
 

Historische Historische Historische Historische commonscommonscommonscommons: een eeuwenlang succesverhaal?: een eeuwenlang succesverhaal?: een eeuwenlang succesverhaal?: een eeuwenlang succesverhaal?    

dr. Maïka De Keyzerdr. Maïka De Keyzerdr. Maïka De Keyzerdr. Maïka De Keyzer, , , , tenure track docent Katholieke universiteit Leuventenure track docent Katholieke universiteit Leuventenure track docent Katholieke universiteit Leuventenure track docent Katholieke universiteit Leuven    

maika.dekeyzer@kuleuven.be  

 

Commons of gemene gronden zijn terug van weg geweest. Talloze collectieve pluktuinen en coöperaties springen als paddenstoelen uit de grond. Historische 
instituties voor collectieve actie zijn hierbij een bron van inspiratie. Toch blijven deze historische precedenten en hun eigenlijke werking te onbekend. Het is tijd 

om voorbij de mythevorming te gaan en een duik te nemen in de historische realiteit. In deze lezing zal worden ingezoomd op het ontstaan en de evolutie van 

West-Europese gemene gronden. De Kempische gemene gronden passen in een Europees verhaal, bestaande uit een lappendeken van instituties voor collectieve 

actie. Hoe uniek waren de meentes en gemeynten? Welke principes liggen aan de basis van dit collectief systeem? Wat waren de sterktes en zwaktes van het 
systeem? Wat kunnen we leren uit enkele gefaalde commons? 
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Het middeleeuwse boerenbedrijf op de zandgronden kon niet bestaan zonder het extensieve gebruik van de woeste gronden. Die woeste gronden werden in den 

regel door alle boeren gemeenschappelijk gebruikt, maar hoe dat precies geregeld was verschilde van plaats tot plaats. 

Sinds de publicatie van een groot aantal charters betreffende de Noord-Brabantse gemeynten door Enklaar in 1941 (met een aanvulling in 1948) gelden de 
gemeynten als dé Noord-Brabantse manier waarop het gebruik van de woeste gronden sinds de veertiende eeuw georganiseerd was. Het beeld dat hieruit naar 
vorenkomt is dat in den regel de hertog (of een lokale heer) het recht om de woeste gronden te gebruiken aan zijn onderdanen tegen een jaarlijkse betaling 

verkocht en daarbij beloofde niet langer delen van de gemene gronden aan anderen zou verkopen. Dit gebeurde vooral in de periode 1280 – 1350. We noemen dat 

een becharterde gemeynt. Het proefschrift van Hein Vera uit 2011 versterkt dit beeld verder. 

Hoewel ik er al in 1987 op wees dat in het noordwesten van het hertogdom Brabant becharterde gemeynten helemaal niet gebruikelijk waren terwijl de boeren 
daar toch gewoon de gemene gronden konden gebruiken - zij het dat de heer er steeds stukken uit kon verkopen - bleef het beeld bestaan dat in heel Zand-

Brabant de becharterde gemeynten domineerden. Het is pas in heel recente studies dat men zich realiseert dat de situatie veel complexer was.  

Mijn Overzichtskaart van de gemene gronden in het Maas–Demer–Scheldegebied (MDS-gebied) wil die complexiteit in beeld brengen: Waar kwam het fenomeen 

van de in charters vastgelegde gemeynte voor en waar niet? Om die vraag te kunnen beantwoorden is een groter gebied dan de Meierij nodig en daarom is het 
hele Maas–Demer–Scheldegebied verkend. Daarbij is geprobeerd naar de 14de-eeuwse situatie te peilen. Allerlei latere ontwikkelingen zijn niet meegenomen en 

zoveel mogelijk ontweken. 

Overzien we de hier gepresenteerde kaart, dan blijkt dat het fenomeen ‘becharterde gemeynt’ beperkt bleef tot de hertogsdorpen in het midden en noordoosten 
van het MDS-gebied, daarop aansluitende Cuijkse dorpen tussen Meierij en Maas en enkele ingesloten dorpen waar niet de hertog maar iemand anders ‘heer’ was. 

Buiten dit kerngebied komen hier en daar verspreid nog enkele gemeynten voor, maar daar overheerst het ‘vroonte’-model: ‘s-heren grond wordt door de boeren 
gebruikt, zoals ze dat in de hertogsdorpen ook deden voordat de hertog daar de becharterde gemeynten introduceerde. Vrijwel overal werd het dagelijks 
gebruik van de woeste gronden via de dorpskeuren geregeld. 

