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Omgeving Hoge Mierdse Heide in landschap De Liereman Oud-Turnhout (foto Koen Himpe) en Gemeyntenkaart voor het Maas-Demer-

Scheldegebied (auteur Karel Leenders) 

  

De landschapscontactdag 2019 stond in het  teken van gemeenschappelijk gebruikte gronden, ook commons 
genoemd. Plaats van afspraak was het bezoekerscentrum ‘De Liereman’ in Oud-Turnhout, een plek waar we 

het verhaal van de vroegere Kempische commons kunnen illustreren. 

In de keynote-lezing belichtte dr. Maïka De Keyzer (Katholieke Universiteit Leuven) het verhaal van de 

historische commons, met de centrale vraag of deze organisaties wel of niet een eeuwenlang succesverhaal 

zijn gebleken. De lezing zoomde in op het ontstaan en de evolutie van West-Europese gemene gronden en de 

principes die aan de basis lagen van dit collectief systeem. Maïka besprak de sterktes en zwaktes van het 

communale systeem. Aandacht ging daarbij naar het dominant discours van Elinor Ostrom, 

Nobelprijswinnares economie in 2009, waarin zij reageert op eerder betoog van ecoloog Garrett Hardin. 

Daarna werd gefocust op de boerenhuishoudens in de Kempense commons (cf. aardbrieven vanaf de 13de 
eeuw), waarin de Hertogen van Brabant de drijvende kracht bleken. Een vergelijking met ondermeer Engelse 

voorbeelden toonde aan dat het commons-model niet overal een even inclusieve, veerkrachtige en eerlijke 

uitwerking had. Maar voor de Vlaamse Kempen bleek het wel een vrij constant en succesvol verhaal tussen de 

14de en de 18de eeuw. 

Historisch-geograaf Karel Leenders besprak zijn langdurig onderzoek naar de zogenaamde gemeynten in het 

Maas-Demer-Scheldegebied. Hij duidde het Noord-Brabantse gebruik van de woeste gronden sinds de 14de 

eeuw. De communale organisatie was vrij complex en werd al dan niet via dorpskeuren of charters geregeld. 

Karel Leenders verduidelijkte ook het bestaan van kleine complexen of zogenaamde gebuurheikes en van het 

vroonte-model dat zonder charter werkte en waarbij ganse dorpen een vergoeding aan hun heer betaalden. 

Hij nodigde Vlaamse onderzoekers uit om de leemten in kennis voor het Vlaamse deel van historisch Brabant 

verder op te vullen. 

Drs. Maurice Paulissen (Wageningen Universiteit) lichtte in zijn lezing enkele voorbeelden toe van 

vroegmoderne turfwinning. Hij onderzocht de commerciële relaties en de overheidsinvloed in twee 

hoogveengebieden, namelijk De Peel (casus Bakelse gemeint) en de Waalse Hoge Venen (casus Stavelot-

Malmédy). In zijn lopend onderzoek gaat hij na in hoeverre het steken van turf een puur autonoom, collectief 

en marginaal verhaal is geweest. Daarbij stelt zich de vraag of er ook sprake is geweest van een 

marktgerichte exploitatie en/of landsheren en overheden dit systeem hebben beïnvloed. Hij stelde vast dat er 

vaak een gezamenlijke belangbehartiging was en een duurzaam beheer van hulpbronnen, dat er soms een 

corrigerende rol was van hogere overheden en dat er af en toe ook een zeker economisch individualisme 

bestond. Zo kon hij tussenvormen van turfwinning onderscheiden, met relatief kleinschalige commerciële 

veenwinning, waarbij de turf ofwel regionaal door dorpsbewoners werd vermarkt, ofwel een toepassing 

vond in de proto-industriële nijverheid. 



Collega’s Eric Cosyns en Arnout Zwaenepoel (West-Vlaamse Intercommunale), experten natuur & landschap, 

verzorgden een duo-lezing over de gemene weidegang in de Dender- en IJzervallei. In de casus Pollare werd 

het graslandgebruik in het valleigebied van de Dender toegelicht, waaruit bleek dat de natte hooilanden 

reeds vanaf de vroege middeleeuwen een essentieel onderdeel waren van een zelfvoorzienend 

landbouwsysteem. Daar hoorden ook hooiverkopingen bij. Er kwamen evenwel ook gemene weidegronden 

voor met een complexe eigendomsstructuur (deels openbaar deels particulier) en een aangepast recht van 

vrije (na)beweiding. Deze exclusieve beweidingsrechten gingen gepaard met het betalen van coeigelden als 

een schuld ten overstaan van ontvangers en (groot)grondbezitters. Het collectieve beweidingsrecht bleef 

bestaan tot het midden van de 19de eeuw.  

