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Wat leeft er in de Kempen? Ontdek het binnenin!
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Het effect van natuurlijke zorgtuinen - de koning in de Kempen de Kempen in 4 bodemtypes - 3x mooi fietsen - houtkanten bij landbouwers
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Ons regionaal landschap?
Een voor de Kempen!
Via de Regionale Landschappen werkt de provincie aan ecologische natuurverbindingsgebieden.
Concreet ligt de focus op het herstel van beekvalleien, ontharding, vergroening van de leefomgeving
en beschermen van de biodiversiteit. Andere mogelijkheden zijn het planten van allerlei bomen,
aanleggen van poelen en beheer van oude dorpsbomen, dreven, houtkanten en oude veldwegen.
In Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete werken we – zoals de naam al zegt – aan de valleien
van de twee Neten maar bijvoorbeeld ook aan de Kempense Heuvelrug, het meest imposante
reliëf in de Kempen. Via netwerken van trage wegen verbeteren we de toegankelijkheid van ons
landschap, hand in hand met biodiversiteit en cultuurhistorie!
In deze jaarlijkse editie van het Landschapsmagazine ontdek je meer over natuur met zorg,
het aanplanten van houtkanten in functie van een zeldzame vleermuis, het koninklijke
verleden van de Kempen én de 4 typerende bodemtypes.
Bovendien stippelden we maar liefst 3 fietstochten voor jullie uit.
Veel leesplezier!

Jan De Haes

Voorzitter Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Gedeputeerde voor Milieu en Natuur Provincie Antwerpen

“Natuur met zorg gaat over de vergroening op maat van zorginstellingen
waarbij we de zorg (terug) van ‘binnen’ naar ‘buiten’ brengen.“

De mogelijkheden om een zorgomgeving te vergroenen
zijn eindeloos. Aan het woord is Christof Sierens, directeur
van Talander vzw, een zorginstelling die we in het verleden
mochten begeleiden.
Waarom hebben jullie ingezet op vergroening?
Chrisof Sierens (Talander); “Wij bestaan bijna 34 jaar en zijn altijd
al gevestigd in een groene omgeving. We werken continu aan een
aangename omgeving voor onze bewoners die veel voldoening
halen uit hun omgeving en er een zinvolle dagbesteding hebben.
Werken in een groene omgeving is fijn, maar we willen ook
de omgeving ecologisch waardevoller maken. Biodiversiteit is
belangrijk en zit ook in onze visie vervat."
Welke groeninrichting hebben jullie voorzien?
“We hebben een bloemen- en bessenpluktuin aangelegd,
evenals een kruidentuin en een hoogstamboomgaard.
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Universiteit Antwerpen

Daarnaast voorzien we ook de teelt van bewaargroenten. Deze
worden via het theehuis, onze lokale horeca waar we onze bewoners
een zinvolle dagbesteding geven, verkocht aan bezoekers.”
Voor de vergroening werkte je samen met het regionaal
landschap. Waarom?
“De samenwerking met het regionaal landschap is voor ons
een evidente keuze geweest omwille van de expertise die ze in
huis hebben naar landschappelijke en ecologische inrichting én
omwille van hun werking in het buitengebied.
Wij liggen midden in het buitengebied, wat een andere context
geeft dan een stedelijke omgeving. Hun werkveld matchte met
wat wij hier wilden realiseren. Het regionaal landschap werkte
een ecologisch inrichtingsplan uit, hun knotteam hielp ons met
het knotten van een oude historische haagbeuk en ze leidden
ook de plantdag in goede banen. Het is een zeer toegankelijke
partner.
We kunnen gerust stellen dat we zonder hun inrichtingsplan
vandaag niet zo ver zouden staan naar groeninrichting toe.”
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Natuur met zorg

Het zal je wellicht niet verbazen: uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat natuur een
heel gunstig effect heeft op de gezondheid van de patiënten in allerlei zorginstellingen.
Maar ook voor het personeel, de bezoekers en de omwonenden is het een grote meerwaarde.
Binnen PDPO-project Buitenzorg ondersteunt RLKGN momenteel zorginstellingen op maat
bij de vergroening van hun site, samen met Universiteit Antwerpen en de Antwerpse
Regionale Landschappen.
MEER
VOORBEELDEN?
Bekijk onze inspiratiegids
'Natuur met Zorg' via
www.issuu.com/rlkgn