De conclusie moet daarom zijn dat het model van de becharterde gemeynt niet noodzakelijk was voor een goede voortgang van het boerenbedrijf. Het zal de 
zekerheid dat hun gemene gronden niet verder door hertogelijke of heerlijke verkopen verkleind zouden worden geweest zijn die de boeren er toe bracht om 

geld te geven om een gemeynt-charter te kopen. 



 

 

De Gemeyntenkaart voor het Maas-Demer-Scheldegebied (kaart Karel Leenders) 
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In het historisch-geografische onderzoek naar turfwinning in hoogveengebieden in de Lage Landen zijn de afgelopen decennia een aantal belangrijke studies en 

monografieën verschenen. Deze gaan met name in op de grootschalige, commerciële turfwinning die in de late middeleeuwen op gang kwam, in eerste instantie 

vooral onder leiding van kloosters en later van ondernemers en compagnieën. Voor wat betreft het extensieve gebruik van hoogvenen door omliggende 

dorpsgemeenschappen wordt traditioneel benadrukt dat er sprake was van kleinschalige turfwinning voor eigen gebruik (huisbrand). 

Er kan echter een tussenvorm van turfwinning worden onderscheiden, die tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen in het historisch onderzoek aan hoogvenen 

in de Lage Landen. Dit betreft relatief kleinschalige commerciële turfwinning, waarbij de turf ofwel regionaal door dorpsbewoners werd vermarkt, ofwel een 

toepassing vond in de proto-industriële nijverheid. 

Deze tussenvorm is ook interessant vanuit het theoretische debat over historische collectief gebruikte hulpbronnen en gemene gronden. Immers, bij deze vorm 

van commercieel gedreven turfwinning is – anders dan bij de zeer grootschalige commerciële veenafgraving – sprake van turfwinning vanuit gemeenschappelijk 

gebruikte gronden (Zuid-Nederlands gemeinten, Engels common lands of commons). In het wetenschappelijke debat over historische commons lijkt vaak nog 
sprake van een tendens om de staat, de markt en collectieve instituties te presenteren als drie gescheiden entiteiten met beperkte onderlinge interactie. In 

samenhang met deze zienswijze benadrukken vooraanstaande onderzoekers de autonomie van historische collectieve organisaties. Ook benadrukken zij het 

uitdrukkelijke verbod op commercialisering van grondstoffen en goederen die uit gemene gronden werden gehaald. De laatste jaren is al duidelijk geworden dat 

de historische invloed van landsheren en overheden op het collectieve gebruik van gemene gronden veel verder reikte dan alleen de ondersteunende rol die 

benadrukt wordt door sommige vooraanstaande onderzoekers. Daarentegen zijn historische relaties tussen ‘de markt’ en het gebruik van gemene gronden nog 

weinig onderzocht. 

In deze lezing worden de commerciële relaties van gemeenschappelijk gebruikte gronden nader verkend aan de hand van enkele hoogveengebieden in de Peel en 

de Hoge Venen. Daarbij wordt tevens kort stilgestaan bij de rol van de overheid. Voor wat betreft de Peel zal de casus van de Bakelse gemeint centraal staan, 
voor de Hoge Venen de relatie tussen hoogveen en de papierfabriek die in de 18de eeuw in Malmedy werd gesticht en tot de Franse tijd als ‘overheidsbedrijf’ 

werd geëxploiteerd door het abdijvorstendom Stavelot-Malmedy. 

 



 

 

Ingekleurde kaart met grenslijnen in de Peel, ca. 1700 (’s Hertogenbosch, Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC), Toegang 7629 Dorpsbestuur Zeeland, 1529 – 1812, inv. nr. 125) 
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Historisch-ecologisch onderzoek in de IJzer- respectievelijk de Dendervallei (Denderleeuw-Geraardsbergen) toont aan dat de daar aanwezige graslanden al vele 

eeuwen onafgebroken als hooiland en weide zijn gebruikt geweest. Op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde perioden ging dit gepaard met enige vorm van 

collectief gebruik. 

