn; elk der twee grachten is omstreeks 5 voet breed en de plaats daartussen, 
waar de wal gebouwd wordt is 6 tot 7 voet breed.
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Mettertijd zal men de wal verhogen tot wanneer de grachten een diepte hebben van ongeveer 6 roeden 
en de vlakke bovenzijde van de wal 3 tot 4 voet (ca. één meter) breed is. Daar zal hout in geplant wor-
den. Men laat de geploegde zoden 4 tot 5 maanden of zelfs langer liggen; ze verweren en vallen uiteen. 
Dan ploegt men de reeds genoemde strook van 6 tot 7 voet breed in een tweede keer tot twee voren 
diep. Nadat de tweede ploegbeurt ook 4 tot 5 maanden gelegen heeft, graaft men de grachten zo diep 
als men zal willen hebben. Dat is niet alleen nodig voor de verwering van de grond, maar ook opdat de 
wal door deze diepe omwoeling bij droogte toch contact zou houden met de altijd vochtige ondergrond. 
Daarbij zal men er op letten dat de goede aarde niet te diep ondergegraven wordt, om redenen die hier 
verder volgen zullen.

Het ploegen van de twee panden, die samen 16 à 17 voet breed (5 m breed) zijn, moet men zo schikken, 
dat ze omstreeks de maand maart gespit kunnen worden, zodat in het volgende seizoen daar patatten 
in geplant kunnen worden. Door deze teelt wordt de nieuwe grond goed dooreengemengd en verbeterd, 
als het maar geschiedt op de wijze die op het einde van deze verhandeling uiteengezet wordt.

Omstreeks de maand oktober, nadat de aardappelen geoogst zijn, begint men de grachten te openen 
om de wal op te bouwen. Men doet dat niet in één keer, maar op rij, opdat de eerst uitgeworpen aarde 
verweerd zou zijn vooraleer de laatste daarop geworpen wordt. Dat veroorzaakt niet meer kosten dan 
indien de grond in één keer uitgeworpen was.

Op de gespitte aarde, waar de aardappelen gestaan hebben, worden de geploegde zoden van de 
grachten gebracht. Tegen die tijd zijn ze voldoende verweerd. Men gooit er onmiddellijk aarde over, 
afkomstig van de grachten. De grachten worden ongeveer drie voet breed en zo diep als beschreven, 
waardoor het gespitte land voortaan “zal bevrijd worden van het water”. De aarde die bij het graven van 
de grachten vrijkomt, zal de gehele winter te verweren liggen. Nadat die aarde gedekt wordt met het 
overschot dat na de winter uit de grachten daarop geworpen is om de wal en de flanken te vervolmaken, 
kan er houtgewas in geplant worden.

Daarop kan gezegd worden dat die opgeworpen zoden nodig waren om de flanken van de wal rechtop 
te zetten. Daarop antwoord ik dat die zoden, als zijnde de beste grond, meer nodig zijn binnen de wal 
die, eens gemaakt zijnde, later van binnen niet meer kan verbeterd worden. Vermits men de afsluitingen 
maakt op gronden die tot akkerland gemaakt worden, dus met grond die niet helemaal zandig is, kunnen 
de wallen in het begin enigszins opgezet en opgepakt worden. Nadat ze bewassen en van wortels door-
trokken zijn, kunnen de wallen even recht afgestoken worden als de zoden of russen hadden kunnen 
worden gestapeld. Men kan de flanken van de wallen verder afsteken en de grond die daarbij vrijkomt 
brengt men boven op de wal, die op die manier een spits dwarsprofiel krijgt.

De wal, aldus opgemaakt, wordt allerbest beplant met een rij eikenplantsoen, “eenen voet van mal-
kanderen”. Op die afstand geplant zullen de eikjes goed groeien omdat de wortels en de takken aan 
weerszijden vrij kunnen uitschieten. De wortels zullen tot onderaan de wal schieten, aangetrokken door 
de diepe bouwvoor en de warmte en de lucht, zodat de flanken van de wal met die wortels zeer vast 
zullen komen te staan. 

In het geval dat enkele voorlopers of sterker groeiende planten de daarnaast staande zouden over-
groeien, waardoor de kleinste zouden vergaan, moeten eerst de grotere gesnoeid worden op de hoogte 
van drie of vier voet, of zoals men wil dat deze afsluiting er in de toekomst zal uitzien. Zo kunnen de 
kleinere planten eerst nog enige tijd doorgroeien, zo zullen alle geplante eiken een gelijke dikte en ste-
vigheid bereiken en samen tot één afsluiting dienen, waarvan dan om de zes jaar het schaarhout kan 
gekapt worden.

De buitenzijden van de nieuwe ontginning moeten met hoge bomen beplant zijn, die een aanzien geven 
aan het nieuwe erf en waarvan de schaduw het minste schade zal berokken aan de vruchten.

De binnenzijde van de nieuwe afsluiting wordt gespit en met aardappelen beplant, zo ver dit door de 
opzetting van de zoden van de buitenzijde niet verhinderd wordt. Eens de aardappelen uitgedaan, kan 
men de bomen daarin planten, ongeveer 25 voeten van elkaar. De bomen worden geplant in hopen 
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grond die tegen de opgezette zoden gemaakt worden. De hopen waarin de bomen geplant worden zijn 
zo hoog als de flank van de wal mettertijd moet worden. Voor het maken van deze hopen gebruikt met 
de gecultiveerde grond van de nieuwe afsluiting in opbouw.

De bomen en het onderhout moeten van verschillende soorten zijn. Naargelang de soort grond plant 
men beuken met onderhout van eik, of eik met onderhout van berk. Eens de bomen geplant, werpt men 
tussen de hopen de russen van de binnengracht, dat is van het binnenste van lange, geploegde pan-
den. Men maakt een nieuwe gracht aan de binnenzijde van de wal, drie voet breed. Met de grond uit die 
gracht worden de verweerde zoden overschoten, waarop dan weerom aardappelen geplant worden “tot 
meerdere verbetering van dien grond”. Na de aardappelenoogst, zaait men daar brem, die “zeer wel zal 
wassen”, en nadat de brem daar drie jaren zal gestaan hebben, wordt hij gerooid of gekapt. Dan werpt 
men het overschot van de aarde uit de binnengracht. Dat overschot komt vrij wanneer de gracht van 
drie naar vijf voet breed gebracht wordt. Bij deze gelegenheid krijgt de wal de laatste ophoping. Op die 
ophoping wordt het onderhout tussen de bomen geplant.

Dit werk is niet zo kostelijk als het schijnt, omdat na elke teelt een oogst volgt, de berm zijnde nog meer 
waard dan de aardappelen. Het opmaken van die wallen in één keer met russen is niet goedkoper dan 
het geleidelijk opbouwen ervan met tussentijden. Hoe langer de tussentijden, hoe beter. Ik kan verzeke-
ren dat deze wijze van bouwen van een wal, voor wat betreft de kwaliteit van het hout dat erop groeien 
zal, niet verbeterd kan worden.”

Mennen (2002) wijst ook nog op een ouder fenomeen waarbij er in de Kempen en meer bepaald in 
Eksel typisch houtkanten en houtwallen aangelegd werden. Na 1500 had er een bescheiden, nieuwe 
ontginningsbeweging plaats. Aan de rand van de heide, buiten de meer centraal gelegen ‘velden’ ont-
stonden individuele erven. De percelen werden dan ook met een houtkant omheind. Op dit besloten 
karakter wijst in Eksel het bestanddeel look (bleukske, leukske): Bakenlook 1520, broeck loeck 1521, 
boekweij luexken 1611, … 

Dezelfde auteur haalt verschillende toponiemen uit Eksel aan die op houtwallen slaan. De jaartallen zijn 
wellicht indicatief voor de hoogtijd van de houtwallen: achter den gracht 1498, achter den gracht 1531, 
achter den gracht 1580, achter den gracht 1602, achter den gracht 1625, achter de eikengracht 1767, 
eijken gracht 1799, achter den gracht 1872. 

3. Knotbomen

Knotbomen zijn eerder zeldzaam in de Hoge Kempen. De vraag naar knotbomen wordt dan ook meest-
al negatief beantwoord. 

In As wordt de vraag: ‘stonden er hier knotbomen in de buurt?’ ontkennend beantwoord. ‘Nee, hier was 
hout genoeg. Knotbomen werden gezet waar geen hout genoeg was. Om sommige jaren af te doen. Dat 
hadden ze hier niet. Wat er afgedaan werd, werd bij de grond afgedaan.’ 

Bij een terreinbezoek aan As na het interview met Jozef Nys uit As wijst Ruben Jarych op een kleine te-
genspraak met wat Jozef Nijs vertelde. Er staan wel degelijk ook knotbomen op de gemeente. Langs de 
Heulkensstraat in Niel-bij-As staan zowel knotbeuken als knoteiken. Op de helling tussen de Langstraat 
en en de Bosbeek in Niel-bij-As staan ook heel wat knothaagbeuken. Het blijven evenwel zeldzame 
uitzonderingen. 
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Houtwal met knotbeuken en knoteiken langs de Heulkensstraat in Niel-bij-As. Foto Arnout   Zwaenepoel, 
mei 2013.

Langs de Heulkensstraat in Niel-bij-As staan op de kaart van 1932 duidelijk de houtwallen met Beuken- 
en Zomereikenknotbomen aangegeven die er nog altijd te vinden zijn. 
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Knothaagbeuken op de helling tussen de Langstraat en de Bosbeek in Niel-bij-As. Het voorste exem-
plaar is recent gesneuveld. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.

Tussen de Langstraat en de Bosbeek in Niel-bij-As staan op de kaart van 1932 op de steile hellingen 
duidelijk de houtwallen met Haagbeukenknotbomen aangegeven die er nog altijd te vinden zijn. 
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Houtvester Norbert Martens uit Bree wijst op de zeldzaamheid van knotwilgen in zijn houtvesterij, maar 
wél zegt hij dat de weinige knotwilgen van Schietwilg die er stonden sterk in ere gehouden werden als 
bindhout voor het binden van bussels. De Schietwilgen konden daarvoor zowel bij de grond als op knot 
afgesneden worden. Verder vermeldt hij een zeldzame knotels en knoteik.

‘Dat staat hier niet veel. Wél els rond de weilanden. Zwarte els. Waar er landbouw was. Knotwilg … 
nooit gezien hier. Een zeldzame eik. Knotels was ook voor brandhout. Twintig jaar terug wist ik er nog 
staan. Nu zou ik goed moeten denken.’ 

4. Boomgaarden

In As herinnerde men zich verschillende fruitbomen die rond 1950 gekweekt werden in een boom-
gaardje naast het Heiderbos: eierpruimen, reine clauden, vleeskersen en twee soorten peren, waarvan 
de ene wat dikker en de ander wat langer. Het waren allebei eetperen. 

In Lanaken noemde de boswachter op rust, Jules Beuls, verschillende soorten appels en pruimen. 

‘Appelen, peren, pruimen en kersen. Ruggelaete pruimen. Dat is iets wat ik als kind hoorde, maar dat 
moet misschien Ruggelate zijn, ik weet het niet. Dat waren lekkere pruimen, geel, rond, zo’n 5 à 6 cm 
groot. En blauwe eierpruimen. Wat betekent ruggelaete? Ik zou het niet weten. Dat was goed om gelei 
te maken en om zo te eten ook. De boer tegenover ons thuis had die. En dan gingen we daar een kilo 
pruimen halen. Ook in de tijd van de kersen gingen we bij die. En appels. Roo janneskens. Sterappels 
waren dat. In Smeermaas zegden we daar wijnappels tegen. In Wiemesmeer zegden ze daar Roo Jan-
neskens tegen. Grijskens hadden wij ook. Dat waren winterappelen. Grijs. Grijze appelkes waren dat. 
En die waren ook goed voor appelcompote. En dan had je nog een heel vroege soort: oismaanse appel-
kens (nvdr: oogstmaandse appeltjes?). Die waren lichtgroen en heel vroeg. In Wiemesmeer had je ook 
gele peren, heel lang, lekker. En bij onze buren hadden ze krieken. En wilde kersen ook. In de bossen.’ 

Met ‘’ruggelaete pruimen’ wordt de pruimenvariëteit reine-claude’ bedoeld. In verschillende streken 
is er een vergelijkbare dialectnaam: ‘regeloot’ in Hageland en Zuiderkempen, ‘rènegelaute’ in 
Haspengouw. Andere vormen zijn ringeloot, reingelaat, reggeloot, rengeloot (schriftelijke mededeling 
Daniël Van Yutven).
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“En dan had je nog een heel vroege soort: oismaanse appelkens. Die waren lichtgroen en heel vroeg.” 
Jules Beuls doelt vermoedelijk op “oogstmaandse appel of oogstappel”. Foto Arnout   Zwaenepoel, juli 
2009.

Miet Cops (°1922) van de Heidermolen in Lanaken herinnerde zich de fruitsoorten van bij haar ouders 
thuis. De vader zaliger van Miet Cops had aan Sparrendal een boomgaard, een “fruitweide” aan huis. 
Daarin had men onder meer de volgende fruitsoorten: “reinders klonken”, die een soort “ijzerappels” 
zouden zijn); “dubbel fleur”; “keizerin”, “schaapsmuilkes”; “jacques le bel”; “binronde” die een “sintjans-
appel” was; en “rabouwen”, dat waren hele dikke appelen. “Dubbel flippen” waren peren die gestoofd 
werden. Men had ook “legipont” peren (le jupon), die eerder geschikt waren om als bakkemuizen te 
worden bewaard. 

In Zutendaal vertelt Lucienne Indesteege (°1935) over de fruitbomen op de boerderij van haar ouders. 
Aan huis was een hof en waar waren fruitbomen. Er waren peren, appelen, late pruimen en kersen. 
Onder de appelen had men volgende soorten: 

 � keuleman = schaapsmuilkes; bewaarden tot de maand mei, in een kuil;
 � ossenkoppen, die ook goed bewaren; lekker in de pan, in schijven, en met spek;
 � rode sterappelen, ook genoemd “rooi jannekes”; werden ook bewaard in een kuil, met stro; bij het 

bewaren werden ze rood van binnen;
 � witte, ook gekend als “oogstmannen”, waren vroeg rijp;
 � grijskes, die ook bewaarappelen waren.

Bij de peren had men:
 � dubbel flippen”: lekker sappig;
 � een soort men een goudgele schil, voor ijf (uitspraak “èèf”)
 � men steriliseerde “stoofpeerkes”
 � ijfvlaai [“èèfvloaai”] is gemaakt van gedroogde peer.Vlaai bakte men na het brood.
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5. Vlechtwilgen

De interviews met betrekking tot vlechtwilgen hebben vooral betrekking op een gemeente buiten de 
Hoge Kempen, namelijk Lummen. We vonden niet tijdig nog levende mandenvlechters die ons iets over 
dit onderwerp konden vertellen in de Hoge Kempen zelf. De vlechtwilgen zelf stonden wél nog in de 
Hoge Kempen (Lieteberg, Zutendaal), maar de vlechters vonden we in de Lage Kempen. Hun verhaal 
is echter zonder twijfel ook voor een aanzienlijk deel relevant voor de Hoge Kempen. 

Dufrane (1985) vermeldt 93 ha wishout voor de provincie Limburg in 1844 (kadaster). Ongetwijfeld gaat 
het hier vooral om de wissenpercelen langs de Maas. De individuele stukjes griend van de boeren vallen 
bijna zeker uit de boot bij deze officiële cijfers. Het is duidelijk dat de interviews hier materiaal opleveren 
dat in geen enkele oficiële statistiek vertegenwoordigd is.

5.1. Welke wilgen?

Vlechtwilgen zijn gemakkelijkst te traceren door te letten op specifiek gekleurde wilgen enerzijds en 
door de specifieke onderhoudsvorm van vlechtwilgen anderzijds. Op enkele plaatsen in de Hoge Kem-
pen vielen ons de felgele takken op van de typische vlechtwilg Salix x rubens basfordiana, een kruising 
tussen een Schietwilg (variëteit vitellina) en een Kraakwilg (Salix fragilis, meerdere, variëteiten moge-
lijk). Een opvallende plaats in de Hoge Kempen is een beekje en moerassige zone aan de voet van de 
Lieteberg, in de onmiddellijke nabijheid van de Jeneverbesstruwelen. Overigens zijn vlechtwilgen toch 
wel eerder zeldzaam in de Hoge Kempen zelf omdat het er vaak niet nat genoeg is. Toch zijn vooral in 
de onmiddellijke nabijheid van heel wat oude boerderijen nog wel vlechtwilgen te ontdekken. 

Als vlechtwilg onderhouden Salix x rubens basfordiana, in een moerassig stuk, aan de voet van de Lie-
teberg (Zutendaal, Nationaal Park Hoge Kempen). Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013.

Eenmaal buiten de Hoge Kempen, in ons geval in Lummen waar we iets aandachtiger op zoek gingen 
naar dit fenomeen, door de aanwijzing van nog twee actieve mandenvlechters, zijn die vlechtwilgen nog 
veel prominenter aanwezig. Bovendien treffen we daar nog her en der typische perceeltjes aan, waarbij 
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de wilgen laag bij de grond of tot op een halve meter hoogte afgezet of geknot zijn. Ook deze ‘grienden’ 
verraden activiteit van mandenmakers. 

In Lummen troffen we in de buurt van de Gestelstraat een perceeltje aan waarbij Katwilg (Salix vimina-
lis) en Katwilg x Grauwe wilg (Salix x holosericea) nog als griend onderhouden waren. Omwonenden 
kenden de eigenaar niet, maar wisten ons uiteindelijk wél een nog actieve boer –mandenmaker uit Lum-
men aan te wijzen: Jef Vandevenne (°27 december 1934). 

Typisch silhouet en karakteristieke kleur van een niet meer als vlechtwilg onderhouden Salix x rubens 
basfordiana, de meest typische vlechtwilg die in de Kempen her en der terug te vinden is rond oude 
boerderijen, bij beekjes, op perceelsranden, … en die duidelijk verwijst naar het voormalige gebruik als 
vlechtwilg voor aardappel- en bietenmanden. Foto Arnout   Zwaenepoel, Mellaertsttraat Lummen, april 
2013.
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Perceeltje met vlechtwilgen van Katwilg en Kat- x Grauwe wilg (omgeving Gestelstraat, Lummen). Na-
vraag naar de eigenaar of gebruiker leidt ons naar landbouwer-mandenvlechter Jef Vandevenne in 
Lummen. Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013. 

De vlechtwilgen van Jef Vandevenne zijn als lage knotboompjes rond de moestuin geplant. Het gaat 
om Salix x rubens nothovariëteit basfordiana, lokaal meestal ‘gele’ genoemd, alhoewel Jef ze ook ‘rooie’ 
durft noemen. Die eigenaardigheid is te verklaren doordat in Salix x rubens basfordiana inderdaad ver-
schillende variëteiten voorkomen, waarvan de ene volkomen geeloranje is (forma basfordiana, vaak als 
‘Frans geel’ aangeduid) en de andere in de winter rode twijgtoppen vertoont (forma sanguinea, vaak als 
‘Belgisch rood’ benoemd). Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013. 



111w v i  |  a p r  ' 1 4  |  d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n

Jef Vandervenne tijdens het interview. Foto’s Arnout   Zwaenepoel, juni 2013. 

Ook René Luts (°1928) is van Lummen afkomstig. Hij leerde er manden vlechten van zijn grootvader. 
Zijn grootvader gebruikte ook voornamelijk Salix x rubens variëteit basfordiana. René was nieuwsgierig 
naar betere soorten en verzamelde in de loop van zijn leven wilgen op verschillende plaatsen. Hij plantte 
ze in zijn tuin. Op die manier waren ze te determineren en waren de lokale benamingen te koppelen aan 
de botanische. We laten hem even zelf aan het woord.
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‘Mijn grootvader die woonde bij ons in. Hij leerde ons zoveel als hij kon van de kennis die hij had opge-
daan. Dat was een man die kende alles. Hij was landbouwer geweest, maar hij was te oud en was bij 
ons ingetrokken. En die kende de knepen van het vak. Dat was in de winteravonden dat hij dat deed. Hij 
plantte de wissen in de Goeren, in de laagte zo. Dat is hier ook in Lummen. Daar groeiden de wissen 
goed. Wij hadden eigenlijk niet zoveel keus van wissen. Dat waren de gele wissen die we toen hadden 
(nvdr: Salix x rubens basfordiana var. basfordiana). Maar er begon al een trend te komen van andere 
wissen. We hadden toch ook groene. Een soort groene. Waar die nu vandaan kwamen? Ik weet het niet 
meer. Oh ja , die stonden hier een paar gemeenten verder. Daar hebben we ze gevonden (nvdr: Bittere 
wilg, Salix purpurea). En zo hebben we de beste, de handigste gezocht. Want er is enorm veel verschil 
in. Zo ben ik erin gerold. Eerst leren mandjes maken. En dan stillekens andere dingen. Ik heb de wissen 
nu in mijn tuin geplant. Ginder staan die groene en daar staan de gele.’ 

‘Er is hier in de buurt een bypass die we gemaakt hebben,. Het is een soort afsluiting die we gemaakt 
hebben met wissen ergens uit de Vlaanders. Dat zijn wissen, die gaan elk jaar tot twee meter lang, 
zonder vertakkingen. Ze zijn niet mooi recht. Ze zijn ook niet mooi van kleur. Eigenaardig, maar heel 
gemakkelijk om te verwerken. Dat is een kilometer van hier.’ 

‘Ik heb dan ook nog wissen gehaald in Steevoorde bij Hasselt. Steevoorde is een deelgemeente van 
Hasselt. Tussen Kermt, Hapertingen, Steevoorde, dat ligt daar. Dat zijn meer rode. Dat waren eigenlijk 
knotwilgen die daar stonden. Die waren bedoeld als afsluiting van de wei, maar samen ook weer voor 
rijshout om de ovens te stoken. Ik heb ze hier ook in de tuin geplant. Dat zijn goeie. Ze staan daar (nvdr: 
Schietwilg, Salix alba). Hier staan mijn groene, witgroen. Die zijn heel gemakkelijk (nvdr: Bittere wilg, 
Salix purpurea). Die hebben ook geen vertakkingen. Maar hier staan ze te schraal. Het is hier te droog. 
En dat hier zijn de gele (nvdr: Salix x rubens variëteit basfordiana). Die hebben een ziekte. Ge ziet, er 
zitten zo van die bobbels op het blad. En dan heb ik nog een groene (nvdr: Schiet- x Kraakwilg, Salix 
x rubens). Maar die was niet zo sterk. Die durfde al eens breken. Die wordt zo wat bruinachtig als hij 
gedroogd is. Die is grover dan de gele. Iets zwaarder van stuk zo. Maar ik ken er de naam niet van. Die 
namen, ik zou het niet kunnen zeggen. Een gemakkelijke wis, maar ze durfde al eens breken, als ge 
ze heel kort boog. Ik heb deze wissen nog geplant samen met Van de Ven waar ge ook bij geweest zijt. 
Hier achter staan die rooie. Als ge wilt kunnen we ze ook nog eens van dicht bekijken. (nvdr: Schietwilg, 
Salix alba). Dat was ook een heel gemakkelijke wilg. Dat zijn die van Steevoorde. Sterke wissen, van 
een knotwilg’.

Mandenvlechter René Luts tijdens het interview. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.
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5.2. Lokale benamingen voor de vlechtwilgen

Jef Vandevenne uit Lummen betitelt zijn vlechtwilgen als ‘wissen’, ‘rooie’ of ‘gele wilg’. De verschillende 
kleuraanduidingen lijken contradictorisch voor een zelfde wilg, maar bij Salix x rubens variëteit basfordi-
ana is dat niet onlogisch. Er bestaan namelijk twee forma’s bij deze wilg. De basiskleur van de eenjarige 
twijgen is oranjegeel. Bij de forma basfordiana is dat ook met de toppen het geval, bij de forma san-
guinea kleuren de toppen felrood. Er zijn nogal wat overgangen tussen geel, oranje en rood. In andere 
streken en in de literatuur komen ook de benamingen Frans geel (forma basfordiana), Frans geelrood 
en Belgisch rood (forma sanguinea) voor.

Jef gaf ook een paar stekken van zijn vlechtwilgen aan de overbuurvrouw. Daar zijn de lage knotboom-
pjes wat meer uitgegroeid, waardoor de karakteristieke gele takkleur beter kan waargenomen worden. 
Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.

Enkele twijgen hebben nog katjes, waardoor we kunnen vaststellen dat het hier om een vrouwelijke 
kloon gaat. Bij Salix x rubens basfordiana is dat niet vanzelfsprekend, want er zijn zowel mannelijke als 
vrouwelijke klonen bekend. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.
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René Luts uit Lummen betitelt zijn wilgen ook uitsluitend met kleuraanduidingen, waarbij ‘gele wissen’ 
staan voor Salix x rubens variëteit basfordiana, ‘groene’ zowel voor Bittere wilg (Salix purpurea) als voor 
Schiet x Kraakwilg (Salix x rubens) en ‘rode’ voor Schietwilg (Salix alba).

5.3. Herkomst van de vlechtwilgen

Jef Vandevenne weet niet precies meer waar zijn vlechtwilgen vandaan komen. Ze zijn nog geplant 
door zijn vader. Na een tijd worden ze wél minder productief of gaan ze zelfs dood. Daarom neemt hij 
regelmatig nieuwe stekken van de oudere knotboompjes en plant die twijgen opnieuw in de grond. Op 
die manier houdt hij dezelfde populatie al decennia lang in stand.

Vroeger had elke boer wel een paar vlechtwissen volgens Vandevenne. Ze werden gebruikt, als on-
gepelde wis, voor de eenvoudige aardappel- en bietenmanden die elke boer nodig had. Het meer 
ingewikkelde vlechtwerk (van gepelde wissen) maakten de boeren niet zelf. Daarvoor deden ze beroep 
op de rondtrekkende beroepsmandenvlechters van Stokkem, die jaarlijks tot hier kwamen met allerlei 
manden. René Luts kende ook rondtrekkende vlechters uit Steevoorde en Meldert die rondtrokken om 
te vlechten voor de boeren. De echte mandenverkopers kwamen ook volgens hem uit Stokkem. ‘Dat 
was vooral met wasmanden en zo, voor de vrouwen.’ 

De rondtrekkende vlechters uit Stokkem worden ook in de Hoge Kempen vermeld. Everd Cuppens uit 
Opoeteren vermeldt ze eveneens. In Opoeteren waren geen mandenmakers. Twee of drie keer per jaar 
kwam er in Opoeteren, tot 1950 ongeveer, nog iemand uit Stokkem langs met manden. Dat gebeurde 
per fiets of met een kar.

René Luts vertelde hierboven al hoe hij de Salix x rubens variëteit basfordiana van zijn grootvader erfde. 
Ze waren aanvankelijk geplant in de Goeren in Lummen. René ging daarna zelf meerdere variëteiten 
uit naburige gemeenten halen, maar ook uit ‘de Vlaanders’: Schietwilgen uit Steevoorde bij Hasselt, 
‘groene’ uit ‘de Vlaanders’. 

Elke boer had wel een stukje vlechtwilgen staan, ook volgens René Luts: ‘in de varkenswei of zo, of 
op een vrije plaats waar ze niets mee konden aanvangen’. Ja het onkruid moest weg gehaald worden. 
Maar bijmesten? Compost werd er al eens tussen gegooid, maar toch…niet speciaal. Die hadden toch 
plaats genoeg zei mijn grootvader. Ze hadden eten genoeg. Het werd op een vruchtbare plaats gezet 
gewoon. Het mocht niet te droog zijn. In vochtige plaatsen toch. Rond de boerderij waren er altijd wel 
plaatsen die zo… aan het moosgat bijvoorbeeld, waar het afvalwater weggegooid werd.’ 

5.4. Oogsten en drogen van de wissen

De vlechtwissen moeten volgens Jef Vandevenne uit Lummen geoogst worden in de herfst, wanneer 
de bladeren er af gevallen zijn. Ze moeten drie weken drogen vooraleer ze kunnen gebruikt worden. 
Bij direct gebruik zouden ze breken. Na drie weken drogen kunnen ze gebruikt worden zonder verdere 
voorbereiding. De wissen moeten niet opnieuw geweekt worden volgens Jef, wat andere mandenvlech-
ters wél vaak doen. De wissen kunnen ongeveer twee maanden lang gebruikt worden. Het is opletten 
dat ze niet bevriezen. Als je ze nog wat langer wil houden dan twee maand dan kan dat door er wat 
grond op te gooien.

Volgens René Luts was de oogstperiode zelfs nog iets later: ‘In de winter, rond Kerstmis. Die moesten 
afgestorven zijn. De bladeren moesten er af zijn. Dat moest tot rust gekomen zijn. Het mocht niet te 
vroeg. Mijn grootvader zei altijd: de molm komt er in als ge te vroeg oogst. Of dat er mee te maken heeft 
weet ik niet, maar… zo vertelde hij het. Maar hij had de ervaring dat die dan gemakkelijk bewaarden. 
Wat ze wél deden, ze knipten die af en die werden direct in een varkensstal of zoiets onder zakken ge-
legd. Dan bleven die fris. Dan waren die gemakkelijker te behandelen.’
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‘Je kon ze gebruiken in de winterperiode. Na Nieuwjaar. Kort daarna begon het mandenvlechten. Ze 
moesten eerst drogen: toch een paar weken: twee, drie weken.’ Ook René weekte zijn wissen niet op 
om te vlechten: ‘Nee, je kon er zo aan beginnen. Alleen als er wat overschot was, die te lang blijven 
liggen was. Die werden dan terug opgeweekt. Dan moest ge die in het water leggen. Maar dan begon 
de schors er soms ook af te gaan. Na een tijd was het toch niet zo goed meer. Ze moesten toch enkele 
dagen in het water, totdat dat helemaal doordrongen was met water. Maar daarom gebruikten wij dat 
systeem met natte zakken, dat was perfect. Dat was een goed idee. Ik wist toen niet waarvoor dat was. 
Ik heb pas achteraf ontdekt dat dat daarvoor was. De wissen werden altijd uit gesorteerd. Er werd eerst 
gekeken naar de wissen. Om te beginnen, om de oren te maken. Dat was een ‘gelpse wis’, een ‘geefse 
wis’. Die moesten heel lang zijn en overal even dik. Die werden speciaal uitgezocht voor de oren. En dan 
werd er een schatting gemaakt. We hebben ongeveer zoveel manden elk jaar. We hebben zoveel wis-
sen nodig voor de oren. De gelpse wissen moesten soepel zijn en ook geen kreukskes hebben of niks. 
Dat was heel speciaal. Daar maakten we de beste oren van. Je kon de wissen gebruiken tot Pasen. Tot 
men terug in het veld begon te werken. Omdat die onder die zakken bewaard werden. Als die zakken 
te droog werden, werd er een beetje water over gespreid, dat die vochtig bleven en zo bewaarden die 
wissen goed. En dan kon je die altijd gebruiken wanneer je wilde. En dat was ook een periode. Dat was 
niet dat we ’s morgens begonnen en tot ’s avonds vlochten. Dat was af en toe eens tussendoor. Tussen 
het werk in de stal en … Maar in de winter werd het ook binnen gedaan., in huis, in de bakoven…’

‘De wissen werden zo’n 30 à 40 centimeter boven de grond afgesneden. Na een tiental jaren gaan die 
stuk. Dan gaan ze dood. Dan moeten ze herplant worden. Maar dat was gemakkelijk. Ge pakt een stok 
en ge steekt die in de grond. Mijn grootvader had, waah, ik schat toch wel zo’n 50 struiken. Hij had er 
ook nog staan in ’t veld of in de weilanden. Waar het moeilijk bereikbaar was of zo. Dat werd regelmatig 
gedaan.’ 

5.5. Aantasting van vlechtwilgen door insecten

Jef Vandevenne heeft sommige jaren ernstig last van Wilgenhaantjes, die zijn vlechtwilgen (Salix x ru-
bens basfordiana) zo sterk aantasten dat hij ze niet meer kan gebruiken.

‘Ik heb dat altijd geleerd van mijn vader. Maar ’t Is met alles hetzelfde. Voor het ogenblik kan ik geen 
wilgenwissen meer winnen door de schuld van het wilgenkevertje. Hebt ge gehoord van het wilgenke-
vertje? Als ge onder mijnen hof gaat kijken, er zijn posten bij die dood gaan. Als er een sprietje zo lang 
is, ze gaan er met drieën op en ze eten het allemaal af. Er zijn struiken bij die volledig dood zijn. Dit jaar 
heb ik geen kunnen maken omdat ze afgegeten waren. Er was geen één wis bij om een oor te maken. 
Om een oor te maken moet hij een lange wis hebben zonder takskes. Ik zal u iets anders vertellen. Over 
een jaar over drie, vier terug, ze zaten er aan. En ik sproei ze. De keverkes waren dood. Maar er heeft 
een pimpelmees, of keersmus zeggen wij hier, in den blok, met acht jongskes, maar ze waren dood. Die 
wilgenkeverkes, er zijn blokken bij die helemaal dood gaan. ‘
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Bronzen wilgenhaantje (Phyllodecta vitellinae) op Katwilg. Foto, Arnout   Zwaenepoel, maart 2013.
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5.6. De gevlochten manden en de vlechttechnieken

Jef Vandevenne uit Lummen maakte bieten- en aardappelmanden. We laten hem opnieuw even zelf 
aan het woord. 

‘Ik maak gewoonlijk degene die ik gebruik. Ik heb vroeger van alles gemaakt. Met een oortje aan; met 
en hengel aan. Maar dan moet ge een goeie lange wis hebben, voor een hengel. Met twee oren zoge-
zegd is voor de bieten. Voor bieten en voor alles. Petatten. Voor petatten heb ik er zeven of acht nodig. 
Vierkante heb ik nooit gemaakt. Ge moet een boog hebben. Van zodra ge die bodem ineen steekt en 
ge plooit die omhoog moet ge die kunnen in een cirkel leggen. Een reep zeggen ze hier. En wilt gij een 
vierkante, dan moet ge een vierkante ding hebben. Zo kunt ge die niet vierkant krijgen. Mijn vader kon 
heel goed manden maken, maar hij kon niet goed oren maken. Dat trok op niets. Maar mijn vaders 
broer die kon fijne oren draaien. En ik als knaap zat daarbij te kijken. Zo heb ik dat geleerd. Ge kunt op 
veel manieren vlechten. Ge kunt vlechten één wis achter twee, ge kunt …, ge kunt verschillende dingen 
doen. Ge hebt er die midden in die mand achter twee… dan hebt een rug zogezegd.’ 

De aardappel- en bietenmanden van Jef Vandevenne. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.
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Detail van een oor van Jefs mand. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.

Drie manden van Jef Vandevenne. De gebruikte vlecht-
technieken zijn twijnen (rond het bodemkruis), cordon (ter 
versteviging van bodem en vóór het neerleggen van de 
boord), Franse eer (de vlechttechniek van het grootste 
deel van bodem en opstaande gedeelten) en het afleg-
gen van de boord. Foto’s Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.
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Ook René Luts uit Lummen vlocht voornamelijk aardappel- en bietenmanden, maar daarnaast ook 
vierkante houtmanden en kleinere ‘korfjes’ voor de vrouwen, met een ‘hengel’ er aan. Ook hij gebruikte 
alleen ongepelde wissen. Op latere leeftijd begon hij opnieuw te vlechten. Hij maakte ook wijn. Hij vlocht 
dan korven om rond de dame jeannes te doen. 

‘Zo’n houtmand daar had ik meerdere dagen voor nodig. Van zo’n petattenmand maakte ik er toch wel 
twee per dag. Helemaal afgewerkt , ook met de oren eraan. Maar voor de oren werd er gewacht tot het 
laatste. Tot de manden af waren. Dan werden de oren er pas aangezet. Die wissen worden gedraaid, 
gewrongen. Dat was een speciale techniek. ‘

Drie manden gemaakt door René Luts. Ze zijn volgens het traditionele model, zoals hij van zijn grootva-
der leerde, met uitzondering van de twee sierboorden die het vlechtwerk onderbreken op een derde en 
twee derde van de hoogte. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.

René Luts heeft iets meer terminologie om de vlechttechnieken te beschrijven dan Jef Vandevenne: 
‘Ja de manier van werken, afleggen en zo. Ja, kijk naar deze mand. Dat hier doen we voor de verster-
king (toont cordon). ‘Voor twee en achter één’. Dat is iets steviger. De mand blijft dan beter staan. Mijn 
grootvader deed meest altijd hetzelfde. Voor één, achter één. Op de rand wordt altijd met drie wissen 
tegelijk gevlochten. Hier ook. Dat hier ook. Met wat langere wissen om in één keer rond te komen. Hier 
van boven hebben we dat ook gedaan, juist vóór het afleggen. Hij had daar geen naam voor. Dat was 
allemaal normaal. De aanzet en het eindigen. En dan neem ik een lat. Als ge hoog genoeg bent, regel-
matig om de vijf of zes centimeter, moesten we met een lat een beetje aankloppen. Dan zitten ze vaster. 
Want bij het drogen krimpen ze toch altijd een beetje. En dan krijgt ge een veel te losse mand die niet 
goed hanteerbaar was. En vanboven, dat was ook speciaal. Daar hebben we lang moeten op oefenen, 
eer we dat door hadden.’ 

‘Om te beginnen pak ik zes wissen, die tamelijk gelijk zijn van dikte. Ze moeten ongeveer even dik zijn 
van voor en van achter. Die knip ik in het midden door, met een puntig mes. En daar steekt ge de vol-
gende wissen dwars door. Daar begint het mee. En dan begin ik te vlechten, hier, met de fijne wissen. 
Dat moeten heel dunne wissen zijn: soepele. Dan begin ik wis per wis vast te maken en ook die vorm 
te geven. Ze moeten terzelvertijd ook vorm gegeven worden. En dan trekt ge op. Ge moet weten hoe 
groot ge de mand wil maken. 25 cm, 22 cm, dat hangt er allemaal vanaf. Maar ge moet wat steun heb-
ben van onder ook. Om te vertrekken begint ge met 24 wissen, ook die soepel genoeg zijn. Dat moet 
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allemaal even gelps, geefs zijn zoals ze zeggen. En dat moet dat afgelegd worden. Daar worden dan 
wel drie wissen nog rondom gevlochten. Op enkele plaatsen wordt dat rondom gevlochten. En dan kunt 
ge beginnen af te leggen. Eén wis wordt afgelegd vóór twee en achter één. Zo wordt dat neergelegd. 
Dat kunt ge niet uitleggen , dat moet ge al doende leren. Ik klop die ook naar beneden, zo vast mogelijk, 
want dat maakt de stevigheid van de mand.’ 

Twee foto’s met details van de manier van vlechten. Net zoals bij Jef Vandevenne wordt er eerst ge-
twijnd rond het bodemkruis, wordt er een cordon gebruikt voor de versteviging en is de rest van de mand 
in Franse eer gevlochten. Foto’s Arnout   Zwaenepoel, juni 2013. 
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Detail van het vlechten van een oor. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013. 

5.7. Het mandenmakersgerief

Jef Vandevenne uit Lummen gebruikte een schroevendraaier bij het maken van de bovenrand van zijn 
manden.

René Luts heeft nog het mandenmakersgerief van zijn grootvader, dat hij nog altijd gebruikt, naast gerief 
dat hij zelf vervaardigde. 

‘Ik gebruikte de repen van een vat, van een houten vat, een weggegooide ton of zo om de vorm aan de 
manden te geven. Die metalen repen waren geschikt. ‘

‘Ik heb een hamer en een stuk gewoon panlat, hout, om die aan te kloppen. En daar doe ik een stuk 
fietsband rond. Een stuk binnenband om de wissen niet te kwetsen. Anders slaat ge die nogal eens 
kapot. Dan heb ik ook een priem: een stuk van een stok. Ge kunt die ook scherp maken om ergens tus-
sendoor te steken. Mijn grootvader had een tand van een riek. Dat waren gegoten tanden en die heb ik 
nu nog. Dat was een gemakkelijke, want die was krom. Daar kunt ge ook mee draaien. Die andere priem 
is van eikenhout gemaakt. Ik had ook kleine stokjes voor de maat en zo.’ 

‘Ik zit op een klein stoeltje; een houten stoeltje. Zelf gemaakt. Het model dat mijn grootvader ook ge-
bruikte. Daar lei ik een zak op. En je hebt een snoeischaar nodig. En een scherp mes. Dat was heel 
belangrijk. Dat ge een mooie vlakke snee had aan uw wissen. Dat was een tafelmes dat ik bijgewerkt 
had. Soms zat ik ook wel eens op een bak of een tonneke als de mand groter was. Ge moest u aanpas-
sen. Alles kan dienen zei mijn grootvader altijd. En die metalen repen stak je aan de binnenkant van de 
opstaande wissen en ge maakte ze daar aan vast. Dan zaten ze niet in de weg.’ 
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Eikenhouten priem en tand van een riek als priem. Beide priemen zijn nog het materiaal van René’s 
grootvader.

Bijgewerkt tafelmes dat René Luts ge-
bruikt om zijn wissen te snijden tijdens 
het vlechten. Foto Arnout   Zwaenepoel, 
juni 2013.
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Hamer en pannenlat omwonden met binnenband van fiets voor het aankloppen van de wissen tijdens 
het vlechten. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013. 

Laag houten bankje waar René Luts op zit tijdens het vlechten. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013. 
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Hoepels gemaakt van fietsvelgen, die René gebruikt om de staanders in vorm te houden tijdens het 
vlechten. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.

5.8. Een vergelijking met de meer professionele wissenteelt in Stokkem

De kleinschalige wissenteelt door boeren in de Kempen voor eigen gebruik wijkt op verschillende pun-
ten af van de meer professionele wissenteelt die we in het mandenmakerscentrum Stokkem aan de 
Maas aantroffen. Hieronder wordt die wissenteelt in Stokkem toegelicht aan de hand van twee bronnen. 

Een eerste bron is het boek van Klingeleers (1987) Wissenteelt. Teen- en rietvlechtschool Stokkem. 
  Zwaenepoel (2008) schreef een commentaar op dit boek, die we hieronder overnemen.

Een tweede bron voor de wissenteelt in Stokkem zijn de interviews met de laatste Stokkemse wis-
sentelers en mandenmakers die   Zwaenepoel (2008) weergeeft. Ook die interviews worden hieronder 
overgenomen ter vergelijking.

Commentaar op Klingeleers (1987). Wissenteelt. Teen- en rietvlechtschool Stokkem. Overgenomen uit: 
  Zwaenepoel, A. (2008). Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in de provincies Vlaams-Brabant 
en Limburg. Onderzoek naar autochtone genenbronnen in Vlaanderen. Een overzicht van het genus 
Salix in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant: autochtone taxa en cultuurvariëteiten, 577 p.