INSPIRATIE VOOR
EEN TUIN MET ZORG:
•

rolstoeltoegankelijke paden met
rustbanken en schaduwbomen,
• stilte- en belevingstuinen,
• natuurlijke bloemenweides,
• vijvers,
• uitkijkpunten,
• beweeg- en belevingsparcours,
• dementietuin,
• dierenhoekje …

of onze filmpjes via
YouTube-kanaal
'Regionale Landschappen'

Christof Sierens
(Talander)

Hoe hebben jullie de bewoners betrokken?
“Onze inwoners zijn vooral bij de uitvoering betrokken. Zo hielpen
ze met de aanplantingen en zijn ze mee verantwoordelijk voor het
onderhoud van de tuin, het zaaien en planten van de bloemen
en bessen, de kruidenverwerking, dieren verzorgen, meewerken in
het theehuis. Iedereen kan binnen zijn of haar mogelijkheden een
steentje bijdragen.”
Hoe staan de bezoekers hiertegenover?
“Bewoners vertellen graag aan de bezoekers over alles wat hier te
beleven valt. We merken ook dat de bezoekers de omgeving zeer
waarderen en hier tot rust komen. Iedere woensdagnamiddag is
er bijvoorbeeld een tuinploeg bezig in de pluktuin. Het groen
is eigenlijk ons sociaal weefsel en vaak de verbinding tussen
bewoner en bezoeker.”
Hoe zou je de therapeutische waarde van de groeninrichting
omschrijven?
“Er is een duidelijke link tussen vergroening en de zorg naar
onze bewoners toe. De groene omgeving zorgt ervoor dat onze
bewoners bij voorbeeld makkelijker problemen delen met ons.

De omgeving werkt zeker therapeutisch: conflicten verdwijnen
vaak door buiten aan de slag te gaan en patiënten een zinvolle
dagbesteding te geven.”
Waarom zou je andere zorginstellingen aanraden om ook in
te zetten op vergroening?
“Voornamelijk voor het therapeutische effect op de patiënten.
Hiervoor heb je niet altijd grote investeringen nodig. Ook door
kleine stapjes te nemen, kan je al een verschil maken. Hoe prachtig
is het bijvoorbeeld om met iets simpels zoals kruiden te werken.
Neem nu de heerlijke geur van een citroenverbenaplantje. Dat
werkt rustgevend en al die kruiden trekken bovendien vlinders en
bijen aan.”

Vlaanderen
is open ruimte
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DE KONING IN DE KEMPEN

een ontginningsverhaal

In samenwerking met Heemkring Zeven Neten Retie, Gemeentearchief Mol, Heemkundige Kring De Griffioen Dessel, Stadsarchief
Geel, Woestijnpaleis Rauw, Natuurpunt, Hooibeekhoeve, Kemp vzw, gemeente Retie, gemeente Dessel, stad Geel, gemeente Mol

www.vlaanderen.be/pdpo
Met steun van ELFPO

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Zandwinning
© woestijnpaleis
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Een landschap zit boordevol verhalen: wat we zien in onze omgeving is
immers het resultaat van een eeuwenlange wisselwerking tussen mens
en natuur. Ook de Koning der Belgen heeft een serieuze stempel op ons
landschap gedrukt.
In samenwerking met Stuifzand, betrokken heemkringen en lokale experten
spitten we dit verhaal uit. In afwachting van een boek rond het Koninklijk
Domein der Kempen, dat in 2022 zal verschijnen, lichten we alvast een tipje
van de sluier van deze minder gekende geschiedenis van de Kempen.