Het gebruik van beide riviervalleien voor veeteelt vangt aan op verschillende tijdstippen. De Dendervlakte werd waarschijnlijk al in de IJzertijd en zeker tijdens 

de Romeinse periode minstens hier en daar gebruikt als graasgrond. Mogelijk werd er ook hooi gemaakt. Prille aanwijzingen voor mogelijk collectieve 

weiderechten zijn gerelateerd aan de ontwikkelingen van het tweeledig hofstelsel tijdens de Karolingische periode. Tenurehouders kregen behalve weiderechten 

voor het hoeden van varkens (bos- en braakland) waarschijnlijk ook rechten voor het weiden van vee. Hooi maken behoorde eveneens tot de courante 

landbouwpraktijk. 

Het is evenwel wachten tot de graven van Vlaanderen hun bestuurlijke macht vestigen op ondubbelzinnige aanwijzingen voor het gebruik van beide 

riviervlaktes voor veeteelt. In de IJzervlakte schonken de graven gronden aan lokale heren en vrije boeren om er schaapsboerderijen te vestigen en schapen te 

laten weiden. Bij de stichting van de stad Geraardsbergen (bolwerk in de oostelijke grensregio van het graafschap, 11de eeuw) werd aan de stadsbewoners 

beweidingsrechten toegekend stroomaf de stad tot Grimminge. Hoe de (collectieve?) beweiding precies georganiseerd was, blijft hier evenwel onduidelijk. In ieder 

geval maken de graslanden van beide riviervlaktes van af het begin van het tweede millennium een onlosmakelijk deel uit van het landbouwgebeuren en de 

rurale economie. De valleigraslanden waren bijna letterlijk hun gewicht in goud (i.e. hooi) waard, want bepalend voor de hoeveelheid vee die kon worden 

gehouden en inherent hiermee de hoeveelheid mest die kon worden geproduceerd om te gebruiken op de akkers (aanvankelijk vooral graanteelten) 

Voor de gemene broeken van IJzer- en Handzamevaart weten we vrij goed hoe de valleigraslanden doorheen de eeuwen werden gebruikt in het bijzonder hoe 

en waarvoor ze collectief werden gebruikt. Deze valleigraslanden werden één keer per jaar gehooid. Na een periode van rust, waarin het gras kon teruggroeien, 

begraasde het vee de toemaat. Dit gebeurde in een zogenaamd open broek, ook nog gemeen broek, algemene broekgang of open broukagie genoemd. Al vanaf de 
middeleeuwen liepen alle dieren van de dorpsgemeenschap door elkaar op de toemaat. Later kwamen er per streek reglementeringen waarbij het aantal dieren 

dat een persoon op het gemene broek kon laten, werd beperkt. In het geval van de IJzer- en Handzamebroeken moest het aantal dieren evenredig zijn aan de 

oppervlakte hooiland die de boer pachtte. 

In het open broek-systeem werd het vee in een groot aaneengesloten blok van gemaaide hooiweiden losgelaten, waarbij het vrij van het ene perceel naar het 

andere kon lopen. Er waren in de broeken geen omheiningen. Het open broek werd georganiseerd in blokken en omgrensd door brede sloten. Zo kon het vee niet 

ontsnappen. Deze blokken hadden vaak maar één of enkele toegangen zodat het geheel heel eenvoudig met een balie of een klein hek kon worden afgesloten. In 

het najaar, na de periode waarin de graslanden van de broeken als open broek functioneerden werd het toegangshek vaak tot het volgende voorjaar gesloten. 



 

       

Het Noordschotebroek in Reninge (foto Arnout Zwaenepoel)           De Dendermeersen in Pollare (foto Eric Cosijns) 

 

Er zijn aanwijzingen dat een dergelijk beweidingsrecht, na de hooitijd en mogelijk zelfde organisatiesysteem ook gangbaar was in minstens bepaalde delen van de 

Dendervallei en stand hield tot het begin van de 19de eeuw bv. te Pollare. Er zijn talrijke documenten waaruit het belang van de Dendergraslanden doorheen de 

eeuwen blijkt voor de hooiproductie (geleden oorlogsschade, talrijke hooiverkopen…). Daarnaast vinden we in de 18de-eeuwse staten van goed zeer regelmatig 

aanwijzingen voor het maaien van de toemaat (als stalvoedering?) en minder frequent voor het weiden van vee op andermans (ook gemene?) grond (betaling 

van coeigeld aan lokale heren of ontvanger). Uit een bijzondere notule van de gemeenteraad van Pollare (18.12.1835) leiden we ondubbelzinnig het bestaan af van 
vrijgeweiden in deze gemeente. Ze waren c. 40 ha groot en eigendom van de gemeente, de C.O.O., de kerkfabriek en enkele particulieren. Tijdens die gemeenteraad 