In de overstroombare en grotendeels ontveende kustvlakte met de valleien van IJzer (casus Noordschote- en 

Reningebroek) en Handzamevaart (casus Zarren- en Werkenbroek) werd het open broekagie-systeem 

aangehaald waar de nabeweiding of zogenaamde toemaat een heel specifieke organisatie kende. Aanvankelijk 

werd de dorpskudde na de hooitijd geheel vrij in het door brede sloten begrensde broek gelaten. Later werd 

deze vrije beweiding meer en meer gereglementeerd. Hier bleef het collectieve gebruiksrecht bestaan tot 

omstreeks het derde kwart van de 20ste eeuw. 

Ecoloog Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes) sloot het voormiddagprogramma af met een lezing over 

het Elspeterbos aan de rand van de Veluwe. In Elspeet kent dit bos sinds eeuwen een gemeenschappelijk 

gebruik en beheer van de dorpsgemeenschap. Samen met auteur Peter Veen heeft hij over de communale 

bosgeschiedenis vanaf de late 16de eeuw gepubliceerd. Hiervoor werd geput uit de oude malenboeken van 1595 

tot 1884, waarin afspraken en verordeningen zijn opgenomen. De boeren en eigenaren van het Elspeterbos, 

verenigd in de zogenaamde maalschap, waren de beheerders van het bos en van zeven omliggende hoeven. 

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. Ook na de particuliere verkoop in 

1916 bleef het bos publiek toegankelijk en werd de traditie gehandhaafd van de dorpelingen om er hout te 

oogsten en bosbessen te plukken. In het bos blijken talrijke bomen nog een verdikte en meerstammige voet te 

hebben, die verwijzen naar het vroegere traditionele beheer als middenbos of middelhout met hakhout en 

overstaanders. 

 

       

vraaggesprek over historische en nieuwe commons met Marc Vandepitte (Hoofdman Gemene- en Loweiden) en Rik Verschueren 
(vennoot Bright Futures cvba) en  keynote-lezing door dr. Maïka De Keyzer (foto’s Koen Himpe) 

 

Na de middag nam Maïka De Keyzer een dubbelinterview af van Marc Vandepitte en Rik Verschueren, over 

historische en nieuwe commons in Vlaanderen. Marc Vandepitte is bestuurder-hoofdman van de Gemene en 

Loweiden in Assebroek-Oedelem, de enige nog bestaande historische common in Vlaanderen. Rik Verschueren 

is vennoot van Bright Futures cvba en coördinator van het recente project Het Hart van de Merode in Veerle 



Heide (Laakdal), waar een nieuw project met gemeenschapsgronden wordt uitgebouwd (momenteel 7 ha). In 

het vraaggesprek werd ondermeer ingegaan op het overleven van de privatiseringsgolf van gemene gronden 

in de 19de eeuw en op het aanhouden van tradities (regels en gebruiken), zoals dat van de zogenaamde 

aanborgers en de verkiezing van hun hoofdmannen. Voor de nieuwe common op Veerle Heide werd gepolst 

wat het commons-model kan bieden als alternatief voor privaat en publiek bezit en beheer van 

(landbouw)gronden. Hieruit kwam ondermeer naar voor dat de duurzame productie van voedsel, 

bouwmaterialen, energie en natuurwaarde op de gemeenschapsgrond de basis kan vormen voor authentieke 

beleving, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en technische en sociale innovatie. Daarbij wordt gewerkt 

met een systeem van 'sociocratische besluitvorming' en met stewardships. Deze zetten op het terrein 

persoonlijke, grondgebonden deelprojecten op die toegankelijk zijn voor de hele gemeenschap, mits respect 

voor de bijhorende afspraken. Daarbij wordt ook gewezen op de aanwezige kenmerken van een traditionele 

common zoals beschreven door Elinor Ostrom. 

De landschapscontactdag sloot af met enkele thematische excursies in het gebied ‘De Liereman’, onder leiding 

van Jan Bastiaens, Raf De Houwer, Jan Van den Berghe en Bas Van der Veken, waar ondermeer werd gefocust 

op het vroegere gemeenschappelijke gebruik van het Lieremansmoeras en het traditionele heidebeheer in de 

Hoge Mierdse Heide. In dit natuurgebied, beheerd door Natuurpunt vzw, wordt heel sterk ingezet op een 

geïntegreerde benadering van natuur- en erfgoedwaarden. 

 

 

namiddagexcursie in De Liereman (foto Koen Himpe) 

       

 

        Inge Verdurmen, Jan Bastiaens en Koen Himpe 

 

 