Een belangrijke literatuurbron die ons heel wat bijkomende informatie over de wissenvariëteiten van de 
Maas verstrekt is het boek Wissenteelt. Teen- en rietvlechtschool Stokkem. Het werd in de eerste helft 
van de 20ste eeuw aangevat door Emiel Klingeleers (°1902-† 1979), die leraar was in de vlechtschool 
van Stokkem, maar nooit uitgegeven. In 1987 gaf zijn familie het boek uit, met een reeks aanpassingen 
en aanvullingen. Het boek weerspiegelt de actualiteit van de wissenschool en de wissenteelt aan de 
Maas tussen ongeveer 1925 en 1945. Het boek is nog steeds te koop in het Wissencentrum van Stok-
kem. Belangrijk om weten is dat Klingeleers zelf niet alleen wissenteelt gaf in de school, maar ook de 
andere vakken, en dat hij zijn wissenkennis moest opdoen van lokale vlechters of bestaande literatuur. 
Niet alle informatie kan dus zomaar klakkeloos aanvaard worden, omdat ze eerder de weerslag is van 
Klingeleers eigen opzoekingswerk om een cursus samen te stellen, dan de weerslag van de realiteit aan 
de Maas. Klingeleers vermeldt als courant in Vlaanderen gebruikte namen voor wissenvariëteiten: rode 
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wijm, gele wijm, Duitse rode, Franse rode, begetten, weda en palinghout. Specifiek voor het Maasland 
vermeldt hij rijnhout, veldhout en geelhout. Een aantal van de namen laat hij volgen door een weten-
schappelijke naam en gebruik. Voor het gebruik verwijzen we naar het boek zelf. Wat ons hier echter 
direct aanbelangt is uiteraard de koppeling tussen lokale benamingen en wetenschappelijke naam. 
Volgende namen worden door Klingeleers aan elkaar gelinkt:

Amandelwis, grijze wis:  Salix triandra
Grote grijze amandelwis  Salix triandra
Bruingrijze amandelwis  Salix triandra
Kleine grijze amandelwis Salix triandra

Gele wis   Salix vitellina

Kraakwis   Salix fragilis

Van de Kraakwis onderscheidt Klingeleers drie ‘soorten’, namelijk de kraakwis met scherpe bot, die 
donkerpurper van kleur is, de kraakwis met platte bot die lichtrood is en de St Reine of Pruisische wis.

Korfwis:    Salix viminalis 
Bindwis:   Salix viminalis
Bleekgroene bindwis:  Salix viminalis   
Weda:    Salix viminalis
/     Salix viminalis Napoleonis
/     Salix bella viminalis Diana
/     Salix viminalis gigantea

Rijnhout:   Salix americana
Reinhout:   Salix americana

Beekwis:   Salix purpurea
Kleine beekwis   Salix helix

Vroege wis   Salix daphnoide

Zilverwis   Salix repens argentea

/     Salix cordotta

/     Salix Basfordiana

/     Salix bukensis

/     Salix dicipiens

/     Salix longifolia

Kletters    Salix batavia

/     Salix aurita viminalis

Bij deze benamingen passen volgende bedenkingen. De verschillende vermelde triandra-variëteiten 
zijn in het veld teruggevonden, meer bepaald aan de Oude Maas op aanwijzen van Frans Davids, een 
oud-leerling van Klingeleers. We verwijzen hiervoor naar het hoofdstukje interviews.
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De benaming gele wis die gekoppeld wordt aan Salix vitellina is misschien historisch gezien juist, maar 
wordt al in de 19de eeuw grondig verward met Salix x rubens Basfordiana, die dezelfde lokale benaming 
blijft meedragen en die de vroeger Salix alba vitellina volledig verdrongen heeft vanaf dan. 

Dat kraakwis op Salix fragilis slaat is vrij duidelijk. De drie ‘soorten’ die Klingeleers aanhaalt zijn echter 
niet meer te achterhalen en het is twijfelachtig of dat op de specifiek Maassituatie slaat. 

De verschillende benamingen voor Salix viminalis zijn in overeenstemming met tal van andere literatuur. 
De verschillende klonen viminalis die vermeld worden zijn echter nog nergens elders gehoord en ook 
niet meer te vinden in collecties of op het veld. Het bevestigt wel de enorme variatie die binnen dit taxon 
bestond, wat ook al aan de Schelde bleek.

De koppeling van Reinhout of Rijnhout aan Salix americana is een beetje dubieus. Op andere plaatsen 
in Vlaanderen sloeg de benaming op Salix triandra of nog andere wissen. Vermoedelijk is het geen 
echte specifieke benaming, maar eerder een veralgemenende benaming. Salix americana is een oude 
benaming voor Salix eriocephala. Het is de benaming die ook aanleiding gaf aan de lokale benaming 
‘Amerikaantjes’ en ze is ook identiek met Duits rood.

De koppeling van beekwis met Salix purpurea is correct en berust op 17de, 18de en 19de eeuwse bota-
nische literatuur. Salix helix is een groep variëteiten of klonen binnen Salix purpurea, met niet geheel 
precieze afgrenzing, maar in elk geval een fijne vorm van Salix purpurea, die tegenwoordig binnen de 
subspecies purpurea ondergebracht wordt.

De benaming ‘vroege wis’ hoorden we nog niet eerder. Salix daphnoide is ongetwijfeld Salix daphnoides 
of de Berijpte wilg. Dit is zonder twijfel een theoretisch stukje in Klingeleers tekst, want de wijm werd 
nooit populair in België. Ze werd in de 19de eeuw een tijdje gepromoot, maar brak nooit door en ver-
dween nog in de negentiende eeuw ook weer uit de literatuur. 

De benaming Zilverwis is nieuw en het is voor het eerst dat we Salix repens horen vernoemen als 
bindwis. Klingeleers specifieert echter dat niet de twijgen maar het wortelmerg als vervanger voor pitriet 
kunnen gebruikt worden. Dergelijk gebruik is ons voor Vlaanderen niet bekend. Het slaat vermoedelijk 
ook weer om een experimenteel gegeven, dat ooit ergens een keertje in de literatuur vermeld werd en 
door Klingeleers overgenomen werd.

Salix cordotta is vermoedelijk Salix cordata, één van de klonen van Salix eriocephala. Salix cordata 
wordt in de 19de eeuw regelmatig vermeld en er is lange tijd een grondige naamsverwarring tussen S. 
americana, cordata, eriocephala, … Vermoedelijk zijn alle benamingen te herleiden tot één botanische 
soort, namelijk S. eriocephala.

Salix Basfordiana is Salix x rubens nothovar. Basfordiana, wijd verspreid in geheel Vlaanderen en lange 
tijd hopeloos verward met Salix vitellina, zoals hierboven reeds vermeld. Ook Klingeleers is zich blijk-
baar niet bewust van het talrijk voorkomen van deze wis aan de Maas, zoals blijkt uit zijn tekst.

Salix bukensis is een benaming die we nog nergens eerder lazen of hoorden. Het is ons absoluut on-
duidelijk wat er mee zou kunnen bedoeld worden.

Salix dicipiens is ongetwijfeld Salix fragilis decipiens, die in Vlaanderen nog uiterst zelden aangetroffen 
wordt, maar in de 19de eeuw talrijk vermeld wordt. Ook deze wilg werd en wordt echter hopeloos verward 
met andere Kraakwilgen (Salix fragilis) en Schiet- x Kraakwilgkruisingen (Salix x rubens).

Salix longifolia is een benaming die we nog niet eerder hoorden. Uit de betekenis van de soortsnaam 
vermoeden we een allusie op misschien Salix acutifolia, Salix x rubra of Salix elaeagnos. Salix viminalis 
mogen we uitsluiten, omdat deze wilg wél goed gekend is.

Kletters en Salix batavia slaan meer dan waarschijnlijk op Salix x dasyclados of Duitse dot. 



127w v i  |  a p r  ' 1 4  |  d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n

Salix auita viminalis tenslotte is een zeer eigenaardige benaming, die botanisch nergens op slaat. Het 
zijn twee verschillende wilgen, Salix aurita en Salix viminalis die samengegooid zijn. Het is onwaar-
schijnlijk dat hier een concreet taxon mee bedoeld wordt. Veeleer moeten we denken aan een fout 
overgenomen literatuurvermelding.

Interviews met Limburgse mandenmakers uit Stokkem. Overgenomen uit:   Zwaenepoel, A. (2008). Oor-
spronkelijk inheemse bomen en struiken in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. Onderzoek naar 
autochtone genenbronnen in Vlaanderen. Een overzicht van het genus Salix in de provincies Limburg 
en Vlaams-Brabant: autochtone taxa en cultuurvariëteiten, 577 p.

 J Limburg
Het vinden van personen die ons nog iets uit de eerste hand over het mandenmakersambacht in Lim-
burg konden vertellen bleek geen sinecure. Noch het wissencentrum te Stokkem, noch de schrijvers 
van diverse boeken of handleiding over vlechttechnieken in de provincie Limburg konden ons op weg 
zetten. Door een gelukkig toeval stootten we tijdens de inventarisatie van Maas en Demer in september 
2006 toch op een drietal personen die ons een flink stuk verder konden helpen. Vooral Frans Davids uit 
Stokkem wist ons uiterst nuttige informatie te verstrekken.

Frans Davids (°22 juli 1944) woont in de Maasstraat 17-19, 3650 Dilsen-Stokkem (tel. 089/62 28 51) 
en houdt op hetzelfde adres, in het centrum van Stokkem, een winkel open van vlechtmateriaal en ro-
tan (Rotan Davids Janssen, Rotan meubelen-hobbymaterialen, geschenken). Hij is een van de laatste 
vlechters van Stokkem en ook komt uit een vlechtersfamilie. Hij werd geïnterviewd op 13 september 
2006. Hij nam ons mee naar zijn tuin waar hij nog enkele oude vlechtwissen in ere houdt. Hij toonde 
ons de ‘gele wis’ die Salix x rubens Basfordiana forma Basfordiana blijkt te zijn. Een tweede exemplaar 
benoemt hij als ‘Belgisch rood’, een bekende, antropogeen gecreëerde wis, die bekend staat als Salix 
x rubens Basfordiana forma sanguinea. Hij vertelt dat van de vier wissensoorten die hij zelf meest ge-
bruikte deze als laatste in zwang gekomen is. Als er nu nog gevlochten wordt, dan is dat volgens hem 
quasi uitsluitend nog met Belgisch rood. Als derde soort die hij gebruikte vernoemt hij de ‘kraakwis’, met 
als beschrijving ‘iets zachter dan de vorige twee, en met bredere bladeren dan gele wis en Belgisch 
rood’. Met de verwijzing erbij dat de plant ook nog aan de Oude Maas staat kon de ‘kraakwis’ vrij mak-
kelijk geïdentificeerd worden als de Salix fragilis die we met de variëteitbenaming Mosana aanduidden, 
sinds we deze wis enkele jaren tevoren ontdekt hadden op diverse plaatsen langs de Maas. Tot nog 
toe is de Maas trouwens de enige vindplaats van deze wis. Een lokale kloon is dus niet uitgesloten. 
Tenslotte vernoemt Davids nog als vierde wis die hijzelf gebruikte, een ‘rode wis’, met als beschrijving 
een langer blad dan ‘gele wis’ en even breed’. Uit de inventarisaties aan de Maas, de beschrijving en de 
bijna gelijkluidende naam als aan de Antwerpse Schelde kunnen we hier zonder veel moeite de weten-
schappelijke naam Salix fragilis var. Russeliana aan koppelen. Verder kent Davids ‘Salix triandra’, maar 
dit is een wis van een generatie voor hem. Ook de benaming ‘Amerikaantje’ kent hij. Deze wordt nu nog 
aangeleverd door Fernand Devos uit Eksaarde. Het is inmiddels duidelijk dat hiermee Salix eriocephala 
bedoeld wordt. 

Frans Davids studeerde aan de vlechtersschool van Stokkem en studeerde daar af in 1961. Op dat 
moment werd er reeds voor 80% gewerkt met pitriet en rotan (Calamus rotang en andere Calamus 
spp., Daemonorops spp., Korthalsia spp., Plectocomia spp.) en slechts nog voor 20% met wilgentenen 
(Salix spp.). De leraar in de vlechtschool, Emiel Klingeleers (tevens gedeeltelijk auteur en belangrijkste 
informant van het boek ‘Wissenteelt, Teen- en rietvlechtschool Stokkem’) toonde zijn leerlingen slechts 
drie à vier soorten wissen. De overige soorten werden enkel theoretisch behandeld.

Frans Davids gaf ons nog verschillende namen en adressen op van medeleerlingen van de vlechtschool 
die nog informatie konden verstrekken. Hij vernoemde onder meer Jaak Curvers (iets ouder dan hijzelf, 
geen adresvermelding), Albert Van Holzaet (Kapelstraat 75, Stokkem, tel. 089/75 62 51) en Jan Achten 
uit Bocholt (heeft eveneens de school gevolgd en teelt zelf wissen).

Bij navraag naar gekende wissen vernoemt Davids de zes hierboven vermelde wissen uit eigen herin-
nering. Daarna informeerde ik naar een reeks andere lokale vlechtwisbenamingen om hem te polsen 
naar al dan niet bekendheid. De antwoorden daarop zijn hieronder weergegeven:
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 � Lerenband (Salix x mollissima): Is hem onbekend. 
 � Leentjes (Salix purpurea purpurea): Komt hem bekend voor; werd gebruikt door zijn vader en 

werd vermeld in de vlechtschool.
 � Kletters (Salix x dasyclados): Onbekend.
 � (Zwarte) driebast: Onbekend.
 � Duits rood (Salix eriocephala): Klinkt hem bekend. Werd hier vroeger vernoemd. Associeert deze 

niet met de Amerikaantjes die hij zelf vernoemde.
 � Oostenrijks grauw: Onbekend.
 � Grauw: Bekend: Is geen wijmensoort , maar een ongeschilde wis; vooral kraakwis, de goedkoop-

ste wis, werd grauw verwerkt.
 � ’t Reinhout: Is bekend, maar is een oude variëteit. Werd heel veel gebruikt vroeger. Zou syno-

niem zijn voor americana (Salix eriocephala).
 � Schietwilg: Bekend. Werd niet gebruikt om te vlechten.

Bij verder nadenken (tweede bezoek, 14 september 2006) schieten hem nog twee namen te binnen. 
‘Grijs wis’ werd eveneens gebruikt in zijn vaders tijd. Uit het boek van Emiel Klingeleers vernemen we 
dat het hier om een triandra-variëteit gaat. Na aanwijzingen om aan de Oude Maas te Stokkem te gaan 
kijken, waar deze wissen destijds (in zijn vaders tijd) geweekt werden, vinden we deze wis inderdaad 
terug, evenals nog drie andere triandra-variëteiten, die ofwel door Klingeleers vermeld worden (‘bruin-
grijs’, ‘kleine grijze wis’, ‘grote grijze’, of ons reeds van andere locaties bekend waren (‘groene reins’).

De tweede naam die hij zich bij het tweede bezoek herinnert is ‘weeda’. Dit was een erg courante wis in 
zijn vaders tijd. Weeda is ontegensprekelijk Katwilg (Salix viminalis). In tegenstelling tot aan de Schelde 
bleef deze wilg dus blijkbaar niet tot het einde in gebruik. Bij het terugkeren van de inventarisaties aan 
de Maas passeerden we door het dorpje ‘Widooie’, tussen Tongeren en de E40. Ook deze benaming 
lijkt ons een variante op de ‘weeda’ van Frans Davids en het middelnederlandse (en Oost- en West-
Vlaamse of Antwerpse) ‘wiedouw’.

Samenvattend kent Frans Davids dus blijkbaar 11 verschillende benamingen voor 8 verschillende wis-
sen, die we allemaal met een botanisch taxon kunnen identificeren. Daarnaast kent hij nog Schietwilg 
(Salix alba) als niet-vlechtwilg.

 � Gele wis:   Salix x rubens Basfordiana forma basfordiana
 � Belgisch rood stam 56: Salix x rubens Basfordiana forma sanguinea
 � Kraakwis:   Salix fragilis var. Mosana
 � Rode wis:   Salix fragilis var. Russeliana
 � Leentjes:   Salix purpurea subspecies purpurea
 � Amerikaantjes:  Salix eriocephala
 � Duits rood:   Salix eriocephala
 � ’t Reinhout:  Salix eriocephala
 � Triandra:   Salix triandra
 � ‘Grijze wis’   Salix triandra kloon ‘Grijze wis’
 � Weeda:   Salix viminalis

Frans vermeldt dat de wissen die in Stokkem verwerkt werden voornamelijk uit Stokkem zelf kwamen 
en uit Boorsem. 

Hij vermeldt dat in zijn vaders tijd de wissen geweekt werden voor het plekken (maart-april) in de Oude 
Maas, nabij het museum ‘De Wissen’ aan de winterdijk te Stokkem. Bij een plaatsbezoek vinden we 
een hele reeks van de vermelde taxa inderdaad terug. Vooral de diverse Amandelwilgvariëteiten, die 
hij vernoemt alsook degenen die in het boek van Klingeleers vermeld staan (‘bruingrijs’, ‘kleine grijze 
wis’, ‘grote grijze’) zijn daar nog aan te treffen. Met de verschillende ingezamelde wissen brengen we 
opnieuw een bezoek aan Frans Davids, die de determinaties grotendeels bevestigt. 

Op aanwijzen van Frans Davids bezoeken we op 14 september 2006 nog Albert Holzaet, Kapelstraat 
75, 3650 Stokkem. Albert is geboren op 26 april 1931. Zijn ouders gingen wissen kopen in Maaseik en 
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Kinrooi. Een zekere Spaas had daar wissenvelden in de uiterwaarden van de Maas. Die werden gekapt 
in de winter. Hij herinnert zich vooral de vlechtwissen ‘oud rood’ of ‘rood oud’ en ‘geel oud’. Beide wissen 
kunnen uit eerder verzamelde informatie gemakkelijk als resp. Salix fragils Russeliana en Salix x rubens 
Basfordiana forma Basfordiana geïdentificeerd worden. Op alle overige lokale benamingen, gehoord 
bij Davids of gelezen in het boek van Klingeleers reageert Albert ontkennend op de vraag of hij de taxa 
kent of nog gehoord heeft. Als verklaring daarvoor haalt hij aan dat hij slechts vijf jaar gevlochten heeft 
om nadien metser te worden. Later heeft hij opnieuw gevlochten, maar dan als hobby, en als begeleider 
van gehandicapten. Zijn benamingen bevestigen echter het beperkte spectrum dat in de 20ste eeuw nog 
gebruikt werd aan de Maas, een feit dat ook al uit het verhaal van Frans Davids naar voor kwam. 
Tijdens het inventariseren van de Demer te Diepenbeek, op 18 september 2006, ontmoetten we Theo 
Hermans (° 4 januari 1930). Theo’s vader kweekte wissen bij zijn huis te Beverst (Bilzen) en vlocht man-
den als bijberoep. Zijn hoofdberoep was seingever bij de spoorwegen. Echte mandenmakers, die dat 
als hoofdberoep deden, waren er op dat moment al niet meer. Theo toont ons wissen zoals zijn vader 
kweekte. Het blijkt om Salix x rubens Basfordiana te gaan. Hij benoemde ze als ‘wijen’ of ‘wissen’ en 
beschrijft ze als te herkennen aan de gele kleur. Die wissen werden ook vaak gekocht door groenten-
kwekers uit Munsterbilzen, die ze gebruikten om groenten samen te binden. De dikke, 2 of 3 jaar oude 
takken van dezelfde wis werden ook gebruikt ‘voor de stelen van riek of schup’. Ze werden geplooid 
in de geschikte vorm nadat ze in de bakoven gelegd waren. De schors liet zo gemakkelijk los door de 
warmte. Ze werden in de gebogen vorm gehouden door ze vast te binden op een ladder. 
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6. Merkwaardige bomen

In As was er een bijzondere Grove den die gekend was als ‘de Dikke Den’. Die stond (en staat nog 
altijd) niet ver van de Oude Molen. Annie Gorski (°1938) zat als kind op de lagere school in het dorp in 
As en één keer op het jaar gingen ze te voet op schoolreis. De ‘reis’ vertrok langs de Nieuwstraat, langs 
’t Meuleken de kiezelweg over en zo verder langs de weg waar helemaal geen huizen stonden richting 
de Oude Molen. De Dikke Den was de eindbestemming. Het was toen al een mooie boom: “zeker meer 
dan 100 jaar oud”. 

De Dikke Den van As is niet alleen lokaal bekend. De boom is ook al opgenomen in Decuypere et al. 
(1989) Merkwaardige bomen in Vlaanderen. In de beschrijving wordt gezegd dat de lokale bevolking 
beweert dat de boom tussen de 120 en 130 jaar oud zou zijn. Daar moeten we inmiddels dus 150 jaar 
van maken. Verder wordt vermeld dat de gescheurde stam gebruikt is door spelende kinderen om er 
vuurtje in te stoken, waarbij de holle stam als schouw fungeerde. In 1987 onderging de boom een op-
knapbeurt. Eerst werd hij verankerd en later werd hij bijgesnoeid. In 1978 had de den een omtrek van 
290 cm terwijl hij 14 m hoog was. In 1989 meet de boom 300 cm omtrek. De locatie wordt aangeduid 
als As, Niel-bij-As, Oude Molenweg.
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De Dikke Den van As, een Grove den met respectabele dikte en vooral grillige groeivorm. Foto’s Arnout 
  Zwaenepoel, mei 2013. In 2014 sneuvelde de boom helaas.

In Lanaken denkt boswachter op rust Jules Beuls onmiddellijk aan het Kasteel Pietersheim als hij de 
meest merkwaardige bomen van zijn gebied moet aanduiden. De merkwaardige dreef van holle knotlin-
den en de statige rijen Wintereiken zijn de meest merkwaardige bomen die hij zich onmiddellijk voor de 
geest haalt. Bij een terreinbezoek ontdekken we ook nog een abnormaal dikke, solitaire Boswilg. Verder 
vermeldt Jules de dikke eik van Hocht en de dikke den van Steevoorde. We laten Jules Beuls zelf aan 
het woord.

‘Ja linde was hier en daar ook. Maar die waren al zo oud. Die dreef aan het kasteel van Pietersheim, 
over het brugje. Welk gebied is dat? Het brugje over de Asbeek zeker? Ik denk dat dat Asbeek is. Die 
komt daar ook door. Daar was een brugje over en daar stonden die linden. Hol. Misschien een stuk of 
zeven, acht, langs een dreef. Wij hadden die takken – dat waren zo’n takken – Roskam had gezegd, die 
moet ge er af doen, anders scheuren die af en dan is dat gedaan. Maar daar was iemand, ik zal de naam 
maar niet noemen, een schepen, die vond het schandalig wat wij uitgestoken hadden, die bomen kapot 
gemaakt. En van zijn neus maken. En wij hadden dat juist gedaan om die bomen te beschermen. En die 
bomen schieten wel terug uit. Ze staan er nog. Als ge wilt kunnen we met de auto tot daar rijden. Die zijn 
een paar honderd jaar. Stokoud. Ja, want ze zijn gans hol. De buitenkant leeft nog, maar binnen… er is 
niks meer. Ge kunt er in staan. Ze zijn maar een meter of vier hoog. Die in Wiemesmeer aan de grot zijn 
hoger, maar een linde, gewoonlijk wordt die geknot.’ 
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Het ‘Petersem kasteel’ van Lanaken op de Kadastrale Reductiekaart van 1849. De omwallingen, de 
burchtru[ine en het nieuwe kasteel zijn duidelijk weergegeven, maar de bomenrijen langs de omwallin-
gen en de dreven zijn niet getekend. De rechtlijnige waterloop bovenaan in beeld is een aftakking van 
de Asbeek naar de omwallingen van het Pietersheimkasteel. 

Het Pietersheimkasteel van Lanaken op de kaart van het Dépôt de la Guerre van 1872. De omwallingen 
met bomenrijen en de dreven zijn duidelijk weergegeven. Het zijn dezelfde linden- en eikendreven die 
Jules Beuls laat zien.

Rond Pietersemkasteel staan mooie rijen Winter- en Zomer-
eiken. Jules Beuls denkt onmiddellijk aan deze bomen als hij 
naar de bijzonderste bomen in zijn gebied gevraagd wordt. 
Foto’s Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.
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Vlakbij staat ook de dreef met holle linden. Er komen tal van dreven uit op het kasteel, meestal telkens 
in een andere boomsoort. De linden zijn niet opvallend dik, maar wel zeer sterk hol. De leeftijd is zeer 
moeilijk in te schatten. De bomen zijn sterk geknot, wat de groei ongetwijfeld zwaar belemmerd heeft. 
De dikte is dus zeker geen goede referentie. 

Dreef met oude, geknotte, holle linden bij het Pietersemkasteel. Foto’s Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.

Voor het kasteel staat ook een zeer dik exemplaar geknotte Boswilg, met een omtrek van ongeveer 320 
cm. Het is zonder twijfel één van de dikste exemplaren in Vlaanderen van deze soort.

Boswilg, met stamomtrek 320 cm, voor het Kasteel van Pietersem. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.
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‘Op Hocht stond een dikke eik. Daar is een kasteel. Daar stond een dikke eik, een hele dikke. Hocht, is 
dat Neerharen? Dat is ook Lanaken. Dat was in de hoek van een wei. Die staat er nog. Dat is de dikste 
die ik ken in de streek. Een omtrek van vier meter, vier meter en half misschien.’

‘En in Eigenbilzen, in de Hoeffaert denk ik, daar stond een den, een gewone den. Dat was ook zoiets. 
Niet zo hoog, maar misschien drie meter omtrek. Daar was een vijver, maar die stond droog. Die stond 
op de boord van de vijver. Ja, die was méér dan drie meter. Die staat er ook nog denk ik. Steevoorde 
heette het eigenlijk. Hoeffaert, Steevoorde.’ 

Schriftelijke bronnen (Mennen 2002) leveren ons inmiddels verdwenen merkwaardige bomen op. In 1443 
was er bijvoorbeeld een “staleijck” die de grens vormde tussen Hechtel, Eksel en Leopoldsburg (vroeger 
Beverlo). De eik diende destijds als grensboom met het gehuicht Stal (Koersel) (Mennen 2002). Ook op 
de grens van Eksel en Overpelt, bij de Grote en Kleine Hof van Floreffe, stond een grensboom, die de 
Hoevereik genoemd werd. De boom wordt ook aangeduid als “sceyeyck” : schei-eik of grensboom dus.
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Hoofdstuk 5. Grasland

1. Beemden, broeken, hooilanden en hooiweiden

De belangrijkste graslanden in de interviews worden meestal betiteld als beemd, broek of hooiland. 
Mennen et al. (2013) schetsen de precieze betekenis van de termen. Beemd en broek zijn namen voor 
graslanden in beekdalen. In de vroegste bronnen sprak men vaak van broek, later van beemden. De 
term broek sluit dus nog dichter aan bij de oorspronkelijke moerastoestand. De inwoners bleven vaak 
de naam broek, gebroekt of gebroekte gebruiken, hoewel in dit onderzoek de termen broek en beemd 
heel vaak door elkaar gebruikt werden. In de 20ste eeuw hoorde men steeds vaker de naam hooiland. 
In het natuurbeheer wordt meer en meer ook een onderscheid gemaakt tussen hooiland en hooiweide. 
De term hooiland wordt dan gebruikt voor uitsluitend gehooide graslanden. De term hooiweide wordt 
gebruikt voor graslanden die eerst (één of twee keer) gehooid worden en nadien nabegraasd. In het 
studiegebied (zoals op veel plaatsen elders in Vlaanderen) waren echte hooilanden zeldzaam, maar 
waren hooiweiden de regel. De meeste vermeldingen van broek, beemd en hooiland moeten als hooi-
weide geïnterpreteerd worden. Lokaal zijn er uitzonderingen. In het Asbroek in Zutendaal bijvoorbeeld 
werd bij voorkeur en meestal enkel gehooid. Men bracht de dieren te grazen op de gemeenteweide (= 
gemeenteheide?). 

2. Hooiweiden

Op de ouderlijke boerderij van Jozef Nys uit As hadden ze voor de Tweede Wereldoorlog anderhalve 
hectare hooiweide. ‘Dat lag aan de Bosbeek. Aan de Schansdijk hadden ze een stukje en wat verder 
nog een hectare. Dat lag ook tegen de Bosbeek. Dat zijn allemaal gronden die nu niets meer waard 
zijn. Dat was vroeger allemaal gras, maar het is nu helemaal dichtgegroeid en verwilderd. Het hooiland 
moest hooi leveren voor zeven melkkoeien, drie à vijf vaarzen, een gekeurde dekstier, zeven kalveren 
en een paard. Het paard is afgenomen in de Tweede wereldoorlog door de Duitsers.’

Uittreksel uit de kaart van 1932. De Schansdijk die Jozef Nys vermeldt lag bij de huidige Schansdijks-
traat. Het is de straat die het dorp verbindt met de ontginning op de heide genaamd ‘Zevenhuizen’. Ze 
ligt uiterst links op de kaart en loopt van Zuid naar noord door het ‘Wild broek’ waar de vroegere schans 
lag. De straat ligt op een verhoog, vandaar de naam dijk. De oude schans van As lag langs deze straat. 
De schans was echter al verdwenen in de 19de eeuw, aangezien ze niet meer op de kaarten staat. De 
Schansdijkstraat ging door het broekgebied van As. Het grasachtige gebied rechts van de Schansdijks-
traat was trouwens een gemeen broek (schriftelijke mededeling Ruben Jarych). 
In Opgrimbie ging men hooien in ‘het broek’. 
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Grimbiebroek op de topografische kaart van 1991-2005. Een deel van het broek is verdwenen onder 
een villawijk.

Het broek zoals aangeduid op de 1/20.000 Kadastrale reductie van Opgrimbie uit 1849. Bemerk hoe het 
Broek hier nog veel groter aangeduid is dan wat we op een recente kaart als Opgrimbie-broek aange-
duid zien. Het Broek was halfweg de 19de eeuw nog een grote oppervlakte aan weerszijden van de weg 
naar Zutendaal en kwam wel degelijk tot tegen de Kikbeek. Elisa duidt hun broekgedeelte aan als ‘onder 
de weg’, dat is dus vermoedelijk ten zuiden van de weg van Opgrimbie naar naar Zutendaal.
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In Zutendaal beschrijft Lucienne Indesteege (°1935) waar er beemden of broeken voorkwamen: Broek 
Lieteberg, Roelen, Stalken, Ford, oude beemden waar nu de surfplas ligt, onder de berg in Lanaken na-
bij kasteel Kiewith, beemd waar nu camping San Lanace ligt. Dit laatste was gedraineerd met schansen 
onder de grond omdat het van nature te nat was. De ouders van Lucienne hadden een hooibeemd waar 
nu de Ford ligt; dat perceel was mogelijk in familiaal bezit gekomen via een oma die van Genk afkom-
stig was. In de Oude Beemden kwamen de ouders van Lucienne niet of maar weinig, het waren meer 
andere boeren van Zutendaal die daar beemden hadden De mensen van Gewaai en Bessemer gingen 
naar Kiewith of naar het Broek/Gebroekt; verder was er voor hen wat beemd nabij het Oud Kantoor. De 
Steiverten waren bemmen waar de mensen van Bessemer en Stalken gingen hooien. Steivert ligt in 
Roelen, richting Gellik. Lucienne gaf aan niet zelf in De Steivert te zijn geweest. 

Miet Cops beschrijft hoe de mensen van Zutendaal niet alleen in Zutendaal zelf hooiden, maar ook 
soms “bampt” (beemd) hadden langs de Maas. De man vertrok ’s morgens heel vroeg te voet van Zu-
tendaal naar de Maas. Later, tegen negen uur, kwam zijn vrouw hem met de kar met os achterna. De 
vader had dus gemaaid van vier uur ’s morgens tot negen uur ’s morgens, in een bampt langs de Maas. 
Daar huurden de mensen van Zutendaal bampt om ze te hooien. Men maakte het hooi niet ter plaatse, 
dat was te ver van huis. Hoewel dat zwaar was, bracht men vers gras met de kar met os naar huis naar 
Zutendaal en daar werd het dan tot hooi gedroogd. Dat is informatie uit het begin van de twintigste 
eeuw. Een bampt in de Maasvallei. Miet Cops spelde de naam voluit als “bampt”. 

3. Hooien

Jozef Nys uit As ging in 1942 en 1943 gaan hooien in de beemden van Schansdijk in As. ‘We gingen 
eerst gaan hooi maken met de zeis, om half vijf ’s morgens. We hadden een paar werklieden die kwa-
men werken met het paard en wij gingen mee maaien met de zeis. Dan moesten we niet naar de mis 
gaan in het college. We moesten dan om 20 voor 9 daar zijn. Dat was een keer of drie, vier in de week, 
tot het seizoen voorbij was. Altijd met de zeis. Met de machine zijn we nooit in de beemden geweest. Het 
was te nat. Ik zou niet weten dat er één boer in As met de machine op de beemden kwam. Het is tot in de 
jaren ’60 met de zeis gemaaid. Wij waren de eerste die een maaimachine hadden, in 1935. Met de zeis 
maaiden we geen dag aan een stuk. Er zaten ook veel molshopen. Maar een halve dag maaien was 
mogelijk. Een hele dag ook wel, maar dan werd er ’s middags wat anders gedaan. Maar hoeveel op een 
dag? Dat durf ik niet meer zeggen. Ons hooiland was een hectare ongeveer. We gingen daar ’s mor-
gens met drie maaien. En ’s avonds was het gedaan. Dat was het grootste stuk. Daar maaiden we het 
langst. Dan waren er één, twee, drie, vier kleinere stukjes. Het stuk van de Hollander zeiden we en het 
Kuulbroek vanachteren. Je kon daar langs de Bosbeek, te voet. Daar was een beekje aan een sprink. 
Iedere boer had daar zijn stuk. Door het maaien zag je dat. Maar nu is het allemaal zo wild geworden.’ 

Om het hooi in de vallei van de Bosbeek in As droog te krijgen moest het van de onderste beemden naar 
boven gebracht worden. De paarden konden onderaan niet op de beemden. Het was er te nat. Vaak 
was het te nat omdat er turf uitgehaald was. In de Ziepstraat in As was dat bijvoorbeeld het geval. De 
turf was er lang geleden uitgehaald, vermoedelijk vóór ’14-’18. Er is geen turf meer gewonnen daarna, 
ook niet in de Tweede Wereldoorlog.

‘Als het hooi gemaaid was moest het uiteen gestrooid worden. En de eerste twee dagen kon het blijven 
liggen. Dan moest ge het draaien tot het droog was. En twee, drie keren bijeen doen: op hoopjes zetten, 
en ’s anderendaags weer uiteen doen. Als ge goed weer had was het op drie, vier dagen droog. Het 
was dikwijls dat het mistig geweest was of slechts weer en dan moesten we de zondag gaan hooien. De 
pastoor zei dan dat we mochten gaan hooien. Mijn ma zei: sta maar op want de pastoor heeft gezegd 
dat je mag gaan hooien. Mijn ma ging naar de mis van half zes. Anders mocht er ’s zondags niets ge-
daan worden. Alleen de koeien eten geven dat mocht op zondag, maar hat andere werk dat mocht op 
zondag niet. Als het hooi droog was werd het naar binnen gebracht. Op ruiters zetten dat hebben we 
nooit gedaan hier. In die tijd niet. Nee, nee, zeker niet. Niet vóór de jaren zestig. Het werd los geladen. 
We hebben nooit geen machine gehad om het te binden. Het meeste hooi deden we binnen, maar het 
roggestro zetten we van voor, buiten. En de korenmijt was ook buiten. Maar het hooi bij ons werd binnen 
gedaan. In de schuur. Het ‘doellicht’ heetten ze dat. Ge had de schuur waar de hooiwagen binnen kon. 
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Links was de koestal en aan de rechter kant had ge een heel grote ruimte, het ‘doellicht’, waar men het 
hooi kon ‘tasten’. De aardappelkuilen waren ook buiten. De bietenkuil ook.’ 

Oude postkaart van Genk. Op de foto zijn hooihoopjes te ontwaren. De linker mijt is een korenmijt; de 
rechtermijt is een hooimijt. 

Elisa Dexters (°1933) uit Opgrimbie ging als kind mee hooien in het broek. ‘Wij hadden daar een weide. 
We gingen daar hooien, maar dat was altijd in het midden van de zomer, want anders stond er water. 
Iedere boer maakte zo dijkjes om het water op te vangen. We hooiden twee keer. Iedereen had zijn 
stukje hooiland en daarna in oktober mocht je de koeien loslaten op het broek. Over het hele gebied.’ 

Jef Vandevenne is niet uit de Hoge Kempen afkomstig, maar uit Lummen. Zijn aanduidingen van het 
hooitijdstip zijn echter toch interessant. ‘Verleden jaar, in ’t leste van mei. ’t Was te nat. Dan hebben 
we kunnen maaien pas in juli. Vroeger, de eerste week van juli was normaal. Vroeger da was zo, Sint-
Medard, als ’t met Sint-Medard regent, dan regent het zes weken na elkaar (nvdr: Sint-Médard = 8 juni). 
Dat was een spreekwoord vroeger. Als het regende met Sint-Medard: godverdikke we gaan hier wat 
meemaken. ! Wat allemaal niet waar is, maar ja. Vroeger als we hooiden, in elk perceel drie, vier man 
erin. Dat is nu allemaal lis, biezen in het broek: nog juist goed om te strooien in de loopstal. En dat was 
vroeger zo goed ! Dan werd er aan die beek gewerkt. Recht en goed diep gemaakt. Dan was het droog 
in ’t broek.’

In Zutendaal maakte men hooi in juni. De achtermaat haalde men binnen na de oogst, na half oogst (15 
augustus), mogelijk nog tot in september.

Ook in het Asbroek (Zutendaal) werd in juni gehooid. Later in de zomer volgde de achtermaat. In juli kon 
het al goed droog zijn. Dat was bijvoorbeeld het geval in 1947. In zo’n geval werden de beesten in juli al 
naar de hooibeemden gebracht. In zo’n geval was er geen achtermaat. Men wist dan dat er in de winter 
met mondjesmaat hooi zou moeten gevoederd worden.

De openbare verkopen van gras ‘op stam’ geven ons ook een idee over de hooitijdstippen in de Kem-
pen. Een meer systematisch onderzoek zou uiteraard aangewezen zijn, maar de hierboven vernoemde 
hooidata in juni lijken alvast ondersteund door dit 19de-eeuwse gegeven. 

In Overpelt wed op 12 juni 1849 het hooigras van de waterbeemden openbaar verkocht (Vandermarliere 
onuitgegeven). 
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4. Nabeweiding van de broeken of beemden

In As werd met de koeien op de beemden van de Schansdijk in de Bosbeekvallei gegaan als het hooi 
weg was. Er werd twee keer gemaaid: eerst het hooi en dan de achtermaat. Daarna mochten de koeien 
dan overal rondlopen. De percelen waren weliswaar particulier, en het hooien bleef voorbehouden aan 
de eigenaar, maar toch werd het gemeenschappelijke nabeweiden nog in stand gehouden.

Ook in Genk nabij de Slagmolen was het zo dat na het binnenhalen van de achtermaat de koeien op de 
(water)beemden kwamen om het laatste gras van het seizoen te eten. 

Ook in het broek in Opgrimbie werd eerst twee keer gehooid en daarna was er gemeenschappelijke 
nabeweiding. Elisa Dexters (°1933) maakte het nog persoonlijk mee. ‘Iedereen had zijn stukje hooiland 
en daarna in oktober mocht je de koeien loslaten op het broek. Over het hele gebied. Tussen de twee 
hooibeurten ging ik soms ook nog met een koe naar het broek. Je moest die dan vasthouden.’ 

Oude postkaart van Genk. De koeien worden door de kinderen naar het gras geleid. Het gebruik be-
stond op verschillende plaatsen in de Hoge Kempen nog tot de Tweede Wereldoorlog.

Lucienne Indesteege (°1935) beschrijft het naar de beemden brengen van de koeien in Zutendaal. Het 
gaat om een uitzonderlijke toestand van extreme droogte. Het gaat hier niet om het klassieke nabewei-
den. In normale zomers was er gras genoeg in de weide van haar ouders. ‘In de droge zomer van 1947 
was het gras van beide weiden verbrand, verdord. Mama bracht de koeien ’s morgens naar beemden 
die zich in de vallei van de Zutendaalbeek (= Molenbeek) bevonden. Na de school, dat is vanaf onge-
veer 15h30 tot ’s avonds 19 uur, moesten de kinderen het hoeden van de koeien in de beemd overne-
men. Ze brachten de beesten dan aan het zeel, over de weg terug naar huis in het dorp. Er was nog 
geen autoverkeer.’ 

Bertha Geurts, eveneens uit Zutendaal, heeft het wél over nabeweiden. In september ging men de 
koeien hoeden op de beemden. Het hooiland in het Gebroek was niet met draad afgespannen. Men 
hoedde ze daar een maand op of nog wat langer, van de groei na de tweede snede tot wanneer het ging 
winteren. Uiterlijk met Allerheiligen (1 nov) bleven de koeien de ganse dag op stal. Op dat ogenblik is er 
buiten niets meer te eten voor de beesten. 
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Wanneer men in september en oktober met de beesten op het gemaaide hooiland kwam, dan was dat 
op de goede uren van bijvoorbeeld 10 uur ’s morgens tot 4 uur in de namiddag. In zo’n geval deed men 
dat met beesten die maar twee keer per dag gemolken werden.
Wanneer een koe een kalfje geworpen heeft, wordt ze gedurende een drietal maanden drie keer per 
dag gemolken. Ze geeft dan veel melk. De eerste tien dagen is de biestmelk voor het kalfje, het is te vet 
voor mensen. Na enkele maanden schakelde men over op twee melkbeurten per dag. Vanaf dat ogen-
blik kon de koe op de middag buiten gehoed of in de wei gedreven worden. Vaarzen, die dus nog geen 
kalfje hebben, kan men zonder probleem de ganse dag buiten houden en deze dieren werden als eerste 
systematisch in afgezette weiden gedreven. Waar ze overdag bleven, ’s nachts haalde men ze binnen. 
Een koe met een kalfje hield men bij huis op een kleine weide of werd bij huis gehoed. Het kalfje zag de 
koe bijna nooit; het werd apart gehouden, in een kleine afdeling van de stal, achter een houten schut-
ting. Meestal werden kalfjes geboren in januari en februari. Het gras wast al in april. Begin mei kan men 
de beesten volop buiten op gras brengen. Weide werd afgemaakt met houten palen van dennenhout 
en prikkeldraad. Er was al prikkeldraad (“pikkedraad”) in de boerderij van de ouders van Bertha Geurts.