werd beslist: dat het voortaan verboden was ‘ganzen, schaepen, hingsten en stieren op het gemeente van Pollare te laten weyden’. Koeien mochten er wel 
worden geweid! In 1844 wordt de reglementering aangepast: ‘…het recht vee te laten weiden… telkenjare van 14 september tot 31 december. Overtreders kunnen 
worden beboet met een geldsom van 5-15 frank en bij herhaling tot een gevangenisstraf veroordeeld van 1 tot 5 dagen.’ Vermoedelijk waren dergelijke gebruiken 
ook in andere ‘Dendergemeenten’ en bij uitbreiding andere riviervalleien van toepassing maar dit dient verder onderzocht. 
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Het Elspeterbos, op de flank van de Veluwe stuwwal, bestaat uit oud beukenbos en kleinere stukken eikenbos. Onlangs werd voor het eerst het archief vanaf de 

late 16de eeuw ontsloten en daarnaast een gedetailleerd bosonderzoek uitgevoerd. Dat leverde interessante en nieuwe inzichten op voor de bosgeschiedenis. 

Het Elspeterbos maakt met de grillige oude beuken en eiken een opvallende en wat mysterieuze indruk. De beuken en eiken worden als oorspronkelijk wild, 

autochtoon, beschouwd. Autochtone beuken zijn zeer zeldzaam in Nederland. Veel beuken blijken bij nadere beschouwing een verdikte en meerstammige voet te 

hebben. Daaruit valt af te leiden dat ze een verleden hebben van hakhoutbomen die al meer dan 200 jaar niet meer zijn gehakt. Ze zijn nu wel 30 meter of meer 

hoog. Er zijn ook beuken ingeboet en spontaan uitgezaaid. Opmerkelijk is dat in het beukenbos ook verspreid oude zomer- en wintereiken, voorkomen. Het blijken 

op enen gezette, ofwel spaartelgen, te zijn die ontstaan zijn uit hakhout. In de bosgeschiedenis kan hier een onderscheid worden gemaakt tussen een periode 

waarin het bos als middenbos of middelhout met hakhout en overstaanders werd beheerd. Na ca. 1750 wordt het bos steeds meer omgevormd tot een opgaand 
bos. Middenbos moet ooit algemeen zijn geweest, maar is in Nederland nagenoeg verdwenen of onherkenbaar. De ondergroei van het Elspeterbos is schaars 
vanwege het slecht verteerbare beukenblad. Sporkehout, hulst, ruwe berk, wilde lijsterbes en wilde kamperfoelie komen er verspreid voor. In de kruidlaag zien 

we spaarzaam ondermeer dalkruid, witte klaverzuring, vingerhoedskruid en adelaarsvaren. 

Het Elspeterbos is genoemd naar het dorp Elspeet. In de oude malenboeken staan de afspraken en verordeningen voor het gemeenschappelijk gebruik van het bos. 

Er blijkt een grote mate van zorg te bestaan voor het bos waar men ook sterk van afhankelijk was. De malenboeken beginnen in 1595 en lopen door tot 1884 toen 

het bos werd omgezet in een naamloze vennootschap. De boeren en eigenaren van het bos, de maalschap, waren de beheerders, de zeven geërfde hoeven die 
rond 1100 waren opgericht. Ook de parochie en de pastoor, na de reformatie de dominee, hadden rechten in het bos. Ieder jaar werd er een aantal bomen gekapt 

die verdeeld werden over de rechthebbenden. De pastoor bleek voor zo’n 20% van zijn inkomen afhankelijk te zijn van de verkoop van het hout. De latere 

naamloze vennootschap heeft maar 32 jaar bestaan. Al in 1916 besloten de aandeelhouders het bos te verkopen aan een particuliere groothandel. Daarbij zou het 

bos wel toegankelijk blijven en de traditie gehandhaafd van de dorpelingen om er hout te oogsten en bosbessen te plukken. 



