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Oud-Turnhout

Veertiende Landschapscontactdag

Tijdens de Vlaamse landschapscontactdag staat het onderzoek naar de 
genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Recente 
onderzoeksmethoden en –resultaten worden voorgesteld en er is ook 
ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het 
brede landschapsonderzoek. De landschapscontactdag streeft ernaar de 
interactie en samenwerking tussen verschillende invalshoeken en disciplines 
in landschapsonderzoek te versterken. 

Dit jaar ligt de focus op collectieve landschappen of commons, landschappen 
gekenmerkt door gemeenschappelijk bezit of gebruik. Regulering en beheer 
door de lokale gemeenschap was en is daarin een essentieel kenmerk. Tot aan 
de Franse revolutie was collectieve actie en gemeen bezit in grote delen van 
het land eerder regel dan uitzondering. Op vage gronden - vaak bezittingen 
van adel of abdijen – golden eeuwenlang collectieve gebruiksrechten. Maar 
ook bossen, akkers en grasland waren in gebruik als common. Talrijk zijn ook 
de Vlaamse voorbeelden van kleine pleinen waar dorpelingen of inwoners 
van een gehucht hun kudde veilig samendreven. Zelfs tot op vandaag zijn 
enkele zeldzame voorbeelden bewaard waarin genootschappen binnen een 
welbepaald territorium, als een gebruikersvereniging naar middeleeuws 
model, een communaal grond-, water-, groen- en jachtbeheer voeren. Elders 
verwijzen toponiemen als ‘dries’, ‘meent’, ‘heirnis’ of ‘mark’ naar locaties 
waar eens collectieve gebruiksrechten speelden.

Ook koopmans- en ambachtsgilden, begijnhoven, polders en wateringen 
of koloniën van weldadigheid dragen kenmerken van collectief grond- en 
pandenbeheer. Daarmee zijn zowel in de stedelijke als in de rurale context 
voorbeelden te vinden waarin de collectieve zorg voor het onroerend 
patrimonium of voor de eigenwaarde en de overtuiging centraal stond, niet 
zelden in combinatie met een maatschappelijke deugd. 

De Code Civil, grondslag voor het privaatrecht en begin 19de eeuw 
geïntroduceerd onder Napoleon, legde de basis voor meer individuele rechten 
en plaatste meteen ook een tijdbom onder het klassieke grootgrondbezit. 
Nadien raakte het collectieve gebruik van landschappen als ‘gangbare’ 
organisatievorm ver op het achterplan. De samenleving werd onder de 
natiestaat een economische sterke en centraal aangestuurde samenleving 
en de meeste commons werden opgeheven, verdeeld of verkocht.

Maar in onze tijden komt het begrip collectieve landschappen opnieuw 
verrassend aan de oppervlakte. Individualiteit wordt steeds meer ingeruild 
voor nieuwe deelinitiatieven zoals coöperaties, co-housingprojecten, 
samentuinen, zelfoogstboerderijen en zelfs ook ruilhandel. Deze processen 
vallen - al dan niet toevallig - samen met de periode waarin hogere 
overheden steeds meer bevoegdheden, maar ook controle en regulering 
van zich afduwen. In dit klimaat ligt een nieuwe voedingsbodem voor 
collectieve (micro-)landschappen.
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Zijn de meeste nieuwe voorbeelden nog kleinschalig en voornamelijk 
nog een stedelijk of randstedelijk fenomeen, wie weet worden ze straks 
grootschaliger en gedijen ze ook in meer ruraal gebied of bestrijken ze 
zelfs de ganse burgermaatschappij… In elk geval lijkt de opkomst van een 
collectief gedachtegoed in de 21ste eeuw ook op de herintroductie van een 
premoderne samenlevingsvorm te wijzen.

Op de Landschapscontactdag gaan we op zoek naar het ontstaan, de 
verspreiding en organisatie van collectieve landschappen vroeger en nu. 
Welke bevolkingsgroepen participeerden in collectieve landschappen? Hoe 
lang hielden zij het uit? Hoe zat het met hun rechten en plichten? En wat 
met de beteugelingen of de sanctionering van inbreuken op het gemene 
goed? Op welke manier drukten collectief georganiseerde landschappen hun 
stempel op de omgeving? Zijn in het huidige landschap relicten aanwezig 
die nog herinneren aan de collectieve landschappen? Hoe sterk zijn de 
parallellen tussen de vroegere commons en de nieuwste burgerinitiatieven?