5. Bemesting van de beemden

In As bracht men het kaf van de haver op de beemden als die bevroren lagen. Als het niet gevroren had 
kon je niet met paard en kar op de beemden.

6. Weteringen

Bij de interviews werd ook systematisch gepolst naar het voorkomen van ‘weteringen’. Die bleken voor 
de meeste zegslui toch al uit het geheugen verdwenen. In het beste geval herinnerden ze zich dat hun 
vader of grootvader er nog mee te maken had.

Wetering is op zich een woord met een meervoudige betekenis. Mennen et al. (2013) beschrijven het 
woord als volgt. Wetering is een afleiding van weteren; een synoniem is waterlaat. Het is een sloot voor 
de aan- en/of afvoer van water. Wetering heeft een tweede betekenis: ‘bevloeid grasland’. Burny (1999) 
wijst er op dat de term wetering in de context van afwateren veel vroeger voorkomt dan in de latere 
betekenis van bevloeid grasland. In de eerste betekenis zijn er al aanduidingen uit de veertiende eeuw. 
In de laatste betekenis duikt het woord pas op vanaf de (late) 18de eeuw tot de 20ste eeuw. 

Jozef Nys, de voormalige veldwachter van As en geboren in 1928 herinnerde zich geen weteringen 
meer in de gemeente As. Wél moesten de aanliggende eigenaars of gebruikers van de Bosbeek de 
beek zuiver houden. Ze moesten de oevers op tijd en stond maaien. Jozef moest als veldwachter 
trouwens controle uitoefenen op die verplichting tot ongeveer de jaren ’60. Daarna was dat niet meer 
nodig. Verder beschrijft hij ook de ‘zoeven’ in de beemden van de Bosbeek. ‘Zoeven zeggen ze hier. 
Afwatering. Dat waren kleine grachtjes, zo’n 30 cm breed en de diepte: de gazon weg en nog een klein 
beetje grond. Zodat het water goed weg kon. Anders waren die beemden veel te nat. Het was om de 
beemden droog te krijgen.’

Bij een terreinbezoek aan de Oude Molen van As zien we de klassieke afsplitsing van een nieuwe beek 
van de oude beek. De nieuwe beek voedt de watermolen en komt voorbij de molen weer in de oude 
beek terecht. Vlak vóór de molen splitst echter nog een sloot af van de nieuwe beek. Ze staat er min 
of meer loodrecht op en vloeit richting oude beek. Naar analogie met de situatie bij de Dorpermolen in 
Opoeteren vermoeden we hier ook weer een relict van een oud bevloeiingssysteem (‘wetering’). We 
konden daarover echter geen mondelinge bevestiging meer krijgen.
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Naast de Nieuwe beek, net voor de Oude Molen van As, vertrekt nog een beekaftakking. Mogelijk is 
het een relict van een bevloeiingsbeek voor een wetering tussen Nieuwe en Oude Beek. Foto Arnout 
  Zwaenepoel, mei 2013. 
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Ook in Opgrimbie bestonden waarschijnlijk weteringen in het broek. Elisa Dexters (°1933) vermeldt ze 
terloops, maar geeft er geen nadere uitleg bij: ‘Iedere boer maakte zo dijkjes om het water op te vangen.’

In Opoeteren kwam een wetering voor tussen de Nieuwe en de Oude Beek, stroomopwaarts van de 
molen. Molenaarszoon Leo Cornelissen kent het systeem niet goed meer, maar wél nog de namen en 
de begrenzingen. ‘Dit is de Molenwetering en dat daar is de Schanswetering. De molenwetering is 80 
are, 86 are. Maar de wetering wordt niet meer onderhouden. Dat wordt nu een elzenbroek. Natuurpunt 
beheert dat. Die hebben daar toelage voor gekregen. Weteren was voor het grasland bedoeld. Het gras 
werd met de zeis gemaaid, in de zomer bij droog weer. Het gras was meestal voor eigen gebruik. Het 
werd niet verkocht. Je kon dan niet malen met de molen, want er was niet genoeg water.’ 

Bij verder doorvragen naar de wetering blijkt Leo Cornelissen nog wel meer te weten dan hij aanvanke-
lijk laat blijken. 

‘De wetering lag hier aan de molen. Er stonden populieren aan de rand van de wetering. Een populier 
groeit niet in té zompige grond. De wetering was tachtig are ongeveer. Bij het eigendom van de molen. 
En dan hebt ge nog vier à vijf hectare: de Schanswetering. Maar de molen is van de schans geweest. 
Bij de verkoop van de Bemelmansen aan de Bergmans dan heeft hij daar 80 are bij gelaten. Maar daar 
voor was dat één geheel. Ik denk zelfs dat het één geheel geweest is tot aan de schans, tot aan het kas-
teel. Ik denk dat het driehonderd hectare is geweest. De Selijs hebben dat gekocht van de Kieverberch. 
En de Kieverberch heeft een stuk verkocht aan Bemelmans. Die 300 ha heeft geen naam. De wetering 
werd gevoed door verschillende beekjes.Dat is de Busselziep als één van de beekjes. De Oude Beek. 
En de Langziep. Ziep dat betekent beekje. Lange beek is Lange ziep. Maar de wetering, ik heb het nooit 
zien werken. Ik ga het u heel eerlijk zeggen. Het gaat er om dat men langs de beek, in de oever van de 
beek sluisjes staan had. En dan zette men dat gebied onder water. Maar ik heb het nooit zien werken. 
Ik heb wél nog geweten dat men in de jaren ’50 nieuwe sluisjes heeft gezet. Van hier tot… ja, eiken 
sluisjes om open te trekken. Daar krijgt ge dan een heel diepe gracht de watering op. Maar die is nooit 
meer gebruikt. Wij hebben nog geweten dat de watering gebruikt werd om te hooien. Er werd in de jaren 
’50 nog gehooid. En dan rond de jaren ’60 is dat vervallen. Dan wilde men alleen nog gras inzaaien 
op hoog land, betere kwaliteit. Dan werden de beemden verwaarloosd. Die zijn dan vol gegroeid met 
els en zo. Allerlei vuiligheid. Ja zo heb ik het gekend met dat systeem van fijne slootjes. Volgens mij 
heeft een watering gediend om het weiland te voeden. In het beekwater zit nogal wat voeding in. Maar 
dat hebben wij niet meer meegemaakt. Ja, kijk als dat de Oude beek is en dit is de Nieuwe Beek, dan 
had ge hier regelmatig sluisjes staan, op de Nieuwe Beek. En die grachten liepen recht naar de Oude 
Beek. Dat ziet ge nu nog. Henri heeft die nog zuiver gemaakt. In de zomer stak hij het gras aan en dan 
brandde dat mooi gelijk af. Dan had ge geen vuiligheid op de wetering. En daartussen had je allemaal 
fijne greppeltjes. De Oude Beek ligt lager. Wij hebben het wateringsysteem niet meer gekend, maar die 
kleine greppeltjes werden wél nog open gehouden, om het grasland droog te houden. Tot in de jaren 
’60. Anders werd dat één moerassige boel. Dat hebben we wél nog gekend. Dat zult ge nog eens moe-
ten opzoeken hoe zo’n watering precies werkt. Dat weet ik niet meer. Ik heb het ook nog aan Jacques 
Simons gevraagd, maar die wist het ook niet meer. We brandden dat omdat het gras niet meer gemaaid 
werd. Henri is gestoven in 2001. Hij is zes jaar ziek geweest. Ik denk dat hij het gedaan heeft tot in de 
jaren ’90. Negentig, tweeënnegentig, ja. Hij deed dat elk jaar.’ 
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De Busselziep die Leo vermeldt is aangeduid op de 1/10.000 topografische kaart van 1991-2005. Vol-
gens de kaartaanduiding kan ze eventueel de Schanswetering voeden, maar niet een groter geheel van 
300 ha. Ze komt namelijk uit in de Nieuwe Beek. De Langziep is niet aangeduid op deze kaart.

Zicht vanuit de Opoeterse kerktoren richting Dorpermolen in 1953. Het cijfer 1 is de Dorpermolen, 3 is 
het molenhuis. Achter de molen is nog de begreppeling te zien van de Molen- en Schanswetering, tus-
sen de Nieuwe en de Oude Beek. Bron: Fotoboek Opoeteren p. 320.
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De Bosbeek anno 1953, gefotografeerd vanop de kerktoren van Opoeteren. Op de rand van de wete-
ring, langs de Oude Beek, staan populieren geplant. Fotoboek Opoeteren p. 320

De voornamelijk met Zwarte els dichtgegroeide Molenwetering. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.
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De aftakking van de rechtlijnige Nieuwe Beek van de kronkelende Oude Beek (Bosbeek) is zeer mooi 
weergegeven op de 1/20.000 Kadastrale Reductie van 1849. In feite zijn er zelfs twee aftakkingen. De 
Dorpermolen is als een rood puntje op de Nieuwe Beek weergegeven, net voor beide beken weer sa-
menvloeien. Van een bevloeiingssysteem tussen beide beken is op de kaart niets weergegeven.

De Molen- en Schanswetering tussen de Oude Beek en de Nieuwe beek zijn nog makkelijk herkenbaar 
op de 1/10.000 topografische kaart van 1991-2005. Ze zijn van elkaar gescheiden door een lijn van 
NW naar ZO. De aftakking van de Nieuwe Beek en de Oude Beek, onderaan links in beeld is niet goed 
weergegeven op deze kaart.
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Molenaarsvrouw Mia Didden van de Dorpermolen in Opoeteren toont nog een krantenartikel (niet bij 
naam te lezen krant van 24 februari 1982) dat een interessante passage vermeldt over het weteren. ‘Er 
bestaat een oud privilegie uit de veertiende eeuw, dat gesloten werd tussen de graaf van Loon en de 
abdis van Thorn, waardoor een aantal eigenaars van Neeroeteren het recht verkregen van zaterdag-
noen tot zondagnoen hun beemden te bevloeien; Om alles ordelijk te laten verlopen werden watersche-
penen aangesteld. Door de regelmatige overstromingen werden immers ook akkers onder water gezet 
die hieraan geen behoefte hadden en zodoende ontstond ruzie; De waterschepenen moesten de loop 
van de Bosbeek op bepaalde tijdstippen onderzoeken en nabij de watermolens de stand van de pegel 
(hoogtemerk van de waterstand) opnemen. Om alles nog beter te kunnen nagaan werd in 1781 het 
aantal waterschepenen opgevoerd tot acht.’

Lucienne Indesteege (°1935) uit Zutendaal kende het weteren niet. Het verschijnsel is wellicht niet toe-
gepast geworden in de Molenbeek/Zutendaalbeek en al zeker niet in het bedrijf van de ouders zaliger 
van Lucienne. 

Bertha Geurts (°1922), eveneens uit Zutendaal kent het weteren wél. De schans van Stalken ligt in een 
valleitje, en het grasland daar werd geweterd. Bertha Geurts gaf nog een reeks details over het soort 
sluisjes die daarvoor gebouwd waren. Enkelvoudige houten sluizen. Palen in de beek, tegen de kant 
van de beek. Er waren twee sluisjes op eenzelfde beekje aan de schans van Stalken. De graslanden 
zouden niet in schuin aflopende bedden gelegen hebben, maar in vlakke panden. Er waren zouwen tus-
sen de verschillende panden in het grasland. De zouwen loosden op de beek. De zouwen waren zo’n 
dertig cm diep en één schop breed. Nadat de koeien in de natijd van het grasland wegbleven werden 
de zouwen open gemaakt. In het voorjaar gingen de sluizen omhoog en stond er geen water op de 
beemd. Dan werd het grasland bemest, met kalk en met “witte & zwarte chimiek”. Witte chimiek bevat 
onder meer chloor; zwarte is “heel donker grijs”, zoals cement. Zwarte chimiek werd bij toediening wat 
nat gemaakt opdat het niet of minder zou gaan “stoffen”. Er ging geen mest van de beesten, van de stal 
op de beemden, het grasland was te nat om dat goed te kunnen toedienen. Het was te onstabiel om 
daarbij te worden belopen.

Weteren: Er is geweterd in Stalken en in de Dalerbeemden. Weteren was al afgenomen voor WO II. Het 
is niet zeker of ook geweterd is in Roelen. In De Steivert hadden de ouders van Bertha Geurts, en later 
zijzelf een grote droge beemd zonder zouwen die niet geweterd werd. In Stalken was het grasland heel 
nat, het was bijna niet te begaan.

In Lummen, buiten de Hoge Kempen weliswaar, kon boer-mandenvlechter Jef Vandevenne zich nog het 
weteringsysteem herinneren in de Vallei van de Zwarte Beek.

‘Vroeger heb ik mijn boterham moeten verdienen in ’t broek zoals we dat zeggen , in de vallei van de 
Zwarte Beek. Dat heeft mijn vader vroeger nog gedaan. Met greppelkens van de beek. Weteren zeiden 
ze daar tegen. Er was hier een watermolen. En dat water steeg , om te malen. Dat was de watermolen 
van Meldert. Op de Zwarte Beek. Die had gene val genoeg. Als ge wilde malen en als de boeren die 
greppelkens opengemaakt hadden, dan had ge geen water genoeg. Maar die van Paal die had wél veel 
val. Weteren, dat was met een zou, een grachteke en daar was ook een grachteke. En ze hebben dat 
vroeger zo bewerkt, dat ik nog weet. Die perceelkens lagen rond. Verstaat ge mich? Ene gracht, nog 
een gracht en daartussen die perceelkens lagen rond. En dan maakten ze een greppelken, juist op die 
rug. En het water van de beek zijpelde dan door dat greppelke en trok de weiland in. Dat was de bedoe-
ling. Dat deden ze om het weiland te bemesten. Het water kwam van de Zwarte Beek. Het zijpelde het 
weiland in. ‘k Heb dat nog van m’n vader gehoord. En dan is die molen verwaarloosd. Ik heb dat weteren 
nog geweten als ik een klein manneke was. Ik heb die greppelkens nog geweten, maar ik heb het mijn 
vader niet meer zien doen. Dat groeit min of meer toe. Dat werd vroeger gemaaid. Dat werd gemaaid, 
met de zeis.’ 
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Relicten van bevloeiingssysteem zoals Jef Vandevenne beschrijft, nabij de Zwarte Beek (achter Maal-
beekstraat 81, Beringen). Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013.

Weteringen in de Limburgse Kempen worden uitvoerig beschreven door Burny (1999). Zijn interviews 
die enkele decennia eerder opgenomen zijn dan de hier voorliggende waren nog net op tijd om de prak-
tijk van het weteren in detail te vernemen. Burny geeft ook verschillende schetsen van het systeem en 
heel erg concrete voorbeelden zoals van de waterbeemden bij de Slagmolen op de Stiemer te Genk. 
Deze informatie hier herhalen is daarom niet erg aangewezen. De huidige interviews hebben met be-
trekking tot de weteringen toch hun waarde, in die zin dat ze de weteringen ook aantonen voor gebieden 
ten osoten van Genk, waar Burny destijds niet interviewde. 
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Hoofdstuk 6. Akkers

1. Welke teelten?

Jozef Nys was afkomstig van een boerderij in As. Zijn vader had voor de Tweede Wereldoorlog rogge, 
haver, boekweit, bieten en aardappelen. De grond was goed voor rogge en haver, maar niet goed ge-
noeg voor tarwe. Ze hadden altijd een klein stukje boekweit en ze gingen zelf naar de molen om het te 
laten malen. Dat was om boekweitkoeken te maken. (Maria Geurden uit Genk vermeldt dat Boekweit-
koeken gemaakt werden met zuurdesem en met smout. Ze werden gebakken in olie van Raapzaad. 
Boekweitkoek moest dun en knapperig zijn.). Jozefs vader stierf in 1935. Hij was één van de eersten die 
zelf een elektrische dorsmachine had. De meeste boeren hadden nog een ‘manege’ met paard. Op de 
boerderij van Jozefs vader hadden ze elektriciteit om te dorsen en ook om water te pompen. Suikerbie-
ten hadden ze niet, wél gewone bieten. ‘In de paasvakantie moesten we altijd de grond klaarmaken voor 
de aardappelen en de bieten.’ Nu wordt akker vaak omgezet in grasland. Dat gebeurde destijds nooit. 
Akkergrond bleef akkergrond. Het ene jaar was het haver, het andere jaar stond er iets anders op. De 
haver was uitsluitend voor het paard. Haverstro is ook goed voor paarden. De rogge was gebruikt voor 
brood en voor de koeien en de varkens. Er was wit en zwart brood: rogge- en tarwebrood. Wit brood 
werd elke week gebakken en zwart brood om de veertien dagen. De tarwe werd ingekocht als bloem. 
De moeder van Jozef is gestorven in 1960 en ze heeft zelf brood gebakken tot 1958 of 1959. 

‘Ik kon goed zaaien. De klaver in de haver. In het uitkomen. En dan even met de eg erover gaan. De 
haver werd gezaaid in de lente en de rogge werd gezaaid in oktober. En ge had zomer- en wintertarwe. 
De boekweit werd laat gezaaid. Die bevroor rap. En maïs was geen sprake van in die tijd. De boekweit 
werd gemaaid en gedorst. Met de ‘vleugel’. En de afval was voor de koeien. Was het nu om te eten of 
om te mesten? En de haver was voor het paard. Die werd niet gemalen. Die werd zo gegeven. En de 
seradel werd gezaaid na het koren of na de haver. En de koeien mochten dat eten. We gingen daar 
naar toe met de koeien tot het koud werd. En de spurrie werd ook gezaaid op de stoppel van de rogge 
of de haver. En de koeien werden vastgehouden of vastgebonden aan een stok. Om het uur moesten 
we ze een meter verder zetten. En dat mocht ’s zondags ook. De koeien moesten eten hebben. Ander 
werk mochten we niet doen op zondag. De pastoors waren streng. Ja in de jaren ’50 en ’60 nog wel. In 
de jaren ’70 is dat veranderd.’ 

De vader van Elisa Dexters uit Daalgrimbie was boer in nevenjob. ‘Mijn vader werkte in de mijn, maar 
hij boerde daar ook bij. We hadden twee koeien, rogge, haver, koren, bieten. Mijn vader had een stukje 
grond aan die kant (nvdr: andere kant van de weg is al Maasvallei; veel vruchtbaarder). Dat was leem. 
Daar hadden we de tarwe. Hier op deze kant was het zand. Hier stond de rogge. De Rijksweg is de 
scheiding. Goeie en minder goeie grond. Hier was het slechte heidegrond. Er was iemand in het dorp 
die een paard had. Als we die nodig hadden kwam die soms helpen.’ 

Lucienne Indesteege (°1935) uit Zutendaal beschrijft volgende teelten van de boerderij van haar ouders. 
Op de eigen grond, op de akkers, teelde men rogge, aardappelen, haver voor het paard, voederbieten 
voor de beesten. Verder ook “reuben” = rapen in nateelt als veevoeder. “green” = “kroeien” (bietjes) = 
raapzaad in nateelt, ook voor de beesten; “sloerzaad” = koolzaad in de zomer voor de productie van 
smout; spurrie in nateelt waarop de koeien getuierd werden. “Reuben” werden gezaaid na het koren = 
Rogge. Men had ook een weinig boekweitteelt. Men had ook “klee” (= klaver) in Zutendaal. Er was klee 
met witte bloemen en met rode bloemen. Rode klaver wordt hoog, werd gemaaid en naar de beesten 
gebracht. 

Bertha Geurts (°1922) beschrijft enkele teelten op de boerderij van haar ouders in Zutendaal. Lupinen 
zaaide men op de akkers en de droge stengels van de lupinen werden na de winter ondergeploegd. 
Spurrie werd in augustus gezaaid na de oogst van het koren (= rogge). Tegen oktober stond de spurrie 
10 tot 15 cm hoog. De koeien werden daarop getuierd. Men deed deze spurrieteelt om zodoende de 
eigen voorraad wintervoer (hooi) zoveel mogelijk te sparen. “Grien” = raapzaad, was beschikbaar als 
wintervoeder tot Nieuwjaar. 
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2. Hoeveel hectare? 

De boerderij van de vader van Jozef Nys uit As had vijf à zeven hectare akkerland. Dat was gewoonlijk 
twee à drie hectare rogge, anderhalve hectare haver (voor het paard), 30 are bieten en 20 are aardap-
pelen. Daarnaast was er anderhalve hectare hooiland. Dat was één van de grotere boerderijen van As. 
Er waren in die tijd (interbellum) geen boerderijen van meer dan tien hectare op As.

3. Maaien van graan met de zeis

In As werd het gras in de beemden nog tot 1960 met de zeis gemaaid. Het graan moest alleen met de 
zeis gemaaid worden tot de machine op het veld kon. ‘En als we gingen rogge of haver maaien, wij 
moesten ’s middags aanmaaien, tot de machine kon komen. Het paard moest tot half vier rusten. Wij 
moesten eerst een boord aanmaaien, al was het nog heel warm. Het eerste stuk moest gemaaid zijn om 
er met paard en machine op te kunnen. Dat moesten we ’s middags doen als het te warm was voor het 
paard. Het paard moest rusten, maar wij moesten werken.’ 

4. Nabeweiding van de akkers met koeien

Op de ouderlijke boerderij van Jozef Nys in As ging men in het interbellum niet meer met de koeien naar 
de heide. In het najaar werden de koeien wel op de akkers gejaagd, meer in het bijzonder op de spurrie, 
de serradelle of de klaver. Spurrie, serradelle en klaver werden met dat doel tussen de haver gezaaid. 
Als de haver eenmaal geoogst was dan konden de spurrie en seradelle nabeweid worden. De klaver 
werd meestal eerst nog gehooid en dan pas mochten de koeien er op.
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Hoofdstuk 7. Watermolens

1. Inleiding

De interviews leverden gegevens op over zes verschillende watermolens op het Kempisch Plateau: het 
Watermoleken op de Bosbeek in As, de Oude Molen op de Bosbeek in As, de Dorpermolen op de Oeter 
of Bosbeek in Opoeteren, de Kikmolen op de Kikbeek in Opgrimbie, de Heidermolen op de Asbeek in 
Lanaken en de Slagmolen op de Stiemer in Genk. 

In As kende men nog goed de Oude Molen van de familie Teunissen. Daar was een vijver bij waar zwa-
nen op zaten en waar men ’s winters op mocht schaatsen. 

Ook het Mieleken in As was nog goed gekend. Het was een graanmolen. Er stond een baskuul om het 
graan te wegen. Annie Gorski ging er als kind altijd op de baskuul staan om te zien hoeveel ze woog.

2. De (molen)beken

De belangrijkste beek van de Hoge Kempen als het over watermolens ging was de Bosbeek. Er stonden 
destijds 18 watermolens op. Jozef Nys uit As beschrijft de bron van de Bosbeek. 

‘Dat was een ‘sprink’ (bron). De Bosbeek ontspringt in het Zwart Water. Dat is het gebied van de water-
scheiding van Waterschei. Het woord zegt het zelf. Het water van Waterschei gaat naar de Schelde en 
dat van As gaat naar de Maas. Je had vroeger veel van die sprinken, waar het water omhoog kwam. 
Aan de Calenberg (As) waren er ook sprinken. Je hebt dat op veel plaatsen in de beemden, dat het 
water uit de grond kwam. Dat was zuiver water.’

De Bosbeek wordt ook Oeter genoemd. Ze wordt gevoed door kleine beekjes, ziepen, grachten en grep-
pels. Ze is 25 km lang en heeft een verval van 30 meter. Ze ontspringt op 77 m boven de zeespiegel in 
As en mondt uit in Aldeneik (Maaseik) waar ze uitmondt in de Maas. De aloude Bosbeek liep niet via 
Maaseik en Aldeneik, maar via het Gremelslo, Ophoven, Geistingen en Kessenich naar de Maas. Er 
zijn vele aanduidingen die erop wijzen dat de bedding van de Bosbeek tussen Maaseik en Neeroeteren 
kunstmatig werd aangelegd. Er zijn sterke aanwijzingen dat dat gebeurde in de 13de eeuw. Een deel van 
de Oeter, namelijk de Kleine beek of Witbeek (dat is duidelijk het oudste gedeelte) bleef evenwel via 
Ophoven, Geistingen en Kessenich het water afvoeren naar de Maas.



154 d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

De Bosbeek in Opoeteren. Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013.

De Kikbeek in Opgrimbie telde één molen. 

Ook op de Asbeek kwam er één molen voor. 

Op de Stiemerbeek in Genk kwamen twee molens voor.

3. De watermolens op de Bosbeek (As, Opglabbeek, Opoeteren, 
Neeroeteren, Maaseik, Aldeneik)

Er zouden ooit minstens 18 watermolens gedraaid hebben op de Oeter. Er waren allerlei types. Bepaal-
de molens maalden het graan, andere pletten het koolzaad, weefden het linnen, maalden de schors van 
de eiken fijn, volden het linnen, stampten de vezels van het vlas en de hennep of stampten de papierbrij 
fijn. We beschrijven kort de molens in volgorde van de bron in As tot de uitmonding in de Maas. Enkele 
molens waar we expliciet de molenaars of hun familie interviewden worden uitvoeriger behandeld.

1) De Nieuwe Molen van As wordt ook het Watermoleken, het Meuleken of het Mieleken genoemd. 
Het is een watergraanmolen met onderslag. Deze molen bevindt zich langs de Nieuwstraat in 
As. Het watermoleken dateert van 1715 of 1717. Er is duidelijk een oude en een nieuwe beek 
te ontwaren, zoals bij verschillende andere watermolens. De Nieuwe Beek is hier vermoedelijk 
gegraven bij de bouw van de molen in 1717, maar daar zijn geen schriftelijke aanduidingen van 
bewaard voor zover bekend. De Oude Beek is de Bosbeek. In 1844 werd de molen eigendom 
van de gemeente. In 1879 werd de molen in steen herbouwd. Het Watermoleken is gerestau-
reerd in 1991. Het is eigendom van de gemeente. Er wordt niet meer gemalen, maar er is een 
museum in ondergebracht met archeologische vondsten, molenaarsvoorwerpen, en lokale cu-
riosa (Museum ’t Mieleke, A. Dumontlaan 19, 3665 As, tel Sint-Aldegondiskring 089/65 78 30).
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Het Watermoleken in de Nieuwstraat in As is een onderslagmolen of Kempische molen uit 1717. De mo-
len is gerestaureerd in 1991. Ter hoogte van de molen is de Nieuwe Beek in twee panden gescheiden. 
Eén deel drijft het molenrad aan. Een tweede pand kan het water doen passeren als het rad niet moet 
aangedreven worden;. Foto Arnout  Zwaenepoel, mei 2013. 

De Oude Beek of Bosbeek net vóór het Watermoleken. Nieuwe en Oude Beek stromen weer samen 
onmiddellijk voor bij de molen. Foto Arnout  Zwaenepoel, mei 2013.



156 d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

2) De Oude Molen van As (ook Theunissenmolen genoemd). Deze molen is van een bijzonder 
type, want het is een bovenslagmolen. Ze wordt niet alleen ook weer gevoed door een nieuwe 
beek die van de oude is afgesplitst, maar er is ook een molenvijver die de molen kan voeden 
bij watertekort in de beek. In de beemden onmiddellijk grenzend aan de molen staan de nuttige 
boomsoorten die voor vervanghout voor de molen kunnen zorgen: eik en es. Er is een extra 
beek, waarvan de functie op het eerste zicht niet direct duidelijk is. De kans is reëel dat het om 
een relict van een bevloeiingsbeek (wetering) gaat. De ophoging van het terrein naast de molen 
verbergt evenwel mogelijke relictsporen van bedden en zouwen. Op het einde van het terrein-
bezoek komen de eigenaars toe. Ze hebben nog heel wat moleninformatie in de vorm van 6 of 
7 documentatie- en restauratiedossiers. We kunnen hen later nog contacteren indien wenselijk 
via GSM 0498/90 89 22 of e-mail kg@EBBNV.be).

Want vroeger kon je van de beek drinken. We hebben ons dikwijls plat gelegd om uit de beek te drin-
ken. En de koeien halen. Wij hadden een weide die aan de beek grensde. En die koeien bleven daar 
altijd heel de zomer lopen. En die gingen aan de Bosbeek drinken. Tot wanneer kon je uit die beek 
drinken? Tot de jaren ’60 - ’65 nog. Dan zijn er sproeiingen gekomen en de wasserij Sneeuwwitje. Die 
loosden water en het water was geel van het waswater. 

Lagen er ook watermolens op de Bosbeek? Ja, er lagen er twee op. Eerst de Oude Molen. Die grenst 
aan Niel en dan de watermolen. Die maalden haver en rogge. Dat is zeker geweest tot de jaren… ook 
’60, later nog denk ik. Die haver en rogge was voor veevoer, maar er werd ook bloem gemalen om te 
bakken. Toen de oorlog uitbrak ze gingen allemaal voorraad indoen, en in mei ’40, ik was toen juist 
twaalf jaar. En mijn nonkel zei ga maar meel kopen. En met de laatste 50 frank die mijn ma had zijn we 
twee zakken bloem gaan kopen om te bakken. Dat was op het Watermoleken. Dat was met de honden-
kar en de hond. Dat moest allemaal vóór de school gebeuren.

De Oude Molen op de Bosbeek in As wordt voor het eerst vermeld in 1470 en is van het zeldzamere 
type ‘bovenslagmolen’: het water komt vanboven op het rad terecht. Foto Arnout  Zwaenepoel, mei 2013. 

mailto:kg@EBBNV.be
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De huidige wateraanvoer naar het rad van de Oude Molen wordt door een recent aangelegde, hoge 
geklinknagelde sloot geleid. Deze vervangt de oorspronkelijke lage, houten aanvoersloot. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, mei 2013. 

In de beemden grenzend aan de Oude Molen staan verschillende nuttige boomsoorten als eik en es, die 
destijds de garantie waren om kapotte molendelen te kunnen vervangen wanneer nodig. Foto Arnout 
 Zwaenepoel, mei 2013. 
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Vervallen sluisje dat de watertoevoer vanuit de molenvijver naar de Oude Molen regelde. Een buis loopt 
doorheen de wal die de vijver omsluit en het water moet ophouden. Foto Arnout  Zwaenepoel, mei 2013.
 

Achter de wal met het sluisje is de molenvijver zichtbaar. Molenvijvers hadden vaak een gecombineerde 
functie, enerzijds als visvijver, anderzijds als aandrijfreserve voor de molen wanneer de beek te weinig 
water aanvoerde. Foto Arnout  Zwaenepoel, mei 2013.
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Naast de Nieuwe beek, net voor de Oude Molen, vertrekt nog een beekaftakking. Mogelijk is het een re-
lict van een bevloeiingsbeek voor een wetering tussen Nieuwe en Oude Beek. Foto Arnout  Zwaenepoel, 
mei 2013.

De Oude Beek en de Nieuwe Beek lopen nog een tijd langer gescheiden door dan bij bijvoorbeeld de 
Dorpermolen in Opoeteren of het Watermeuleken in As. Pas een flink stuk voorbij de Oude Molen ko-
men ze weer samen. Foto Arnout  Zwaenepoel, mei 2013.



160 d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

De Oude en de Nieuwe beek bij de Oude Molen op de kadastrale reductie van As (1849). Schaal 
1/20.000. De Nieuwe beek is vrij recht, hoewel minder recht dan bij de Dorpermolen in Opoeteren. De 
Molenvijver is zichtbaar, maar valt door de gelijkende kleur met omliggende natte percelen niet erg op. 

3) De Nielermolen van Niel bij As kreeg een historische betekenis omdat er door archeoloog A. 
Claassen, afkomstig uit Achel (priester die hier les gegeven heeft op de normaalschool in Bok-
rijk) verschillende oudheidkundige vondsten gedaan werden.

4) De slagmolen van Opglabbeek werd hersteld. Twee maalstenen staan nog als pronkstuk op het 
erf opgesteld. Vroeger werden er beukennootjes, raapzaad en koolzaad tot koekdeeg gekneed. 
Opgewarmd leverde dat olie op die diende om te bakken of om karren te smeren. Nu is de mo-
len omgevormd tot restaurant.

5) De Dorner- of Liebrechtmolen in Dorne-Opoeteren. Het molengebouw werd in 1942 afgebro-
ken. Al in 1311 lag er een (graan)molen in Dorne. Het was een banmolen: de dorpsbewoners 
moesten verplicht hun koren malen op deze molen (Corstjens et al. 2009).

6) De Dorpermolen in Opoeteren wordt ook Bergmansmolen genoemd. Dit is de molen waar we 
een uitgebreid interview over hadden met Mia Didden en Leo Cornelissen. Daarom wordt ze 
hier uitvoeriger toegelicht.

De Dorpermolen komt vermoedelijk voor het eerst ter sprake in 1407 bij de grensafbakening 
van de drie schepenbanken Stokkem, Dilsen en Rotem. In 1619 wordt er een korenmolen en 
een slag- of oliemolen vermeld. Dat was alleszins zo in 1619. De Dorpermolen was een ban-
molen: de mensen moesten verplicht daar hun graan laten malen. Eind de 18de eeuw was er 
nog een proces van de molenaar tegen een aantal dorpelingen, omdat zij hun graan niet op 
de banmolen lieten malen (Corstjens et al. 2009). De dorpelingen vonden het hinderlijk dat er 
met dezelfde stenen olie werd geslagen en meel werd gemalen (Corstjens et al. 2009). Andere 
bronnen vermelden dat de molen van 1530 dateert.(nvdr: voor meer details zie het bouwhis-
torisch onderzoek in bijlage 1 p. 2 bij het letterlijke interview). De molen werd beschermd als 
monument op 8 september 1981.
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Molenaars. In 1844 kocht de familie Bemelmans het kasteel De Schans, dat hier verderop ligt, 
waarbij ook de Dorpermolen mee gekocht werd. Jacobus Cuppens kwam op de molen wonen. 
In 1881 werd de molen verkocht aan een Bergmans. De dochter, Maria Elisabeth Bergmans 
huwde met Theodoor Steyven, die de volgende molenaar werd. Dat gezin had geen kinderen. 
De ouders zus, Maria Anna Bergmans huwde Petrus Jacobus Cornelissen, molenaar op de 
Leverenmolen in Neeroeteren. Zij hadden een zoon Jan en die werd de volgende molenaar op 
de Dorpermolen. Jan stierf onverwacht in 1965. Zijn zoon, Henri Cornelissen volgde hem op in 
hetzelfde jaar. Henri was de man van Mia Didden (interview). Henri werd geboren in 1942 en 
stierf op 2 februari 2001. Hij was de laatste molenaar op de Dorpermolen.

De schans en het bijhorende kasteel, aangeduid op de 1/10.000 topografische kaart van 1991-2005.

Er werd graan en boekweit gemalen in de Dorpermolen. Op het einde werd er alleen nog graan 
gemalen. De boekweit was voor de boekweitkoeken (‘bookesekoek’) die nogal gekend waren 
in de streek. De boekweit werd hier vroeger ter plaatse gekocht, maar de laatste tijd niet meer. 
Mia Didden (interview) kocht de boekweit aan inTurkije. 

De Dorpermolen is van het klassieke Kempische type (onderslagmolen). Er hoorde een molen-
huis bij, maar dat werd afgebroken in 1974. Het molenhuis was vervallen en er was dringend 
onderhoud nodig. De architect stelde voor het liever af te breken en een nieuw huis te bouwen. 
Toen hebben de eigenaars het afgebroken.
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Postkaart met de Dorpermolen en het oude molenhuis. Private verzameling Mia Didden. 

Pentekening van de Dorpermolen met molenhuis te Opoeteren, door Kris Nauwelaerts naar oude prent-
kaart uit de verzameling van Jos Roex. Uitgave Davidsfonds Opoeteren, december 1980.
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Pentekening van de Dorpermolen in bezit van de familie Schreurs-Libbrecht. Bron: Fotoboek Opoete-
ren. 
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Pentekening Dorpermolen. Private collectie Mia Didden.
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Er werd elke dag gemalen, behalve op zondag. 

‘Molenaar was hier geen voltijdse job. Het werd meestal gecombineerd met boeren. Henri Cornelissen 
was ook handelaar in veevoeders. In 1945 raakte het malen gedaan. Na de oorlog kregen de boeren 
allemaal zelf zo’n molentje. In 1933 komt er elektriciteit in het dorp, in Opoeteren. Vóór 1933 moest al-
les hier gemalen worden op de watermolen. Na 1933 krijgen de boeren zelf een molentje om zelf hun 
graan te malen. En daarmee komt dat malen in verval. Ook de prijs van het malen is dan zo laag dat 
dat eigenlijk geen rendabele zaak meer is. En dan worden daar veevoeders bij verkocht, om de zaak 
rendabel te houden.’

Reclame voor veevoeders in de Dorpermolen. Henri Cornelissen combineerde de job van molenaar met 
die van veevoederhandelaar. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.

Elektrische haverpletter in de Dorpermolen. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.
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Elektrische molen voor veevoeder in de Dorpermolen geplaatst circa 1950. Foto Arnout   Zwaenepoel, 
mei 2013

Mia Didden en Leo Cornelissen beschrijven het loskappen van het ijs bij de Dorpermolen in Opoeteren 
in strenge winters. ‘In de winter bevroor de beek. Dan werd het ijs met een bijl los gekapt. Er werd ook 
heet water gebruikt om het ijs te smelten. Ja, anders kon je niet malen. In strenge winters gebeurde dat 
wel eens. Wat mijn vader dan deed was het rad spalken en er dag en nacht water opsteken, zodat het 
water doorstroomde, dag en nacht, zodat het niet zou kunnen bevriezen. Spalken is een balk tussen 
steken. De sluis kon dan even opengetrokken worden. Het water kon dan blijven stromen. En dat ge-
beurde ook binnen in de molen. Binnen heb je een lift om de stenen te regelen. En dan werden de ste-
nen dicht op elkaar gelegd. Dat wil zeggen dat het rad niet kon draaien. Het werd van binnenuit, vanuit 
de stenen geklemd. En dan werd daar lichtjes water op gezet. Want als ge te veel water opzet, dan komt 
daar te veel kracht op en dan gaan de kammen vanbinnen kapot. Dan werd er wat druk op die kammen 
gezet en dan stroomde het water evengoed door om het bevriezen tegen te gaan. Ik weet nog dat mijn 
vader dat met heet water en zo deed en met een hamer moest loskappen. Want er moest gemalen 
worden. Toen werd er nog veel gemalen. Ik heb nog meegemaakt dat mijn vader een hele dag maalde.’ 
De Bosbeek bij de Dorpermolen werd na de Tweede Wereldoorlog omgelegd. Leo Cornelissen doet 
het verhaal. ‘Toen de Tweede wereldoorlog begon in mei 1940 hebben ze de brug laten springen. Het 
Belgisch leger heeft dat gedaan. Het brugske over de Oeter , hier vlak voor de deur. Ja, om de Duitsers 
tegen te houden natuurlijk. En met het springen van de brug vlogen er stenen dwars door het dak van 
het molenhuis. We hebben daar achteraf nog oorlogsschade van gekregen. Dan hebben ze in 1953 een 
nieuwe brug gebouwd. Die brug werd gebouwd met een muur tot tegen de molen. En omdat het hele 
spul hier onder water liep heeft de aannemer met mijn vader een akkoord gemaakt. Hij heeft dan de 
beek doorgestoken en omgeleid door de watering. En dan liep het water door een klein beekje af. Maar 
dan had de molen geen water. En dan hebben ze die betonnen voorslag voor de molen ook gemaakt. 
Dat heeft de aannemer ons cadeau gedaan op voorwaarde dat… En de beek is dan omgeleid naar 
de Oude Beek. In 1953 heeft men alleen een tijdelijk omleiding gemaakt om de werken uit te voeren. 
Daarna heeft men de situatie weer hersteld.’

Bij nogal wat watermolens was er een molenvijver aanwezig. Bij de Dorpermolen van Opoeteren was 
dat echter niet het geval. 
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Tableau (1920) met een gedicht en afbeeldingen van de Dorpermolen en zijn omgeving, geschonken 
door de familie Bronckaers aan de familie Cornelissen. Centraal is het (inmiddels afgebroken) mole-
naarshuis te zien. 

Tableau (1920) met een gedicht en afbeeldingen van de Dorpermolen en zijn omgeving, geschonken 
door de familie Bronckaers aan de familie Cornelissen. Onderaan rechts is een miniatuur van de Dor-
permolen geschilderd. 
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‘Dit was een graanmolen maar ook een olieslagmolen. Olie wordt geperst met stenen die rondlopen. Er 
zitten nog altijd twee molens in. De ene is natuursteen, arduinsteen. Mijn vader noemde dat de boek-
weitmolen. Daar werd de boekweit mee gemalen. Dat kunnen ze dat met een techniek, …, dat wiel 
moeten ze maar vooruit duwen, en dan begint de andere molen. Op dit ogenblik zijn er twee molens 
ingebouwd: een boekweit- en een graanmolen. Die olieslagmolen heeft vroeger ook een deel van de 
molen ingenomen. Maar dat was vroeger. Hoe het er uit heeft gezien, dat weten we niet. ‘

De (niet meer volledige) boekweitmolen in de Dorpermolen. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.

De graanmolen in de Dorpermolen. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.
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‘De molen is nu in steen. Ik denk een paar honderd jaar, maar daarvoor is de molen in hout 
geweest: in hout en leem, juist lijk de molens die in Bokrijk staan.’

De Dorpermolen in Opoeteren, met erachter het vernieuwde molenhuis. Foto Arnout   Zwaenepoel, april 
2013.

7) De Houbenmolen in Opoeteren wordt ook Essersmolen genoemd. Het molenrad van deze mo-
len is verdwenen. In 1662 werd dit een volmolen. Later was het een slagmolen, nog later werd 
het een graanmolen (voor de boeren). In een archieftekst van 1662 vraagt de molenaar aan om 
de beek te mogen aanpassen, zodat hij mooi recht op de molensluis zou aankomen.

8) De volmolen van Opoeteren. Volmolens moesten het linnen vollen, een bewerking waardoor het 
linnen de huid niet meer prikt of irriteert. Dit gebeurt door het kneden en persen tussen walsen 
die door de watermolen in beweging gebracht werden. Op het einde werd er leem toegevoegd 
vermengd met ammoniak. 
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De Volmolen van Opoeteren op de 1/10.000 stafkaart van 1991-2005. Bemerk ook de naamsverande-
ring van de Bosbeek in Kleine Beek op dit punt. 