 

          

De Traa, al eeuwenlang de grens van het Elspeterbos (foto Peter Veen)          Het middenbos bij Elspeter (foto Bert Maes)  

 

De toekomst 

Het Elspeterbos, met een millennia oude geschiedenis, kan als een belangrijk groen erfgoed worden beschouwd. Toch roept de toekomst van de oude bossen op 

de Veluwe een aantal vragen op. Zo neemt het aantal eiken sterk af door kap en lichtconcurrentie van de beuk. De instelling van bosreservaten met ‘nietsdoen 

beheer’ als doel, gaat ten koste van lichtvragende soorten. De aanplant en uitzaai van productiebomen, zoals Douglasspar en Japanse lariks is niet gunstig voor 

eiken en andere lichtminnende boom- en struiksoorten. De wildschade, vooral van de wilde zwijnen, is desastreus voor de kieming en uitgroei van boomkiemen. 

Inmiddels is gestart met wintereiken vrij te stellen en wordt over omvorming van percelen met productiebomen naar natuurbos gedacht. 

Het behoud van dit boserfgoed met de kwaliteiten en de karakteristieke kenmerken van het Elspeterbos vraagt om kennis en creativiteit van de beheerders. 
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Het recht van de aanborgers, een oud eigendomsrecht in de Gemene- en Loweiden in het grensgebied Assebroek-Oedelem, is enig in zijn soort. De Gemene weiden 

(Assebroek) en Loweiden (Oedelem) strekken zich uit over samen ongeveer 85 ha. Het landschap is hier grotendeels gevormd door ontginningen vanuit grote 

hoeves en kloosters (Engelendale, Sint-Trudo) tijdens de Late Middeleeuwen. De oudste vermelding van de Gemene weiden gaat terug tot 1327. In de Noord-

Vlaamse veldgebieden zoals het Vloethemveld, Maleveld, Sijseleveld, Beverhoutsveld was het gemeenschappelijk gebruik van gronden lange tijd algemeen. In de 

loop der eeuwen verdwenen deze gebruiken, althans hun bestuurlijke vorm, door toedoen van overheden, kerk of private personen. Ook in de Gemene- en 

Loweiden dreigden de aanborgers meermaals hun rechten te verliezen.  

Een legende stelt dat de oorsprong van de Gemene- en Loweiden voortkomt uit een eigendom van de begoede Isabella Van Beveren die door haar familie 

onvruchtbaar werd gemaakt om te voorkomen dat de gronden door erfenis in andere handen zouden komen. Toen zij dit op latere leeftijd te weten kwam, 

schonk zij bij wijze van wraak de gronden aan de plaatselijke boerenbevolking met de opdracht de gronden in gemeenschap te blijven beheren. 

De eerste officiële eigendomsakten voor de Gemene- en Loweiden gaan terug tot 1475. In dat jaar lieten de aanborgers hun recht schriftelijk bevestigen in een 

keure, ondertekend door Bourgondische hertog Karel de Stoute. Het originele document ging verloren, maar kopieën uit het einde van de 17de eeuw en uit het 

begin van de 18de eeuw bleven bewaard. Daarin staat te lezen dat de aanborgers ‘also langhe tyden daar geen memorie en is van der contrarien', of sinds 
mensenheugenis, dit gebied 'int ghemene en onverdeelt' bezitten en voor eigen doeleinden kunnen gebruiken. De belangrijkste keure is ongetwijfeld deze 
ondertekend door Keizer Karel van 23 juli 1514, met een bijvoegsel van 17 augustus van datzelfde jaar. Het bevestigt het eigendom van de aanborgers als reactie op 

een proces naar aanleiding van een poging tot vervreemding. In deze belangrijke keure staan de modaliteiten vermeld die tot op heden nog steeds de leidraad 

zijn voor het beheer van de vereniging van de Gemene- en Loweiden; 

1. Het beheer van de goederen gebeurt door een opperhoofdman bijgestaan door vier hoofdmannen. Ze maken zelf de reglementen op om zodoende een 

goed beheer van de goederen te bewerkstelligen en oude gebruiken te beschermen. 

2. De rechthebbenden moeten het bewijs leveren van die hoedanigheid: tot op heden dient een kandidaat aanborger aan te tonen dat hij rechtstreeks 

afstamt van een aanborger en zelf gehuwd is of gehuwd met een dochter van een ingeschreven lid. Leden worden sindsdien bijgeschreven in het zogenaamde 

grootboek, waarvan nagenoeg alle boekdelen bewaard zijn gebleven en in bewaring gegeven aan het Brugse stadsarchief. 

 3. In de keure wordt eveneens het eigenlijke gebruik van de weiden, sluizen en wegen bepaald. De aanborgers genoten van oudsher van een aantal rechten. 

