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hoofdstuk 7 Klimaat en identiteit in de 
Kempen

Valerie Dewaelheyns, Pieter Foré

Doorheen het ontwerpend onderzoek werd snel duidelijk dat ‘landschaps- 
identiteit’ een belangrijk gegeven is in de Kempen. Zo roept de Kempen 
bij velen een connotatie op met naaldbossen en heidevelden. Het 
landschapsteam van de provincie Antwerpen gaat door middel van een 
participatief proces op zoek naar de herwaardering van landduinen en de 
Bosgroep Zuiderkempen vzw zoekt samen met omwonenden naar een 
passend scenario voor de vele dennenbossen in de Kempen in privébezit.

Een landschapsidentiteit wordt opgebouwd vanuit de waardering, herken-
ning en beleving van beeldbepalende landschappelijke structuren (Stewart 
et al., 2004; Jacobs, 2002; Selman, 2006). Het begrip ‘identiteit’ is in 
ons verhaal zeer sterk gestoeld op de fysische kenmerken. In dit hoofd-
stuk geven we een analyse van een aantal belangrijke identiteitsbepalende 
landschapselementen in het casusgebied. Inzichten in de geschiedenis van 
actoren in relatie tot het socio-ecologisch functioneren (Hoofdstuk 5) en 
de klimaatuitdagingen (Hoofdstuk 6) worden dus verder aangevuld vanuit 
het identiteitsgegeven.

7.1 regionale identiteit van de Kempen

In vergelijking met de volledige Kempen zijn naaldbossen en heide 
niet zo sterk aanwezig in de streek van Geel-Bel. Desondanks vormen 
beide elementen nog een belangrijk deel van het landschapsbeeld. Ook 
de vele infrastructuurwerken hebben in de loop van de geschiedenis de 
Kempen sterk vorm gegeven, gaande van de vele netwerken aan kleine 
bevloeiingssloten tot grootschalige kanaal- en weginfrastructuren en 
bijbehorende industrie. 

7.1.1	 De	Kempense	naaldbossen

De Kempense naaldbossen, gedomineerd door dennen, zijn veeleer een 
relatief jong landschappelijk gegeven als gevolg van een cascade aan 
beleidskeuzes, telkens gestoeld op bevolkingstoename en bijhorende 
stijging van de vraag naar landbouwproducten en hout als grondstof (Van 
Acker, 2011). Samen met de Ardennen is de Kempen het enige gebied 
in Vlaanderen dat nu dichter bebost is dan in het midden van de 18de 

Figuur 66 (boven) Het gekende Kempens 
landschapsbeeld: naaldbossen op stuifdui-
nen. (onder) Opnieuw ruimte gemaakt 
voor heide-ontwikkeling door Natuurpunt
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eeuw (Tallier, 1999). De historiek van de huidige naaldbosbestanden 
begint bij de ontginning van gemene gronden. Doorheen de geschiedenis 
geboden verschillende edicten en verordeningen het opnemen van het 
heidelandschap en de woeste gronden in het economisch functioneren: 
het edict van 14 september 1617 door aartshertogen Albrecht en Isabella, 
de verordening van 1777 door Maria-Theresia, het Boschwetboek van 
1854 en de wet op de ontginning van woeste gronden van 1847. De 
doorgevoerde ontginningen leverden vooral nieuwe dennenbossen op: 
omwille van de grote vraag naar hout vanuit de mijnindustrie en hun 
gemakkelijk beheer waren dennenbossen zeer populair bij de vele kleine 
privé-eigenaars (Van Acker, 2011). 