9) De Leverenmolen van Neeroeteren. Vroeger heette deze molen de Onze-Lieve-Vrouwenmolen. 
De molen werd gebouwd in 1767. Toen functioneerde ze als smoutmolen. In 1875 werd de 
molen eigendom van notaris Jaak Indekeu uit Neeroeteren. Hij verkocht de molen in 1902 aan 
Jaak Cornelissen, de grootvader van Henri en Leo Cornelissen (interview), voor de som van 
1100 frank. In 1927 nam zijn zoon, Michel Cornelissen de molen over. Toen zijn beroep als mul-
der niet meer leefbaar was werd hij varkenskweker en maalde hij voor eigen gebruik, samen 
met zijn zoon Mathieu. De molen lag bij de bevrijdingsgevechten van de Tweede Wereldoorlog 
midden in het ‘vuurwerk’. De Duitsers aan de kant van het Bergerven, de Britten langs de weg 
naar Opoeteren. De molen kreeg het hard te verduren. De moeder van Michel Cornelissen, 
Anna Maria Bergmans zat voor de kachel toen twee bommen vlak naast haar insloegen. Het 
molenhuis brandde af en zo verhuisden Jaak Cornelissen en Anna Maria Bergmans naar Opoe-
teren en gingen ze inwonen bij hun dochter Anna Elisa Cornelissen. 

10) De Gebruggenmolen van Neeroeteren heeft aan de ene kant een graanmolen en aan de an-
dere kant een oliemolen. Het molengebouw verdween in 1954-1955. De molen heeft lang dienst 
gedaan als zaagmolen. Er werd ook nog café gehouden.

11) De Langerenmolen van Neeroeteren. Het waterrad is geheel in hout en heeft een diameter van 
5,5 m. 

12) De Spinmolen van Neeroeteren wordt ook Goyensmolen genoemd. Deze molen ligt dichts bij 
Maaseik. Toen Mathieu Goyens een tocht maakte langs de Bosbeek tussen Neeroeteren en 
Wurfeld ontdekte hij daar de resten van deze molen. Deze molen dreef vroeger de weefgetou-
wen van de familie Goyens aan.

13) De Neermolen van Neeroeteren is een graanmolen. Het is een turbinemolen. Het waterrad 
bevindt zich horizontaal in plaats van verticaal. De molen is gerestaureerd. Er is een vrijwilliger 
die nog regelmatig maalt. 
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14) De Klaaskensmolen of Kleeskensmolen van Neeroeteren. Deze is gerestaureerd op initiatief 
van het gemeentebestuur. De molen staat ten westen van het gemeentehuis. Tot de Eerste 
Wereldoorlog werd hier olie geslagen. De molen werd omgebouwd tot zaagmolen na 1918.

15) De Wurfeldermolen van Maaseik. De vorige molen van Wurfeld was een eikenschorsmolen. De 
gemalen eikenschors werd gebruikt om leer te looien in de leerlooiersputten. De Wurfeldermo-
len kan nog werken. Er is een vrijwilliger die er af en toe maalt.

16) De Bosmolen van Maaseik

17) De Altermolen van Maaseik

18) De papiermolen van Aldeneik

4. De Kikmolen op de Kikbeek (Opgrimbie)

De Kikmolen in Opgrimbie werd onrechtstreeks gevoed door de Kikbeek. De Kikbeek voedde eigenlijk 
een molenvijver en de vijver leverde via een sluisje het water voor de molen. De situatie werd grondig 
verstoord door de zandwinning in de Vallei van de Kikbeek vanaf 1956, waarvoor we verwijzen naar het 
hoofdstuk over de zand- en grindwinning. De toestand van vóór de zandwinnning wordt ons beschreven 
door Marcel Crijns (°1927) en Elisa Dexters (°1933). 

‘Naar die molen, daar ben ik nog geweest. Dat was een watermolen. Maar die molen deed het niet 
altijd. Die vijver hield dat water op. Hier is de bron van de Kikbeek zal ik zeggen. Vroeger liep hij langs 
de dinges … Toen hebben ze een vijver gemaakt. En die heeft het water opgevangen. En hier langs die 
kant, ze hebben de beek zo gelegd, dat was nodig, … Als ze water aflieten, dat moest meer zijn dan 
als het toekomt. En toen hebben ze zelf zo’n aansluiting gemaakt. Hier lag de molen. Ja wacht, ik ben 
verkeerd. Het water liep zo erlangs. En hier was het molenrad. Het water kwam eigenlijk uit de vijver. 
Maar de vijver werd gevoed door de beek. Het was een gemaakte vijver. Maar dat was voor mijne tijd. 
Maar toch niet zo erg lang, want… ik weet toch nog dat ze van Maastricht afkwamen om te zwemmen, 
in de zomer. Ja, in die vijver. Dat was dubbel. Eerst was het een noodoplossing, om te malen. En daarna 
was het zo een toeristische dinges. En zo is het uitgegroeid tot de camping. De vijver was groot. Dat is 
meer dan een half hectare. Ik denk wel een hectare. Dat is met de hand gegraven. Dat waren boeren. 
Die boerden en die hadden dan die molen. Die waren met een stuk of vijf-zes broers. Ik ben nog naar 
die molen toe geweest met graan. Dat was prachtig vanbinnen. Een houten constructie. Het was hele-
maal in hout. Raderen, tandwielen, alles. Ze maalden alleen graan. Niks anders. De molenaar, dat is de 
familie Gorissen.’ 

‘Elisa woonde hier wat verder en van daar kon je zien als de windmolen van Boorsem draaide. Die 
maalde niet altijd. Als de wieken niet draaiden dan wisten we dat hij niet maalde. We konden dat zien. 
Dan gingen we naar de watermolen, naar de Kikmolen. Maar die draaide ook niet altijd. Wij moesten 
altijd naar de beek gaan kijken. Als de beek dreef dan was hij aan het malen. De beek loopt tot hier. De 
molen heeft nog gewerkt tot den oorlog denk ik. Het rad is nu helemaal verroest’. 

De huidige eigenaars van de Kikmolen zijn nog steeds eigenaar van de molen, de vijver en de camping. 
De molen werkt volgens de eigenares niet meer sinds 1960 wat gekoppeld was aan de zandwinning en 
de grondwaterdaling die daar uit volgde. De boerderij bij de molen is afgebroken, maar er zijn wél nog 
enkele oude foto’s van. 
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Oude niet gedateerde foto van de Kikmolenvijver. Private verzameling familie Gorissen.

Oude, niet gedateerde foto Kikmolen (links vooraan) en boerderij bij de molen. Private collectie familie 
Gorissen.
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De Kikmolenboerderij in 1937. Private collectie familie Gorissen. 

Oude, niet gedateerde foto Kikmolen. Private collectie familie Gorissen.
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De Vallei van de Kikbeek op de kaart Dépôt de la Guerre van 1871. De Kikmolen wordt hier Riekenmo-
len genoemd. In het brongebied is geen duidelijke beek te ontwaren. Er is wel een duidelijk gegraven en 
met aarden wallen omgeven geleiding naar de molenvijver te zien. De verbinding tussen vijver en molen 
is dan weer niet helemaal doorgetrokken. 

De Kikbeek , de Kikmolenvijver en de Kikmolen op de kaart van het Dépôt de la Guerre van 1890. De 
beek begint als twee waterloopjes uit twee afzonderlijke bronnen. De beek voedt duidelijk de vijver. 
Vanaf de vijver naar de molen en verder richting Daalgrimbie is de beek zeer rechtlijnig gegraven en 
tussen twee oeverwallen gelegd.



177w v i  |  a p r  ' 1 4  |  d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n

De Kikbeek , de Kikmolenvijver en de Kikmolen op de kaart van het Dépôt de la Guerre van 1933. De 
Kikbeek, begint volgens deze kaart niet meer met twee bronnen. Er is er nog slechts één aangeduid. 
Ook het rechtlijnige tracé is wat minder duidelijk weergegeven. De opgehoogde oeverwallen zijn niet 
meer weergegeven, terwijl ze tot op de dag van vandaag wél nog duidelijk zichtbaar zijn.

Relicten van het molenrad van de Kikmolen. Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013. 
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De Kikmolenvijver en het Kikmolenstrand bij de camping op de topografische kaart van 1991-2005. Het 
crossterrein waar Marcel Crijns het herhaaldelijk over heeft ligt links beneden. 

Leon Wampers schetst in het heemkundige tijdschrift Oud-Mechelen, van die heyde totter Maese van 
2002 (jaargang 17 nummer 1 bladzijden 40-41) enkele gegevens over de Kikbeek en zijn molen. We 
nemen ze hieronder letterlijk over.

“De vierde beek is de Kikbeek. Dit is de jongste beek van Grimbie. Ooit leidde de visvangst tot een twist 
tussen de proost van Sint-Servaas en de abdis van Hocht. De proost trok aan het kortste eind en besloot 
zelf een vijver te graven bij de Witte bron aan de voet van de Duivelsberg. Dit was in 1250. Deze lag 
waar nu het witte zand uitgehaald wordt. In de Kikheide werd er een vijver gegraven. Een beekje voerde 
het overtollige water door de Kikheide naar de Bussestraat, nu Weg naar Zutendaal. Omdat er langs de 
Weg naar Zutendaal geen afwatering was, zakten de boeren met hun karren bij regenweer zo diep in 
het slijk dat de raderen van de voertuigen tot aan de bussen van de wielen in de blubber bleven steken. 
Vandaar de volkse benaming Bussestraat. De beek heette dan de Broekbeek en dit vanaf de Kikvijver 
tot aan de wijer in het dorp. Later heeft men een gracht gegraven langs de straat en de beek verlegd. 
Ze liep dan van aan Jefke Hendrickx tot aan Coenaerts-Janssen. Ze mondde bij Jan Coenaerts in de 
Molenbeek. “ 

Een kaartje moet één en ander verduidelijken. 

In Oud-Mechelen van 2010 (jaargang 25 nummer 3 blz 45-46) geeft dezelfde Leon Wampers opnieuw 
een stukje aan de Kikbeek gewijd. We nemen het opnieuw integraal over. 

De Kikmolenvijver werd gegraven rond 1400. Hij lag op de grens van Op- en Daalgrimbie, langs de Heir-
baan. Daalgrimbie hoorde tot Mechelen, vrije heerlijkheid van de abdij van Sint-Servaas te Maastricht 
en Opgrimbie moest luisteren naar de abdis van Hocht. De abdis en de hogeproost van Sint-Servaas 
ruzieden over wie de vis in de Kikmolenvijver mocht vangen. Vrouwen krijgen vlugger gelijk dan mannen 
en de abdis won het pleit. De proost reageerde met het graven van een nieuwe vijver in Daalgrimbie. 
Voor die Kikheide was er dan ook geen betwisting. De laatste familie die de Kikmolen op die vijver 
uitbaatte was de familie Gorissen. De Kik werd ook een zwembad. Sommigen van Opgrimbie waren 
niet zo gelukkig met dit zwembad, vooral in de jaren dertig van de vorige eeuw door Hollanders druk 



179w v i  |  a p r  ' 1 4  |  d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n

bezocht. Onder leiding van burgemeester Constant Dexters besloot men een nieuwe badplaats op te 
richten in de Heelvijvers. Hier werd ook een piste aangelegd voor wielrenners. 

5. De Heidermolen op de Asbeek (Lanaken)

De Heidermolen van Lanaken ligt op de Asbeek bij het molenhuis Heidermolenstraat 15, 3620 Lanaken. 
De informatie over deze molen is afkomstig van een interview van Joël Burny met Miet Cops (°1922) 
die in het molenhuis woonde. 

Een voorloper van de Heidermolen is gedocumenteerd vanaf 1282. Vanaf ca 1600 wordt er “volop over 
gepraat” (dat is in de meeste gemeenten het begin van het serieel voorkomen van archief!).

Momentaal (2013) loopt de Asbeek over in de Winterbeek. Er komt geen water van de Asbeek toe aan 
de Heidemolen van Lanaken. Toch is er water in de molenvijver; dat water komt uit vier bronnen, drie 
grote en een kleine bron.

Maandag was het wasdag. Op maandagmorgen kwamen dames talrijk met twee emmers aan een 
schouderjuk of met een kruiwagen met daarop een “bassin” water halen aan de molen. Ze namen water 
aan de hoofdbron van de molenvijver. Deze dames hadden geen water aan huis. In Rekem en Lanaken 
werd uit elke beek water genomen om te drinken, te wassen, voor de keuken. In de zomer kwamen ook 
waterputten, van wie dat had, droog en dan kon zich men ook komen bevoorraden aan de molenvijver. 
De dames van Lanaken kwamen in die omstandigheden water halen aan de molen. Vanuit Neerharen 
trok men de bos in om water te halen aan uit de Asbeek. Maar in Neerharen waren er meer boerderijen 
die een put met pomp hadden. 

De Heidemolen en de molenvijver op de topografische kaart van circa 1970. Jöel Burny vermeldt dat er 
vier bronnen zijn die de molenvijver voedden. Op de kaart zijn er twee vermeld.

We stelden ons de vraag te weten wanneer de Asbeek met de Winterbeek verbonden is. Er was een 
dijkdoorbraak aan de molenvijver in 1967. De eerste keer dat de provincie de Asbeek zuiver gemaakt 
heeft, was in 1983. Miet Cops en haar man hebben toen ook nog grachten en de beek zelf zuiver 
gemaakt. Op dat ogenblik (1983) was de Asbeek nog niet via de Winterbeek afgeleid. Dat is wat later 
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gebeurd. Er stelde zich een probleem met de kanjel. De goot die het water naar het rad brengt was 
versleten. Bij die gelegenheid is er onderhandeld. Men wilde zuiver water voor de kinderboerderij van 
Pietersem.

Sedert 1967 ontvangt men geen maalwater meer van ven Lepelvorm, dus is de Asbeek sedert 1967 
niet meer door de molenaars onderhouden van de molen tot Lepelvorm. Wanneer men de Asbeek niet 
stelselmatig onderhoudt, zal ze en is ze vanzelf gaan overlopen naar de Winterbeek. Het afvalwater van 
San Lanaco ging ongezuiverd in de Asbeek. Men had dus geen zuiver water aan de kinderboerderij van 
Pietersem, en het vuile water liep ook in de slotgrachten van Pietersem. 

In 1981 is Lanaken in juli door een overstroming van de Maas onder water gelopen. Op een ochtend 
had men aan de kinderboerderij alle menselijke fecaliën van San Lanaco. San Lanaco loosde alles in de 
beek, dat ging in de Molenbeek en kwam afgedreven naar de molen. Sint Barbara had een eigen water-
zuivering vanaf de installatie van dit hospitaal. Maar rond 1983 moest er uitbreiding komen, en dat was 
de waterzuiveringsinstallatie niet meer toereikend of zou het snel worden. Alle afval van San Lanaco lag 
op een morgen achteraan de molen in de beek. De beek liep vol afval en dreigde over te lopen. Men 
heeft alles rap moeten open maken. San Lanaco is dan verplicht geworden op de riolering aan te sluiten 
en Sint Barbara is er dan ook op aangesloten. Het water van de molenvijver van de Heidemolen gaat 
nu naar de Kinderboerderij van Pietersem, volgt verder haar oude loop richting Neerharen en Rekem. 

De 21 brugjes “van” de Asbeek tussen de Lepelvorm en het Asbroek. Het waren evenveel buizen onder 
de weg die aan de hoge zijde langs de Asbeek loopt. Via deze buizen werd water van hoger op de flank 
van het Kempisch Plateau onder de weg door naar de Asbeek gebracht. Miet Cops gebruikt de naam 
Kempisch Plateau en niet de naam “de berg”. Naar deze duikertjes liepen telkens kleine “beekjes” in de 
flank van de berg, en ook deze greppels werden periodiek open gemaakt om veel water in de Asbeek 
en dus naar de molen te krijgen. 

Het Asbroek op de Kadastrale Reductie van 1849. De Asbeek vertrekt bij het Asbroek.

De Asbeek liep in de Lepelvorm. De Lepelvorm was een vijver en was moerasachtig. Ze zat vol Katvis. 
Aan de afloop van de Asbeek/Molenbeek uit de Lepelvorm was een sluisje waarmee het water in de 
Lepelvorm kon gespaard worden. De afloop lag aan de oostzijde van de Lepelvorm. Toen de watermo-
len nog in gebruik was, ging men elke morgen de sluis van de Lepelvorm openen en elke avond ging 
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men hem afsluiten. Zo spaarde men ’s nachts water in de Lepelvorm. Nadat de sluis aan de Lepelvorm 
geopend was, begon het water daaruit te lopen in de richting van de molenvijvers. De zondag hield men 
de sluis dicht. Maar daarop was een uitzondering. In droge perioden, wanneer men stroomafwaarts de 
Heidemolen in Rekem water tekort kwam, moest men de Lepelvorm en de molenvijver op zondag laten 
lopen, hoewel niet gemalen werd. In Rekem was aan veel huizen een laagte op de beek voorzien, een 
“kuunkel”. Daaruit haalden de mensen hun drinkwater. Dat was zo langs de Rekemstraat. 

Kuunkel: aan elk huis. Waterleiding bestond aanvankelijk uit een kraantje achter de voordeur en niet 
meer dan dat en men maakte er maar weinig gebruikt van. Uit de kuunkels haalde men water met de 
emmer voor de keuken. Iedereen dronk van de beek (nadrukkelijk gezegd: iedereen dronk water van de 
beek). De beek was “iets heiligs”, moest zuiver blijven en men mocht er niet in gaan zwemmen. 

Vijvers in Pietersembos: er zijn vijvers gedempt met grond die vrijkwam bij de bouw van Koninklijke Ne-
derlandse Papierfabriek rond 1965. In Pietersembos zijn er onder andere de zgn. Begijnenvijvers. “Alle 
vijvers hadden water van hier, van de molen en tussendoor van de sluis van de Lepelvorm en water van 
de Molenbeek.”

De Heidemolen, molenvijver en Asbeek (= Molenbeek) op de Kadastrale reductie van Lanaken uit 1849. 
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‘Lossing’ van de 19de eeuwse Molenbeek naar het Kasteel Pietersheim. Foto Arnout   Zwaenepoel, sep-
tember 2013. 

De 19de-eeuwse Asbeek/Molenbeek is gegraven in een helling en scheidt netjes twee verschillende 
bostypes. Op de hogere flank komt eikenbos voor, op de lagere flank elzenbroek. De beek kan als 
‘sprengbeek’ bestempeld worden. Het water van een ‘sprink’ of ‘spreng’ is gecapteerd en in de flank van 
een helling in een nieuw gegraven beek geleid. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2011.
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Het eikenbos op de hoger gelegen flank van de Asbeek/Molenbeek kon wellicht ook pas aangelegd 
worden na ontwatering. Het bos is helemaal in rabatten gelegd. De slootjes liggen loodrecht op de beek 
en monden er in uit. 

De Heidemolen, molenvijver en Asbeek (hier Molebeek genoemd) op de kaart van het Dépôt de la 
Guerre van 1872.

De naam “Groenstraatbeek” slaat nergens op. Deze loop was eertijds gekend als “de ziep”. Het is een 
studiebureau dat op zeker ogenblik deze naam heeft bedacht. Sedertdien staat hij op de kaart.
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Er was (en is nog steeds) een sluis aan de molenvijver van de Heidemolen; zoals hoger al gezegd moest 
deze sluis bij droogte op zondag open blijven; op zondag werd niet gemalen. De burgemeester keek 
toe op de gang van zaken wat dat betreft. Bij deze situatie op zondag bleef de sluis van de Lepelvorm 
dan wel dicht. De Lepelvorm werd open gezet wanneer men ging malen. Het duurde even vooraleer het 
water uit de Lepelvorm volle kracht gaf aan de molen. Er was ongeveer drie km van de Lepelvorm tot 
de molen. Met de Heidemolen maalde men 150 tot 200 kg graan per uur. 

De molenvijver, met in de voorgrond de toevoer naar de molen. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 
2013. 

De lepel in de beek is momenteel volledig dichtgegroeid met Zwarte els. Foto Arnout   Zwaenepoel, sep-
tember 2013.
Men maalde overdag van maandag tot zaterdag. De molen maalde 150 kg broodgraan per uur; van 
veevoeder, dat minder fijn gemalen werd, maalde de molen 200 kg per uur.
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Van zes uur tot 8 uur kon men niet elektrisch malen en in die uren gebruikte men dus het waterrad ook 
niet. Via het rad werden namelijk de zakken (100 kg) verplaatst van en naar de elektrische molen. Men 
maalde dus van 04 uur tot 06 uur en dan opnieuw van 08 uur. In de winter had men meer water dan in 
de zomer, in de winter kon men meer malen dan in de zomer. In de winter maalde men zoals hier boven 
gezegd van vier uur tot zes uur, en dan van acht uur tot ongeveer vier uur of half vijf in de namiddag. Na 
het malen werden de sluizen van de molenvijver en van de Lepelvorm dichtgegooid. Men fietste van en 
naar de Lepelvorm.

In 1951 hebben Miet Cops en haar echtgenoot zaliger de molen gekocht van de prinsenfamilie de 
Merode. In december 1951 hebben ze er een elektrische molen bij gezet. In 1947 waren ze hier be-
gonnen; ze zijn in 1947 getrouwd. Er is met de watermolen van de Heidemolen van Lanaken gemaald 
tot in 1967. Toen is een dijk doorgebroken en is men met malen met de watermolen gestopt. Met de 
elektrisch gedreven molen is gemalen tot 1971, men maalde daarmee veevoeder. Deze molen maalde 
900 kg per uur.
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Het molenhuis bij de Heidemolen van Lanaken. Links van het huis staat nog een verlaten bijenhal. 
Foto’s Arnout   Zwaenepoel, september 2013.

Molensteen op het erf van het molenhuis. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2013.
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Er is een keer een winter geweest, in 1963, waarbij het zo koud werd dat men ’s nachts het wiel liet 
draaien opdat het niet tegen de muren van de maalgoot vast zou komen te vriezen. In de winter 1962 – 
1963 heeft het onafgebroken gevroren van 29 januari tot half maart voorbij. 

In de eerste jaren waarbij een elektrische molen in gebruik was, mocht men deze molen niet gebruiken 
in de “spaaruren” van zes uur ’s morgens tot acht uur ’s morgens en van zes uur ’s avonds tot tien uur 
’s avonds. In die beide periodes van de dag was er niet genoeg spanning op het net om het drijven van 
dergelijke machines toe te laten. De stroom naar de elektrische molen viel automatisch uit in die uren, 
door toedoen van een tijdschakelaar die de molenaar niet sturen kon. 

Een molenwiel bevriest aan de muur, hier is een muur aan weerszijden van het wiel. Het water loopt 
langs het wiel en vriest daaraan vast. Men moest het ijs van het wiel afkloppen met een “pioche” (hou-
weel) en daarbij moest men met laarzen aan in de goot gaan staan.
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Het molenrad van de Heidemolen is verdwenen. De aanvoergoot van de ‘bovenslagmolen’ is wél nog 
waarneembaar. Foto’s Arnout   Zwaenepoel, september 2013.

In de aanvoergoot van de Heidebeek groeit Gewoon bronmos (Fontinalis antipyretica). Foto Arnout 
  Zwaenepoel, september 2013.
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Burny informeerde naar een overloop van de Asbeek die zich zou bevinden tussen het Asbroek en de 
Lepelvorm. Die is er. “Indertijd moet die beek daar voor een stuk gelegen hebben”. Rekem en Neerha-
ren gaan ervan uit dat ze beide rechten hebben op het water van de Asbeek. Ongeveer 100 m uit het 
Asbroek is een bedding voor een beek die rechtstreeks naar Neerharen ging. Die bedding zou kunnen 
dienen wanneer er veel water is in de Asbeek stroomopwaarts van de Lepelvorm. 

In 1981 kwam Lanaken onder water bij een overstroming van de Maas. Enkele werklieden heeft men 
dat de kade van de Asbeek stroomafwaarts van het Asbroek doorgestoken, en het zuivere beekwater 
liep naar Neerharen. Men heeft dat toen gedaan om zuiver water te hebben in Neerharen. Het kan zijn 
dat men dat ooit vroeger vaker deed, in de zomer, om water te hebben in Neerharen. 

De molenvijver aan de Heidemolen vult zich op één nacht tijd. Een jaar geleden hebben mensen van 
een sociale werkplaats de dijken van de molenvijver van de Heidemolen hersteld. Om dat werk in de 
beste omstandigheden te kunnen vervullen is de vijver toen bijna helemaal leeg gelaten. Op anderhalve 
dag had men ze weer vol. En dat enkel met het water van drie grote en een kleine bron. 

De dijk rond de molenvijver is beplant met diverse soorten bomen, waaronder hakhout van hybride lin-
den (Tilia x europaea). Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2013.

6. De Slagmolen op de Stiemer (Genk)

De Slagmolen bevindt zich op de Slagmolenweg 76, 3600 Genk. Maria Eugenie Geurden (°1918) woon-
de op de molen. Haar vader was de molenaar. Zij vertelde over de molen in een interview van Joël 
Burny van 2010.

De vader van Maria Geurden was de laatste molenaar op de Slagmolen. Hij overleed in 1950.

Men kon te voet van de Slagmolen ongeveer pal oost naar het dorp, via een voetpad: het slaagmo-
lenpèke (= slagmolenpad). Dat was onverhard en liep eerst door dennenbossen. Het pad is komen te 
vervallen wanneer de spoorlijn van de mijnen naar de kolenhaven van Langerlo is aangelegd. 

Toen de molen nog in gebruik was (tot 1955) had men regelmatig bezoek van bruine ratten die het op 
de graanzakken gemunt hadden en daarin schade veroorzaakten. Voor de bestrijding van de ratten had 
men op de molen een kleine hond die heel fel was in het vangen van ratten.
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Volgens Loons waterrecht moest de molenaar ophouden met malen vanaf de zaterdagmiddag tot de 
maandagochtend. Dat was oud recht, en had tot doel de boeren en viskwekers op zaterdag en zondag 
de volle beschikking te laten over het water van de beek. Het was een rechtsbepaling, maar men ging 
er niettemin soepel mee om. In de praktijk kwamen de boeren vragen of de molenaar de sluis wilde 
sluiten. De viskwekers vroegen dat “nadrukkelijk en herhaaldelijk”. Wanneer de molensluizen gesloten 
zijn, stijgt het water in de beek stroomopwaarts van de molen. Voor de werking van de “waterbemmen” 
aan de Slagmolen, zie Burny (1999). Het was vooral ’s zomers dat de viskwekers “vaak” om extra water 
verzochten. De visproductie van de Houbens (die van Doorke Sjang) werd door Vandeput van Zonho-
ven aan de joden in Antwerpen verkocht.

Wat de praktijk van het waterrecht betreft: wanneer het een drukke periode was, waarin de molenaar 
veel graan te malen kreeg, werd het malen in overleg met de boeren pas de zaterdagavond stilgelegd in 
plaats van de zaterdagmiddag. En dat tot maandagmorgen, zoals gewoonlijk. Zo rond 9 uur ’s morgens 
herbegon men met malen.

Nog wat betreft de praktijk van het waterrecht. In tijden van nood voor de boeren, bijvoorbeeld wan-
neer het ’s zomers zo droog was dat het gras van de waterbeemden aan de Slagmolen dreigde te gaan 
verbranden, in dergelijke uitzonderlijke omstandigheden ging de molenaar ook midden in de week een 
halve dag de molen stilleggen. Opdat de boeren de waterbeemden goed zouden kunnen bevochtigen. 
Men kon dat ook bekomen door ’s avonds het bedrijf vroeger stil te leggen dan gewoonlijk. Dan hadden 
de boeren een hele avond + nacht + ochtend om tussentijds te weteren. [Een uitspraak hier van Renaat: 
“Die van Doorke Sjang hadden nooit water genoeg!” – uiteraard vernam ik dat destijds niet bij “die van 
Doorke Sjang”!]

Wat het weteren betreft: het is zo dat ook wanneer de molensluizen niet dicht waren, er niettemin water 
in de Achterbeek liep of meestal kon lopen. De Achterbeek liep ook een beetje wanneer de molensluis 
open stond. 

De molensluizen van de Slagmolen bestonden uit drie delen. In de breedte waren dat de grote sluis 
en de maalsluis. De maalsluis regelt invallen van het water onderaan in het rad - het was een onder-
slagmolen. Twee andere molens in Genk, die veel verder stroomopwaarts in de beken gelegen waren, 
dichter bij de plateaurand, waren bovenslagmolens. Het waren: de Dorpermolen en de Hostaartmolen. 
De grote sluis viel uiteen in twee delen: het onderste gedeelte en het bovenste, die beide apart konden 
gestuurd worden. De maalsluis bestond uit slechts één grote plank. 

Achter de molensluizen was een kolk, goed te zien op een van de uitvergrote postkaarten uit de familiale 
verzameling die Burny te zien kreeg. Zoals reeds gezegd kwam water door de sluis naar het molenrad, 
maar er kwam ook water door het bredere deel van de molensluis (de grote sluis),waarmee het debiet 
op het rad mede gestuurd werd. Voor de molensluizen stonden palen verticaal in de beek geplant, die 
het grofste met de beek meespoelende vuil tegen hielden.

Achter het breder deel van de sluis was een vast rooster horizontaal in het water gebouwd. Het inval-
lende water kwam op en door dat rooster. De breedte van het rooster was zo bepaald dat alle vis van ze-
kere eetbare afmeting erop bleef en meeschoof met het water. Stroomafwaarts van dat rooster was een 
houten bak in de beek gebouwd. De vis die op het rooster bleef en met het water meeschoof, kwam in 
die bak terecht. De vis werd daar uit geschept en werd door het molenaarsgezin aan tafel genuttigd. Dat 
gebeurde heel regelmatig, om niet te zeggen vrijwel constant. Onder de vissoorten die op het rooster 
bleven was veel Paling. Paling was in die zin ook bijzonder dat deze vissoort in tegenstelling tot andere 
(Baars, Zonnebaars, Karper) niet altijd te vinden was in de bak. Paling kwam vooral met het water mee 
wanneer het geregend had. De Palingen zwommen de beken en alle zouwen stroomopwaarts op en 
kwamen zo in alle kleine zouwen en in alle beemden (broeken) terecht. Met de regen spoelden ze als 
het ware van het land terug de beek in! De ouders van Maria Geurden gingen de Palingen uit de bak ha-
len en ze werden dan in het groen klaar gemaakt. Dat was bijzonder lekker! Achter het molenhuis, op de 
hoek van de moestuin of van het huis zelf had de molenaarsfamilie een grote houten bak in de beekoe-
ver. Daarin werd vis levend bewaard. Men bewaarde daar vis wanneer men er teveel onder het rad 
gevonden had om onmiddellijk op te eten. Palingen kwamen langs de molen door na felle regenbuien. 
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De molenkolk krioelde van de vis: Snoek, Karper, Baars, Zonnebaars. Later kwam ook Katvis in de 
beek. Paling zat er ook maar kon je niet zien. Toen de sluisstoel in 1960 is afgebroken heeft men onder 
de planken nog twee middelgrote Palingen levend aangetroffen. 

Boekweit malen is lastig. De velletjes van de boekweitkorrels blijven in de groeven van de maalstenen 
achter. Na het malen van boekweit maalde men daarom bij voorkeur ook haver. Voor deze twee granen 
gebruikte men een kleinere, ruwere maalgang. Op de grote maalgang, met fijnere steen en fijnere groe-
ven, maalde men rogge en tarwe. 

Nieuw koren levert jong graan. Dat plakt tussen de molenstenen. Het vochtige meel zet zich vast in de 
groeven. Men moet de stenen dan ofwel tijdig liften, ofwel opengooien.

Leidingwater is in de slagmolenweg pas toegekomen in 1952; elektriciteit was er in 1922. 

Renaat Huygen, de zoon van Maria Geurden, toonde enkele foto’s van het rad vol ijs op de sponnen en 
op de as, waarbij ook ijs was tegen muur waarop het water uitspat. De luchttemperatuur zakt onder nul, 
het wiel draait nog. Er spat water van het wiel tegen de buitenmuur van de molen. Dat water vriest ge-
leidelijk aan vast. Bij het malen spoelt water op de spaken en op de as van het molenrad, hier genoemd 
“het wiel”. Op de schoepen, hier genoemd “alpen” vriest het water niet vast dank zij de voortdurende 
beweging ervan in het beekwater dat slechts hoogstzelden vast vriest. Omdat er zoveel ijs op de spaken 
en op de as komt, wordt het wiel heel zwaar. Dat is hinderlijk voor de werking van de molen. De ijsklom-
pen moesten los gekapt worden. Renaat Huygen toonde een foto van zijn vader zaliger, molenaar Jef 
Huygen, die met een zwaar hout (waaraan een moeilijk zichtbaar stuk metaal was bevestigd) het ijs 
van de spaken = sponnen van het wiel afslaat. Vader stond daarbij op de molenstoel, buiten het wiel. 
Als men het wiel in dergelijke temperatuur en omstandigheden zou laten stilstaan, zou het vastvriezen. 
Wanneer het hard vroor zorgde het ijs op het wiel voor vertraging in de werking van de molen, men 
kon dan niet meer zo vlot malen als in normale omstandigheden. De Slagmolen is gebouwd om te wor-
den gedreven door een wiel dat twaalf toeren per minuut draait. Bij die snelheid draait de molensteen 
vijfenzeventig toeren per minuut. Bij goede werking maalt men ongeveer 100 kg per uur op de huidige 
Slagmolen. Met de huidige beek draait het wiel vaak eerder een achttal toeren per minuut.

IJs kappen aan de molen. Maria Geurden heeft in de kinderjaren geholpen bij het loskappen van ijs aan 
het molenwiel. Er is een klein houten poortje dat van het molengebouw toegang geeft tot het rad. Dat 
poortje is er nog altijd. Neem een dag met felle vorst. ’s Morgens kroop Eugenie (al dan niet samen met 
een ander kind van de familie) door dat poortje in het rad. Je kon in het rad staan, met ijs aan weerszij-
den van een holte tussen de spaken (sponnen) van het rad. Daar binnen in was het warm in vergelijking 
met het koudegevoel in de open lucht. Men ging het ijs van het rad van binnen uit te lijf met een kapbijl. 
Zo kwamen blokken ijs los en belandden in het water. Segment per segment van het wiel werd op die 
manier losgehakt. Daarvoor moest het wiel af en toe een weinig gedraaid worden. Zo konden de kinde-
ren al staande verder werken. Deze situatie deed zich voor bij heel hevig winterweer. Bij gewoon koud 
winterweer vroor het wiel wel wat aan. Maria heeft de Stiemer zelf slechts twee keer in haar leven als 
kind weten vastvriezen. Dat moet dus in de periode tussen ca 1925 en 1935 geweest zijn.
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De Slagmolen. Aquerel op papier, privébezit. Célestin Jacquet (?-1921). Foto overgenomen uit Reulens 
(2010).
 

Sluisjes op de Stiemer (?) op een oude postkaart van Genk, vermoedelijk omstreeks 1919.
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7. Onderhoud van de beek

De (molen)beken moesten altijd heel erg goed onderhouden worden. 

In As was er de verplichting voor elke huurder of eigenaar die een perceel langs de beek had om het 
gras van de beekoever kort te houden, zodat het niet in het water hing. Het gras moest gemaaid worden 
over de lengte van het hele perceel. De veldwachter controleerde dat tot ongeveer 1960. Daarna werd 
dat gebruik opgeheven. Het water moest niet alleen zuiver zijn om het rad van de molen niet te hinde-
ren, het werd ook gedronken! Tot circa 1950 was het niet ongebruikelijk om rechtstreeks uit de beek te 
drinken. 

Maria Geurden beschrijft het onderhoud van de Stiemerbeek in Genk.

De beek had soms ook heel laag water. De Stiemer aan de Slagmolen werd geveegd door een ploeg 
van zes man van de gemeente Genk. Ze liepen in stroomopwaartse richting: twee man behandelden 
de plantengroei in de beek en langs de oevers van de beek met de zeis, drie man op rij haalden de 
gemaaide planten uit de beek. De beek werd tot drie keer per jaar geveegd, en dit tot in de jaren 1950. 
De beek werd enorm onderhouden en had toen (en mede daardoor) een veel groter visbestand dan nu. 
Soms dus, was er heel laag water vanwege de droogte. De vallei van de Stiemer werkte als een spons: 
het water werd erin opgeslagen. Het water was soms zo laag in de beek dat men moest stoppen met 
malen. Dat gebeurde ook toen Maria Geurden nog jong was. Wanneer het water aan de Slagmolen zo 
laag was dat er niet kon gemalen worden, dan stond het water overal zo laag. 

Rol van de molenaar bij het vegen van de Stiemer. Vegen van de beek door een ploeg arbeiders van de 
gemeente is een recente verandering ten opzichte van de oude gewoonte waarbij aangelanden de beek 
veegden langs de door hen gebruikte eigendommen. Wanneer de beek geveegd werd stroomafwaarts 
van de molen, gingen de sluizen maximaal dicht. Maar na ongeveer een half uur kwam er dan toch weer 
wat water over de sluizen in het te vegen segment. Wanneer de sluizen van de Slagmolen maximaal 
gesloten werden, en men wilde dat een tijdje zo houden, dan kwamen twee mechanismen in werking. 
Ten eerste had de vallei van de Stiemer een sponswerking; ten tweede ging de Achterbeek als overloop 
volop functioneren. Wanneer men stroomopwaarts van de molen ging vegen, werden de sluizen maxi-
maal open gezet. Voor het segment van de beek achter de molensluizen sprak de molenaar van “het 
achterwater”en dat liep “voorbij het wiel”.

De molenaar had belang bij een goed geveegde beek stroomafwaarts van de molen. De groei van 
waterplanten achter het wiel had tot gevolg dat het peil van het achterwater dertig tot veertig cm ging 
stijgen. Als gevolg hiervan kwam het wiel in het water te hangen, en ontstond er dus een zekere mate 
van tegendruk. De groene planten in het water stroomafwaarts van het wiel: er waren enkele soorten. 
Eén ervan had kleine blaadjes en maakte lange groene slierten. Renaat kon zich niet herinneren op 
die planten witte blaadjes te hebben gezien. Het is niettemin zo goed als zeker dat het hier om water-
ranonkel ging (Ranunculus spp.). Massart gaf deze planten aan voor beken in Genk. De massa groene 
planten in het water stroomafwaarts van het wiel leidde tot een hogere en versnellende sedimentatie in 
de beek. Gronddeeltjes, bladeren en takjes geraakten vast in de groene plantenmassa.

Miet Cops (°1922) beschrijft het onderhoud van de Asbeek (Molenbeek) in Lanaken. Vegen van de 
Molenbeek. Het segment van de Asbeek/Molenbeek van de molen tot de Lepelvorm werd elke dag ge-
controleerd wanneer men op en af liep naar de sluis van de Lepelvorm. Ze werd extra geveegd wanneer 
na felle wind veel bladval was. Ook de beek “hogerop de Lepelvorm” werd geveegd; Miet Cops en haar 
man hebben dat gedaan van 1947 tot 1967. Ze moesten twee keer per jaar 5 km beek vegen: in het na-
jaar en in het voorjaar. Onderhoud (kleiner werk) was er constant aan de Molenbeek. Er waren 21 brug-
jes over de Molenbeek van de molen tot in het Asbroek. De Molenbeek/Asbeek komt uit het Asbroek. 
De weg ligt aan de hoge kant, een wal aan de lage kant. In het Asbroek stonden dikke bomen, eiken. 

Na felle wind moest de Asbeek extra geveegd worden want de afgevallen bladeren zorgden dan voor 
stoppen in de beek. Als gevolg hiervan ging het water in de beek stijgen en riskeerde het water over 
de kaden van de beek weg te spoelen. Zo verloor het molenrad een deel van haar kracht. Het is per 
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ongeluk voorgekomen dat er zich een opstopping voordeed met overstroming aan de molen zelf; daarbij 
kwam het molensite met inbegrip van het huis tijdelijk onder water. Met veel hinder en extra nachtelijk 
werk voor gevolg. 

Bij het vegen van de beek liep de vegen in de Asbeek, met de schup en de riek. Er zijn geen dieptes in 
de bodem van de Asbeek. Men loopt het risico dat de beek vanzelf “verdieping” zou vertonen wanneer 
veel hout in de beek zou vallen en men het erin zou laten liggen. Daarom werd veel aandacht geschon-
ken aan het opruimen daarvan. Er zouden “meanders” ontstaan, en dan loopt men het risico op over-
stroming. Bij het vegen hield de veger voor de veiligheid sokken en klonken aan, maar al zijn klederen 
werden “doornat”. Bij het vegen kwam materiaal uit de beek. Dat werd op de randen gegooid en daar 
wat gelijk gemaakt, om het wat vast te krijgen. 

Beekstuk dat vermoedelijk in het begin van de 19de eeuw gegraven werd om de Heidermolen van Lana-
ken van meer water te voorzien. De foto is genomen net voorbij de molenvijver. Foto Arnout   Zwaenepoel, 
september 2013.
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De 19de-eeuwse Asbeek (Molenbeek) is geflankeerd door houtwallen, die begroeid zijn met onder meer 
Eikvaren (eerste foto), knoteiken (tweede foto), Dalkruid, Zwarte els, …. De dikste knoteiken hebben 
een stamomtrek van circa 3 m. Foto’s Arnout   Zwaenepoel, september 2013.

Henri Cornelissen beschrijft het onderhoud van de Bosbeek nabij de Dorpermolen in Opoeteren.

‘De beek moest onderhouden worden. Ze moest verplicht ‘geveegd’ worden, de kanten moesten ge-
maaid worden. Riet en netels. De veldwachter kwam zien of de beek naar behoren onderhouden was. 
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Ja de beek werd geveegd. De eigenaars moesten de kant onderhouden. Niet de molenaar. Er was ook 
een tijd dat de wegen moesten onderhouden worden vroeger. Met kar en paard. En met de schop moest 
er ook soms zand geschept worden uit de beek. Op een zomerdag. Eén keer in het jaar. En de beek 
werd later ook geveegd door de gemeentearbeiders. Maar dat was achteraf. Als de mensen het niet 
meer deden moest de gemeente het doen. Dat was in de jaren ’50. En dan werden de dijken ook ver-
sterkt met takkenbossen in de kanten te zetten. Met paaltjes en zo. Er werden paaltjes geklopt en daar 
werden takkenbossen achter gestoken. Dat was vóór de oorlog (Tweede Wereldoorlog) dat dat gedaan 
werd. Het hout kwam van de beemden hier.’