Toen de bestuurders van ons land in 1847 beslisten dat de woeste Kempense
heidegronden omgezet moesten worden in bos- en landbouwgronden, sprong
niemand minder dan Koning Leopold I zelf op de ontginningskar. Vanaf midden
19de eeuw kochten de koning en zijn nazaten systematisch gronden in Geel, Mol,
Dessel en Retie. De gronden werden gebruikt voor bosbouw, landbouw, turfwinning
en als jachtgebied. De koning probeerde zelfs wit zand te winnen in Mol.
De Koning der Belgen investeerde in het gebied, werkte nauw samen met
andere rijke investeerders, verbleef geregeld in de Kempen en bouwde met de
Koningshoeve (of Leopoldhoeve) in Geel Ten Aard een modern landbouwbedrijf uit
waar veel mensen uit de streek werkten.
Ook zijn zoon Filips, Graaf van Vlaanderen, stapte mee in het ontginningsverhaal en
was vooral actief in Postel en Retie, waar het gebied ‘De Graaf’, ten oosten van de
Colateur, nog steeds verwijst naar zijn aanwezigheid. Dit gebied werd opgedeeld in
een dambordpatroon met grote percelen die bebost werden. Deze percelering en
de lange rechte zandwegen herinneren nog aan deze 19de eeuwse ontginning. In
Postel werd voornamelijk turf ontgonnen om de koningskas te spijzen.
In de jaren 1950 werden de koninklijke gronden systematisch weer verkocht. Ook
wat er nadien met de koninklijke gronden gebeurde brengen we graag in kaart.
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Turfwinning in Postel, locatie ongekend © Documentatiecentrum Bokrijk

Landbouwontginning in de jaren 50 ter inrichting van het
Kempisch Domein © stadsarchief Geel

Een groot deel van de gronden in Geel werd in het kader van de reconversie van de landbouw uitgebouwd
tot het ‘Kempisch Domein’, met modelboerderijen voor melkveehouderij. Vandaag is dit Koninklijk
stukje Kempen nog steeds landbouwgebied, met de karakteristieke witte boerderijen uit de jaren 1950.
Een ander deel van het gebied aan den Aard werd gebruikt voor de uitbouw van ‘den Atoom’ met
modernistische

woonwijk.

Een

andere

en

duidelijke

verwijzing naar de koninklijke aanwezigheid in de Kempen
is het provinciaal domein ‘Prinsenpark.’ Recent werden de
gronden van de ‘Koninklijke Schenking’ in Postel verkocht aan
de Vlaamse Landmaatschappij. Op heel wat plekken vind je in
het landschap sporen van de Kroon in de Kempen.
Het onderzoek geeft nieuwe inzichten én geeft een aanleiding
om ook over de toekomst van deze landschappen na te
denken. In het najaar brengt ons Regionaal Landschap zowel
de beheerders en eigenaars van het Kempisch Domein in Geel
als die van de Graaf in Retie hierover samen. Vanaf volgend
jaar is het verhaal uitgebreid te lezen in de publicatie en staan
een toeristisch aanbod en verschillende plattelandsevents op
het programma.

-- meer info: www.koninklijkekempen.be

Projectgebieden project 'Koninklijke Kempen"

OPROEP
Heb jij nog foto’s, verhalen, voorwerpen of documenten die ons iets vertellen over dit gebied en zijn
koninklijke verleden? Bijvoorbeeld foto’s van het Kempisch Domein, herinneringen aan het koninklijke
verleden, de modelhoeven, verhalen van de landbouwpioniers, oude veldnamen die verwijzen naar de
koning, straffe stoten van tijdens Sas 7 kermis, verhalen over prominente figuren die betrokken waren bij
de ontginning...
We digitaliseren en noteren alles zorgvuldig. Je krijgt de foto’s en documenten uiteraard weer terug.

We zien in dit project ook kansen voor een nieuw royaal streekproduct. Heb jij vanuit je (landbouw)
bedrijf een idee, laat het ons weten! Of plan je met een vereniging een activiteit? Dan bekijken wij of we
er een royale versie van kunnen maken.
Kan je ons helpen? Heb je graag meer info?
info@koninklijkekempen.be -- www.koninklijkekempen.be

DE KONINKLIJKE KEMPEN
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De Kempen in

4

In vorige edities toonden we jullie al de meest voorkomende biotopen en soorten in de Kempen.
Deze keer verdiepen we ons (letterlijk) in de bijhorende bodemtypes!