De ontginning van de woeste gronden, waarbij tweederde door de 
anonieme en lokale landbouwer gebeurde, droeg sterk bij tot de huidige 
versnippering en het geprivatiseerd karakter van het ‘natuurlijke’ landschap. 
Van de 1.285 ha aan bosbestanden in de gemeente Geel is 97% in handen 
van kleine privé-eigenaars. De gemiddelde oppervlakte van leden van de 
bosgroep Zuiderkempen vzw is zo’n 2 ha. Ook voor Balen, Meerhout en 
Mol zijn de bossen met eigendomscijfers van respectievelijk 91%, 97% en 
94% in privaat eigendom. Gesprekken met boseigenaars en omwonenden 
geven duidelijk aan dat de naaldbossen zeer sterk bepalend zijn voor het 
landschapsbeeld van de Kempen. De omwonenden zelf geven aan dat ze 
erin opgegroeid zijn, dat dennen mooie bomen zijn die altijd groen blijven 
en dat ze instaan voor zuurstofproductie. Ze zijn emotioneel gebonden aan 
de dennen en ‘geruchten’ dat de overheid alle dennen wil laten verdwijnen 
lokken vaak spontane tegenreacties uit. Zo veroorzaakte de omvorming 
van naaldbosbestanden naar heide in Geel-Bel door Natuurpunt in het 
voorjaar van 2011 heel wat reacties van buurtbewoners. 

7.1.2	 Heide

Het zeer oude halfnatuurlijke heidelandschap is gevormd als onderdeel 
van het traditionele landbouwsysteem (De Blust, 2012) (zie 5.2). De 
heidevelden werden beschouwd als een gemene bron van bestaan, 
gebaseerd op een familiale overlevingseconomie, en kregen verschillende 
gebruiksrechten toegekend. Zo waren de landbouwgerelateerde 
gebruiksrechten begrazen, maaien en kappen en plaggen nauw verweven 
met intensieve veeteelt. Andere gebruiksrechten waren het steken van turf 
in de vochtige heide als brandstof (Kinsbergen, 1991), klei voor bakstenen 
en leem en zand voor woningbouw (Verboven et al., 2004). Deze veelheid 
aan gebruiksrechten leidde tot specialisaties. Zo werd er niet begraasd 
waar turf gestoken werd, werd de natte heide geplagd en kapping gebeurde 
op de drogere stukken met zandverstuivingen. Het resultaat was een 

“Weinig mensen kunnen zich 
een Kempische Heuvelrug zonder 

Grove den voorstellen. Niet 
zozeer het economische aspect 

speelt hier een rol, maar vooral de 
cultuurhistorische en recreatieve 

aspecten van de naaldbossen 
worden als zeer belangrijk 

beschouwd.”
(Vereniging Bos in Vlaanderen, 

2006)
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gecompartimenteerd landschap waarin de vegetatie verschilde naargelang 
de toegepaste gebruiksrechten (Verboven et al., 2004). 

Deze woeste gronden zijn steeds een soort van een buffer geweest in 
moeilijke tijden: bij nood aan voedsel werden de woeste gronden gescheurd 
en gecultiveerd. Deze bufferfunctie werd gestuurd vanuit het beleid met 
dezelfde edicten en verordeningen die de verschillende bebossinggolven 
geleid hebben. 

7.1.3	 Infrastructuren

De analyse van de watergerelateerde infrastructuren in de Kempen 
kwam reeds eerder aan bod. Waar de bevloeiing van de arme en zure 
zandbodems met kalkrijk Maaswater de hoofddoelstelling was voor de 
aanleg van de Kempense kanalen, werd transport de belangrijkste functie 
van het gerealiseerde kanalennetwerk. Aangevuld met de aanleg van de 
IJzeren Rijn zorgde de transportinfrastructuur samen met een beperkte 
milieureglementering voor de aantrekking van (vaak sterk vervuilende) 
industrieën. Het Albertkanaal, in gebruik genomen in 1949, maakte via 
het water de verbinding tussen de haven van Antwerpen en het Luikse 
industriegebied. Hieruit ontstond uiteindelijk het Economisch Netwerk 
Albertkanaal. Vandaag vormt de zone door zijn ruimtelijk samenhangend 
netwerk nog steeds een belangrijke ontwikkelingszone voor regionale 
economie. Al deze infrastructuren werden deels met het landschap, deels 
dwars op het landschap gepland. Zo lopen het Albertkanaal en het kanaal 
Dessel-Kwaadmechelen dwars doorheen de vallei van de Grote Nete. 