Zo mocht men zijn vee – enkel koeien en paarden – op de velden weiden. De dieren dienden gezond te zijn. Schapen en pluimvee waren er verboden. Vanaf de 

19de eeuw werden ook varkens toegelaten. Per paard of koe betaalde de gebruiker een kleine som (schatgeld), dat gebruikt werd om toezichthoudende 

aanborgers te betalen en waar nodig de omheiningen te herstellen.  



 

4. Wanneer de hoofdmannen het nuttig vinden, kunnen ze, uit hoofde van de keure, nieuwe vorderingen uitvaardigen en toepassen. Zij reglementeren het 

gebruik van de gronden, maar sanctioneren ook elk misbruik en leggen de rekeningen voor aan de aanborgers. Het vee van niet-aanborgers bijvoorbeeld werd 

door de baljuw van Sijsele afgezonderd en slechts na het vereffenen van een boete opnieuw vrijgelaten. Verkeer, inclusief hooiwagens, was verboden. Immers, dit 

veld diende enkel voor het grazen van het vee van de aanborgers. 

De vijf hoofdmannen worden tijdens de driejaarlijkse bijeenkomst, waarop alle gerechtigden worden uitgenodigd, verkozen voor een periode van zes jaar. Of er 

zijn twee hoofdmannen uittredend en herkiesbaar, of drie jaar later zijn er drie hoofdmannen uittredend en herkiesbaar, waardoor de continuïteit in het bestuur 

behouden blijft. In het verleden waren de verkiezingen soms het onderwerp van een hevige strijd waarbij de kandidaten de gerechtigden -die ze rijkelijk van bier 

voorzien- voor zich hoopten te winnen. 

In 1862 besloten de gemeenteraden van Assebroek en Oedelem dat de gronden eigendommen van gemeenschappelijke aard waren en spraken daarbij de 

ontbinding uit van het zetelend bestuur. De eigendommen werden onder sekwester geplaatst en er kwam een voorlopig bestuur onder voorzitterschap van de 

Brugse arrondissementscommissaris Louis Van den Bulcke. In die tijd werden de laaggelegen weiden in kavels getrokken en werden er wegen en waterlopen 

aangelegd zodat het gebied beter toegankelijk werd. De aanborgers spanden evenwel een proces aan tegen de gemeenten en onder leiding van kanunnik Joseph-

Olivier Andries (1796-1886) werd het een hevige strijd gevoerd tussen de plaatselijke boerenbevolking en de overheid. Het proces, tot voor het Hof van Beroep te 

Gent, duurde negentien jaar en kanunnik Andries argumenteerde met een overtuigende studie op basis van archiefstukken, waardoor de rechtbank op 7 

december 1881 de onmiddellijke teruggave van de gronden aan de aanborgers gebood. Ter nagedachtenis van de kanunnik wordt tot op heden nog elke eerste 

donderdag van mei, dit is de dag wanneer de gebruikers hun pachten kunnen vereffenen, om 8 uur ’s morgens een mis opgedragen in de kerk van Ver-Assebroek. 

Sinds 2010 voert de vereniging van de Gemene- en Loweiden ook een officieel wapenschild waarin de symboliek van het gemeenschapsgebruik onder de 

aanborgers verwerkt is. 

 

wapenschild Gemene- en Loweiden 



 

          

De huidige hoofdmannen van de Gemene- en Loweiden (foto Marc Vandepitte)        wapenschild van de Gemene- en Loweiden (foto Koen Himpe) 
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Bright Futures is een coöperatie van een aantal gezinnen en professionals die in Veerle Heide (Laakdal), in het hart van het bosrijke Merode-gebied in de 

Zuiderkempen, mede-eigenaar werden van 7 ha landbouwgrond, bos en gebouwen. Behalve het woongedeelte, is het geheel in gebruik als 'gemeenschapsgoed'.  

Het ‘goed’ omvat grond en gebouwen maar ook gedeelde uitrusting en kennis. De gemeenschap wordt gevormd door de aandeelhouders van de coöperatie, 

alsook hun gezinsleden en medewerkers (ook organisaties kunnen deelnemen). Coöperanten wonen zowel in de nabije omgeving als in meer stedelijk gebied. 

Daarnaast zijn er de supporters van het project alsook gasten. Elke actieve coöperant kan, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, gasten laten meegenieten van 

het goed. Hij kan ook professionele activiteiten ontplooien op het terrein. 