‘Er stonden sluizen op de beek om het peil te regelen. Als het water hoog genoeg stond kon men ma-
len. Er stonden bij elke molen sluizen. Ja er waren ook momenten dat je niet kon malen. De beek moet 
eerst vol geraken. Met een volle beek werd er gemalen tot de beek leeg was. Dat was een probleem in 
de zomer. Toen was er niet veel water. Als de beek leeg was, dan duurde het toch wel een uur eer hij 
weer vol was. Dan staat de beek een meter hoger. Dan kon je ongeveer weer een uur malen. Dat was 
telkens sluis dicht, sluis open.’ 

‘De beek overstroomde soms en dan liep de wetering onder water. Dat gebeurde vroeger niet. Het ge-
beurt wél sinds de beek niet meer onderhouden wordt. Dat is nu van de Vlaamse Milieumaatschappij en 
die doen er helemaal niets aan. ‘

‘Men kon drinken van het water. Zeker als men aan het werk was in de weteringen, in de beemden of in 
de wei kwam men gewoon drinken uit de beek. Men kon ook goed zwemmen in de beek. Later als de 
beek niet meer geveegd werd is dat gestopt. De beek werd ook meer en meer vervuild door lozingen, 
o.a. van de brouwerij, de melkerij, de wasserij en de landbouwers. Die lieten gewoon de beerput los. En 
dan rook dat hier, amai! Vroeger kwamen de vrouwen van het dorp ook aan de beek de was doen. Je 
kon nog drinken uit de beek tot de jaren ’50. Daarna kwam de wasserij en dan stond het schuim op het 
water. Dat was Sneeuwwitje in As. Ja en de varkensboeren. ‘

Des te vreemder is het dat er net voorbij de Dorpermolen van Opoeteren een vlasrootput voorkwam, 
want die bezoedelde het water natuurlijk wél heel sterk, zij het tijdelijk. Mia Didden en Henri Cornelissen 
beschrijven de vlasrootput, die volgens archiefbronnen al in de 16de eeuw voorkwam.

‘En in de Oude Beek kwam een beekje uit en dat is nu dichtgemaakt. En op die beek was een grote 
vijver. Dat was een vlasroot. Daar werd het vlas geroot. We hebben daar nog foto’s van. Die staan nog 
in het boek denk ik. Die vlasroot is pas verdwenen na de oorlog denk ik. Maar hoe oud ze was weet 
ik niet. Waarschijnlijk eeuwenoud. Ge ziet dat beekje nog uitkomen als een riool. Het komt in de beek 
uit. Maar waar u de winkel is, bij Maes, daar loopt het onder de grond. Achter die huizen daar loopt het 
nog. De put zelf is dichtgemaakt. De vlasroot dat was toch wel…ja hoe groot? We hebben daar een 
mooie kaart van verdorie, in ons fotoboek van Opoeteren. Hier werd vlas gezet. Dat was om te weven. 
Daarvoor had ge ook de volmolens. We hebben daar nog processen van gevonden. Het linnen lag te 
drogen op de weiden.’ 
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De vlasroot van Opoeteren op een oude postkaart. Bron: Fotoboek Opoeteren.

De vlasroot van Opoeteren op een oude kleurplaat. Private verzameling Mia Didden.
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Uitmonding in de Oude Beek van de ingebuisde afvoer vanuit de voormalige vlasroot van Opoeteren. 
Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.

Lucienne Indesteege (°1935) beschrijft het vegen van de beek in Zutendaal in één adem met de andere 
belastingen in natura die moesten uitgevoerd worden. In de winter moest men de beek aan het eigen 
perceel “vegen” en men moest “karweien” , dat is de weg herstellen. Dat omvat onder meer “kiezel va-
ren” van Zutendaal uit de berg. Er was een kuil van de gemeente aan de Lieteberg, boven het “Broek, 
Gebroek” dat een dal met beemden is onder de Lieteberg. 

8. Landschappelijke impact van watermolens

De watermolens van de Hoge Kempen hebben meestal een zeer belangrijke landschappelijke impact, 
vaak op vele hectaren van de omgeving. 

De belangrijkste ingreep in het landschap bij de aanleg van een watermolen bestond meestal in het 
afsplitsen van een zo rechtlijnig mogelijke nieuwe beek van de kronkelende oude beek. De nieuwe beek 
werd hoger in de helling van de vallei geleid en een gesloten sluisje net vóór de molen liet toe dat de 
beek zich vulde. Op het moment dat de molen moest draaien kon de sluis dan geopend worden en kon 
er gemalen worden zolang de nieuwe beek water kon leveren. De nieuwe beek begint vaak al een halve 
kilometer of meer vóór de molen. Het eiland dat ontstaat tussen de nieuwe en de oude beek is dus de 
eerste belangrijke rechtstreekse landschappelijke aanpassing. 

Molenaarszoon en heemkundige Leo Cornelissen vertelt hoe de situatie is bij de Dorpermolen in Opoe-
teren. ‘Het beekje dat ginder loopt is de Oude Beek. Dat noemt men in de geschiedenis ook de Oude 
Beek. Want deze beek hier is gegraven. De Oude Beek die loopt beneden en om een waterval te krij-
gen, groef men tegen de helling van het dal een Nieuwe Beek. Want ge gaat zien als ge bij de molen 
staat dat de gronden, de beemden ernaast twee meter lager liggen. De Nieuwe Beek is gegraven om 
een waterval te krijgen voor de molen. Dat werd bij bijna al die molens gedaan. Men maakte een rechte, 
nieuwe beek, een stuk van 500 m ongeveer.’ 

Het is niet duidelijk of er oorspronkelijk ook molens rechtstreeks op de Oude Beek lagen, maar vermoe-
delijk was dat wél het geval. In het geval van de Dorpermolen in Opoeteren is de situatie niet helemaal 
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duidelijk. In elk geval toont de Ferrariskaart een afwijkende situatie. Molenaarszoon en heemkundige 
Leo Cornelissen is opnieuw aan het woord.
‘Ik heb de Ferrariskaart bekeken en aan de andere kant van de beek ligt een gebouw net alsof de mo-
len, bijvoorbeeld rond 1500, op de Oude Beek was gelegen. Ik weet het niet precies, maar ik vermoed 
dat de Nieuwe Beek misschien wel al in 1500, 1600 gegraven is en de molen hier gebouwd is. Maar ik 
durf het niet juist zeggen. Het kan goed zijn dat daarvoor een kleine molen op de Oude Beek gelegen 
heeft. We zijn daar met de heemkundige kring ook over aan het discussiëren en twijfelen. We zijn nog 
met opzoekingen bezig.Ik kan er niet goed aan uit. Op de Ferrariskaart ligt een gebouw op de andere 
kant en als je op de kadasterkaarten kijkt dan is dat ook zo. Daar lag een gebouw op de Oude Beek, of 
tussen de Oude en de Nieuwe Beek, maar ik weet niet wat voor een gebouw. Er lag een gebouw, maar 
ik durf niet zeggen wat.’ 

De perfect rechtlijnige Nieuwe Beek, stroomopwaarts van de Dorpermolen. Foto Arnout   Zwaenepoel, 
mei 2013.
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Samenvloeiing van de Nieuwe en de Oude beek, even stroomafwaarts van de Dorpermolen. Foto Ar-
nout   Zwaenepoel, mei 2013.

Bij de Heidermolen in Lanaken reikt de landschappelijk impact zo mogelijk nog verder. Er ligt ongeveer 
drie kilometer tussen de bron van de Asbeek in het Asbroek (Zutendaal) en de Heidermolen in Lanaken. 
Het hele waterlopenstelsel tussen bron en molen en met aftakkingen naar de vijvers van Pietersheim 
is door menselijk graven gecreëerd en beïnvloedt rechtstreeks de bostypes en de graslanden die aan 
weerszijden van de beken voorkomen. Vooral het bos dat hoger dan de beek ligt is gedraineerd door de 
beek. Ook de houtwallen langs de beek hangen samen met de aanleg van de beek. 

Niet zelden werd de helling tussen nieuwe en oude beek later ingericht als wetering. Een systeem van 
dwarsbeekjes tussen nieuwe en oude beek, voorzien van sluisjes werd dan aangelegd. De dwarsbeek-
jes werden op hun beurt door nieuwe loodrecht daarop georiënteerde ‘zoeven’ of ‘zouwen’ afgeleid. 
Voor het typische systeem van een Kempische wetering verwijzen we naar Burny (1999). Molenaars-
zoon Leo Cornelissen beschrijft een dergelijk systeem, de Molenwetering en de Schanswetering, bij de 
Dorpermolen in Opoeteren. We verwijzen er voor naar hoofdstuk 5, naar de paragrafen die daar aan de 
weteringen gewijd zijn. 

Omdat de nieuwe beek vaak slechts voldoende water had in de winter (‘Winterbeek’) of in de zomer 
telkens een uur of langer tijd nodig had om zich weer te vullen na het malen, zocht men dikwijls naar 
bijkomende waterbronnen. Daarom is er bij veel molens een molenvijver aangelegd. Ook hier moest 
een sluisje weer zorgen voor een regelbare toevoer van water naar de molen. De molenvijver was niet 
zelden of meestal ook visvijver. 

De molenaar had hout nodig voor het geval delen van de molen slijtage of breuk vertoonden. Vaak vindt 
men dan ook een aantal bomen in de directe omgeving van de molen terug die speciaal voor dat doel 
aangeplant werden. Vooral eiken en essen komen opvallend vaak voor en werden ook in de interviews 
letterlijk vermeld. De eik moest de zware balken leveren die nodig waren in de molen. De essen zorgden 
vooral voor kammenhout en spijlen van lantarens. 
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De Oude en de Nieuwe beek bij de Oude Molen op de kadastrale reductie van As (1849). Schaal 
1/20.000. De Nieuwe beek is vrij recht, hoewel minder recht dan bij de Dorpermolen in Opoeteren. De 
Molenvijver is zichtbaar, maar valt door de gelijkende kleur met omliggende natte percelen niet erg op. 

Op deze kaart van 1932 is de Molenvijver bij de Oude Molen van As veel duidelijker waarneembaar dan 
bij de kadastrale reductie van 1849. Hier is geen twijfel dat het om een vijver gaat. 
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De Oude en de Nieuwe beek bij het Watermeuleken op de kadastrale reductie van As (1849). Schaal 
1/20.000. In tegenstelling tot andere plaatsen op de Bosbeek is de Nieuwe beek geenszins recht, maar 
maakt ze verschillende rechte hoeken om bepaalde percelen heen. Wellicht is de vrij recente aanleg 
(18de eeuw) er verantwoordelijk voor dat de beek niet erg recht meer kon gegraven worden, omdat er al 
te veel privaat bezit in de weg lag. 

9. Houtsoorten gebruikt in de watermolens

Bij het interview met molenaarsvrouw Mia Didden (Dorpermolen Opoeteren) heeft Mia opgezocht welk 
hout er in de watermolens gebruikt werd. Het zijn echter niet haar eigen ervaringen die ze meedeelt, 
maar een literatuurbron die ze citeert.

‘De molenaars gebruikten bij voorkeur eik om de molenstoel te bouwen. De molenboom (de as) diende 
elke 30 jaar vervangen te worden. Er moesten regelmatig herstellingen uitgevoerd worden, vandaar de 
aanplantingen van eik, spar, populier, es en palm in de omgeving van de watermolen.’

Bij de vraag of dat bij hen ook werkelijk zo was geeft Mia volgend antwoord. 

‘Populier wél. Dat werd hier gebruikt om het dak te maken en ook de zoldering van de molen. Ja dat 
heeft mijn man nog gelegd.’

Molenaarszoon Leo Cornelissen weet er nog wel meer over. 

‘Dat waren populieren die hier op de watering stonden. Toen de Duitsers hier kwamen, die vonden er 
niet beter op dan alle eiken en poplieren af te zagen en de beek vol te stoppen met populieren. Dan 
konden ze er met hun tanks over. De kammen werden normaal van es gemaakt. Maar er was ook een 
rad dat in beukenhout was gemaakt. Eén van de raderen was van beuk. De kammen waren van beuk. 
Maar normaal was het es. Op het laatst waren er verschillende kammen kapot en toen heeft Henri nog 
een boom gekocht en laten zagen. En toen heeft iemand, een schijnwerker hier, die kammen gemaakt. 
Dat was een beuk, die laatste boom.’ Het was beuk. Ik weet dat wij hier een essenboom in de wei staan 
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hadden. Een heel dikke boom. En die heeft mijn vader laten zagen. We hebben die in dikke planken 
laten zagen, planken van 8 of 10 dik. Dat werd gebruikt voor kammen, om molenkammen te maken.’ 

Bij de vraag of er eventueel ook mispel zou gebruikt zijn antwoordt Leo:

‘Mispel, nee dat weet ik niet. Maar dat kan wel. Dat zou wel kunnen. Ik weet niet dat dat hier ooit gebruikt 
is, maar dat zou kunnen. Ik denk dat mispelhout… die molen werd onderhouden door een molenmees-
ter. En de molenmeester die kwam van Asdonk, van Hasselt en daarvoor is dat altijd de familie Lemkens 
geweest van Bree. Die molenmeesters waren toch zo een beetje kleine ingenieurs van die tijd. Die 
moesten berekeningen maken, die kammen maken en dat waren ook de mannen die moesten molens 
bouwen. Het kleine wiel dat de stenen doet draaien, dat zijn ronde spijlen en dan loopt dat tegen kam-
men op, maar die kam moet beginnen te pakken op de juiste plaats. Die molenmeesters berekenden 
dat. Dat was zo’n parabool. Dat was toch zoiets, ja, speciaal. Iets moeilijker dan gewoon. Die kenden 
toch wat wiskunde zo. Het was toch vooral es en beuk. En het zou mispel kunnen geweest zijn. Dat 
kan wel zijn. Ik herinner me toch wel dat er daar ooit sprake van was. Eik ja dat werd wél gebruikt voor 
de raampjes en zo. Zoals in de huizen. Ja… weet je wel, voor de balken binnen, om de stenen op te 
draaien, dat was eik. Dat was zo’n kraan en daar werden twee molenijzers in gehangen. Opzij in de 
stenen waren twee gaten. Daar werden die ijzeren pinnen in geduwd. En dan werd dat opgedraaid.’

De kammen in de Dorpermolen werden volgens Leo Cornelissen van es gemaakt. Zijn vader had 
zelf nog een es in planken van 8 à 10 cm dik laten zagen om kammen te laten maken. Foto Arnout 
  Zwaenepoel, mei 2013.
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De eiken balken van de ‘galg’ in de Dorpermolen. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.

Molenijzer (beugel) in de Dorpermolen. 
Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.



205w v i  |  a p r  ' 1 4  |  d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n

De essen staven van een lantaarn in de Dorpermolen. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.

Molendeskundige Jan Loubele was betrokking bij de voorbereiding van het restauratiedossier voor de 
Dorpermolen in Opoeteren. Hiij bezorgt nog wat Nederlandse informatie over houtgebruik in watermo-
lens in het algemeen (geen bronvermelding). De informatie wordt hieronder integraal weergegeven.

Boetkammen

Waren enkele kammen uit een gang van reeds ingesleten kammen door de een of andere oorzaak 
gebroken dan moesten boetkammen worden gemaakt. Hun vorm moest geheel overeenkomend met 
die van de in gebruik zijnden worden gestoken. 

De gevaarlijke en de veilige zijde van de wielen

Ieder paar wielen had zijn (levens)gevaarlijke en zijn veilige zijde. Nooit benaderde molenbouwer of 
molenaar de wielen in de gevaarlijke hoek, de hoek waarin de wielen bewogen naar hun indraaiing 
en van waaruit ze, alles wat door hun kammen werd geraakt en daardoor tussen hen werd gewor-
pen, met zich meevoerden en vermorzelden omdat noch de wielen noch hun assen en spillen, waren 
berekend om te wijken. Steeds bleef men ver verwijderd van die gevaarlijke hoek. Meende men iets 
te moeten doen tussen de wielen, dan deed men dit in de veilige hoek, de hoek van waaruit men tus-
sen de wielen uit, dus buitenwaarts, kon worden geworpen, hetgeen men kon overleven. Men deed 
dit zelfs bij de stilstaande molen omdat men nooit anders was gewend. 

Het hout voor kammen en staven

De wielen vroegen voor hun opbouwende delen (de armen en de plooien) een sterke, desnoods 
ruwe houtsoort, dus in het algemeen eikenhout; voor die delen die meer dan de vorigen, de zuivere 
cirkelvorm en de plaats van bevestiging voor de kammen en staven moesten bieden (de vellingen) 
een fijnere en meer scheuringsvrije houtsoort, dus iepenhout, en ze eisten voor hun kammen en 
staven een slijtvaste, dus harde en weinig breekbare, dus taaie houtsoort. Omdat ik de voor de mo-
lens aangewende houtsoorten uitgebreid heb beschreven in mijn boek ‘Molenbouw’ meen ik voor de 
houtsoorten die voor kammen en staven werden toegepast te kunnen volstaan met een summiere 
vermelding van hun benamingen en eigenschappen. 
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De inlandse houtsoorten voor kammen en staven.

Mispelhout

Het mispelhout (van de Mespilus germanica) was taai en hard. Verder werd het gemakkelijk glad, 
kortom: het was het beste kammenhout dat ons land ooit heeft geleverd. Het werd dan ook algemeen 
op de molens toegepast zowel voor de kammen als voor de staven. Gezien het uitgebreide gebruik 
van het mispelhout moeten er in ons land veel mispelbomen hebben gestaan (o.a. in de landafschei-
dingen).Was het de import van andere soorten kammenhout of waren het de vele veranderingen 
(verbeteringen?) op landbouw- en bosbouwgebied die de mispels dwongen vele jaren eerder dan de 
molens geheel te verdwijnen en geschiedenis te worden? Slechts het gezegde ‘ zo rot als een mispel’ 
(wat slaat op de vruchten: deze werden in die toestand pas eetbaar) heeft de mispel overleefd.

Haag- of steenbeukenhout

Het haag- of steenbeukenhout (de laatste houtsoort is een variëteit van de eerste) komt van de 
Carpinus betulus L. Het was sterk en glad, de zwaarste van de inlandse soorten, en een goed kam-
mensoort. De Nederlandse benaming kan verwarring wekken: de haag- of steenbeuk is geen beuk.

Beukenhout

Beukenhout (van de Fagus sylvatica) was voor kammen met regelmatige en niet grote belasting een 
goede houtsoort. Het werd namelijk gemakkelijk glad, bleef dicht en was niet duur: redenen dat het 
tot in de natijd nog in de spoorwielen van de korenmolens werd toegepast (en dit vooral in het oos-
ten van ons land). Beukenhout bezit een grote aantrekkingskracht voor de houtworm en dit ook nog 
ondanks de trillingen tijdens het bedrijf.

Eikenhout

Eikenhout (van de Quercus robur, de zomer of steeleik en van de Quercus sessiflora, de winter- of 
steeneik) werd bij uitzondering (weer in het oosten van ons land) toegepast als kammenhout. Bij een 
niet te grote belasting, verdeeld over een groot aantal kammen was het, ondanks de ruwe vezel, 
bruikbaar.

Acaciahout

Acaciahout komt van de Robinia pseudacacia, komt dus evenmin van de acacia als het bux of palm-
hout van de palm en het haag- of steenbeukehout van de beuk! Het werd soms als kammenhout 
gebruikt, alhoewel het door de losvezeligheid daarvoor weinig geschikt was.

Essenhout

Essenhout had schitterende eigenschappen, maar was als kammenhout niet te gebruiken; het was 
als acacia, daarvoor te los van vezel.

De import houtsoorten voor kammen en staven

Dit zijn de houtsoorten voor kammen en staven die gedurende de laatste eeuwen van de molens het 
voor dat doel gebruikte inlandse hout verdrongen. Werd in een bestek van 1740 (mijns inziens voor 
het eerst) de verplichting genoemd, naast ‘barkoenenhout ‘’berkoen’ of ‘parkoen’, dus rondhout, wat 
niets verklaarde van de houtsoort) en mispelhout, ook azijn- en palmhout te gebruiken, in oudere be-
stekken kwamen slechts de houtsoorten uit het eigen land voor (1581: doornen staven en kammen, 
1630 kweepeer- en doornenhout, 1638: ecken en doornen kammen)
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Azijnhout

Azijnhout (een eikensoort, de Quercus ilex L.) hard en taai, maar met het nadeel van een ruwe vezel, 
werd het meest algemeen gebruikte hout voor kammen en staven. Er werd gewaarschuwd tegen 
toepassing van “azijn” op “azijn”, dus tegen uitvoering in dit hout van de beide op elkaar werkende 
gangen. Door de ruwe structuur grepen de vezels dan sterker op elkaar in dan het geval zou zijn bij 
gangen waarvan de een uit azijn en de ander uit een gladdere houtsoort zou bestaan (ideaal werd 
genoemd de combinatie van azijnhouten kammen met buxhouten staven). Niettemin kon men in de 
veelvuldige toepassing van azijnhout in beide gangen vaststellen dat dit bezwaar de kammen niet 
weerhield van een lange levensduur.

Bux- of (Turks) palmhout

Bux- of (Turks) palmhout van de Buxux sempervirens werd algemeen, maar verwarrend, kortweg 
palmhout genoemd. Het was glashard en –glad, maar zeer breekbaar, een goede en een slechte 
eigenschap. De laatste was er de reden van dat het bijna zonder uitzondering werd aangewend voor 
de staven van de schijflopen, waarin het uitstekend voldeed. In de schijflopen vond het meer steun 
dan het zou vinden in de kamstaarten bij het gebruik als kammenhout voor de andere wielen.

Pokhout

Pokhout (van de Gualacum officinale L.) is een bijna onverwoestbare houtsoort. Het is zo zwaar 
(het zonk in water) en zo hard dat het met metaalgereedschappen moet worden bewerkt. Het werd 
gebruikt voor de kammen en staven van wielen met een grotere dan normale belasting (bijv. voor de 
staven van het onderschijfloopje om de spil van de oliemolen dat het schokkerig en weerbarstig rond-
gaande steenwiel moest drijven). Werden in deze zwaar belaste schijflopen geen pokhouten staven 
aangebracht dan werden deze voorzien van gietijzeren staven met een cirkelvormige of sooms el-
liptische doorsnede (in de onderschijfloop van een aantal schepradmolens in de Alblasserwaard in 
de ‘Koperslager’, of oliemolen te Zaandijk. ‘De Held Jozua’, paltrok te Zaandam, had een krukwiel 
met gietijzeren kammen, deze waren als boetkammen gegoten). Gietijzer was geen materiaal om 
de kammen van het daarop werkende wiel een lang leven te bezorgen, waardoor de overgang op 
gietijzeren staven niet altijd het voordeel bracht dat ervan werd verwacht.

Surinaams groenhart, groen ebbehout, bowwoood of pao d’arc

Surinaams groenhart (afkomstig van de Tabebuia serratifolia) werd bij uitzondering als kammenhout 
toegepast. Het gaf een ‘zanderig’ oppervlak en het was minder sterk dan mocht worden verwacht.
De staven werden in het algemeen van buxhout, minder vaak van azijnhout en bij hoge uitzondering 
van pokhout of zelfs gietijzer gemaakt. Voor de staven van de oudste schijflopen golden de houtsoor-
ten die reeds voor de kammen uit die tijd zijn genoemd en daarvan in de eerste plaats het mispel.
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Hoofdstuk 8. Zand- en grindwinning

1. Inleiding

Kleinschalige zand- en grindwinningen kwamen in verschillende interviews aan bod, met betrekking 
tot de gemeenten As, Lanaken en Opglabbeek. Het interview met Charel D’Joos over de zandgroeve 
van de Kikbeekvallei (Opgrimbie) is helemaal aan het onderwerp gewijd en vormt de hoofdmoot van 
dit hoofdstuk. Interessant zijn ook de fragmenten uit het interview van Marcel Crijns en Elisa Dexters, 
omdat die de kleinschalige zand- en grindwinning in de Vallei van de Kikbeek (Opgrimbie) beschrijven 
die voorafging aan de grootschalige zandwinning die Charel D’Joos beschrijft. 

2. Grindwinning in As

In As kwamen alleszins al kiezelgroeves voor in de 19de eeuw. In het jaarverslag van 1876 zegt de ge-
meente “dat de kiezelgroeve veel nut heeft voor de werkende klasse van de gemeente en ene tamelijke 
opbrengst heeft voor de gemeentekas”. In 1884 vermeldt het jaarverslag dat “de kiezelgroeves kwijnen 
tot nadeel ieder inwoners”.

In As komt nu nog zichtbaar een klein kiezelgroeve voor ten westen van de weg van As naar Opglab-
beek. Ze werd gegraven door de Amerikanen, in de Tweede Wereldoorlog. De Amerikanen gebruikten 
het grind voor de aanleg van het vliegveld van Opglabbeek. De groeve was afgezet met ‘Amerikaanse 
draad’. Daarna heeft de gemeente de grindwinning overgenomen. Omstreeks 1960 verkocht de ge-
meente de groeve aan een grindfirma (‘de kiezelmannen’). Die heeft er grind gewonnen tot omstreeks 
1980. Daarna is de groeve een visvijver geworden. Bij de inrichting als visvijver dacht men er over om 
forel uit te zetten, maar het is niet duidelijk of dat ook effectief gebeurd is. Volgens een Tjechische visser 
die tijdens het terreinbezoek aan het vissen was, zou er nu karper en meerval in de grindplas voorko-
men.

In As was er vanaf het begin van de 20ste eeuw nog een grindwinning langs de Stationsstraat in de 
noordelijke valleiwand van de Schuttenbeek, waar nu de ‘Geologische wand’ is gemaakt. In de toplaag 
van deze groeve werd in 1935 een Frankisch urnengrafveld gevonden (schriftelijke mededeling Daniël 
Van Uytven).

De grindgroeve van As op de MGI-kaart van 1960. De groeve is aangegeven als een oranje rechthoek 
vlak naast de weg van As naar Opglabbeek. 
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3. Grindwinning in Lanaken

Boswachter op rust Jules Beuls toont in het bos van Lanaken Heide een kleinschalige kiezelwinning 
die in het bos ligt. Circa 1960 heeft hij een proces moeten opmaken op bevel van houtvester Roskams, 
tegen degenen die de kiezel kwamen delven zonder toelating. Sindsdien is er geen kiezel meer gewon-
nen. Het was vermoedelijk een al veel oudere winning. Nog in hetzelfde bos toont Jules het oudste 
perceel. Dat ligt rond de kiezelwinning, vlak tegen de weg van Lanaken naar Zutendaal. De dennen zijn 
er nog eerste generatie en zijn meer dan honderd jaar oud. Ze zijn geplant in 1898 of 1899. 

Ook op de kaart van het Dépôt de la Guerre van 1872 is het grootste gedeelte van de ‘Lanaeker Heide’ 
al als bos ingekleurd. De weg in de rechterbovenhoek is de ‘Chemin de Bessemer’ die van Lanaken 
over het gehucht Bessemer naar Zutendaal loopt.



210 d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

Kleinschalige gemeentelijke kiezelwinning in het bos van Lanaken Heide, voor het laatst in gebruik circa 
1960. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.

Oudste dennenbestand van het bos van Lanaken Heide. Volgens Jules Beuls zijn de Grove dennen 
ruim 100 jaar oud. 
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4. Grindwegen in Opglabbeek

Veel Kempische gemeenten hadden geen tarmac- of betonwegen tot circa 1955-1960. De boeren be-
taalden vaak een soort belasting in natura door de grindwegen twee dagen per jaar te herstellen met 
grind uit de lokale grindgroeve. Op de foto een grindweg naast een perceel van Pieter Willems tussen 
het Groot schietveld van Houthalen-Helchteren en Zwartberg. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013. 

5. Herstellen van de grindwegen in Zutendaal

In opglabbeek lag er een grind-zandgroeve in de bovenloop van de Kattebeek (nu opnieuw aangevuld) 
en een kleine uitbating tegen de valleiwand van de Kleine beek langs de Vinkenkantstraat (schriftelijke 
mededeling Daniël Van Uytven).

Lucienne Indesteege (°1935) beschrijft het herstellen van de grindwegen in Zutendaal. In de winter 
moest men “karweien” , dat is de weg herstellen. Dat omvat onder meer “kiezel varen” van Zutendaal uit 
de berg. Er was een kuil van de gemeente aan de Lieteberg, boven het “Broek, Gebroek” dat een dal 
met beemden is onder de Lieteberg. 

6. Zand- en grindwinning in de Vallei van de Kikbeek in Opgrimbie

De grootschalige grindwinning in de vallei van de Kikbeek is pas opgestart in 1956. Dat verhaal 
wordt uitvoerige gebracht door Charel D’Joos. Daarvoor kwam er echter al een kleine gemeentelijke 
zand- en grindwinning voor in de vallei. Het echtpaar Marcel Crijns (°1927) en Elisa Dexters (°1933), 
respectievelijk afkomstig uit Opgrimbie en Daalgrimbie kennen het gebied uit hun jeugd. Ze gingen er 
in het interbellum de koeien hoeden en zagen er nog de hei kappen. Zij herinneren zich ook nog de 
kleinschalige zand- en grindwinning.

‘Wij gingen daar naar de bron vroeger. We gingen daar soms wandelen met de school, met de meester. 
En aan de bron daar stonden zo struikjes. Dat was helemaal begroeid. Het water borrelde daar zo op. 
Brubbelen zo. Dat was drinkbaar. We zijn daar gaan drinken. Weet ge het circuit van de cross zijn? Daar 
een beetje verderop, daar tegenover, daar was de bron. Onder de berg. ’t Was nog beneden. Dat was 
prachtig. Dat is door de zandwinning komen te vervallen.’
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Kleine stukjes van de Kikbeekvallei herinneren nog enigszins aan het vochtige karakter van vóór de 
zandwinning, waar Marcel het heeft over “struikjes en zo”. Hier en daar zijn nog kleine populaties Gagel 
bewaard. De Ziepbeek geeft vandaag ongetwijfeld een beter beeld van hoe de Kikbeek er vroeger uit 
zag. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.

‘Die zandwinning, ja die datum? Dat weet ik niet meer goed. Het was eerst zand en pas later grind. De 
burgemeester van Opgrimbie stuurde toen een werkman naar de groeve met een schup en een krui-
wagen. Maar het werd te groot en het zand begon in te schieten. En het begon gevaarlijk te worden. Ze 
hebben dat dan overgegeven aan een dinges… er is daar dan een groeve begonnen. Na die kruiwagen 
was het met één camion. In het begin moesten ze die camion zelf laden, met een schup. Ik spreek van 
de jaren ’60 of zo. Eerst die kruiwagen en dan een camion. Vroeger schrobden ze niet in de huizen. 
Maar iedere week keerden ze ene keer de vloer uit. Dat waren gewone vloeren. En ’s zaterdags keerden 
ze dat uit. En dan gooiden ze een emmer nieuw zand. Dat was wit zand. Dat was dan weer proper. Er 
kwam iemand rond met een karretje. En die verkocht dat zand per emmer. Die man was dan oud en 
versleten en die is daar mee gestopt. Dat was vroeger. Dat was vóór de oorlog zal ik zeggen. Vóór de 
Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat wit zand werd voor allerlei zaken gebruikt. Dat was goedkoop. Als ge 
hanen in een kotje zitten had, dan gebruikte je dat ook. En als er te veel mest op lag dan ruimden ze dat 
op en gooiden ze nieuw zand. En de koe en het paard die stonden vlakbij. En dan liepen ze zo van de 
keuken naar de stal. Dat was allemaal niet zo chique toen. Maar dat zand pakte dat op.’ 

‘Ja, vooraan zat dat zand heel rijk, heel hoog. Maar verder, toen ze begonnen uit te graven kwamen 
ze aan de kiezel. Toen zijn ze die kiezel ook beginnen winnen. In de jaren… in de jaren… ’55 of ’56... 
denk ik. Heel precies kan ik het niet zeggen. Men is begonnen zonder dat wij het wisten in het dorp. 
Daar trok zich niemand niks van aan. En de kiezel was gratis. Wij hebben hier gebouwd in 1954. Dat 
was hier nog kiezelweg. De Oude Baan. Ieder jaar gooiden ze zowat kiezel in de gaten. Met de regen, 
en de boeren met hun kar en zo… er kwamen gaten in die weg. De boeren die paard en kar hadden 
moesten dat doen. En degenen die geen kar en paard hadden moesten schuppen, moesten laden. En 
de kiezel hebben ze uitgehaald, … Jos Gorissen weet dat nog. Je hebt de weg naar Zutendaal , dan 
hebt ge de cross. En daar moest ge rechts. Dan komt ge waar de berg begint. Daar kunt ge ’t nog zien. 
De boeren moesten dat doen voor de gemeente. Ze moesten twee dagen laden. Dat was voor niks. Ze 
kregen er geen geld voor. Dat was belasting. En degenen die moesten laden ook , ook gratis. En zo zijn 
ze eigenlijk aan die kiezel gekomen. Vooraan was het zand en meer rechts was de kiezel. De weg naar 
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Zutendaal, als het onweer was, dan regende die uit. Dat gaat daar bergaf. Dat spoelde uit. En die van de 
gemeente moesten dat dan met de schup weer een beetje gelijk maken. Toen is er een burgemeester 
gekomen, die vond dat niet meer goed. Die heeft de weg van Zutendaal tot het dorp (Opgrimbie), tot aan 
de Rijksweg gedaan. Voor 36.000 frank. Tarmac. Ik weet nog de prijs. Wij woonden hier al. Ik denk rond 
1960 zo ongeveer. Opgrimbie was toen nog op zijn eigen. Nu zijn we Maasmechelen.’ 

Charel D’Joos was technicus bij de firma Sibelco op het moment dat die firma zijn oog liet vallen op de 
Kikbeek om daar een grootschalige zandwinning op te starten. Charel herinnert zich nog de toestand 
die daar voor bestond als volgt.

‘Er was iemand die in de Kikbeek zand won en met de kar de huizen afdeed om zand te verkopen. Dat 
werd dan in de huizen gestrooid. Als men vroeger uit het stal kwam en het huis binnenliep, dan hing 
daar wat mest aan en als er zand in het huis lag dan kon je het huis toch wat proper houden. Ik heb 
ook bij ons nog mensen op een boerderij gekend en die deden dat ook. Dat was nog geen firma. Dat 
was gewoon een boertje die dat deed. Ik denk dat er op die plaats weinig of geen afdek op het wit zand 
zat. Afdek noemen wij het materiaal dat boven op het wit zand zit: slecht zand, geel zand. Dat kan ook 
bergkiezel zijn of teelaarde of spriet.’ 

Het verhaal hoe de grootschalige zandwinning in de Kikbeek begon start met een schets van de beroeps-
loopbaan van Charles bij Sibelco.

‘Spriet’ is de naam voor de lignietlaag die voorkomt in de zanden van Mol (Spriet van de Maatheide). het 
woord spriet werd nooit gebruikt in Maasmechelen of Opgrimbie tenzij door inwijkelingen uit de Noor-
derkempen (schriftelijke mededeling Daniël Van Uytven). UytvenUytven). 

‘Ik ben in mei 1961 naar Maasmechelen komen wonen. Ik was in Dessel, het moederbedrijf van Sibelco, 
begonnen als mekanieker: tekeningen maken en zo, technische ontwerpen, magazijn bijhouden, sche-
pen onderhouden.’ 

‘In 1953-1954 was de Nieuwe Zandgroeve van Mol begonnen. De Nieuwe Zandgroeve van Salaman-
der. En dat stak de ogen uit. Dat was op een kilometer of twee van ons huis. En wij wilden dat ook 
doen. Onze directeur die had ergens 13 ha gezien. Dat was in uitbating. Een kleine groeve van een 
zekere Hustings, een Hollander van Maastricht. Op de plaats waar nu de snelweg ligt. Dat was matig 
goed zand. Alleen nog maar zand en nog geen grind. In 1956-1957 hebben we dan die groeve over 
gekocht van Hustings. Ik kan me voorstellen dat die groeve al half uitgebaat was. Dat zand konden we 
niet rechtstreeks verkopen. Dat zand moest behandeld worden. Het werd gezeefd en gewassen en door 
een cycloon gejaagd. In Dessel hadden we oorspronkelijk een proefstation gezet om te kijken of het 
te behandelen was. Dat zand werd in Opgrimbie opgeladen door Frederikx, een plaatselijke kraanman 
en vervoerder. Hij laadde het op een schip en in Dessel werd het uitgeprobeerd. Het werd naar Dessel 
gebracht vanuit Maasmechelen via het Kempisch Kanaal. Ik ben in 1956 begonnen bij Sibelco in Des-
sel. En in 1959 of 1960 vroeg de baas of ik niet naar Maasmechelen wou gaan. In 1960 hebben we een 
fabriek gebouwd in Maasmechelen. Tot dan had ik me daar niets van aangetrokken. Er was eerst dis-
cussie of we de fabriek in de groeve zouden bouwen of elders. Uiteindelijk is voor het kanaal gekozen. 
Je had daar scheepsvervoer en de mogelijkheid om te wassen met kanaalwater.’ 



214 d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

De Nieuwe Zandgroeven van Mol in de Mechelse Heide, op de 1/10.000 stafkaart van 1971. Bemerk het 
toponiem Herberg Salamander waarover Charles D’Joos in het interview gewaagt. 

‘Dat zand was hoofdzakelijk voor kristal. De minderwaardige soorten niet. Er was ooit sprake van ge-
weest om boven op de berg bij de groeve een glasfabriek te zetten, omdat we hier ook steenkool had-
den van de koolmijnen, maar dat is niet doorgegaan. De super kwaliteit ging naar Val-St-Lambert in 
Duitsland voor kristal en in Lanaken werd waterglas gemaakt. Waterglas is, ik weet het eigenlijk niet 
zo goed, maar wij durfden het nog al eens gebruiken in beton om het vervriezen tegen te gaan.’ (nvdr: 
waterglas is natriumsilicaat of natriummetasilicaat. Het is een oplosbaar natriumzout van kiezelzuur. Het 
komt voor als een kleurloze tot witte hygroscopische vaste stof, die redelijk goed oplosbaar is in water. 
Het wordt toegepast in schoonmaakmiddelen, lijmen en bindmiddelen, in karton en in montagekit. Bij 
aanzuring ontstaat silicagel. Bron: Wikipedia). 

Het meest alledaagse product waarin waterglas is verwerkt is tandpasta. het wordt ook toegevoegd 
aan mortel in de vorm van compactuna (schriftelijke mededeling Daniël van Uytven).
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“Er was ooit sprake van geweest om boven op de berg bij de groeve een glasfabriek te zetten, omdat we 
hier ook steenkool hadden van de koolmijnen, maar dat is niet doorgegaan.” Foto Arnout   Zwaenepoel, 
april 2013. 

‘De eerste ontginning van 13 ha was een droge winning. Als afdek is er ook spriet gebruikt. Er werd niet 
nauw gekeken wat er precies gebruikt werd.’ 
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De ecoduct van de Kikbeek, tussen de Vallei van de Kikbeek en de Mechelse heide, over de snelweg, 
ligt vlak bij de eerste zand ontginning van 13 ha. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.

Begroeiing op de plaats van de eerste zandwinning van 13 ha, circa 50 jaar na de stopzetting ervan. 
Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.
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‘Die eerste groeve van 13 ha was bijna uitgeput en toen moesten we uitkijken naar een uitbreiding. En 
toen hadden wij, ’t is te zeggen van hier uit gezien aan de linkerkant, een vallei, en toen zijn we daar 
beginnen boren. In het begin van de vallei zat weinig of geen afdek. Daar zat goed zand. Dat hebben 
we toen laten boren door Smet van Dessel. Die heeft daar 5 of 6 diepe boringen uitgevoerd. En toen is 
daar een concessie aangevraagd van 40 ha. Dat was rond 1963. We begonnen laag. Ik weet nog dat 
het water stond 64,15 TAW stond. Dat was in de nabijheid van de Koekoekbeek. Dat was een bijriviertje 
van de Kikbeek. Dat stond op de oude kaarten. Het ligt aan de kant van Mechelen, Opgrimbie, op 50 m. 
Bij het crossterrein daar, niet zo heel ver van de weg Mechelen-Opgrimbie, zo’n 50 m. De bron van de 
Kikbeek lag in de vallei. Die was volgens mij niet zo heel groot.’

De Koekoekbeek, een zijbeekje van de Kikbeek in de buurt van het voormalige crossterrein, is in meer 
oorspronkelijk toestand bewaard dan de Kikbeek zelf, die onherkenbaar vergraven is na de zandwin-
ning. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.

‘Ja, de Kikbeekmolen, dat is ook een oude geschiedenis. Wij begonnen daar te boren en we moesten 
water lozen. En de molenaar begon te reclameren. De molen die stond daar nog altijd. En we moesten 
zorgen dat hij water kreeg. We hadden vier putten geboord en die verbonden en daar kwam een melk-
achtig water uit. En het werd niet helder. Ik dacht als we een uur of drie pompen dan moet dat klaar 
zijn. Maar we kregen dat niet klaar. Dat bleef melkachtig. En toen hebben we in de persleiding van de 
pomp obstakels geplaatst in de hoop dat het zou zuiveren. Toen hebben we daar 20 ton lavastenen in 
de Koekoekbeek gedaan. Maar dat hielp ook niet. Toen hebben we het water nog besproeid met een 
soort ijzerchloride denk ik. Ik weet het niet meer precies. Dat hielp ook niet. Toen hebben we uiteindelijk 
op niveau 52 een put geslagen, een halve meter breed en 18 meter diep. En dat gaf ons drinkwater. 
Op het moment dat ge het pompte was het zwart, ik weet niet waardoor, maar dat werd snel helder. Dat 
hebben we dan gebruikt. Dat was een zeer korte leiding. En dan hebben we zelf een beek gegraven 
naar de molen, naar de zwemvijver. Dat was een gemengd zwembad.’ 
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1/10.000 stafkaart van 1971 van de Kikbeekvallei. De eerste concessie en een gedeelte van de beek 
naar de Kikmolenvijver, alsook de rechte beek naast de camping, waarvan hieronder sprake, zijn zicht-
baar. Voorbij de molen behoudt de Kikbeek haar voormalige uitzicht. 

De Kikbeek ten oosten van de molen behield haar oude uitzicht. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.
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‘De beek naast de camping die hebben we ook gegraven. Die beek die ge nu ziet, die rechte beek, daar 
ging het vuil water door, ons afvalwater. De beek naar de zwemvijver is weg. De pomp staat er nog denk 
ik, maar de beek is dichtgegooid. Die is nu vervangen door een leiding. Ja dat was even een nacht-
merrie geweest dat water proper krijgen. De molenaar wilde zoveel water als voorheen. Die put was 
18 meter diep en die kwam nooit droog. Dat was dus geen probleem. En we hebben hem ook stroom 
moeten geven. Eerst hadden we een dieselmotor en later was er hoogspanning. We hebben hem dan 
voorgesteld daarvan te nemen en wij betaalden hem terug. Dat was die miserie met die dieselpomp niet 
meer nodig. 