7.2 Landschap van de grote nete rond geel-Bel

Het landschap nabij de Grote Nete ter hoogte van Geel-Bel is kenmerkend 
en illustratief voor de landschapsontwikkeling van de regio (Van der 
Veken et al., 2010). Het wordt gevormd door de vallei van de Grote Nete, 
paraboolduinen, planmatige ontginningen, bossen met heiderestanten en 
kleine landschapselementen. 

7.2.1	 Vallei	van	de	Grote	Nete

Binnen het casusgebied zit de Grote Nete in haar middenloop en kent 
ze een meanderend karakter. Grote delen van de valleien van de Netes 
waren in vroegere tijden natte wildernissen in eigendom van de Hertog 
van Brabant. Dorpen in de Kempen kregen in 1331 toestemming van 
de hertog om de valleien te ontginnen. Eerst werd elzenbos gekapt om 
schapen te kunnen hoeden, opgevolgd door de aanleg van beemden of 
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hooilandpercelen voor het voederen van koeien op stal, afgebakend 
met rijen van elzenbomen. De schapen moesten hierdoor op de armere 
heidegronden gaan grazen (De Backer en Geudens, 2009). Tegenwoordig 
bestaat de vallei van de Grote Nete uit een gesloten landschap met een 
dicht netwerk aan kleine landschapselementen. In westelijke richting 
wordt het landbouwgebruik intensiever. Naast (half ) natuurlijke biotopen, 
overwegend monotone bosbestanden en plaatselijke heiderelicten komen 
er ook veel populierenbestanden voor. In het Bels Broek, ter hoogte van 
Geel-Bel en Meerhout, wordt de vallei sterk gestructureerd en geprivatiseerd 
door talrijke visvijvers en bijbehorende huisjes voor weekendrecreatie (De 
Haan, 2011).

7.2.2	 Geel-Bel

Als typisch straatdorp is Geel-Bel ontstaan op de scheidingslijn van de 
valleien van de Molse en de Grote Nete. Rondom de bebouwing lagen de 
gemeenschappelijke gronden, met de akkers het dichtst bij het dorp en de 
bossen, weilanden en gemeenschappelijke heide verderop ten zuiden (De 
Haan, 2011; VLM, 2003). Door het verplaatsen van de grazende schapen 
van de gemeenschappelijke weilanden naar de armere heidegronden kon 
de heide niet evolueren tot bos. 

7.2.3	 De	Belse	es:	het	‘Bels	Veld’

Het ‘Bels Veld’ net ten zuiden van het dorp behelst de akkers op hoger gelegen 
zandgronden die door bemesting geschikt gemaakt werden voor landbouw. 
De gemeenschappelijke akkers van het Bels Veld zijn nog grotendeels 
behouden als landbouwgrond (Verboven et al., 2004; VLM, 2003). 

Figuur 67 (van links naar rechts) De Grote Nete, visvijvers weekendhuisjes in Geel-Bel
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7.2.4	 Stuifduinen	en	vennen

Ten zuiden van het Bels Veld ligt de paraboolduin van Asbergen, één 
van de vele stuifduinen in het gebied en grotendeels bebost met grove 
den (Pinus sylvestris) en Corsicaanse den (Pinus nigra var. Corsicana). 
Stuifduinen zijn gevormd door plaatselijke zandmigraties en verstuivingen, 
en zijn kenmerkend voor de Zuiderkempen (De Backer en Geudens, 
2009). Na de laatste ijstijd veranderde de dominante windrichting van 
noordoost naar zuidwest, waardoor de aanvoer van vers dekzand stilviel. 
Op plaatsen waar dekzanden een tamelijk grote dikte hadden, bliezen 
zuidwestenwinden de dekzanden bij elkaar tot landduinen en oostwest 
gerichte dekzandruggen. Waar uitwaaiing van de dekmantel tot op de 
watertafel ging, ontstonden vennen, als plaatselijke depressies waar regen- 
en oppervlaktewater stagneerde (Van der Veken et al., 2010). Vennen 
zijn belangrijk omwille van hun natuurwaarde en watercaptatie. Zo is de 
Duivelskuil, gelegen in Volmolen, een vengebied van een uitzonderlijk 
hoge natuurwaarde. 