De gemeenschap en het 'goed' worden gewaardeerd door middel van een jaargeld; een 'beleefwaardering' per gast en evt. een percentage op de omzet van 

vermarkte producten. Daarmee worden de ontwikkeling van de commons en de verplichtingen van de coöperatie gefinancierd.  

Duurzame productie van voedsel, bouwmaterialen, energie en natuurwaarde, vormen op de gemeenschapsgrond de basis voor authentieke beleving, 

samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en technische en sociale innovatie.  

De persoonlijke beweegredenen van de deelnemers zijn uiteenlopend. Gemeenschappelijk is er de wens om een omgeving te genieten en mee te creëren waarin 

natuur en menselijke levensbehoeften; delen en ondernemen, ontwikkeling en ontspanning en verbondenheid en persoonlijke passie mekaar versterken. De 

meeste deelnemers willen daarmee niet alleen voorzien in eigen behoefte, maar ook bijdragen aan de wereld en aan toekomstige generaties.  

Er wordt gewerkt met een systeem van 'sociocratische besluitvorming' en met stewardships. Stewards zetten op het terrein persoonlijke, grondgebonden 
deelprojecten op. Deze zijn toegankelijk voor de hele gemeenschap, mits respect voor de bijhorende afspraken. Een lokale gemeenschapsmunt zorgt voor een 

evenwichtige verdeling van vruchten en inspanningen en versterkt een cultuur van reële waardering. 

'Hart van de Merode' draagt vele kenmerken van een traditionele common zoals beschreven door Nobelprijswinnares economie - 2009 - Elinor Ostrom, 
bijvoorbeeld deze van ‘duidelijk gedefinieerde grenzen’. Maar het systeem is niet op zichzelf gericht, integendeel, het zet zich bewust en op velerlei terrein in als 

incubator voor transitie-initiatieven van burgers, overheid, ondernemers en middenveld en deelt ook doelgericht inspiratie en knowhow. Zo bijvoorbeeld start de 
coöperatie, mits verwerving van de nodige middelen, binnenkort een project ‘Ondernemen met het landschap', met de bedoeling om in samenwerking met 

burgers en ondernemers uit de buurt het draagvlak voor agrobiodiversiteit te versterken.  

______________ 

 

 



 

Het ‘goed’ van Bright Futures ligt in een gebied waarin gemene gronden uitzonderlijk lang een grote rol hebben gespeeld in de voorziening van lokale behoeften. 

De afspraken over het gebruik van deze commons zijn ondermeer opgetekend in de zogenaamde ‘Keure van Veerle’ uit 1612. Bevolkingsgroei, mobiliteit en 
industrialisatie en centralisatie hebben de invulling van de behoeften grondig veranderd en gedelokaliseerd. Privaat bezit en enkelvoudig gebruik nam de plaats in 

van multifunctionele en collectieve gebruiksrechten en -plichten. De nood aan nieuwe gemeenschapsgrond, zoals hier in Veerle Heide, komt voort uit het besef dat 

er tegenwoordig weinig collectieve ruimte bestaat waarin burgers kunnen samenkomen en waar men vrij en verantwoordelijk kan experimenteren met de 

inrichting van de fysieke omgeving en met het voorzien in eigen behoeften. Met de aankoop van de hoeve met 7 ha grond en bos sloeg Bright Futures samen met 

haar aandeelhouders de brug tussen de realiteit van de speculatieve markt en de Vlaamse grondschaarste, en de bereidheid en kracht van velen, om gezamenlijk, 

vrij én verbonden, te investeren in een sociaal, ecologisch én economisch beloftevol experiment. Toch vertoont Bright Futures veel kenmerken van de 

eeuwenoude, succesvolle 'landed commons' zoals beschreven Elinor Ostrom: 

 

        

De nieuwe common van Veerle Heide – Hart van de Merode (foto Koen Himpe) 

 

 

 



 

                 

modelschema gemeenschapsgrond ‘Hart van de Merode’ (illustratie Rik Verschueren)        besluitvormingsschema gemeenschapsgrond ‘Hart van de Merode’ (illustratie Rik Verschueren) 
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Bright Futures cvba biedt met Buiten-kans een rondleiding aan waarin het thema van verleden en toekomst van collectief beheer op het platteland 'ter plekke' verkend wordt. Ongeacht het raakvlak 

met het eigen werkveld of interesses, is deze rondleiding erg inspirerend en leidt ze tot interessante gesprekken achteraf.                                                                                                          
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