‘Ik weet niet of de molenaar al problemen had met de kleinschalige zandwinning voor ons. Daar heb ik 
nooit niets van gehoord. Die hadden het waterpeil ook niet kunstmatig laten zakken. Wij deden dat wél. 
We hebben nooit zand onder water uitgehaald. Waar nu nog de plas staat werd het waterpeil kunstmatig 
gezakt om nog droog zand te kunnen opladen. Het laagste peil was 58 m of zoiets.’ 

‘Het grind was voor ons maar een bijproduct. In het begin werd het zelfs niet gebruikt. Onze eerste 
groeve van 13 ha, daar hebben we dan de afdek in gestort van de nieuwe concessie van 40 ha. Het 
eerste ontgonnen stuk van die 40 ha was 3 ha groot. De afdek daarvan is in de oude groeve van 13 ha 
gekipt. Als de oude 13 ha vol gestort was met afdek dan zijn we het grind pas beginnen te verkopen. 
Vanaf dat moment verkochten we dus het grind en werd het niet meer gestort. Wij verkochten het grind 
eigenlijk niet zelf. Dat gebeurde door een aannemer. Dat was Heymans van Zutendaal. Dat was een 
grindboer. Het grind werd in Zutendaal bewerkt: gewassen en eventueel ook gebroken. Dat was een 
grindboertje van Zutendaal.’ 

‘Het boren in het begin was primitief. Dat begon met een halve meter diameter. Eenmaal door de kiezel 
werd de diameter verminderd. Dat waren de proefboringen.‘

De eerste concessie van 40 ha was een natte winning. Met de tweede zuiger konden we tot 6 m diep 
gaan. We hebben daar gewonnen tot het zand op was. Het zat nogal ongelijk. Daaronder zat er een 
groen zand. Slecht zand. Alleen de teelaarde werd daar apart gehouden. De rest was meer door me-
kaar: grind, slecht zand, …. Telkens er een nieuw stuk ontgonnen werd, werd het vorige weer afgedekt 
met die afdek. En dat werd mooi afgedekt met de teelaarde.’ 

Een gedeelte van de helling van de Kikbeekvallei werd niet vergraven bij de eerste concessie van 40 ha. 
De oude hakhoutstoven van Wintereik zijn een zeer waardevol landschappelijk element dat gespaard 
bleef. Foto Arnout   Zwaenepoel, juni 2013.
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‘We probeerden de waterhuishouding vooral te regelen met pompen. Maar dat was niet genoeg. We 
hebben dan moeten grachten graven. Acht meter diep. Daar staat nu een dam op.’ 

De nieuwe Kikbeek gegraven door Sibelco, tussen de ontginningsput en de camping, is rechtlijnig en 
acht meter diep. Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013.

Droge gracht die vanaf de zandwinning van 13 ha naar beneden in de vallei loopt. Ze werd vermoedelijk 
gegraven rond 1960. In de sloot groeit nu de zeer zeldzame Driehoeksvaren. Foto Arnout   Zwaenepoel, 
juni 2013. 
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Natuurbeheer met ‘Noorse Fjordenpaarden’ op de plaats waar de eerste zandwinning van 13 ha lag. 
Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013. 

‘We hadden bij de eerste winning een stukje afgedekt. Maar dan hadden we natuurlijk ook een water-
probleem. En toen hebben we dat in de vallei gepompt. En dat liep in de vallei tot… we hadden daar 
ergens een buis gestoken.’ 

‘Maar na die eerste concessie van 40 ha is er nog een nieuwe concessie bijgekomen. Een concessie 
van 43 ha. Dat is dan naderhand één put geworden. De tweede concessie dateert van 1967. Dat was 
meer richting Zutendaal. We zijn daar beginnen boren. En daar kregen we dan die 43 ha bij. ‘

De eerste en de tweede concessie zijn op 21 augustus 1981 met elkaar in verbinding gebracht. Foto 
Arnout   Zwaenepoel, april 2013.
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‘Bij de tweede concessie is minder teelaarde gebruikt om de ontginning af te dekken. Dat was ook een 
natte concessie. Volledig. Daar is geen schop droog geladen. En bij de afwerking is daar ook afdek 
gebruikt en veel minder teelaarde. Dat moest toen niet meer.’ 

Bij de tweede concessie werd veel minder teelaarde gebruikt bij de afwerking na de ontginning. Op 
veel plaatsen ligt de kiezel aan de oppervlakte. Op die plaatsen groeit veel meer berk. Foto Arnout 
  Zwaenepoel, april 2013.

‘De waterstanden waren moeilijk voorspelbaar. We hadden op een bepaald moment vanachter bij de 
tweede concessie een stuk en daar stond het water veel hoger dan hier vooraan.’ 

‘Het is moeilijk te zeggen hoeveel zand we ontgonnen hebben. Dat was heel variabel. We zijn hier be-
gonnen aan 32 ton per uur. Dat is dan verdubbeld. Dat was tenslotte 350 ton. Het zand werd eerst met 
een kraan uitgehaald. Later was dat met laadschoppen, met bulldozers. Nog later hadden we een klein 
zuigertje op een boot. Met een dieselmotor van Deutz. Die kon nat zand opzuigen. Dat werd dan op de 
kant gestockeerd. Dat kon daar decanteren. De eerste zuiger kon 3 à 4 m diep. Later hadden we nog 
een grotere zuiger. Die was in Dessel gemaakt. Maar die motor was nog te licht: 150 PK.’

‘De nieuwe groeve is gesloten in 1998-1999.’

‘Kijk, dit is een kaart van 1971.De eerste 40 ha was oostelijk. Die lag op de vorige gemeentelijke kiezel-
winning. Die lag vlak tegen de weg naar Zutendaal. Niet helemaal vlak ertegen. Wij moesten 50 of 100 
meter van de weg afblijven. Ik weet niet meer zeker of de gemeentewinning in onze put verdwenen is of 
er net buiten lag. De tweede concessie was meer westelijk. En daarboven lag die eerste concessie van 
13 ha. Nog onder de snelweg. Die lag er toen nog niet. Er boven ligt nog een actieve ontginning van 22 
ha, op de Mechelse heide. En net onder de snelweg was nog een illegale grindwinning. Dat was een 
grindboer van Opgrimbie. Zonder boe of bah begon die daar te graven. Op gemeentegrond.‘
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Schets van de ligging van de verschillende fasen in de zand- en grindwinning in de Kikbeekvallei, op 
aanwijzen van Charles D’Joos.

De eerste ontginning van de Kikbeekvallei op de topografische kaart van 1971. De snelweg is nog in 
aanleg. 
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De groeve van de Kikbeekvallei op de 1/10.000 topografische kaart van 1991-2005. De exacte datum 
van de terreinopname is niet weergegeven, maar bemerk hoe de twee vijvers van de ontginningen nog 
niet met elkaar versmolten zijn. Afgaande op het interview van Charel D’Joos moet dit dus een weerga-
ven, zijn van de toestand van vóór 1981, die klaarblijkelijk nog niet op de kaart van 1991-2005 verwerkt 
is. 

Het nieuwe tracé van de Kikbeek tussen de groeve en het crossterrein op de topografische kaart van 
1991-2005. 
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De Kikbeek ter hoogte van de camping en de molen op de topografische kaart van 1991-2005. De 
relatie tussen de beek en de vijver enerzijds en tussen de vijver en de molen anderzijds is zoek. De 
verbinding beek-vijver is volgens Charles D’Joos nu vervangen door een leiding. 

‘En toen hebben we nog gehad dat we de vijver van de koning hersteld hebben. Het koninklijk Domein 
van Opgrimbie lag hier niet ver vandaan. En die vijver liep leeg en ze dachten dat dat kwam doordat wij 
het water wegpompten. En we hebben dan die vijver gedicht met folie en een laagje wit zand. We heb-
ben Sibelco daar voor laten opdraaien. ‘ 

7. Geologie van de Kikbeekvallei

Charel D’Joos was vrij goed op de hoogte van de verschillende geologische lagen die in de Vallei van 
de Kikbeek voorkwamen. Die werden niet met hun geologische benamingen aangeduid, maar wél als 
verschillende lagen van zand of gesteente en de dikte ervan.

‘De gelaagdheid was nooit hetzelfde. De geologen dachten dat dat een hoop bossen waren die in elkaar 
geslagen waren. Ik heb zelfs nog gezien dat er onder het wit zand stronken zaten. Spijtig genoeg heeft 
daar niemand een foto van gemaakt. Dat waren kleine stammetjes. Een cm of 5-6. Je zou kunnen zeg-
gen dat het overschotten waren van bossen of zo. 

‘Er was een architect uit Maastricht, Ritse of zoiets, die een geologische kaart opgemaakt speciaal voor 
Sibelco.’ 

‘Er was ongeveer een halve meter teelaarde. De teelaarde moest bewaard worden om nadien weer af 
te werken. De richtlijnen voor het afwerken waren nogal variabel. Ja, de oudste delen zijn met teelaarde 
afgedekt, maar bij de latere concessie was dat niet meer zo. Er is daarover gediscussieerd, wat het 
beste was voor de vegetatie. We moesten met Roskams onderhandelen over de afwerking.’ (nvdr: Marc 
Roskams was de toenmalige houtvester van Bos en Groen). 
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‘Dan had je de kiezel, de bergkiezel. Dat was maximum 12 m dik. Dat was echt de dikste laag. Ik heb 
ooit iets in de kiezel gevonden. Ik heb er nog een foto van. Dat was een mooi ding, maar ik weet niet 
wat het precies was.‘

Charles D’Joos vond deze steen tussen het grind van de Kikbeekvallei tijdens de ontginning. De holle 
bruine steen bestaat uit limoniet en is ter plaatse gevormd in het Zutendaalgrind als een Fe-rijke korst. 
Vaak zitten er in de holte nog keitjes zodat met de steen kan gerammeld worden, vandaar zijn naam: 
‘klappersteen’ (schriftelijke mededeling Daniël Van Uytven). Foto  Arnout   Zwaenepoel, juni 2013. 

‘Dan had je het tussenzand tot 6 m dik. Dat kon geweldig variëren. Dat was een derde keuze zand. Dat 
noemden we tussenzand. Dat tussenzand was ongeveer de kwaliteit van het zand van Mol. Er zat te 
veel ijzer en aluminium in. ‘

‘Dan zat er meestal ongeveer een halve meter spriet of ligniet. Spriet of ligniet, dat is hetzelfde. De dikte 
was ook heel variabel. Spriet, dat is iets, hoe moet ik het zeggen, iets minder in kwaliteit dan bruinkool. 
Je hebt steenkool, bruinkool en spriet. Er waren in de tijd sprietgroeven in Lommel en in Mol. Dat werd 
gewonnen als brandstof. Dat werd dan verscheept. Hier in de Kikbeek lag er niet veel. Dat waren spriet-
laagjes van 0,5 à 4 tot 5 m dik. Ik denk dat ze in de nieuwe zandgroeve heel weinig spriet hadden of 
misschien een heel dun laagje. En dat diende dan ook nog om de kwaliteit van het zand te verbeteren. 
Ik denk dat er zwavelzuur in zit, want het ruikt specifiek. Dat water dat door de spriet sijpelde was een 
beetje zuur en dat zuiverde zo het zand. Vandaar denk ik dat ze bijzonder goede kwaliteit hadden. Ik 
denk dat die term hier ontstaan is, in Lommel. Ik heb die term vroeger nooit gehoord. Maar dat scheen 
ook niemand hier te kennen. Er lag altijd een hoop zand op. Ik zou zeggen toch een meter misschien. 
Ja, ja. Het lag alleszins onder de bergkiezel.’ 

Spriet = ligniet = bruinkool. De lignietlaag in de Kikbeekgroeve zet zich in Nederland en Duitsland verder 
waar ze een dikte van 100 m bereikt t.g.v. het continu wegzakken van de Benedenrijnse slenk tijdens 
het Mioceen (schriftelijke mededeling Daniël Van Uytven).
‘Op een bepaald stuk zat daar geen spriet. Het was nogal onvoorspelbaar wat waar zat. Spriet is zelf-
ontbrandend. We hebben dat nog gehad. Die spriet was op een hoop gezet en was uit zichzelf beginnen 
te branden. De spriet is één keer verkocht aan iemand uit het Luikse. Aan een fabriek. Dat is maar één 
keer gebeurd. Die vent die stookte alles. Ik heb het thuis ook nog gestookt. In Lommel werd het courant 
gestookt. Het leek op steenkool, maar het was niet zo hard. Het is lignine. Het was duurzamer dan hout. 
Het is niet hetzelfde als bruinkool. Bruinkool is een kwaliteit hoger. De meeste mensen zeiden dat het 
stonk, maar ik vond dat niet zo. Een boer vindt ook niet dat zijn varkens stinken. Als je het nu ziet liggen 
is het nogal brokkelachtig. Als het echt brokkelachtig is, dan is dat door verwering. Bij het ontginnen lijkt 
het op steenkool, maar het is niet zo hard.’ 
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De sprietlaag in de Vallei van de Kikbeek varieerde van een halve meter dikke laag tot maximaal 5 m 
dikte. Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013.

De spriet die nu nog zichtbaar is in de Vallei van de Kikbeek is sterk verbrokkeld ten gevolge van enkele 
tientallen jaren verwering. Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013.

‘En dan had je het goede zand. Beneden in de vallei dagzoomde het goede zand. Degene die in de tijd 
met zijn kruiwagen ging zand halen, die deed dat beneden in de vallei.’ 
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Schets van Charles D’Joos over de geologische opbouw in de Kikbeekvallei.

Het mooie witte zand was de belangrijkste grondstof van de groeve van Opgrimbie. Boven de ligniet-
laag ligt nog wit Bolderiaanzand afgezet na de tijdelijke lagunaire fase waarin de lignietlaag ontstond. 
Dit zand is minder zuiver door de insijpeling van ijzerverbindingen afkomstig uit het bovenliggende 
Zutendaalgrind. De lignietlaag werkt als een koolstoffilter voor het onderliggende wit zand (schriftelijke 
mededeling Daniël van Uytven). Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013.

Met de literatuur erbij zijn Charles D’Joos’ aanduidingen goed te situeren. Goosens (1984), Maréchal 
(1992) en Denis (2008) geven elk hun deel van de uitleg.
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Geologisch gezien behoren de zeer zuivere zanden die in Opgrimbie ontgonnen worden tot het Tertiair, 
meer bepaald tot het Mioceen. Het Mioceen bevat van onder naar boven achtereenvolgens Bolderiaan, 
Antwerpiaan en Diestiaan. In Opgrimbie komt van deze drie alleen het Bolderiaan voor. Het Bolderiaan 
dagzoomt langs de zuid- en oostrand van het plateau van de Oosterkempen. 

Het onderste deel omvat mariene glimmer- en glauconiethoudende, meestal tamelijk fijne zanden (zan-
den van Houthalen) met aan de basis een belangrijk grintniveau (Elsogrint). 
Wanneer je de quartaire afzettingen (dekzand en Zutendaalgrind) wegdenkt zoals op de afgedekte ter-
tiargeologische kaart dan dagzoomt de Formatie van Bolderberg overal in de Hoge Kempen ten zuiden 
van Zwartberg en Opglabbeek. Doe je deze veronderstelling niet dan is het Bolderbergzand zowel aan 
de oostrand als aan de zuidwestrand nog altijd bedekt met een dunnen laag dekzand, soms afgespoeld 
materiaal van het plateau (schriftelijke mededeling Daniël Van Uytven).

Het bovenste deel bestaat uit witte, vaak uitzonderlijk zuivere kwartszanden (zanden van Genk, faciës 
van Maasmechelen), met lignietlagen en kwartsietniveaus, die in een meer continentaal milieu schijnen 
afgezet. Deze kwartszanden worden op grote schaal uitgebaat ten behoeve van de glasnijverheid. In de 
ontsluitingszones zou de dikte van het Bolderiaan een vijftigtal meter bereiken, doch ze zou toenemen 
naar het noorden. 

In de Sibelcogroeve van Opgrimbie zijn de tertiare afzettingen van het Bolderiaan bedekt door de kwar-
taire grindafzettingen van het Kempens Plateau. 

In volgorde van boven naar beneden komen we dus meestal zes duidelijk te onderscheiden lagen tegen. 

De Kikbeekgroeve in Opgrimbie in 1979 met de witte zanden van Genk, de bruine lignietlaag en de 
oranje bergkiezel. Foto overgenomen van Denis (2008).
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Bovenaan kan zo’n 2 m dekzand van de laatste IJstijd voorkomen. Daarin komt Charles teelaardelaag 
voor. 

Daaronder kunnen tot 15 m afzettingen van de Maas voorkomen, die dateren van de Cromer-ijstijd. Het 
is een oranje-bruin grind met zand- en leemlenzen en zwarte mangaanaders. Dit is Charles’ bergkiezel.

Daaronder komen grijs tot geelachtige glauconietzanden voor, die al tot de Formatie van Bolderberg 
horen. Dit is het tussenzand van Charles.

Hierop volgt een maximaal 3 meter dikke bruinkool- of lignietlaag, eveneens behorend tot het Bolderi-
aan. Dit is de ‘spriet’ van Charles.

Daaronder volgt dan het zeer zuivere witte kwartsietzand van het Bolderiaan: zanden van Genk, faciës 
van Maasmechelen. Dit is uiteraard het ontgonnen zand.

Tenslotte belanden we in de glauconiethoudende zanden van Houthalen (eveneens Bolderiaan). Hier 
houdt de winning van Sibelco op.

Foto van de zandwinning in de Kikbeekvallei in de beginjaren. Bron: Alfons Crijns in Oud-Mechelen jg. 
17 nr 2 blz 44. Ook de beschrijving bij de foto loont de moeite. Ze vermeldt onder meer de ‘sprink’ of bron 
(van de Kikbeek of de Koekuitbeek?): “Later werkte mijn vader in de zandgroeve van Opgrimbie. Ook 
hier mocht ik meegaan. De ‘witte sprink’, een bron onder aan de zandberg, zie ik nog voor me. Samen 
met ijskoud water borrelde wit zand naar boven. De smaak van het water kan ik nog steeds proeven. De 
werknemers van de groeve kwamen hier hun drank koelen.’
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Droge heide-ontwikkeling op de verlaten eerste concessie van de Kikbeekvallei. Foto Arnout   Zwaenepoel, 
juni 2013. 

‘Er is ook nog zandsteen gevonden, boven het goede zand. Dat was ook nog zo’n fenomeen. In Heerle 
was ook een groeve. Ik was daar geweest met de directeur van Mol. Daar was er een breker om zand-
steen te breken als zand. Dat laagje was niet zo dik: zo’n 30 à 40 cm. Alles werd daar door een breker 
gedaan. Wij hebben ook veel moeite gedaan om de zandsteen te exploiteren. We hebben het proberen 
te breken. Plots hadden we een laag van meer dan 2 meter dik zandsteen. We hadden een gat geboord 
van 22 m. Ik was toen in Zutendaal en dar heb ik een zak zwart poeder gekocht. We hadden dat opge-
vuld met dat zwart poeder en dat laten ontploffen. De kleine stukken konden gebroken worden, de grote 
niet. Met een bulldozer konden we het niet breken. Het was de bedoeling die gebroken zandsteen te 
verkopen als gewoon zand. We hebben het nog proberen te zagen met een kettingzaag, om ter verko-
pen als zandsteen, maar dat ging niet. Eén keer gebruiken en je mocht ze herslijpen.’ 

De zandstenen die werden gevonden boven het “goede” zand zijn in situ ontstaan na de afzetting van 
het losse Bolderbergzand door oplossing van een deel van dit zand nabij de schommelende grondwa-
tertafel van toen.  Hierdoor ontstond er een silicagel die ervoor zorgde dat de omgevende zandkorrels 
aan elkaar kitten tot een vast gesteente (in verschillende stadia van verharding).  Deze stenen (soms 
meerdere m³ groot) hebben meestal een afgeplatte vorm.  Op sommige plaatsen komen  ze aan de 
oppervlakte voor door erosie van het bovenliggende materiaal (vb. holstenen in Zonhoven).  Ook op 
enkele plaatsen in Genk liggen deze stenen aan de oppervlakte of ingebed in het later afgezette Zuten-
daalgrind.  Men noemt ze zoetwaterkwartsiet, sedimentaire kwartsiet, bruinkoolkwartsiet of duivelssteen 
(omwille van de onverklaarbare herkomst en de aanwezigheid van putjes die werden geïnterpreteerd 
als pootafdrukken van de duivel).  In werkelijkheid zijn de putjes resten van wortelgangen uit de boven-
liggende lignietlaag.

De term “kwartsiet” is in dit geval altijd een foutieve benaming omdat het geen metamorf gesteente is; 
het gaat hier over een chemische verharding (diagenese) van los zand (schriftelijke mededeling Daniël 
Van Uytven).
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Bij de ontginning van de Kibeekvallei werden ook zandstenen gevonden. Er werd gepoogd om ze te 
breken en als zand te verkopen, maar dat mislukte. Foto Arnout   Zwaenepoel, april 2013.

‘Ik heb jammer genoeg geen foto’s. Ook de oude plannen zijn allemaal weggegooid als de oude fabriek 
afgebroken is. Ik heb in 1996 wel eens iets geschreven. Dat mag je meehebben. Daar staan ook de 
data goed op.’ 

De tekst die Charel schreef is een goede aanvulling bij zijn verhaal, omdat ze zeer chronologisch opge-
bouwd is. We geven ze dan ook integraal weer. 

De stenen die je op de foto ziet liggen in een cirkel volgens geologische ouderdom gerangschikt op 
initiatief van de werkgroep-geologie van Likona. Zij zitten hier en daar in het Zutendaalgrind en zijn af-
komstig van de Ardennen. Het zijn o.a.  wartsieten, fillieten, conglomeraten, zandstenen, verkiezeld krijt 
…).  Ze zijn “het” bewijs dat het grindpakket werd afgezet tijdens een ijstijd want een vlakterivier zoals 
de Maas in Limburg kon geen stenen van meerdere ton rollend transporteren, dus zijn ze ingevroren 
“in” of “op” ijsschotsen tijdens de korte zomers van de ijstijd vervoerd tot in Limburg, waarschijnlijk met 
vele tussenstops onderweg. Sinds kort heeft collega geoloog Roland Dreesen er een specifieke bena-
ming voor bedacht nl. “ijsschotszwerfsteen” waarmee ze kunnen onderscheiden worden van “echte” 
zwerfstenen die door de ijskap uit Skandinavië tot in Nederland werden getransporteerd (Schriftelijke 
mededeling Daniël Van Uytven)
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Van Looy & Van Den Bosch (2004) houden een pleidooi om de geologische en bodemkundige variatie 
die door de zandwinningen geboden wordt te benutten voor natuurontwikkeling. Het vroegere systeem 
van afwerking met een laag teelaarde wordt beter verlaten. De kolonisatie door planten, vogels en in-
secten in de groeve van de Kikbeekvallei staat model voor de nieuwe zienswijze.



244 d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n  |  a p r  ' 1 4  |  w v i

Hoofdstuk 9. Herders

1. Inleiding

De mondelinge gegevens van herders op het Kempisch Plateau zijn uiterst beperkt. We konden geen 
herders zelf meer interviewen. De laatste Kempische herder is vermoedelijk overleden twee jaar ge-
leden. Zijn naam was Herman Wevers. Met hem is wellicht de kans verkeken op de extra informatie 
met betrekking tot het bekomen van meer ecologische getinte informatie die de herders zelf eventueel 
konden verschaffen (menu van de schapen, lengte van de heerdgang als relevant punt voor het actuele 
natuurbeheer, etc.).

In de interviews konden we wél nog een beperkt aantal gegevens vernemen over de laatste herders. We 
starten dit hoofdstuk met deze gegevens.

Bij de voorbereiding tot de interviews werden wél een aantal literatuurgegevens verzameld die we in de 
volgende punten laten aan bod komen, meer bepaald met betrekking tot de gemeenschappelijke dorps-
herder beschreven vanaf de 16de eeuw, processiestukken met betrekking tot herders, het Kempisch 
heideschaap, de wolcrisis van 1870 en de uitwijking van Limburgse herders naar andere contreien.

2. Mondelinge getuigenissen 

In As hadden bewoners van het Heiderbos geen herders meer gekend. Ze kwamen in de buurt vanaf 
1950, maar hebben er nooit meer een herder gezien. 

Ook de voormalige veldwachter van As, Jozef Nys, die nog een flink stuk verder in de tijd kan terugkijken 
(°1928 in As, Veldwachter geworden in 1954 in Niel-bij-As) heeft geen herders meer gekend op beide 
gemeenten. Hij meent zich wél te herinneren dat er in Maasmechelen nog wel een herder was.

Het heemkundige tijdschrift Oud-Mechelen toont een foto over de wellicht laatste Kempense herder: 
Herman Weevers. 
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Foto van dezelfde herder, Herman Weevers, bezorgd door boswachter Jos Gorissen, na contactop-
name met de familie. Herman Weevers is helaas pas enkele jaren geleden overleden. Een interview met 
de laatste herder van de Limburgse Kempen is daarbij onmogelijk geworden. 

In Genk hoorde Joël Burny vertellen over de laatste herders. Renier van Mannes was de laatste herder 
van Termiën. Familie Olaerts. Was jonkman gebleven en woonde in de mooie boerderij van zijn ouders, 
ongeveer waar nu een staatslagereschool staat. Fons van Mannes zou zijn vader geweest zijn. Hij had 
een kudde schapen, “geen massa’s”. Hij had een hond om de schapen te drijven en had een staf waar-
mee hij “stukjes grond” opnam en gooide naar de schapen bij het sturen van de kudde. De schapen 
overnachtten in/aan de familiale boerderij, het was een fijne boerderij. Men hield schapen meest voor de 
wol. Veel boeren (“aan elke iets of wat boerderij”) hielden één of twee schapen, niet om te kweken maar 
voor de wol voor eigen gebruik in het gezin. Elk jaar kwam een man rond om de schapen te scheren. 
Na het scheren werd de wol herhaaldelijk gewassen en hing aan de wasdraad te drogen. Dan werd ze 
thuis gesponnen tot een woldraad. De moeder van Maria Geurden had zelf nog sokken gebreid van ei-
gen schapenwol. In de jaren 1920 had men in de boerderij van de Slagmolen één, zelden twee schapen 
voor de wol. 

In Opoeteren heeft Leo Cornelissen nog de laatste herder gekend. 

‘Ik weet ook nog dat er een herder op de wetering kwam in het najaar. De herders hadden het recht… 
Hoe noemen ze dat ook weer? De herders mogen in het najaar met hun schapen over de velden trek-
ken. Er was zelfs een wet heb ik eens gelezen in het Ancien Régime, dat het verboden was schaaps-
keutels te rapen. De mensen gingen die schaapskeutels rapen om mest te hebben, maar dat mocht 
niet. Dat was voor de eigenaar van de grond. Ik ben nu 70 jaar. Ik herinner mij als kind, drie, vier jaar, 
… de kudde schapen. Tot de Tweede Wereldoorlog of zoiets. Die was van hier , Jef van de chefs. Jef 
Van Geguchten heette hij eigenlijk. Zijn vader was stationschef. Daarom noemden we hem Jef van de 
chefs.We hebben in een boek nog wel foto’s van herders, maar niet van die herder. Hij is in de con-
centratiekampen gebleven. Er leeft nog familie daarvan. Ik ga eens vragen of ze nog foto’s hebben. Er 
waren hier nog herders van andere boerderijen. Die staan in ons fotoboek denk ik. De meeste boerde-
rijen hadden een kudde schapen. Tot voor de (Tweede Wereld)oorlog. Op de Houw Spreeuwers, … ja, 
de grote boerderijen hadden een kudde schapen. Ik schat dat dat de kudde rond de veertig schapen 
was. Dertig-veertig. En die hadden een herder in dienst. Ik heb hier een artikel geschreven voor de 
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heemkundige kring. Ik had een nonkel, hier van de molen, die vertrokken is naar Amerika in 1881.Ik ben 
gaan opzoeken waarom die vertrokken. Dat was economische crisis. De mensen konden niet trouwen. 
Bij mijn grootvader daar kreeg ieder kind een boerderij. Die was rijk. Die moest cijns betalen en die had 
stemrecht. Dat was een tamelijk rijke familie. En de kinderen zijn meestal getrouwd. Maar elders: ene 
pastoor, een andere meid bij de pastoor, en nog een andere kroop op de molen hier en die hadden 
geen mogelijkheid. Ze gingen werken in Luik in een slagerij. Er waren hier geen mogelijkheden meer 
voor een broodwinning en om een huis te bouwen. Die boerderijen hadden bijna 500 jaar hetzelfde 
gebleven. Die breidden niet uit. Er kon er maar één of twee trouwen op die ganse boerderij. En met die 
herders was het hetzelfde. De herders waren in het algemeen een beetje minder klasse. We hebben 
daar nogal wat processen van gelezen. Die gingen met de knuppel op elkaar. Die herdersprocessen 
daarvoor moet je bij mijn schoonbroer zijn: Everd Cuppens. Die heeft die verzameld. Die woont hier ook 
in de buurt: Weg naar As 44 in Dorne (Opoeteren).Telefoon 089/85 47 62. Die Jef Van Geguchten was 
de laatste herder die ik geweten heb. Sjeper zegt men hier. Er was er nog ene in Dorne. En er was hier 
nóg een grote boerderij met een schaper. Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nog wel op de heide. 
Hier buiten het dorp, wat nu bos is was hei tot de oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog is de hei in bos 
veranderd. De schapen aten de hei, maar die werd ook gebruikt om te strooien onder de beesten. De 
hei? Dat waren honderden hectaren. Dat was het gebied van hier tot Rotem en het gebied van hier tot 
Meeuwen-Gruitrode. Dat was allemaal hei. Wat nu die bossen zijn als ge naar Gruitrode rijdt, links en 
rechts: honderden hectaren groot was dat.’

Hubert Spreeuwers, die woonde op het Beusen (Opoeteren) was één van de laatste schaapherders van 
de streek. Hij stierf op 17 september 1954 op 78-jarige leeftijd. Bron: Corstjens et al. (2009).

Doordat we geen herders meer persoonlijk konden interviewen blijven ook interessante details met 
belang voor het natuurbehoud van de heide verborgen. Over het precieze dieet van schapen in verschil-
lende vegetatietypes bijvoorbeeld kon geen informatie meer ingewonnen worden. Ook in Burny (1999) 
ontbreekt die informatie grotendeels. Zelfs al konden de herders nog persoonlijk geïnterviewd worden, 
dan nog is het verzamelen van dat soort informatie niet vanzelfsprekend.   Zwaenepoel & Vandamme 
(2011) berichten over herders die ze nog persoonlijk konden interviewen, maar de plantenkennis van de 
herders was vaak beperkt. Het aantal vermelde plantensoorten was meestal zeer summier en voorna-
melijk gericht op cultuurgewassen (graan, aardappelen, bieten, erwten, klaver, …). 
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Ook details over de lengte van de dagelijkse heerdgang konden hier niet meer achterhaald worden. Bur-
ny (1999) geeft wél enkele aanduidingen. De heerdgang leek gemiddeld iets langer dan wat   Zwaenepoel 
& Vandamme (2011) in de fronstreek van West-Vlaanderen konden vernemen, maar overschreed toch 
ook niet een tiental kilometer per dag. Dat geeft aanwijzingen dat de begraasde vegetaties steeds 
intensief en bijna dag na dag begraasd werden. Het druist in tegen een courante bewering dat stoot-
begrazing als natuurbeheermaatregel zou gestoeld zijn op een tradtioneel beheer.Ook in de Limburgse 
Kempen werden de vegetaties zeer frequent begraasd, waren de wegbermen zeer kort gegeten, stond 
er langs de boswegen amper nog een spriet gras waar de kudde gepasseerd was. Herders kwamen 
niet sporadisch (stootbegrazing) langs bepaalde plaatsen, maar met grote frequentie en op heel erg 
geregelde tijdstippen.

3. Schellen en bellen

Voor het laten grazen van schapen bestond destijds in de Kempen het vrijweiderecht, het zogenaamde 
‘schellen en bellen’. Dit betekende voor Eksel dat men de kudden ongestoord op de heide van de 
buurdorpen die tot hetzelfde ambt behoorden, kon laten weiden. Eksel en Hechtel behoorden beiden 
tot het ambt van Peel en konden daardoor voor hun schapen over gemeenschappelijke heidegronden 
beschikken (Mennen 2002).

4. De lammertienden

Toen onze streken gekerstend werden konden er slechts parochies ontstaan en bedienaars aangesteld 
worden als er inkomsten waren. Deze waren afkomstig van de onroerende goederen die de parochie 
bij haar stichting kreeg van weldoeners en van offergaven van de gelovigen. Geleidelijk kregen deze 
offergaven een regelmatig en verplicht karakter en al spoedig werd het de regel dat iedereen het tiende 
deel van zijn inkomsten aan de kerk afstond. De tiendenplicht werd van gewoonte tot kerkelijke wet en 
daarna zelfs tot burgerlijke wet. Karel de Grote bevestigde op het capitularium van Herstal in 779 de 
tiendenverplichting, die reeds vermeld werd rond 765 in een brief van Peppijn III. De verplichting leidde 
mee tot de afbakening van de parochies. De tienden en offergaven werden beheerd door de pastoor en 
verdeeld in drie delen: één voor de kerk, één voor de armen en één voor de priesters (Vandermarliere 
2000). 

In Eksel onderscheidde men in de 16de eeuw de grote tienden (graan, behalve boekweit) en de kleine 
tienden, die voor raapzaad, tuinbouwvruchten, hooi, vlas, hennep, jong vee en lammeren gegeven wer-
den (Vandermarliere 2000, Mennen 2002). Soms worden de lammertienden nog onderscheiden van de 
kleine tienden (Vandermarliere 2000). 

Lindemans (1952) vermeldt eveneens de lammertienden van de Kempen. Deze werden in de oogst-
maand verzameld.

5. Dorpsherder met gezamenlijke kudde

Zeker vanaf de 15de eeuw was het gebruikelijk dat pachters een herder aanstelden om voor de kudde 
te zorgen of dat het hele Kempense dorp samen één herder aanstelde die voor de gemeenschappe-
lijke dorpskudde moest zorgen. Mertens (2009) vemeldt dat de pachter van Spiekelspade (Helchteren) 
verplicht was een herder in dienst te nemen: ‘enen goeden verstendighen scepere, den welcken hy sal 
moghen voederen van hondert scapen sess scapen”. Lindemans (1952) vermeldt dat in de 15de eeuw 
er zelfs een rangorde bestond bij de schaapherders. De herder die de kweekdieren, de ooien hoedde 
(de lammerscheper) stond hoogst in aanzien. De tweede klasse herder zorgde voor de andere schapen. 
Om herder te worden moest men eerst leerjongen of ‘scheperkin’ geweest zijn.
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In de Kempen was het sociaal-economisch leven van oudsher georganiseerd in gehuchten, heerwagens 
of heerdgangen genoemd, die met de schapenteelt verband hielden: ‘tot Exell op eenen heirtganck ge-
noempt hoxint, 1568’; de naburen en gemeente ‘des hersgans vanden resten’ of het gehucht de Rest in 
Hechtel, 1569. De bewoners van deze gehuchten stelden een gemeenschappelijke schaapherder aan, 
de heerd of scheper, die dagelijks met de schapen of scheperij van dat gehucht rondtrok over een be-
paald gedeelte van de wijde gemeenschapsgronden. Vandaar de benaming heerdgang, de plaats waar 
de heerd of herder rondging. Soms wilde iemand van een bepaald gehucht niet met zijn geburen mee 
sceperen, d.w.z. zijn schapen met de gemeenschappelijke herder meegeven en deze laatste mee on-
derhouden. De houding van zulke dwarsligger namen de naburen niet in dank af. Hoe meer deelnemers 
in deze onderneming, hoe geringer immers het aandeel in de kosten, want deze laatste werden bepaald 
door het aantal schapen. Voor tien schapen diende men de scheper een dag mondkost te geven en één 
schaap van de scheper te onderhouden. In het derde kwart van de 16sde eeuw werden er hoe langer 
hoe minder vermeldingen van zulke heerdgangen en scheperijen opgetekend. Het lijdt geen twijfel dat 
de verstoring door de Tachtigjarige oorlog daaraan niet vreemd is. Later ontmoet men ze alleszins op-
nieuw. De schepers kwamen in de rolregisters niet zelden ter sprake als ze de schapen op verboden 
plaatsen (als de ‘gekeurde’ heide, zavels of bergen) gehoed hadden of als ze, bijvoorbeeld schepers 
van een buurdorp, de grens overstaken, bijvoorbeeld als een scheper van Lommel op Eksels gebied 
kwam hoeden. Ook het houden of weiden op de aard of vroente van schapen die schurftig waren, of het 
wassen van schapen in andermans vijver, wat schadelijk was voor de vissen, was volgens plaatselijke 
jaarkeuren verboden (Mertens 2009). 

Eksel telde op het einde van het Ancien Régime zeven volwaardige nederzettingen. Dit betekende ech-
ter niet dat het dorp eveneens over zeven afzonderlijke heerdgangen beschikte. Het aantal heerdgan-
gen of heerwagens bleef immers in een Kempense gemeente steeds hetzelfde. Een jongere woonkern 
werd steeds bij een bestaande heerdgang gevoegd (Mennen 2002).

Omstreeks 1900 had Eksel nog acht schaapskudden waarvan drie op het gehucht Locht (Burny 1999).

Het grote belang van de heidegronden leidde ertoe dat de plaatselijke overheden toezicht hielden op de 
plaatsen waar al dan niet van de heide gebruik gemaakt mocht worden voor weide, strooisel of brand. 
Binnen de gestelde palen mochten geen schapen of ander vee gehoed worden. Zandbergen waren 
eveneens verboden terrein, omdat deze gemakkelijk konden verwaaien. In de bronnen staat deze con-
trole vermeld als het “keuren van de heide” (Mennen 2002).

Burny (1999) vermeldt kudden van 50 tot 60 dieren in de Limburgse Kempen en het dubbele aantal als 
de lammeren meegeteld werden. Dat aantal stemt vrij goed overeen met aantalllen vernomen in andere 
zandstreken (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen) in de eerste helft van de 20ste eeuw. Het is beduidend 
minder dan de grootte van de kudden die op de kleigronden van de frontlijn van de eerste Wereldoorlog 
liepen (zie   Zwaenepoel & Vandamme 2011).

6. Processtukken 16de tot 18de eeuw

Heemkundige Everd Cuppens verzamelde een aantal gegevens over de twisten over herders of tus-
sen herders onderling, die blijkbaar van de 16de tot 18de eeuw schering en inslag waren op grondgebied 
Opoeteren. De processen zijn voluit weergegeven in Corstjens et al. (2009). 

In 1550 verschijnen de herders in een meningsverschil op grondgebied Vogels (richting Neeroeteren). 
Het geschil gaat erover wie de dorpsherder hoeveel eten moet geven. 

In processen van 1625, 1628, 1758, …gaat het over herderstwisten van herders onderling. Vaak gaat 
het over onderlinge meningsverschillen, waar de herder al dan niet mag lopen met zijn kudde. Soms 
gaat het over stropersactiviteiten die de herders uitgevoerd hebben. De herders staan in het algemeen 
niet erg hoog aangeschreven. Een uitspraak van een pastoor maakt dat duidelijk. Wanneer de pastoors-
meid op een bepaald moment een aantal jongeren uitgenodigd heeft in de pastorie, worden ze door de 
pastoor weggejaagd, omdat die niets met de herders wil te maken hebben.
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7. Het Kempisch heideschaap of Kempens schaap

Het Kempens schaap of Kempisch heideschaap werd reeds rond 1800 als een afzonderlijk ras bestem-
peld. In het begin van de 20ste eeuw kwam het nog bij tienduizenden voor over de gehele Belgische en 
Nederlandse Kempen.

Voor de opkomst van de kunstmest waren deze schapen een levensnoodzakelijk onderdeel van het le-
ven in de Kempen. Zij zorgden voor de mest die de akkers vruchtbaar moest maken. De lammeren van 
de Kempense schapen gingen destijd, in het tweede jaar, via kooplui naar de Belgische polders rond de 
Schelde om daar vetgemest te worden. Het Kempen schaap was dus zowel een wol- als vleesschaap.

Begin 19de eeuw werden door Napoleon en later door Willem I van Nederland, Spaanse merino’s naar 
de Kempen gehaald om de wol van het lokale ras te verbeteen. Dit verklaart meteen waarom de wol van 
het Kempens schaap beter is dan deze van andere heideschapen die verder in Nederland voorkomen.

Met het bebossen en het in cultuur brengen van deze arme zandgronden begin 20ste eeuw liep het aan-
tal Kempense heideschapen drastisch terug.

Dankzij het Steunpunt Levend Erfgoed vzw is er nu een stamboekwerking voor het Kempens schaap en 
is dit ras van de ondergang gered.

Bron: Wikipedia 2012

Het Kempisch Heideschaap staat hoog op de benen, heeft een lange rug en een lange hals. De kop is 
lang, smal en onbewold en glanzend behaard tot achter de oren, heeft een weinig verheven neus en 
een plat voorhoofd. Kop en poten zijn meestal geheel wit, maar soms ook bruin of gespikkeld. De ooien 
zijn altijd ongehoornd, de rammen doorgaans ook. De wol van het Kempisch Heideschaap is bijna hele-
maal wit en tamelijk fijn. De wolopbrengst is gemiddeld 3 kg. De buik is onbewold. De staart is lang en 
bewold.Volwassen ooien wegen tussen de 45 en 65 kg. Kempische Heideschapen brengen gemiddeld 
ongeveer anderhalf lam groot. 

Bron www.levendehave.nl

Burny (1999) vermeldt dat er tijdens zijn onderzoek in de Limburgse Kempen niets over het schapenras 
te venemen was. Dat is vrij verbazend, omdat er blijkbaar wél een duidelijk Kempens schaap bestaat 
dat al minstens sinds 1800 als ras erkend wordt. Anderzijds is het misschien net omdat er geen variatie 
in rassen aanwezig was, dat er ook geen informatie over te vernemen viel. 
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Kempense schapen op drie oude postkaarten van Genk (circa 1900?).
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8. De wolcrisis van 1870

Het Kempens schaap leverde zowel mest, wol als vlees. De wol was niet van de allerfijnste kwaliteit. Ze 
leverde vooral laken voor de eigen bevolking. Volgens Lindemans (1952) overleefde ze daarom ook de 
Vlaamse lakennijverheid, die helemaal op export van zeer fijn laken aangewezen was. Begin 19de eeuw 
werd de wolkwaliteit nog verbeterd door de inkruising van het Kempens schaap met Merinoschapen. 
Toch bleef die wol niet eeuwig gegeerd. Dufrane (1985) haalt de ineenstorting van de wolindustrie in 
1870 aan als een belangrijke reden voor de ineenstorting van de grootschalige schapenteelt in de Kem-
pen. Vanaf dan worden schapen bijna alleen nog voor de eigen voorziening van wol op de Kempische 
boerderijen gekweekt. 