Paraboolduinen konden enkel ontstaan door de combinatie van begroeiing 
met grassen en struiken met het wegblazen van zand uit lager gelegen delen, 
die tot rust kwamen tegen de begroeiing (De Backer en Geudens, 2009). 
In de strijd tegen zandverstuiving werden verschillende middelen ingezet: 
het afbakenen van kwetsbare gebieden, afschaffen van gebruiksrechten in 
gebieden gevoelig voor instuivend zand en het aanplanten van een houtwal 
met berk en eik op de grens tussen heide en akkerareaal (Verboven et al., 
2004). Zo’n houtwal hield ook de dieren van de akkers en in de weilanden. 
Het Belse Veld was bijvoorbeeld volledig omzoomd door een houtwal 
met onder meer zomereik, sporkehout en wilg. Alhoewel grotendeels 
verdwenen, is deze houtwal op sommige plaatsen nog te herkennen in het 
landschap aan de hand van zomereik (Berten et al., 2000; Verboven et al., 
2004; VLM, 2003; Bauters et al., 2011). 

Figuur 68 Geel-Bel: (van links naar rechts) de parabool van Asbergen, de Duivelskuil, een hangven
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7.2.5	 Belse	heide

De Belse Heide is een deflatiekom van de Asbergse paraboolduin. De eerste 
ontginningen van heidegronden vanuit Geel-Bel voor inschakeling in de 
voedselproductie gebeurden in de loop van de 18de eeuw. De Belse Heide 
werd omgezet naar akker en natte grasland volgens een dambordpatroon 
met stroken van ongeveer 400 bij 400 meter die afgebakend werden 
door houtkanten, wegen en leigrachten, zoals de Belse Heideloop. Deze 
leigrachten moesten in eerste instantie de akkers voorzien van water 
vanuit de Grote Nete, waarop er stroomafwaarts een stuw was gebouwd. 
Bij hevige neerslag had het grachtensysteem een waterafvoerende functie 
(VLM, 2003; De Haan, 2011; Berten, 2000). Door het rechttrekken van 
de Grote Nete in 1960 ter bevordering van de waterafvoer ontwaterden 
de omliggende gronden van de Belse Heide zeer sterk (De Haan, 2011; 
Berten, 2000). Op de Belse Heide komen er op bepaalde plaatsen nog 
relicten voor van de vroeger aanwezige kwelvegetatie, voornamelijk langs 
de grachten en de perceelsranden (Batelaan, 2002) en ontstaan door de 
infiltratie van insijpelend regenwater in de duinruggen (VLM, 2003). 

7.3 Landschapsverandering als proces

Landschapsidentiteit kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling 
van een visie op landschapsverandering. Met het oog op een draagkrachtig 
ruimtelijk beleid met betrekking tot klimaatverandering biedt de integratie 
van herkenbare landschappelijke componenten belangrijke voordelen met 
het oog op herkenning van, vertrouwdheid met en sociale betrokkenheid 
bij een bepaalde plek. 

Ingrijpende landschapsveranderingen zijn mogelijk mits een goed parti-
cipatief proces waarbij omwonenden mee kunnen groeien in de ontwik-
keling van een visie op een landschappelijke verandering. Dit bleek uit 
ervaringen van de bosgroep Zuiderkempen vzw: na een eerste tegenkanting 
besloten omwonenden na een participatief proces zelf dat de voorgestelde 
bosomvormingen een goede oplossing zijn. Zo beschouwd vormt het 
landschap een meerlagig, integrerend kader dat een veelzijdig antwoord 
mogelijk maakt op complexe uitdagingen zoals de klimaatverandering 
(Selman, 2006). 

Figuur 69 De Belse Heide met de 
paraboolduin van Asbergen in de 
achtergrond
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