Locatie:

De Landschapscontactdag vindt plaats in het Bezoekerscentrum 
Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout, met in 
het beschermd landschap één van de best bewaarde Vlaamse voorbeelden 
van een common.

Een speciale busverbinding vanaf het station van Turnhout wordt 
ingelegd. Wie gebruik wil maken van de pendeldienst, meldt dit in het 
inschrijvingsformulier.

In samenwerking met:

• Agentschap Onroerend Erfgoed

• Vrije Universiteit Brussel - Vakgroep Kunstwetenschappen & 
Archeologie

• Universiteit Gent - Vakgroep Geografie, Vakgroep Geschiedenis & 
Vakgroep Archeologie

• Universiteit Antwerpen - Departement Geschiedenis

• Universiteit van Amsterdam - Faculteit Geesteswetenschappen

• Katholieke Universiteit Leuven - Onderzoekseenheid Middeleeuwen

• Bezoekerscentrum Landschap De Liereman 
       Natuurpunt afdelingen ‘De Wulp’ en ‘Wamp en Neten’

• Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete



PROGRAMMA

Thema: Collectieve landschappen 

Veertiende landschapscontactdag

9u: Ontvangst en registratie

09u30: Verwelkoming

09u40: Keynote-lezing: Historische commons: Een eeuwenlang succesver-
haal? – dr. Maïka De Keyzer (tenure track docent Katholieke Universiteit 
Leuven)

10u15: De gemeyntenkaart voor het Maas-Demer-Scheldegebied – dr. K.A.H.W. 
Leenders (historisch geograaf)

10u40: Autonoom, collectief en perifeer? Invloeden van landsheer en markt 
op enkele hoogveen-commons aan de rand van de Oostenrijkse Nederlanden 
(achttiende eeuw) – Maurice Paulissen (promovendus landschapsgeschiedenis 
Wageningen Universiteit)

11u05: Koffiepauze

11u25: De gemene weidegang in de Ijzer- en Dendervallei – Eric Cosyns & 
Arnout Zwaenepoel (experten natuur & landschap West-Vlaamse Intercom-
munale)

11u50: Het Elspeterbos op de Veluwe eeuwenlang beheerd en benut door 
dorpsbewoners – Bert Maes & Peter Veen (Ecologisch Adviesbureau Maes)

12u15: Broodjeslunch

13u15: Lezingen door of vraaggesprekken met Marc Vandepitte (Bestuur Ge-
mene- en Loweiden Assebroek-Oedelem) en Rik Verschueren (project Het hart 
van de Merode in Veerle Heide)

14u00-16u30: Excursies in Landschap De Liereman, Oud-Turnhout en 
Arendonk

Wandelexcursie 1: (afstand ca. 3,5 km)

Laag en nat (gidsen Bas Van der Veken en Jan Van den Berghe)

Deze wandeling voert langs de vallei van de Aa naar het Lieremanmoeras, 
één van de oudste beschermde landschappen in Vlaanderen. We houden ook 
halt bij de Echelkwekerij, het Huis Misonne, het Schildershoekje en het laatste 
stuk gemene grond en vernemen meer over veen en gagel.

Wandelexcursie 2: (afstand ca. 4 km)

Hoog en droog (gidsen Raf De Houwer en Jan Bastiaens)

Deze wandeling voert door de duinengordel rond de Hoge Mierdse Heide, het 
grootste archeologische monument van Vlaanderen. We houden ook halt bij 
relicten van de Tweede Wereldoorlog en het Hagelkruis en vernemen meer 
over karrensporen, brem, podzolen en heideherstel. 

16u30-18u: Afsluitende drink in Bezoekerscentrum Landschap De Liere-
man, Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout

Een speciale busverbinding brengt u om 17u terug naar het station van 
Turnhout.

inschrijven:

De landschapscontactdag is gratis maar
inschrijven is verplicht.

U kan zich inschrijven via het digitale 
inschrijvingsformulier.
Daar kan u ook kiezen aan welke excursie 
u wil deelnemen.