Vanaf 1850 is Genk uitgegroeid tot een belangrijke trekpleister voor landschapsschilders. De herder 
met zijn kudde is een aantrekkelijk onderwerp voor de talloze schilders. Reulens (2010) brengt er een 
aantal samen. De schilderijen zijn weliswaar geen exacte foto’s, maar de grootte van de afgebeelde 
kuddes weerspiegelt vermoedelijk toch wel enige realiteit. François Roffiaen (1820-1898) schildert een 
‘Schaapherder in de Kempen, in de omgeving van Genk’ in 1854. Zijn kudde bestaat uit een 50-tal scha-
pen. Joseph Coosemans (1828-1904) schildert vóór 1874 een ‘Avond in de Limburgse Kempen’ waarop 
een kudde te zien is van circa 50 schapen. Emile Van Doren (1865-1949) schildert omstreeks 1890 een 
‘Kudde schapen met herder’, waarop minder dan 20 schapen te zien zijn. Joseph François (1851-1940) 
beeldt, circa 1907 (?) een kudde af van circa 25 schapen. 

Schaapherder in de Kempen, in de omgeving van Genk. François Roffiaen, 1854. Foto overgenomen 
uit Reulens (2010).
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Avond in de Limburgse Kempen. Joseph Coosemans, circa 1874. Foto overgenomen uit Reulens 
(2010). Foto overgenomen uit Reulens (2010).

Kuddes schapen met herder. Emile Van Doren, circa 1890. Foto overgenomen uit Reulens (2010).
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Omgeving van Genk. Joseph François, circa 1907? Foto overgenomen uit Reulens (2010).

9. Bebossing mede oorzaak voor achteruitgang schapenkuddes

Martens (1991) schetst het financiële voordeel voor de gemeenten om heide te bebossen. Omstreeks 
1900 brachten kaalkappingen tussen de 250 en 290 fr. Per hectare op en dat was buitengewoon veel als 
wij weten dat de waarde van de gronden rond deze tijd slechts 100 tot 150 fr. per hectare bedroeg. Het 
is dan ook niet te verwonderen dat de gemeenten zeer gemakkelijk overgingen tot het aanleggen van 
nieuwe bossen. In die tijd was de bosbouw de voornaamste bron van inkomsten voor de meeste Kem-
pense gemeenten en de gemeentebegroting stond of viel met de inkomsten uit de gemeentebossen.

Dat gebeurde overigens meestal tegen de wil van de bevolking in, die in de bossen een vermindering 
zag van de oppervlakte ‘gemene gronden’ waarop vrij kon geweid en gemaaid worden. Het spreekt 
vanzelf dat de herders tot de belangrijkste slachtoffers en tegenstanders behoorden.

10. Uitwijking van Limburgse herders

De arme Kempen zijn al eeuwenlang geen gemakkelijke omgeving voor het overleven in het algemeen 
en voor herders in het bijzonder. Het aantal kudden per gemeente en het aantal daarbij horende heerd-
gangen lag al sinds eeuwen vast, want de oppervlakte aan heide was een cruciale factor. Daarom 
weken al vanaf begin 17de eeuw (Jan Melsens, geboren in Maastricht en in 1606 gehuwd in Harelbeke) 
geregeld herders uit naar andere streken. Zowel uit Nederlands als Belgisch Limburg zijn een groot 
aantal herders vertrokken en een bijzonder groot aantal daarvan zijn uiteindelijk in West-Vlaanderen 
beland. Die eindbestemming en reden daartoe varieerde, maar in het begin van de 20ste eeuw was de 
reden zeer duidelijk. Het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog had een enorme oppervlakte braak-
land achtergelaten, die niet onmiddellijk weer kon beboerd worden, maar wél al door herders gebruikt 
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(zie   Zwaenepoel & Vandamme 2011). Kempische herders konden daar met een veel groter kudde 
aan de slag dan waar ze in hun thuisdorp ooit hadden kunnen van dromen. Het is een deel van de 
verklaring waarom de herder met zijn kudde enige decennia eerder verdween uit de Kempen dan uit 
West-Vlaanderen, waar nog tot 1950 à 1960 de allerlaatste herders actief waren. Burny (1998) maakt 
melding van een hele reeks Kempische herders die er al in 1910, 1920, 1930 de brui aan gaven. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat we anno 2013 helemaal geen levende herder meer konden strikken voor 
een interview.

Over deze opvallende emigratie van Kempische herders naar andere provincies en West-Vlaanderen in 
het bijzonder zijn een aantal artikels verschenen, die ons toegezonden werden door Mathieu Kunnen, 
archivaris van de gemeente Kinrooi (Gemeentehuis, Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, 089/70 03 35, 
mathieu.kunnen@kinrooi.be), waarvoor hartelijk dank. Typische Limburgse namen die anders nauwelijks 
in West-Vlaanderen aangetroffen worden zijn bijvoorbeeld: Albers, Beelen, Beeraert, Beurkens, Bilsen, 
Brooms, Cleusens, Deckers, Dereckx, Eugens, Franken, Goemans, Geuns, Gillen, Gommars, Heesen, 
Henschen, Hubens, Hudders, Jouts, Kalers, Knaepen, Kunnen, Lambrechts, Leenssens, Lekens, Le-
tens, Linssens, Lutters, Luytens, Moreas, Pijpers, Pleunis, Ruytens, Schaken, Schruers, Scheerwer, 
Snellen, Spender, Stryk, Spee, Teven, Tillemans, Tindemans, Van Cales, Van Maris, Veerkens, Vullers 
en Wilberts. Verder uitweiden over dit thema valt buiten de doelstelingen van deze opdracht, maar we 
verwijzen wél naar de belangrijkste titels, die in de literatuurlijst opgenomen zijn: Lammerant (1980), 
Derix & Verlinden (1982), Lammerant (1988), Verheyen (1997), Franchoo (1998), Wieërs (2007) en 
Coolen (2011).

mailto:mathieu.kunnen@kinrooi.be
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Hoofdstuk 10. Flora en fauna

In dit hoofdstuk worden mondelinge passages over flora- en faunagegevens gebundeld. Vaak gaat het 
om zeer korte vermeldingen, waardoor een inlassing in vorige hoofdstukken moeilijk was. Door die ge-
gevens hier samen te plaatsen gaan ze niet verloren. De soorten worden in alfabetische volgorde van 
de Nederlands naam vermeld. Eventueel wordt er een korte literatuurkadering aan toegevoegd waar 
nuttig of nodig. Waar individuele soorten toch uitvoeriger in de vorige hoofdstukken aan bod kwamen 
wordt hier een verwijzing naar die tekst gegeven.

1. Flora

 J Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
Voor wat de mondelinge gegevens over deze soort betreffen verwijzen we naar het hoofdstuk over bos, 
meer bepaald de paragrafen over de aanleg van loofhoutsingels rond naaldhoutaanplanten als brand-
wering.

Dufrane (1985) geeft nog een aantal preciseringen wat data betreft. Amerikaanse vogelkers zou vol-
gens deze auteur rond 1910 ingevoerd zijn en massaal aangeplant zijn tot 1965. Dufrane pleit voor een 
verbod op aanplanting en een vervanging door ‘lijsterbes, vuilboom en andere’.

 J Berk (Betula sp.)
In As werden het gebruik van berk voor brandhout en om bezems te maken aangehaald. ‘Ja berken wer-
den afgedaan om te stoken. Maar eikenhout weet ik niet dat dat gebruikt werd voor de oven of zoiets. 
En ook voor de stoof niet. Ik denk dat het niet mocht. We hebben die eikenbomen nooit moeten inkorten 
of zo. Van berk maakte men ook ‘bessems’.’ 

In Bree werden zowel berk als eik gebruikt om de oven te stoken. ‘Berk en eik werden ook veel gebruikt 
om de oven te stoken. Berk is heel fijn en brandt heel fel en helpt de eik, dat die kan blijven doorbranden. 
Eik brandt langer. De bakker hier zegt dat de combinatie ideaal is.’ 

 J Bevertjes (Briza media)
Trilgras is bij Miet Cops gekend als “bevermannekes”. Dat “heeft hier gestaan”. Er was een groeiplaats 
van “bevermannekes” in het Asbroek (Zutendaal). De groeiplaats bevond zich in de afzonk naar het 
broek, langs de weg die als een zijweg van de Bessemerstraat verbinding geeft met het broek. De be-
vermannekes groeiden in de afzonk, niet helemaal in het nat, maar halverwege. Bevermannekes, “dat 
was al iet”, en dat werd geplukt (geplokken). Ze dienden onder andere als versiering bij Mariabeelden, 
onder meer in de kapel van de zusters. De zusters van St Vincentius uit Gijzegem hadden een school 
voor meisjes in Lanaken. Daar hadden ze ook een Mariakapel. Miet Cops heeft daar school gelopen. 
Andere jongedames van de leeftijd van Miet Cops kenden andere groeiplaatsen nog van “beverman-
nekes” en plukten ze daar ook, met dezelfde bestemming. 

 J Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus)
Zie hoofdstuk bos, paragrafen ‘Gebruik van niet-houtige producten uit het bos’

 J Gagel (Myrica gale)
Boswachter Jules Beuls uit Lanaken becommentarieert het voorkomen van Gagel in zijn boswachterij. 
‘In ’t Reeënpark. Rond de vijvers. Langs de kanten, aan de vochtige kant zo. En dat kwamen Neder-
landers hier stelen. We hebben er een proces voor moeten maken ooit. Maar wat ze er mee deden, dat 
ben ik vergeten. ’t Reeënpark, de prins de Merode heeft daar ooit reeën in gehad en hij heeft daar ook 
wilde varkens in gehad. Dat is 42 ha groot. Daar stond een chalet op.’
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Gagel in de Vallei van de Ziepbeek. Foto Arnout   Zwaenepoel, september 2007.

Houtvester Norbert Martens van de houtvesterij Bree maakt melding van Gagel ‘bij de oude vennekes: 
in Houthalen, Helchteren, de Helchteren heide bij Opoeter, …, aan de Oudsberg, tegen Gruitgrode.’

 J Gaspeldoorn (Ulex europaeus)
Houtvester Norbert Martens van de houtvesterij Bree maakt melding van Gaspeldoorn op de Oudsberg 
en Rotemerbos (op de weg van Opoeteren naar Dilsen). Gaspeldoorn stond vroeger (voor 1972) mas-
saal in de duinen van Lanklaar aan de voet van de plateaurand. Door de uitbouw van het industrieterrein 
(met het vooruitzicht van de mijnsluiting van Eisden) is dit natuurgebied volledig verdwenen. Er blijft nog 
een Gaspeldoornstraat over waarlangs gaspeldoorn sporadisch opnieuw voorkomt. 

De toen opgerichte bedrijven zoals Siemens, Bekaert met > 1000 werkplaatsen zijn ondertussen ook 
verdwenen. Ook op de flanken van de Kikbeekgroeve aan de zijde van de E314 staat Gaspeldoorn 
(schriftelijke mededeling Daniël Van Uytven).

 J Grove den (Pinus sylvestris)
Zie de paragraaf over merkwaardige bomen voor de Dikke Den van As.
Zie onder het hoofdstuk bos voor talrijke aspecten met betrekking tot aanplant van Grove dennenbos, 
houtgebruik, de overschakeling naar Corsicaanse den, etc…

 J Hulst (Ilex aquifolia)
Bij de vraag naar spontane soorten in het bos vermeldt boswachter Jules Beuls uit Lanaken ook Hulst. 
Verder herinnert hij zich een bijzondere Hulsthaag in Gellik.

‘Ja, dat staat hier ook. Dat komt soms spontaan uit. In naaldbos, in Epizea. In Zutendaal ook. We heb-
ben het nooit zelf geplant. Nee. Da’s hetzelfde gebleven. Het is geen woekerplant. Er werd niets mee 
gedaan, niet dat ik weet. Als het bos gekapt werd, werd dat gerust gelaten. Daar was je niks mee. Hoog-
stens met kerstmis snijden ze daar een paar takjes af voor de rode bollekens.’

‘In Gellik had je een Hulsthaag, bij een veekoopman. In Smeermaas had je dat meer. Dat waren ook 
speciale boeren die zich daar meer mee bezighielden.’ 
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Houtvester Norbert Martens legt ons nog uit waar we de dikste Hulst die hij kent in zijn houtvesterij moe-
ten gaan zoeken. Het zou om een zeer dik exemplaar gaan in Opitter, langs de weg naar Neerglabeek 
(Opstraat) nabij een boerderij. We vinden in die omgeving niet één dik exemplaar, maar wél een door-
geschoten Hulsthaag van ongeveer 6 m hoog. De individuele stammen hebben een omtrek van circa 60 
cm, wat een gelijkaardige ouderdom doet veronderstellen, tenzij de haag ooit lange tijd zou geschoren 
zijn en dan mogelijk nog veel ouder kan zijn. 
Het is bijna klassiek dat de dikste Hulsten niet in het bos worden gevonden, maar eerder bij boerderijen 
of gebouwen. Het blijft nog altijd enigszins raadselachtig waarom er bijna nooit oude Hulst in het bos 
gevonden wordt. 

Een vermelding in Oude bossen van de Antwerpse Kempen (Adriaenssens & Verheyen 2013) verklaart 
misschien een meer algemeen verspreid gebruik: “Het hakhout moest met het kapmes zo dicht mogelijk 
bij de grond gekapt worden. Na de kap dienden de kopers alle heideplanten, varens, brem, hulst en 
andere nadelige gewassen te verwijderen, zodat de opschietende boompjes er geen hinder van zouden 
ondervinden.” Toch is dit de enige vermelding in die zin die we kennen en blijft de vroegere zeldzaam-
heid (vooral van oude Hulsten) en de recente oprukking een beetje raadselachtig. Norbert Martens 
vermeldt nog dat er rond 1960 een net gelegd werd over de bewuste Hulst en dat de boeren de takjes 
met bessen oogstten om ze naar Brussel te versturen, waar ze verkocht werden als kerstversiering. 

Sommige etymologen verwijzen naar oude toponiemen die naar Hulst in het Kempische bos moeten 
verwijzen. Mennen (2002) vermoedt bijvoorbeeld dat het toponiem Hulzenbosch (1764) uit Eksel naar 
Hulst zou verwijzen. Heel zeker is hij blijkbaar niet: “Wellicht betreft het geen pln., maar een verwijzing 
naar de struik: de hulst of steekpalm”. 

 J Japanse lork (Larix kaempferi)
Japanse lork werd volgens boswachter Jules Beuls uit Lanaken vooral geplant voor zaaghout. Men 
verkoos toen volgens hem Japanse lork op de Europese lork, omdat die beter groeide. 
Houtvester Norbert Martens heeft echter een andere uitleg voor de keuze van Japanse lork.
‘Het was eerst Europese lork. Dan Japanse en dan hybride. Er was iets met de insecten. De Larixmot 
zat meer op de Europese. Die Larixmot komt nog voor, nu en dan, maar niet zo veel meer.’ 

De Lariksmot (Coleophora laricella) komt meer voor op Europese lork dan op Japanse, wat de over-
schakeling van Europese naar Japanse lork of de hybride verklaart.
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 J Jeneverbes (Juniperus communis). 
In As werd het hout van de Jeneverbes gebruikt om hespen te roken. De mensen kwamen de Jenever-
bes oogsten in het Heiderbos in As, want Jeneverbes verplanten lukt niet. 

Lokale bewoners toonden ons enkele foto’s van het Heiderbos uit 1950 en 1983. Volgens hun getuige-
nis was het Heiderbos toen veel schaarser begroeid. Er stonden veel minder opgaande bomen en je 
kon er veel verder kijken. “Je kon kijken van hier (Oude Asserweg 13 in As) tot de motorcross”. “Je kon 
kijken van de schutterij tot de kerk”. 

Overigens stonden er in 1950 niet méér Jeneverbessen dan anno 2013. De oppervlakte heide was wél 
veel groter. 

Het Heiderbos gefotografeerd vanuit de Oude Asselweg 13 in As, circa 1950. De begroeiing bestaat 
vooral uit Struikheide en Jeneverbes, met een enkele Grove den en Ruwe berk. Foto private collectie 
Annie Gorski. 
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Het Heiderbos, circa 1950. Foto private collectie Annie Gorski.

Het Heiderbos anno 1983. Foto’s private collectie Annie Gorski.
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Het Heiderbos in As. Foto’s Arnout   Zwaenepoel, mei 2013.
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Het Heiderbos in As. Foto’s Arnout  Zwaenepoel, mei 2013.

Het Heiderbos in As op de Kadastrale reductie van 1849. Het toponiem Heiderbos is al aanwezig, maar 
de kaart toont verder geen enkel detail. De rood ingekleurde weg is de weg van As naar Opglabbeek. 
Rechts beneden is nog net een stukje te zien van Nieuwe en Oude beek (Bosbeek) bij de Oude Molen.

Het Heiderbos in As op de kaart Dépôt de la Guerre van 1890. In de rechterbenedenhoek is nog net 
een stukje van de Vallei van de Bosbeek te zien. De Rode noord-zuid-geöriënteerde weg is de weg 
van As naar Opglabbeek. Het Heiderbos is al als toponiem aangeduid. Zowel de groene kleur als de 
naam wijzen al op een houtige begroeiing, maar hoe die er op dat ogenblik precies uitzag is lastiger in 
te schatten. 
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Het Heiderbos op de MGI-kaart van 1960. Het toponiem Heiderbos is een stuk meer naar links opge-
schoven in verhouding tot de vorige kaarten. Het gedeelte met de Jeneverbessen staat op de kaart 
aangeduid als heide (De Oude Asselweg is het rode lijntje dat aftakt van de grote weg links in beeld, net 
onder de grindwinning die als oranje rechthoek is aangeduid. De jeneverbessenpopulatie grenst aan de 
Oude Asselweg). De geelgroene kleur met sterretjes geeft de aangeplante dennenbossen weer. 

Ook in Lanaken komt wel wat Jeneverbes voor. Boswachter Jules Beuls is goed geplaatst om te weten 
wat oorspronkelijk is en wat geplant, want in de tijd van houtvester Roskams werd de soort inderdaad al 
geplant. Over de populatie van As heeft Jules Beuls blijkbaar twijfels over het al dan niet aangeplant zijn. 

‘Er staat Jeneverbes in ’t reeënpark (nvdr: Lanaken). We hebben er daar eens een paar geplant. Maar 
als je die echt wil zien, moet je in As zijn. In As staat er zo’n bos en die weet Jos Gorissen ook staan. Da 
’s een echt jeneverbos. Ik denk… ik ben daar één of twee keer geweest, … maar het was iets speciaals. 
Ik denk dat ze geplant zijn. … Maar ’t is allemaal dichtgegroeid. Die in ’t Reeënpark zijn door ons geplant 
in Roskams tijd. Het Reeënpark ligt juist tegenover het Sint-Barbara-ziekenhuis. Dat is omheind. Als ge 
in Zutendaal, … hoe zal ik zeggen, als ge in Stalken bent, en ge rijdt naar Eigenbilzen, daar lopen nog 
schapen in de heide en daar zijn ook enkele jeneverbessen geplant. Dat is ook iets uit Roskams zijn 
tijd nog.’

Lucienne Indesteege uit Zutendaal vermeld Jeneverbes van de Hesselberg. Ze benoemt die als “vrè-
kelaar”.
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Jeneverbes op een oude postkaart van Genk.

Jeneverbes heet in Genk “fleketeer” in een straatnaam omgevormd tot “flekeleer”. In As en Opglabbeek 
spreekt men over bèkelèer. Er zijn de voorbije jaren jonge jeneverbesstruiken aangeplant op de bermen 
langs de weg van As naar Maasmechelen die het, na enkele jaren van treuren, nu plots goed doen. 
Idem op hellingen langs beekdalen in Zutendaal. Het probleem van de verjonging wordt in de geologi-
sche fietsroute aangekaart (schriftelijke mededeling Daniël Van Uytven).

 J Klimop (Hedera helix)
Boswachter Jules Beuls uit Lanaken becommentarieert de houding ten opzichte van Klimop in zijn bos-
sen. ‘De Klimop werd afgesneden van de bomen. Altijd. Daar werd nooit geen opdracht voor gegeven. 
Gewoon als de boom schade had sneden we dat door, afgelopen.’

Klimop werd door de boswachters systematisch verwijderd van de bomen, ook al gaf de houtvester daar 
geen specifieke opdracht toe. Foto Arnout   Zwaenepoel, Pietersembos, mei 2013.
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 J Korenbloem (Centaurea cyaneus)
Op de vraag of er in As vroeger veel bloemen in de beemden stonden antwoordde men: ‘Nu veel vuilig-
heid. Ik denk niet dat daar veel onkruid in stond. Dat was meestal gras. In het koren stonden wél veel 
blauwe bloemen. Dat werd zelfs besproeid. Het graan werd bemest , met samengestelde meststoffen, 
chloor en potas. En ook iets om die blauwe bloemen kapot te maken. Cyanamide, ja, dat is het. Dat was 
om de bloemen in de haver kapot te maken: de korenbloemen. En je werd er zo zwart van als iets. Dat 
was poeder.’ 

Ook een andere bewoonster van As herinnert zich de korenbloemen goed. Ze werden expliciet aange-
haald als een bron van de bijenweide, waar de bijen vanuit Heiderbos naar toe vlogen. 

 J Oostenrijkse den (Pinus nigra subspecies nigra)
Oostenrijkse den werd volgens boswachter Jules Beuls uit Lanaken geplant, maar niet frequent en niet 
in bosverband. 

 J Pijpenstrootje (Molinia caerulea)
Boswachter Jules Beuls uit Lanaken haalt het gebruik van Pijpenstro voor bezems aan. ‘Weet je wat 
er wel nog was: van dat breed gras met lange wortels. Lange, dikke wortels. De boeren maakten daar 
vroeger borstels van. Bezems. Maar dat is ook van … juist na de oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog. 
De mensen hadden geen geld. Dat gras was zo breed. Ik kan het tonen. In de Ziepbeek staat er ook 
veel. En met die borstels konden ze hun stal mee uitborstelen. Of voor een koeienborstel. Niet voor bin-
nen. Ik zal ’t u wijzen als we het zien.’ 

 J Rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea)
Houtvester Norbert Martens van de houtvesterij Bree maakt melding van Rode bosbes in: ‘Kelchterhoef, 
Meeuwen, militair domein. Die is ook afgebrand en niet meer teruggevonden. Kelchterhoef, véél.’

Martens (1991) geeft een aantal data van oprichting of poging tot aankoop van de eerste natuurgebie-
den in de heidesfeer in de Limburgse Kempen. Al in 1938 werd een eerste concreet voorstel gedaan 
voor alle gebieden waar de Rode bosbes voorkomt.

 J Schietwilg (Salix alba)
Houtvester Norbert Martens haalt aan dat er in zijn houtvesterij zeer weinig knotbomen van Schietwilg 
stonden, maar de weinige die er wél stonden werden in ere gehouden als bindhout om bussels brand-
hout te binden. Ze werden afgesneden bij de grond of op knot.

 J Vuilboom (Frangula alnus)
Bij de vraag naar spontane soorten in het bos van Lanaken antwoordt boswachter Jules Beuls onder 
meer met Vuilboom.

‘En hondshout. Hondshout zeggen ze hier. Ze maakten daar inkt van of zo. Nu hebben ze stylo’s en zo, 
maar vroeger had je een pen. En hondshout, die zwarte bessen, ik denk dat ze daar inkt van maakten. 
Dat zal de Vuilboom zijn. Hondshout zeiden we hier daartegen. Dat stond hier en daar ook.’. 

Bij de vraag of er met Vuilboom iets kon aangevangen worden door de lokale bewoners antwoordt 
houtvester Norbert Martens dat de plant goed gekend was als waardevolle bijenplant door de lokale 
bewoners. Dat wordt bevestigd door de bijencursus van Mathieu Paesen (1958) die de plant ook zeer 
expliciet vernoemt.

 J Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
 � Wordt ook bijen-boom genoemd omwille van de lange bloeitijd.
 � Gedroogde bast werd gebruikt als laxeermiddel
 � Pinnekeshout voor het maken van schoenpennen waarmee  de lederen  zool  van werkschoenen 

en legerschoenen werd vastgepind (gebruikt tot rond WO II)
 � Onrijpe bessen (klotsebollekes) werden vroeger als munitie gebruikt in een proppenschieter, 

flotsepijp, klotsepijp, klapbus.  Het hout van de flotsepijp werd geleverd door de vlier.  Ik heb zelf 
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nog geschoten met een flotsepijp, wij gebruikten i.p.v. een keepernagel in het handvat een stuk 
spaak (met bolletje) uit een fietswiel.

In Genk bestaat er een Klotsenhoutstraat.
 � Nog in Genk wordt sporkenhout ook bloedspekenhout genoemd.  Een speek  of spaak was een 

stukje hout dat door de kinderen werd gebruikt om een reep of hoepel voort te drijven (hoepel-
stokje). Het natte hout geeft  een licht rode kleurstof af.

 � Sporkenhout werd gebruikt als geriefhout ( stelen voor landbouwgereedschap)
 � Het verbrande hout leverde tekenhoutskool die ook werd gebruikt voor het maken van buskruit 

(75% kaliumnitraat, 15% zwavel, 10% houtskool) 
 � Bij de heiboer hing langs de schouw een koker met sporkehoutspaanders waarmee hij zijn  pijp 

aanstak 
(schriftelijke mededeling Daniël Van Uytven)

Een landbouwer uit Lummen vermeldt ‘klotsberen’ om als projectiel te gebruiken in een ‘klots’. Een 
‘klots’ of klakkebusse bestond uit een holle vliertak. De bessen van de Wilde lijsterbes werden gebruikt 
om te schieten. 

Bij navraag naar het woord ‘klotsbeer’ bij enkele Limburgse natuur- en dialectkenners (Willy Vanlook, 
Clement Agten) kwam nog volgende informatie naar voor met betrekking tot het woord klotsberen. Klot-
senhout, klotsebos, klotsenboom slaat op Vlier. Klotsberenhout slaat echter op Vuilboom. Klotsberen 
zijn naargelang de streek en de tijd de (groene) bessen van ofwel Vuilboom Lijsterbes of Amerikaanse 
vogelkers. ’Klotsen’ werden vroeger gemaakt van een holle tak van Vlier. Het merg werd er uit verwij-
derd. Als stamper gebruikte men een houten handvat waarin een lange kepernagel zonder kop. De 
nagel was juist één bes korter dan de holle tak. De schietprojectielen waren bessen van Amerikaanse 
vogelkers (beste soort), Lijsterbes of Vuilboom. De laatste twee waren allebei ietsje weker en dus min-
der goed. 

Bij de boswachters had Wilde lijsterbes geen faam. Boswachter Jules Beuls uit Lanaken: ‘Lijsterbes, ja 
die stonden er ook. Niet als boom. Dat is niks lijsterbes.’

 J Witte els (Alnus incana)
Houtvester Norbert Martens van de houtvesterij Bree situeert de eerste aanplant van Witte els van de 
periode dat er loofhoutsingels rond de naaldbossen moesten aangeplant worden. Dat werd al gepropa-
geerd van na de Eerste Wereldoorlog en het is ten volle gekomen met woudmeester Bodeux, die zijn 
loopbaan begon in 1925 en woudmeester was van 1947 tot 1964.

 J Witte klaverzuring (Oxalis acetosella)
Anna Heemkerk uit Smeermaas (Lanaken) at vroeger vaak ‘hazeklaver’ in het bos. ‘Lang geleden liepen 
wij in het bos en daar stond zo’n soort klaver: hazeklaver. Je kunt die opeten. Zo zuur. In mijn kinderja-
ren heb ik die hazeklaver vaak gezien.’ 

Het dialectwoordenboek van Agten (2012) vermeldt Duizendblad (Achillea millefolium) als officiële be-
naming voor Hazeklaver. Hier is het weinig waarschijnlijk dat er Duizendblad bedoeld wordt. Deze is 
noch zuur, noch een typische bosplant. Vermoedelijk wordt witte klaverzuring bedoeld. 

 J Zonnedauw (Drosera sp.)
Boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken herinnert zich zonnedauw van de vennen aan het Asbroek. 
‘In Pietersheimbos was er ééntje, maar ik weet niet of dat nog bestaat. Daar is een venneke geweest. 
Ik ben er lang niet meer geweest, maar dat was zoiets van 20, 30 are. Daar groeiden biezen. In ’t ree-
enpark, ’t vennetje zeggen wij hier, daar groeiden van die vleesetende plantjes ook. Dat was aan die 
vijvers in ’t Asbroek. Dat waren zo rode dingen, dat ging open en als er een vlieg of een spin… dan ging 
het toe. Hoe heet die? Ja, zonnedauw.’ 
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 J Zwarte els (Alnus glutinosa). 
In As stroken de lokale verklaringen niet altijd helemaal met wat er op het terrein te zien is. Op sommige 
plaatsen staan langs de Bosbeek bestanden Zwarte elzenhakhout die tamelijk oud lijken. Jozef Nys 
spreekt dat nochtans tegen. ‘Vroeger niet. Alleen langs de beek. Dat was vroeger allemaal hooiland. De 
hele Schansdijk tot boven toe, dat was hooiland. Daar stonden geen bomen. Op de kant misschien wél.’

De Bosbeek, met elzenhakhout op de oever, in Niel-bij-As. Foto Arnout   Zwaenepoel, mei 2013. 
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2. Fauna

 J Boomkikker (Hyla arborea)
Op de vraag naar Boomkikker in de houtvesterij Bree antwoordt Norbert Martens: ‘De Boomkikkers zijn 
ook weg. Hier, in mijn tuin zitten er nog. In Bree is er momenteel veel uitbreiding, achter het kanaal, 
langs de A-beek, … hier overal. Als ik hier gekomen ben had ik Dahlia’s staan onder die Taxussen. Daar 
zat Boomkikker in. Oorspronkelijk hoorden die waarschijnlijk bij de popualtie van de Maas.’ 

 J Buizerd
Boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken vermeldt Buizerd van het Asbroek. 

‘En in het Asbroek daar broedden altijd buizerds. Want wij hebben eens een buizerd opgetrokken hier. 
Als die meer dan twee jongen hadden , de derde werd uitgegooid. En onze zoon, die is nu 50 gewor-
den, dat was toen een manneke van een jaar of tien, enne… toen was er één uitgevallen en die had 
die meegepakt. En toen hebben we die hier opgetrokken. Kim hadden we die genoemd. Als die groter 
werd, dan zat hij hier vanachter in het bos. En als ik Kim riep, dan kwam hij soms. En die kwam hier, 
een stukje vlees halen. En die is ons nog komen begroeten, toen hij vertrok. Hij is nog een stukje vlees 
komen halen en nadien heb ik hem nooit meer gezien. … De schoonzoon heeft nog een foto gemaakt. 
Alex Zeevaert, de jonge Zeevaert heeft hem ook nog komen trekken, maar dan zonder mensen erbij.

Buizerd opgekweekt door Jules Beuls. Foto circa 1970, private collectie Jules Beuls.

 J Bunzing
Boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken ving destijds bunzingen met een val. Zijn vrouw haalt drie 
opgezette dieren: een bunzing, een wezel en een eekhoorn en daar hoort volgend verhaal bij. ‘Deze 
hier … (toont de bunzing) ik moest muskusratten vangen. En die zat er in. Die zat in de val. Toen in die 
tijd mocht dat. Ik had konijnenvallen, die toe klapten. Dat is nu verboden. Muskusratten heb ik daar mee 
gevangen. En die (bunzing) zat er in. Hij zat er zo met zijn poot in. Ik durfde die niet lossen. Die heb ik 
moeten verdrinken. Ik heb die in het water gegooid. Maar die was nondedju sterk. 

 J Das
Houtvester Norbert Martens becommentarieert de situatie van Das in de houtvesterij Bree. ‘Das? De 
laatste is in Opitter geschoten circa 1965. Sindsdien wordt er soms gezegd er is hier een das geweest, 
maar… er zijn er soms die willen bluffen. In Dilsen, Maasmechelen zijn de dichtste burchten.’ 
Miet Cops (°1922) van de Heidermolen in Lanaken vertelt dat er in de streek Das zat, maar niet veel.
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 J Dennensnuitkever
Zie hoofdstuk bos, paragrafen ‘Ziekten en plagen in het bos’

 J Eekhoorn
Boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken vertelt, een beetje verrassend toch, dat eekhoorns vroe-
ger frequent gevangen werden. Er werd geld voor betaald. Het is niet duidelijk of het puur was om een 
opgezet dier te hebben dan wel of de eekhoorns ook economische schade berokkenden. Hij toont een 
opgezet dier. ‘Dat eekhoorntje hebben ze hier gevonden en doen opmaken. Ja ja. Ik heb er ooit één in 
mijn broekspijp gehad. Ik kwam uit het bos terug en die komt naar me toe en die kroop mijn broekspijp 
in. En ik kneep hard. En we hebben hem met een doek moeten pakken. Er hebben hier altijd heel veel 
eekhoorntjes gezeten.’ 

Boswachter Jozef Winters uit Hechtel-Eksel bevestigt het frequent vangen en doden van eekhoorns. 
Het gebeurde vooral in de eerste tien jaren van zijn loopbaan. Er werd 50 frank per dier betaald en de 
eekhoorns dienden om op te zetten.

 J  Everzwijn
Houtvester Norbert Martens becommentarieert de situatie van ever in de houtvesterij Bree. ‘Het laatste 
everzwijn … pas op , nu zijn er zeer veel (lacht), maar het laatste is geschoten in Opoeteren in 1965. 
Voor de houtvesterij Bree. Dan is het 40 jaar kalm geweest en nu zijn ze terug. Waarschijnlijk uitgezet. 
Sinds … vijf jaar. Oudsberg een jaar of drie.’ 

Boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken heeft de laatste ever gekend in zijn gebied, in de beginja-
ren van zijn carrière (gestart in 1959). Die werd uiteraard geschoten. Sinds kort zitten er opnieuw (veel) 
evers.

‘Nu stikt het van de wilde varkens. Verleden jaar heb ik 17 biggen geteld. Zo ging de zeug over met big-
gen. Dat was hier aan Sint-Barbara, hier in Lanaken. Er zaten er heel vroeger en nu de laatste jaren. 
Toen ik in het begin boswachter was. Toen zaten er everzwijnen. Everzwijn is een tijdje weg geweest. Er 
zat niks meer. Mijn voorgangers, Jef Schrijvers en zo, die hebben ooit een everzwijn geschoten. Ik heb 
er ooit ene gezien. Er kwam een beer uit. Dat moet ergens op de Mechelse heide geweest zijn. Ik weet 
nog ik was stik kapot. De sneeuw lag dik. En het was zo’n beer. Ik heb toen niet geschoten. Die beer is 
weggegaan. Die deed mij niks. Dat was in de buurt van de Mechelse heide daar ergens. Die kwam uit 
een ongesleund boske. Ek ik verschrok: zo’n knaap! Ze zijn teruggekeerd de laatste tien jaar. Ja, nog 
zo lang niet. Misschien de laatste vijf, zes jaar. Want nu zie je bijna iedere dag… mijn vrouw gaat ’s 
morgens altijd wandelen in het bos.’ 

Dufrane (1985) schetst de situatie van everzwijn als volgt. De everzwijnen waarvan men vroeger regel-
matig melding maakte te Genk, As en Opoeteren (1887) verminderen overal om weer op te flakkeren na 
de Tweede Wereldoorlog en definitief te verdwijnen na 1960.

 J Gladde slang
Op de vraag naar amfibieën en reptielen in de Hoge Kempen antwoordt boswachter Wilfried Martens: 
‘Gladde slang zit er ook tegenwoordig. Ja die was lange tijd niet meer gezien. De laatste twee jaar zijn 
ze terug. Waarschijnlijk van het militair domein, het schietveld van Houthalen-Helchteren. Daar zat hij 
altijd nog.’

Burny (1999) kon nog verschillende locaties noteren waar Gladde slang destijds voorkwam, alsook de 
lokale benaming ‘heislang’ noteren.

 J Havik
Houtvester Norbert Martens en boswachter Wilfried Martens becommentariëren de situatie van de roof-
vogels en meer specifiek Havik in de houtvesterij Bree. ‘Roofvogels? Alles is terug. Nee kiekendieven, 
wouwen nog niet, maar de rest wél. Alles is ongeveer ook wel weg geweest. Havik was de grootste 
zeldzaamheid. Die was er nog wel, maar… Buizerd en Torenvalk zijn nooit weggeweest. Buizerd in 
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lage aantallen, maar nooit echt weg geweest. Bruine Kiekendief zit nu op het militair schietveld van 
Houthalen-Helchteren. Grauwe zien we wel eens op doortrek.’

Boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken vertelt over de vogels in zijn boswachterij. Hij vermeldt 
onder meer Havik van het bos van Zutendaal. 

‘Ja, hier komt van alles: Wielewaal, Koekoek, Houtduiven, lijsters, Merel, Buizerd, Havik. Ik heb geweten 
dat daar in het bos van Zutendaal een Havik woonde. Dat is lang geleden. Toen ik daar werkte. Ik kom 
daar niet dikwijls meer. ’t Was over een jaar of tien. Ik was al met pensioen. Dat is er altijd geweest. Want 
laatst nog, dat was een duivenman en die was soms duiven kwijt, van de Havik.’ 

 J Hazelworm
Houtvester Norbert Martens becommentarieert Hazelworm in de houtvesterij Bree. ‘Hazelworm zit er 
niet veel, maar is er altijd geweest. Meest in loofhout.’ 

Bij navraag naar Hazelworm geeft boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken volgend antwoord. ‘Zijn 
dat van die kleine slangskes? In het reeënpark, daar hebben we er ooit één gehad. Ik heb er niet echt 
veel gezien.’

Miet Cops (°1922) kende als kind in Zutendaal ‘slangskes’ die gezien werden bij het plukken van bos-
bessen.

 J Heikikker
Op de vraag naar Heikikker in de Hoge Kempen antwoordt boswachter Wilfried Martens: ‘Weinig, maar 
ze zitten er. Ophovenerheide, Ruiterskuilen, daar zitten er.’ 

 J IJsvogel
Molenaarszoon Leo Cornelissen herinnert zich goed de ijsvogeltjes die nestelden in de oever van de 
Bosbeek in Opoeteren. ‘En ijsvogels in de beek. Die broedden tegen de helling van de vallei. Daar werd 
zand uit gehaald. Dat werd gebruikt om aan te vullen of om te metsen. Of grind. Op bepaalde plaatsen 
zit grind. En die nestelden…die maakten een pijpje in die zandwand. Dat is tamelijk hard zand. Een 
soort zand met ijzer. Daar maakten ze zich een pijpje in en daar zaten die ijsvogeltjes in. Als kind hebben 
wij dat meegemaakt. Ook in de dijken, maar dan moeten het tamelijke hoge dijken zijn.’

 J Konijn
Martens (1991) bestempelt het Konijn vóór 1900 als zeer zeldzaam in de Kempen. Het duurt tot 1910 
voor er sprake is van Konijn. In 1912 wordt er voor het eerst van schade gewaagd.Vanaf 1953 dijkt de 
myxomatose de konijnenstand in.

 J Korhoen
Houtvester Norbert Martens van de houtvesterij Bree becommentarieert Korhoen. 

‘Korhoen? Vroeger, hoh! Als er ergens een perceel kaal gekapt werd, van een hectare of twee-drie 
groot, mocht je zeker zijn dat er tien-vijftien Korhanen op zaten. Ja wat zochten ze? Waarom zijn ze 
verdwenen? Omdat ze niet meer vonden wat ze zochten. Ze zijn niet verdwenen omdat ze bejaagd 
werden. Absoluut niet. Ik ging elk jaar de eerste mei op het militair domein, op het schietveld kijken naar 
de Korhanen, de balts van de Korhanen. Honderden zaten er soms. Ze zijn verdwenen vanaf de jaren 
’80. In de Lage Kempen, in Stamprooierbroek heb ik nog Korhanen geweten. Dat bejagen is beperkt ge-
worden hoor. Met de wetgeving van de jaren ’70. En toch is de afgang dan pas begonnen. Ik heb ergens 
opgeschreven wanneer ik de laatste gezien heb op de Terhaagdoornheide. Vroeger zaten ze overal. 
Overal zaten ze. Ik herinner me een kaalkapping, Opitter, Bree, boven op de berg, ze zaten vroeger op 
de Gruitroderheide, … Als er ergens kaalgekapt werd zaten er Korhanen. Zelfs in de Lage Kempen, in 
de lage vochtige Kempen. In Bree ook, hier achter het kanaal, dat was ook één van de bastions.‘
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Dufrane (1985) schetst de achteruitgang van Korhoen vroeger. In 1947 waren er nog enkele plaatsen 
zeer goed bezet doch het aantal vermeinderde daarna elk jaar onrustwekkend. Momenteel (1985) zijn 
er nog slechts 65 korhanen in gans Limburg.

Burny (1999) geeft interessante informatie over het voedsel van de Korhoenen op de Kempische heide.

 J Kraanvogel
Houtvester Norbert Martens van de houtvesterij Bree becommentarieert Kraanvogel.
‘Kraanvogels, passanten. Op trek. Nu nog. Meer dan 30 jaar geleden. Grotere groepen. Vijftig, zestig 
soms. In Tongerlo, in Kinrooi aan de Maas strijken ze soms neer. Dit jaar heb ik een groep gezien van 
een stuk of 30.‘

Lucienne Indesteege uit Zutendaal vertelt: ‘Kreunekranen vliegen over; na de oogst komen ze de kor-
rels graan op het land oppikken.’

Burny (1999) kon nog uitgebreide informatie verzamelen over Kraanvogels. De plaatsen waar ze over-
nachtten, aan de grond kwamen, de momenten waarop ze te zien waren, wat ze aten, … worden in 
detail beschreven.

 J Levendbarende hagedis
Houtvester Norbert Martens en boswachter Wilfried Martens becommentarieren de soort in de houtves-
terij Bree. ‘Levendbarende hagedis vroeger overal, duizenden. Nu is het magertjes hoor.’ 

 J Muskusrat
Leo Cornelissen beschrijft wanneer hij de eerste Muskusratten zag in de Bosbeek in Opoeteren. ‘De 
muskusratten die zijn hier na de oorlog gekomen. En die zijn nu…’t schijnt dat ze verdwenen zijn. Ik 
denk dat ze gekomen zijn rond de jaren ’60. De rattenvangers zeggen mij nu dat ze op zijn.’ 

 J Nachtzwaluw
Boswachter Wilfried Martens becommentarieert Nachtzwaluw.

‘Nachtzwaluw neemt ook toe. Die doet het schitterend. De droge kant van de Hoge Kempen nemen ze 
sterk toe. Van de Mechelse hei tot het Pijnven. Al die droge koppen. Ik denk dat er op de Oudsberg vorig 
jaar 30 tot 40 koppeltjes zaten.’

 J Otter
Miet Cops (°1922) van de Heidermolen in Lanaken herinnert zich otter. ‘Er zaten Otters in de vijvers 
verder in Pietersembos tot in de jaren 1950, tot in 1955-1956, misschien tot in 1960. Papa en Bèrke de 
boswachter brachten deze informatie over Otters. Otters vangen of dat proberen te doen was een spel 
voor grotere jongens.‘

Molenaarszoon Leo Cornelissen uit Opoeteren heeft nog otters horen vernoemen. ‘Mijn moeder die 
sprak daarvan. Dat ze die nog ooit gezien had. Mijn moeder was op Opoeteren komen wonen in 1939. 
Maar ik denk dat er in 1939 al geen otters meer waren. Maar er hebben otters gezeten, dat weet ik.’

 J Ree
In de houtvesterij Bree luidt de uitleg van de houtvester. ‘Ze hebben er altijd gezeten, maar er zitten er 
nu veel meer dan vroeger. Ze zaten overal, maar in zeer kleine aantallen. Er werd vroeger meer ge-
stroopt. Sinds de opening van de jacht op ree in 1965-1966 zijn de jagers de reeën gaan beschermen. 
Ze zijn ze beginnen beschouwen als van henzelf.’ 

Boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken heeft altijd ree geweten in zijn gebied. De aantallen zijn 
volgens hem niet drastisch veranderd.



271w v i  |  a p r  ' 1 4  |  d e e l s t u d i e  D e  H o g e  Ke m p e n

 J Salamanders
Houtwester Norbert Martens en boswachter Wilfried Martens becommentariëren de salamanders in de 
houtvesterij Bree. ‘Van salamanders hebben we Vinpoot-, Kleine, Alpen- en Kamsalamander. Vinpoot 
zit niet hier in de Hoge Kempen , wél in Bocholt.’ 

 J Steenmarter
Houtvester Norbert Martens becommentarieert Steenmarter in de houtvesterij Bree. ‘Steenmarter. Onze 
kippen hier… Die zat er vroeger ook, is altijd wel gebleven, maar is nu volop terug. Boommarters, niet 
echt. Boommarter heb ik nooit van gehoord. Zal er waarschijnlijk wel gezeten hebben hoor, maar … Nu 
worden er wel meer waargenomen. ‘

Boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken en zijn vrouw zijn goed vertrouwd met Steenmarter, maar 
het lijkt toch vooral een recent fenomeen.
‘Ho ja, ja ja. Nu pas nog , dat zullen wel marters zijn die de isolatie opgegeten hebben. Heel de isolatie 
van het dak is weg. En mijn broer die heeft er ook altijd op zolder zitten. En bij Renaat hebben ze in de 
auto de boel kapot gebeten. Dat zat hier niet zo veel, maar er is er hier ene in de buurt die fazanten 
kweekte. Daardoor, die zoeken eten. Ze moeten toch uit het bos komen. Ik heb er laatst nog ene gezien, 
die voor me opsprong. In de tijd dat ik in ’t Veer was, in ’t Veerpark heet dat nog altijd, daar zaten er 
ook. En daar zaten ook muskusratten. Ik heb er ooit moeten vangen. En toen hadden ze zo ene in de 
val zitten. Nu zijn er te veel. Die Steenmarters bijten de kabels in de auto door. En die mensen moeten 
een heel dak opnieuw laten isoleren. Eerst moeten ze beschermd worden, maar dan zie je ze niet als 
er iets kapot is.’ 

Ook Mia Didden uit Opoeteren kent de Steenmarters goed. ‘Steenmarters! Ik heb hier ene zitten. Maar 
dat is een beschermd dier. Maar die rattenvanger die zegt zelf: dat ze die wet maar veranderen. Dat 
wordt maar meer en meer die marters. Ze zitten in de huizen en in de daken. Ze zitten dáár in het ma-
gazijn.’

 J Vis
Houtvester Norbert Martens schetst de vennen in zijn houtvesterij en beschrijft de vis die er op zat of de 
voormalige functie als visvijver.

‘Vennen in de Hoge Kempen: Zwart ven, Kruisven, Turfven, Monnikse weier, Ritterskuil, Ruiterskuil, Rit-
terskuil zeggen ze hier. Daar gebeurde heel weinig mee. Daar gebeurde niets mee. Er kwam een beetje 
Hondsvis op voor. Kleintjes. Dat water was veel te zuur. Hondsvis kan daar nog best tegen. Ze hebben 
dat misschien wel ooit geprobeerd om daar vis op te zetten. Maar niet door ons. Dinges, Hengelhoef 
daar. Daar lagen ook vennen. En het Heuvelsven in As. En Rouwmortelven of Ruwmortelven. Er zijn 
verschillende schrijfwijzen. Kelchterhoef en Hengelhoef waren abdijgoederen in de middeleeuwen. Dat 
zullen wel visvijvers geweest zijn hoor. Die waren gegraven op basis van bestaande vennen. Uitgediept. 
Ze staan in verbinding met een slootje.’ 

Amerikaanse hondsvis (Umbra pygmaea) is een van de weinige vissen die kan overleven in verzuurde 
vennen. Hij kan daar een ernstige bedreiging vormen voor de aanwezige amfibieën.
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Maria Geurden (°1910) beschrijft de vis die in de Stiemerbeek bij de Slagmolen (Genk) zat toen ze jong 
was.

Achter het breder deel van de sluis was een vast rooster horizontaal in het water gebouwd. Het inval-
lende water kwam op en door dat rooster. De breedte van het rooster was zo bepaald dat alle vis van ze-
kere eetbare afmeting erop bleef en meeschoof met het water. Stroomafwaarts van dat rooster was een 
houten bak in de beek gebouwd. De vis die op het rooster bleef en met het water meeschoof, kwam in 
die bak terecht. De vis werd daar uit geschept en werd door het molenaarsgezin aan tafel genuttigd. Dat 
gebeurde heel regelmatig, om niet te zeggen vrijwel constant. Onder de vissoorten die op het rooster 
bleven was veel Paling. Paling was in die zin ook bijzonder dat deze vissoort in tegenstelling tot andere 
(Baars, Zonnebaars, Karper) niet altijd te vinden was in de bak. Paling kwam vooral met het water mee 
wanneer het geregend had. De Palingen zwommen de beken en alle zouwen stroomopwaarts op en 
kwamen zo in alle kleine zouwen en in alle beemden (broeken) terecht. Met de regen spoelden ze als 
het ware van het land terug de beek in! De ouders van Maria Geurden gingen de Palingen uit de bak 
halen en ze werden dan in het groen klaar gemaakt. Dat was bijzonder lekker! Achter het molenhuis, 
op de hoek van de moestuin of van het huis zelf had de molenaarsfamilie een grote houten bak in de 
beekoever. Daarin werd vis levend bewaard. Men bewaarde daar vis wanneer men er teveel onder het 
rad gevonden had om onmiddellijk op te eten. Palingen kwamen langs de molen door na felle regen-
buien. De molenkolk krioelde van de vis: Snoek, Karper, Baars, Zonnebaars. Later kwam ook Katvis 
in de beek. Paling zat er ook maar kon je niet zien. Toen de sluisstoel in 1960 is afgebroken heeft men 
onder de planken nog twee middelgrote Palingen levend aangetroffen. 

Renaat Huygen, zoon van Maria Geurden, toonde drie foto’s waarop telkens het meest stroomafwaarts 
gedeelte van de visvangrooster te zien is. Het mobiel gedeelte van de rooster bevond zich het meest 
stroomopwaarts, dichtst bij de “waterval” in de grote sluis. Dat gedeelte werd recht gezet (verticaal) wan-
neer men geen vis wenste te vangen; zo spoelde de vis samen met het water onder het visvangrooster 
door. Het mobiel gedeelte werd horizontaal geplaatst, in het verlengde van en mogelijk ongeveer wa-
terpas met het vast gedeelte, wanneer men vis wilde vangen. Uit de getuigenis betreffende de afmeting 
van de gevangen paling kan men zich bij benadering een idee vormen van de afstand tussen de latten 
van het houten visvangrooster. Van de vangbak net stroomafwaarts het rooster is op de foto’s maar wei-
nig meer te zien. Op een van de foto’s is te zien dat het rooster niet meer in gebruik is, het is niet meer 
onderhouden en er is beginnende plantengroei.

Op de Slagmolen in Genk wordt een reeks molenaarsboeken met rekeningen bewaard (Genk, familie 
Huygen-Geurden, archief Slagmolen, privé-collectie). In een van die boeken is een overzicht bijgehou-
den van de verkoop van paling in het jaar 1931. Over de periode van 2 mei 1931 tot en met 27 oktober 
1931 is door de molenaar 112,- kg (honderdentwaalf kilo) levende paling verkocht. Dus op zes maanden 
tijd. Rekent men drie palingen per kg, dan zijn er 336 palingen verkocht, rekent men een halve kg per 
paling, dan zijn er 224 palingen verkocht. Dat is niet de volledige vangst, zie verder de getuigenis van 
Eugenie Geurden, die ook die tijd (1931) omvat. Een onbekend aandeel van de vangst werd door de 
molenaarsfamilie zelf verbruikt. 

Paling die men aan de molen ving werd, meest in Genk, levend verkocht. Transport gebeurde in een 
katoenen zak die men heel goed moest toebinden, want palingen komen door elke opening naar buiten. 
Na een hevig onweer kwam de vis los uit de zouwen en kwam los te drijven in de beek. Dan had men 
er soms teveel ineens. Kleine palingen vielen door de reten van het visvangrooster aan de molen. Wat 
men ving waren “schone dikke palingen”. Wat men nu in de grootwarenhuizen kopen kan zijn” allemaal 
kleine dingskes”. Maria Geurden toonde een diameter voor de palingen die men aan de Slagmolen 
ving. De palingen die men aan de Slagmolen ving hadden een diameter van vier cm. Ze waren vaak 
ongeveer een halve meter lang; 60 cm voor een groot exemplaar. Ze werden in stukken van 7 tot 8 cm 
lengte gekapt en met veel groene selder en ajuin in de pan klaargemaakt. Het gewicht? Dat is moeilijk 
te zeggen, maar zal voor een dik exemplaar kort bij het halve kg geweest zijn. Verder ving men in de 
bak aan de voet van het visvangstrooster ook karper, baars en snoek. 

Boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken beschrijft de vis die hij kent in zijn boswachterij. ‘In het 
Reeënpark daar hebben de Merodes ook nog vijvers gemaakt. Daar zijn zes vijvers geloof ik, om te vis-
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sen. Karper, snoek. Snoek niet veel, maar karpers wél. En voorn. En in de beek zat ook forel. Dat is de 
Asbeek. En in de Kriekaartbeek, daar zaten die ook in. Dat is op Bilzen, Zutendaal en Lanaken. Dat is 
stromend water. Die komt van het kanaal. Zo lang als ik boswachter was zag ik daar wel eens forel. In 
’96 ben ik met pensioen gegaan. In vloeiende beken kan er forel zitten. En van die rode voorns. Stekel-
baars. In stilstaand water daar zit meer een karper of een gewone voorn.’

In de vijvers in Pietersheimbos werd vis geteeld en gemest door prins de Merode, die deze vijvers heeft 
uitgebaggerd. Die vijvers lagen er nog van vroeger toen er vlas geroot werd. In Lanaken velden werd 
toen vlas geteeld en ook chicorei maar niemand van negentig jaar en ouder weet daar nog iets van 
maar de plaatsnaam is “vlasrooten”. De vis voor de vijvers werd in het begin geleverd door de kwekers 
Bijnens van Zonhoven.

Miet Cops (°1922) van de Heidermolen in Lanaken beschrifjt de vis op de Asbeek. Op de Lepelvorm 
zat kleine vis, het was Katvis. Er was ook Paling in de Molenbeek en verschillende andere soorten vis. 
Er zaten ook kreeftjes in de Asbeek, bruinrood. Van hier uit (de molen) zaten de kreeften niet stroom-
opwaarts de molen, maar “naar de Maas”. Ze waren licht bruinrood. Hier nabij de molen, of verder rich-
ting Asbroek (men weet het niet meer precies) is er ooit een “palingkelder” geweest. Ze zou uit beton 
geweest zijn, en de prins de Merode had de sleutel van de palingkelder. In 1948 hebben Miet Cops 
en haar man de molenvijver de eerste keer helemaal leeg laten lopen en bijgewerkt. Men werkte erin 
met drie man en heeft vanaf de sluis tot aan de beek een minstens vijf meter breed segment van vijver 
uitgeschept. Iedereen is bij wijze van spreken met Snoek betaald. In 1983 is de beek uitgediept met 
machines. Drie dagen later haalde men nog palingen uit de modder die uit de beek gehaald was en op 
het land was gelegd. 

Bewoners van Opgrimbie vernoemden Karper en Snoek van de Kikbeek. 

De molenaarsfamilie Cornelissen beschrijft de vis die op de Bosbeek in Opoeteren voorkwam. ‘Er zit 
nog altijd vis in de beek: baars, paling, karper, forel en ‘ritsen’. Er was geen viskweekvijver gekoppeld 
aan de beek of aan de molen, maar er zijn wél forelvijvers in de buurt. De karper werd gespoeld na het 
vangen omwille van het zand. Hij werd op zout water gelegd. Ik heb vooral snoek en paling geweten. 
Snoek pakten we met een strop. Ge neemt een boonstaak. En daar werd een ijzerdraad of een koper-
draad aan gedaan. En ge maakte een strop in die koperdraad en dat werd voor z›n gezicht gehangen. 
Een snoek die ligt heel stil. En die bonenstaak, die moest ge dan optrekken. En m’n pa heeft nog met 
fuiken gevangen. Dat waren gevlochten fuiken. En de paling trekt daar in en kan er niet meer uit. Ik 
denk dat ze die fuiken gingen kopen in Maaseik of zo. Dat weet ik niet meer. In Stokkem natuurlijk. Van 
de mandenvlechters in Stokkem. Er was ook één mandenvlechter in het dorp. Maar of die ook fuiken 
gemaakt heeft? Die is gestorven. Er was ook nog kleine vis. Rutsen. Ja, ik weet niet hoe die kleine visjes 
heten. Stekelbaarsjes? Ik heb het toch al gezegd: baars. En forel, maar ik denk dat die van de vijver 
komen. Die zijn ontsnapt uit de vijver. Er zijn twee forellenvijvers: hier bij de apotheek en op Bergheide. 
Rits is niet hetzelfde als stekelbaars hoor. Rits dat is Rietvoorn, maar die zit niet op de Bosbeek. Ritsen 
dat vangen ze hier op het kanaal. Dat is uitgezette vis.’

Dufrane (1985) schetst de van nature voorkomende vissen in Limburg: Barbeel, brasem, Elrits, Karper, 
Kopvoorn, Neusvoorn, Paling, Rivierbaars, Rivierdonderpad, Rietvoorn, Snoek, Voorn en Zeelt. Alle 
kanalen zijn visrijk. Enkele rivieren en beken zijn plaatselijk visrijk: … Bosbeek, … Alle overige beken 
zijn dermate gepollueerd dat alle visleven er bijna onmogelijk is. 

Gaethofs (2002) voerde een expliciet historisch-ecologisch onderzoek naar de historische verspreiding 
van zoetwatervissen, rivierkreeft en otter in Limburg over de periode 1925-1965. Hij behandelde onder 
meer ook de Stiemerbeek, de Kikbeek en de Bosbeek, die ook in dit rapport aan bod komen. Deze bron 
is zo grondig dat het zinloos is ze hier letterlijk over te nemen, maar we vermelden toch kort de vissoor-
ten die op deze beken voorkwamen volgens dat rapport.

Stiemerbeek (Genk): Baars, Beekprik (‘stenebijters’), Blankvoorn, Blauwbandgrondel, Bruine Ameri-
kaanse dwergmeerval, Driedoornige stekelbaars, Hondsvis, Karper, Kopvoorn, Snoek, Paling, Pos, 
Rietvoorn, Riviergrondel, Tiendoornige stekelbaars en Zonnebaars.
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Kikbeek (Maasmechelen): Rivierdonderpad (‘kwakbol’), Snoek, Stekelbaars en Zeelt (‘louw).

Bosbeek (Aldeneik): Alver, Baars, Bermpje (‘stenebijters’), Blankvoorn, Driedoornige stekelbaars, Kop-
voorn, Kwabaal, Paling, Pos, Prik sp., Riviergrondel, Serpeling, Snoek en Steur.
 

 J Vos
Houtvester Norbert Martens becommentarieert de evolutie van vos in de houtvesterij Bree. ‘Vos? Over-
al. Altijd geweest. Ze zijn nooit helemaal uitgeroeid. Ze hebben die nooit kunnen uitroeien.’

Boswachter op rust Jules Beuls uit Lanaken vertelt over de evolutie van de vossen in zijn gebied.

‘Ik ben ooit… dat zal geweest zijn…op de heide daar, Mechelen. Ik was mee op vossenjacht. Dat was 
met Cox, mijn voorganger en Jacques Bijnens, dat was een jager. Die stoeften daarover dat zij de enige 
waren die een vos konden schieten. Er zaten veel vossen toen, vroeger. In Pietersheimbos daar zat 
ook vos. En ik was mee met mijn geweer. En dan heb ik daar een vos geschoten. Ik heb ooit één vos 
geschoten. Dat is toen daar geweest. De mensen die hier in de bossen wonen, als ge een kip hebt: kwijt! 
De vossen zijn nooit helemaal weg geweest.’ 
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Hoofdstuk 11. Lacunes in de kennis en suggesties voor verder 
onderzoek

De Ziepbeek is één van de plaatsen die door de opdrachtgevers gesuggereerd werd om een interview 
vast te leggen. Tot nog toe ontbreekt het ons aan tips om een geschikt persoon vast te krijgen die iets 
zinnigs over deze locatie kan vertellen. Het blijft een moeilijke locatie. De boswachter die goed vertrouwd 
is met het terrein ziet niet onmiddellijk een contactpersoon. Er is geen bewoning in het gebied. Er lig-
gen geen boerderijen vlak bij. Toch blijft dit een topper om verder te zoeken naar contactpersonen. Het 
is een zeer gaaf gebleven beekvallei met de meest zeldzame en typisch Kempische heidevegetaties. 
Desnoods moeten we op goed geluk op zoek naar de oudste bewoners in de onmiddellijke omgeving 
om de geschikte persoon te vinden die ons iets kan vertellen over het voormalige beheer, uitzicht, … 

De Hoeffaert is nog zo’n plaats gesuggereerd door de opdrachtgevers om te onderzoeken. In theorie 
zou de zoektocht hier gemakkelijker meten verlopen. Er was bewoning in het gebied, waarvan de spo-
ren nog zeer duidelijk aanwijsbaar zijn. Er is een prachtig (vervallen) landgoed midden in het gebied en 
er is een beheerder (vzw Orchis) … In de nota ‘Hoge Kempen, ruraal-industrieel overgangslandschap. 
Toelichting bij de vraag tot vastleggen van de Werelderfgoedzone door de betrokken gemeentebestu-
ren’ wordt de Roelerbeek in adem genoemd met de Hoeffaert.

Het straatdorp de Houw in Opoeteren is een derde plaats gesuggereerd door de opdrachtgevers om te 
onderzoeken met interviews. We hadden niet tijdig een contactpersoon.

In de nota ‘Hoge Kempen, ruraal-industrieel overgangslandschap. Toelichting bij de vraag tot vastleg-
gen van de Werelderfgoedzone door de betrokken gemeentebesturen’ wordt het Domein Keestrobos 
genoemd binnen de cluster Steilrand Zuid met kwelgebied en domeinen. Ook dit gebied is nog niet met 
interviews gedocumenteerd.

De Mechelse Heide (Maasmechelen) komt in de voorliggende interviews weliswaar geregeld aan bod, 
maar voor een gebied van 700 ha groot is er nog steeds erg weinig vernomen dat karakteristiek is voor 
dat gebied zelf. Lokale toponiemen, restanten van gebouwen, schaapskooien, grensstenen, variatie 
in de vegetatie, locaties van bijenkorven, de zandwinnning, fauna, flora, …Er is nog stof te over om te 
bevragen indien nog meer geschikte zegspersonen kunnen gevonden worden. 

De Lieteberg, Hesselsberg en Zutendaalbeek (Zutendaal) komen eveneens in de voorliggende inter-
views af en toe ter sprake, maar er is opnieuw nog erg weinig vernomen over bepaalde onderwerpen 
die nochtans zeker de moeite lonen. Oorsprong van het Jeneverbesbos, gebruik van het nog aanwezige 
griend, … Er ligt een mooie boerderij met vakwerkrelicten, waar een lindeboom op het erf staat, …. 

Met Herman Weevers is wellicht, twee jaar geleden, de laatste Kempische herder overleden. Dat is 
bijzonder jammer, want de informatie over schapen en herders had tot nog toe relatief weinig bruikbaars 
met betrekking tot actueel natuurbehoud. Vragen rond het menu van de schapen, de precieze heerd-
gang, de lengte van de heerdgang, het schapenras, … kwamen nauwelijks aan bod. Dergelijke vragen 
zijn nog veel moeilijker te beantwoorden door familieleden van de herders. Toch zijn zij de laatste toe-
vlucht om althans nog iets hierover te vernemen. Een bezoek aan de familie van Herman Deweever is 
dan ook een noodzaak om ten minste te proberen nog iets van die informatie in te zamelen.

De Bosbeek (Oeter) tussen de bron in As en de uitmonding in de Maas in Maaseik blijkt een absolute 
topper in Limburg als het gaat over watermolens. Er zouden niet minder dan 18 molens op aanwezig 
geweest zijn. De watermolens zijn vrij goed gekend als het gaat over het monument zelf. Nog veel 
minder gekend is de impact van de watermolens op de landschappelijke context. Veelal werd er een 
nieuwe beek gegraven in de valleiwand om de molen te voeden. Tussen oude en nieuwe beek werd 
soms een wetering aangelegd. Extra vijvers moesten de molen voeden als de beek geen water ge-
noeg meer bevatte. De percelen rond de molen zijn herkenbaar als molengebonden door de typische 
boomsoorten die er geplant werden en die als vervangstukken moesten kunnen dienen voor versleten 
molenonderdelen. De molenbeken waren vaak de basis voor een secundair, gegraven beekstelsel dat 
omwallingen van kastelen, visvijvers, … moest voeden. De Dorpermolen in Opoeteren, het Watermole-
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ken van As en de Oude Molen van As werden door de interviews meer in detail bekeken met het oog op 
die landschappelijke context. Vijftien ander molens werden nog niet op die manier bekeken. Dat vraagt 
om een vervolg, zodat verantwoorde keuzes tussen natuurbehoud, molenbehoud, monumentenzorg, 
landschapszorg kunnen gemaakt worden.

Verschillende archieven van het voormalige Bos & Groen bevatten een schat aan informatie over het 
bos- en heidebeheer in de voorbije anderhalve eeuw. Gedeelten daarvan zijn samengevat door auteurs 
als Dufrane (1985) of Martens (1991), maar grote gedeelten zijn wellicht nooit getoond of samengevat 
voor een ruim publiek. Vooral aan een historiek van het beheer in de eigen gebieden is momenteel nog 
een grondig gebrek. 

Vele onderwerpen zijn in de hier voorliggende interviews even aangeraakt, maar niet systematisch of 
grondgebieddekkend behandeld. Oude geschoren of gevlochten hagen zijn zeldzaam in de Kempen, 
maar er waren er: hoe ze er precies uitzagen, wat hun soortensamenstelling was, … is nergens samen-
gevat. In de Hoge Kempen komen griendrestanten voor, maar er is nooit onderzocht hoe de verspreiding 
precies is. Knotbomen zijn zeldzaam in de Kempen, maar er komen wel mooie oude knothaagbeuken, 
knotbeuken, knoteiken, … voor die amper iemand kent of weet staan. Waarvoor ze gebruikt werden of 
vandaan komen is al helemaal een raadsel. De hakhoutstoven van Wintereik op de Klaverberg zijn de 
grootste hakhoutstoven van Vlaanderen, maar we weten niet hoe oud ze zijn, waarvoor ze dienden, 
door wie ze geplant zijn, …

De interviews werden nu heel kort gekaderd met de meest voor de hand liggende literatuur: de publica-
ties van de geïnterviewde personen zelf, de publicaties van de medewerkers aan dit project, de stan-
daardwerken, … Er is natuurlijk heel vel meer literatuur die moet toelaten de interviews in een gepaste 
context in te bedden. 

Burny (1999) behandelt grotendeels dezelfde thema’s die hier ook behandeld worden. Alleen inter-
viewde Burny destijds niet ten oosten van Genk. Beide onderzoeken horen samen opnieuw bekeken te 
worden op gelijkenissen, tegenstellingen, aanvullingen, … om een vollediger beeld te bieden.

Bosland en Hoge Kempen zijn in dit onderzoek als aparte geografische eenheden voorgesteld. In de 
praktijk zijn heel veel thema’s gemeenschappelijk en niet essentieel verschillend voor de twee gebie-
den. Meer zelfs: de afgrenzing van Hoge Kempen en Kempisch Plateau zijn geen eenduidige afgren-
zingen. Ze hebben wél een geologische basis. Bosland is een nog meer subjectieve afgrenzing. Het is 
geen geologisch gebied, geen historische eenheid, … Ook hier kunnen en moeten ongetwijfeld thema’s 
van de twee gebieden gezamenlijk bekeken worden om een vollediger beeld te verkrijgen. 
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Hoofdstuk 12. Relevantie voor het huidige en toekomstige 
landschaps- en natuurbeheer

De belangrijkste relevantie en doelstelling van dit type onderzoek slaat op een betere historische en 
ecologische kennis van het landschap. Een betere kennis leidt hoe dan ook voor meer respect voor 
de waarde van een landschap en laat toe met meer begrip dat landschap te beheren. Het hoeft niet 
noodzakelijk te leiden tot een halsstarrig bevriezen van een landschap. Dat landschap is voortdurend 
in beweging geweest en het is een illusie te denken dat men een landschap statisch kan vasthouden 
in een bepaald stadium dat wij nu esthetisch, interessant, of nuttig vinden. De centrale bedoeling van 
dit type onderzoek is echter dat men met de nieuw opgedane kennis omzichtig en respectvol met het 
landschap omspringt. 

Daarnaast zijn natuurlijk een groot aantal individuele onderzoeksresultaten relevant voor het huidig of 
toekomstig landschaps- en natuurbeheer. We overlopen enkele aspecten, parallel aan de inhoudstafel 
van het rapport.

In de inleiding is in de drie rapporten (Wijers, Bosland, Hoge Kempen) telkens een poging gedaan om 
die landschapseenheden te definiëren of te begrenzen. Daaruit is gebleken dat er in velerlei aspecten 
van het onderzoek een zeer sterke overlapping is tussen de verschillende gebieden. Een reeks veral-
gemeningen over de aspecten bos, heide, imkerij, …kunnen zonder enige twijfel beter gemaakt worden 
door de resultaten gezamenlijk te bekijken en samen te vatten dan elk afzonderlijk. De veralgemenende 
waarde zal daardoor sterk toenemen, zeker gezien het beperkt aantal interviews, waarop we ons nu in 
elk van de rapporten moeten baseren.

Wat het gebruik van de heide betreft biedt het voorliggend onderzoek nieuwe concrete gegevens voor 
gebieden waar voorheen die gegevens niet beschikbaar waren. Nu kennen we bijvoorbeeld meer over 
het traditionele beheer van de heide in de Kikbeek (maaibeheer, begrazing met koeien) wat uiteraard 
relevant kan zijn voor het huidige en toekomstige natuurbeheer.

De informatie over de grote heide- en bosbranden in de 20ste eeuw in de Hoge Kempen laten ons toe 
een beter begrip te vormen over de vegetaties die dat overleefd hebben. Blijkbaar werden de Winterei-
kenhakhoutstoven op sommige plaatsen niet (volledig) vernield door de branden en profiteerden ze 
zelfs van het verdwijnen van de dennen om te overleven. Het laat een betere leeftijdsinschatting toe van 
die eikenhakhoutstoven. Die gegevens zijn nuttig bij het beheer van een landschapstype ‘droge heide 
met eikenhakhoutstoven’, een landschaps- en vegetatietype dat tot nog toe wellicht te weinig aandacht 
kreeg in onze typologieën en natuurbeheer van heide- en stuifzandvegetaties. 

De gedetailleerde informatie over de omzetting van heide in grasland maakt duidelijk dat hier een aan-
zienlijke vorm van bemesting aan te pas kwam, waarbij vooral fosfaat een belangrijke rol speelde. De 
ervaringen met een natuurbeheer dat het wegwerken van die bemestingseffecten beoogt, leerden ons 
al dat dat een proces is van vele tientallen jaren. In vele gevallen is het wellicht zelfs onomkeerbaar. In 
het licht van de herstelpogingen in de Tenhaagdoornheide is het nuttig dit  te beseffen.

De gedetailleerde informatie over de omzetting van heide in grasland maakt duidelijk dat een reeks 
zuurminnende soorten verdreven werden door kalktoediening. Dat bleek alvast voor Schapenzuring de 
doodsteek. Wellicht verdwenen ook andere soorten hierdoor grotendeels uit de zaadvoorraad. Het is 
nuttig dit te beseffen bij het herstel in natuurgebied van dergelijke sites.

De teelt van Teunisbloem liet geen gebruik van (dicotylendodende) herbiciden toe. Dat op zich biedt 
perspectieven bij herstel van heidevegetaties. Helaas werd de teelt afgewisseld met graszaadteelt.

De twee belangrijkste grassen bij de omzetting van heide naar cultuurgrasland in de bestudeerde regio 
waren Fijn schapengras en Hard zwenkgras (Festuca duriuscula). De laatste is een voorheen nauwe-
lijks of niet in de Hoge Kempen voorkomende soort. Het is aangewezen lokale floristen de soort beter te 
leren kennen om te kunnen opvolgen hoe deze soort overleeft, uitzaait, al dan niet in andere vegetatie-
types verzeild raakt, concurrentie aangaat met oorspronkelijke heidevegetaties of heischraal grasland.
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De beschrijvingen van de heide-imkerij op zijn middeleeuws, overlevend tot halfweg de 20ste eeuw, 
maken meer dan duidelijk dat dit systeem niet letterlijk voor herhaling vatbaar is. De systematische 
vernietiging van de beste bijenvolken  (de zwaarste korven) veroorzaakte in eerste instantie een sterk 
genetische degradatie van de inheemse Zwarte honingbij en leidde uiteindelijk tot de verdwijning van 
het ras door introductie van andere rassen en inkruising met de laatste autochtone bijen. 

De beschrijvingen van de bijenweide in de Hoge Kempen maken duidelijk hoe belangrijk de linde was 
op een bepaald moment van het jaar dat er weinig of geen andere bloeiende planten beschikbaar waren 
voor de bijen. In veel andere streken van Vlaanderen worden Germaanse tradities (linde als gerechtig-
heidsboom) en christelijke tradities (linde als Mariaboom) gebruikt als verklaring voor de overvloedige 
aanplant van linden op dorpspleinen, bij kerken, kapellen, de ingang van boerderijen, …. De alom aan-
wezige bijenkorven op de boerderijen in de Kempen (een vast onderdeel van de veestapel in de mid-
deleeuwen) vormen in de Hoge Kempen wellicht de belangrijkste verklaring voor de alom aanwezige 
linden op de oude boerderijen.

De ideale heide voor de bijen op de heide was een korte, goed onderhouden, gemaaide of gebrande 
heide, die de beste bloei gaf. Dit is een rechtstreeks bruikbare aanwijzing voor het natuurbeheer, ge-
stoeld op traditioneel beheer.

Het onderzoek naar beheer van de Kempische dennenbossen wijst op verschillende addertjes onder 
het gras bij de interpretatie van grachten en wallen. Een goed begrip van die fenomenen leidt tot een be-
ter begrip van de leeftijd, functie, waarde en eventueel beheer. 1) Veel houtwallen (‘eikengrachten’) die 
momenteel in het naaldbos te zien zijn, blijken eigenlijk oorspronkelijk houtwallen rond akkers geweest 
te zijn. De akkers werden vaak in de 19de en eerste helft 20ste eeuw bebost. 2) Veel greppels in droge 
naaldbossen hebben niets met drainage  te maken, maar alles met de aanleg van het naaldbos, waarbij 
de dennen gezaaid werden en overdekt met de aarde uit de greppeltjes die daartoe op werpafstand van 
elkaar gegraven werden. 3) Een aantal wallen zonder hakhout rond naaldbossen  zijn het resultaat van  
insectenplagen. Om de in de grond levende larven te isoleren van de omliggende bestanden werden 
grachten gegraven rond besmette percelen. De aarde werd verwerkt in wallen naast de gracht.   

Bepaalde houtwallen bleken ook nog eens de gemeentegrens te zijn. Deze houtwallen hebben niet 
alleen een hoge natuurwaarde voor autochtone struiken en bomen, een cultuurhistorische waarde als 
typisch Kempische houtwal, maar ook nog een sterk landschappelijke waarde als typisch oude marke-
ring van een gemeentegrens. Dit soort relicten verdient extra aandacht en een meer gericht onderhoud.  

Niet gekarteerde hakhoutstoven van Winter- en Zomereik. De mondelinge getuigenissen leerden ons 
dat in de loop van de twintigste eeuw nog regelmatig heide met hakhoutstoven van Winter- en Zomereik 
bebost werd.  De houtvesters deden meestal hun best de eiken te sparen, zodat ze nu temidden van het 
naaldbos staan. Bij de kartering van oorspronkelijk inheemse bomen en struiken werden verschillende 
van die bestanden over het hoofd gezien, omdat ze niet als Ferrarisbos op de kaart stonden en evenmin 
als hakhout op de heide (vb. Donderslagheide). Dit zijn vaak belangrijke genenbronnen van autochtone 
Wintereik! Een systematische controle van die ‘vergeten’ percelen is aangewezen. Een herstel door 
omzetting van die dennenbossen naar heide met eikenhakhout is aangewezen.

Mondelingen getuigenissen van oude boeren, overgeleverd via de oudste houtvesters, leerden ons dat 
de boeren bij voorkeur Wintereik in hakhout omzetten, eerder dan Zomereik. Wintereik droeg namelijk 
minder eikels en die waren belangrijk als voedsel voor de varkens. Dit impliceert dat er, net zoals bij de 
bijen op de heide, een sterk negatieve invloed uitging naar die Wintereiken, want die konden zich niet 
meer voortplanten. Anderzijds zijn ze wel vaak als oude, zeer waardevolle hakhoutstoven bewaard en 
zijn ze meer dan bescherming waard.   

De Wintereiken rond het Pietersemkasteel zijn wél opgaande bomen. Bij dergelijke kasteelaanplanten 
is men echter nooit zeker van de herkomst. Een genetisch onderzoek van die Wintereiken samen met 
de autochtone hakhoutstoven is aangewezen om te zien of er verschillen of gelijkenissen te ontwaren 
zijn. Deze bomen zijn prima zaadleveranciers. Ze zouden des te waardevoller zijn als ze ook nog eens 
autochtoon zouden blijken.
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De mondelinge getuigenissen leidden tot de ontdekking van één van de dikste Boswilgen van Vlaande-
ren, als solitair vóór het Pietersemkasteel. De boom verdient opgenomen te worden in een inventaris 
van waardevolle bomen en verdient de nodige aandacht en een aangepast beheer.

In Zutendaal werd een haag aangetroffen met relicten van vlechtwerk. Dit is de eerste waarneming voor 
de Hoge Kempen. Wellicht blijft het een zeldzame uitzondering, maar het is evenmin onmogelijk dat er 
nooit naar gezocht of geïnformeerd werd. Een gericht controleren van de oude hagen is aangewezen.

De in elk geval grootste en wellicht ook oudste Wintereikhakhoutstoven op de Klaverberg zijn door dit 
onderzoek beter beschreven qua oriëntatie en qua ligging door projectie op oude kaarten. Toch blijft hun 
functie nog altijd enigszins raadselachtig. Het dichtst nabije akkerland ligt op een flinke afstand, maar 
wel in het verlengde en dezelfde windoriëntatie als de stuifwal. Historisch onderzoek naar de leeftijd van 
die akkers is aangewezen als eventuele hint voor de ouderdom van de houtwal (die moest vastgelegd 
worden om die akkers niet te overstuiven?). Bodemboringen dichter bij de stuifwal zijn aangewezen om 
te ontdekken of er geen begraven oude akkers onder het stuifzand te ontwaren zijn, die een hint kun-
nen geven naar de functie van deze uiterst waardevolle hakhoutstoven. Onderzoek in Hechtel liet een 
leeftijd tot de veertiende eeuw vermoeden afgaande op dit soort onderzoek. 

Een houtwal tussen de gehuchten De Riet en Berkeinde (Opoeteren) herbergt oud beukenhakhout van 
vermoedelijk minimaal 6 m omtrek, mogelijk meer. Deze site werd niet gekarteerd bij het onderzoek naar 
autochtone struiken en bomen, maar hoort er zeker op thuis. De houtwal beschermde een aangren-
zende akker die op de Ferrariskaart zichtbaar is, maar inmiddels bebost.

De Heulkensstraat in Niel-bij-As herbergt een rij oude knotbeuken die niet gekarteerd werden bij het 
onderzoek naar autochtone bomen en struiken. Ze verdienen zeker opname in de lijst.

De mondelinge getuigenissen  over Jeneverbes leverden vaak een beeld op van twijfel over autochtone 
standplaats of aanplant. Houtvester Roskams was al volop actief met het behoud van de soort door 
aanplant in de terreinen van Waters en Bossen. Uiteraard zou het wenselijk te zijn de aangeplante sites 
te kunnen onderscheiden van de autochtone groeiplaatsen. Gericht archiefonderzoek of aanvullende 
mondelinge raadplegingen zijn aangewezen. 

Een rondvraag naar oude fruitrassen in oude boomgaarden leverde een lijstje namen op die relevant 
zijn bij cultuurhistorisch herstel of heraanplant van boomgaarden in de streek.

Bij tal van boeren in de Kempen werden relicten van vlechtwilgen waargenomen, waarbij Salix x rubens 
basfordiana veruit de meest algemeen gebruikte wilg bleek voor het maken van aardappel- en bieten-
manden. Dit typische kleine landschapselement bleef tot nog toe ongekend en niet gekarteerd. Een 
meer systematische kartering en aangepaste beschermingsmaatregelen zijn aangewezen.

De traditionele frequentie van maaien, de maaitijdstippen en de toepassing van nabegrazing op de toe-
maat in de beemden van de Hoge Kempen wijken  af van gegevens elders in Vlaanderen. Ze zijn nuttig 
bij het in stand houden van oud soortenrijk grasland in beekvalleien. 

Het systeem van weteren bleek weliswaar nog slecht gekend, want té lang geleden, maar de monde-
linge getuigenissen leverden toch een reeks concrete aanduidingen op van waar er ooit geweterd werd. 
Dit vervolledigt het plaatje voor de Hoge Kempen ten opzichte van eerder onderzoek van Burny (1999). 
De kartering kan nuttig zijn bij het maken van keuzes in beheer   van de beekvalleien. Langs de Bosbeek 
in Opoeteren bijvoorbeeld werd een slechts 50 jaar oud elzenbroek in de Molenwetering en Schanswe-
tering als Europees habitat opgenomen, terwijl het 600 jaar oude graslandbeheer tussen de oude en 
de nieuwe beek en het 150 à 200 jaar oude beweteringsbeheer hiermee genegeerd werd.  Wellicht kan 
een vollediger inventarisatie van de Bosbeek op oud landgebruik toelaten meer gefundeerde keuzes te 
maken bij landschaps- op vegetatietypes die te behouden of niet te behouden zijn. 

Onmiddellijk hierbij aansluitend is de bruikbaarheid van dit onderzoek naar de landschappelijke impact 
van de watermolens in de Bosbeekvallei. Het systeem van aanleggen van een rechte nieuwe gracht 
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naast een kronkelende oude loop, de aanleg van molenvijvers, de aanleg van weteringen tussen oude 
en nieuwe gracht, de aanplant van bomen die nuttig waren om de molen te onderhouden, de aanleg 
van visvijvers die gecombineerd ook molenvijver waren, de aanleg van vlasrootputtten op plaatsen die 
niet mochten interfereren met de molen, de aanleg van kilometerslange beken om molens te voeden, … 
maken duidelijk dat de watermolens een enorme landschappelijke impact van vele hectaren hadden. De 
ingrepen gaan vaak terug op de 13de of 14de eeuw. Dit soort processen en vegetaties moeten dus met 
dezelfde aandacht bekeken worden als 600 jaar oude uitveningen in de polders (reliëfrijke graslanden) 
of 600 jaar oude kamgrasweiden gewonnen op de schorren bijvoorbeeld. Nu zijn drie van de achttien 
molens in de Bosbeekvallei op die manier meer in detail bekeken. Een vervollediging van de 18 sites 
zou ook weer veel beter toelaten gefundeerde keuzes te maken tussen het beheer van het landschap 
en de vegetatie.

De relevantie van het interviewen van de laatste herders voor het natuurbeheer bestaat er vooral in te 
vernemen welke planten er wel of niet gegeten werden door welk schapenras, hoe lang de heerdgang 
was, hoe frequent de schapen op dezelfde plaats kwamen om welbepaalde vegetatietypes te begrazen, 
… De laatste Kempische herder (Herman Weevers) is wellicht twee jaar geleden overleden. Het inter-
viewen van zijn naaste familie is wellicht nog een mogelijkheid om nog iets van die kennis te kunnen 
noteren.

Ook in de Hoge Kempen bleek eens te meer dat de oudste Hulst niet in het bos dient gezocht te wor-
den, maar bij boerderijen. De bessen waren gegeerd als kerstversiering en werden zelfs verkocht. Een 
inventarisatie van deze cultuurhistorisch waardevolle Hulsten levert ons wellicht ook het oudste  autoch-
tone materiaal van deze soort op.
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