bodemtypes

Heide

De prachtig gekleurde podzol is het typische profiel dat men onder de
heideterreinen of bossen terugvindt. Eeuwenlang nam doorsijpelend regenwater de zwarte organische stof en de gele en oranje ijzerverbindingen mee naar beneden, tot bovenaan alleen het spierwitte kwarts overbleef, onder een dun laagje grijszwarte humus. Dat zure en arme witte
zand is geen fijne plek om te groeien voor landbouwgewassen, maar
sommige planten zoals heidesoorten voelen zich er prima thuis. Omdat
podzols ontstaan zijn door het wegnemen van nutriënten en biomassa,
kunnen ze niet zonder hun tegenhanger: de anthrosol of plaggenbodem.
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Landbouwlandschap

De donkere anthrosol of plaggenbodem is de bodem van het historische
akkerland. Reeds lang geleden ontdekten Kempense boeren dat je de
eigenschappen van het zand drastisch kon verbeteren door veel organische stof toe te voegen. Met de hand of paard en kar haalden ze organische
stof uit het buitengebied: de vegetatie en een dun laagje grond (zoden
of plaggen) werden afgestoken en naar de potstal gebracht, om ze te
verrijken met nutriënten. Later werden die plaggen naar de akkers rond
het dorp gebracht en daar uitgespreid. Dat leidde tot de dikke zwarte
laag die je bovenaan deze bodem ziet, prima geschikt om nutriënten en
water lang genoeg vasthouden zodat de planten ze kunnen opnemen.
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Vallei

Histosols of veenbodems bestaan voor meer dan 90% uit onverteerd
plantmateriaal. Je vindt ze terug in valleibodems en natte depressies met
een permanent hoge grondwaterstand: door een gebrek aan lucht breken
dode planten nauwelijks af, waardoor er dikke pakketten veen ontstaan.
Het veenmos werkt bovendien als een spons en houdt nog meer water
vast. Als je deze bodems draineert breken al die oude plantenresten af en
gaat het veen ‘inklinken’, waardoor het bodemoppervlak meer dan een
meter kan zakken. De koolstof gaat dan de lucht in onder de vorm van
broeikasgassen. Onze veenbodems zijn dus belangrijke klimaatbuffers.

Landduin

Vallei

Arenosols zijn jonge, weinig ontwikkelde zandbodems. Je vindt ze
bijvoorbeeld terug in stuifduinen, waar de wind vrij spel kreeg en de
bodem nooit de tijd kreeg om zich duidelijk te ontwikkelen. Omdat al dat
zand niet in één keer werd afgezet, zijn er vaak laagjes in te ontdekken.

Landduin

Meer weten? Breng een digitaal bezoek aan de bodemprofielencollectie van België: https://ees.kuleuven.be/soil-monoliths/
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DE MOOISTE
FIETSROUTES
IN DE KEMPEN

# Staycation
ONLINE
BEKIJKEN?
Surf naar
www.rlkgn.be/fietstochtenlandschapsmagazine
voor de GPX-files, digitale
map en gedetailleerde
routes met
startlocaties.

TRAGE WEGEN
Ons
regionaal
landschap
zet
zich dagelijks in voor het behoud en herstel
van Trage Wegen. Dit doen we met onze
gemeentebesturen en vrijwilligers.
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Trage wegen zijn verbindingen met een
openbaar karakter, die meestal gebruikt
worden door niet-gemotoriseerd verkeer.
Vaak zijn dit smalle doorsteekjes in de
dorpskern, onverharde veldwegen of
kronkelende bospaadjes.
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De Kempen doorkruisen we maar al te graag op onze fiets: de ultieme manier om ons landschap
traag maar weids te ontdekken. Dit jaar stippelden we fietsroutes uit in 3 grote deelgebieden
in ons werkingsgebied: een kindvriendelijke lus in de Noorderkempen, een groene lus aan de
Grote Nete én een erfgoedlus langs onder andere enkele kastelen aan de Kleine Nete.
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Surf naar www.rlkgn.be
> publicaties > gratis downloads
'landschapsbelevenissen' en 'sporen in
het zand'
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NIEUWE HOUTKANTEN BIJ
GEITENBOERDERIJ VOOR
ZELDZAME VLEERMUIS

Wist je dat de grootste populatie van de zeldzame ingekorven vleermuis zich bevindt in Herentals?
Na hun overwintering in de Antwerpse fortengordel leggen ze namelijk de laatste kilometers
richting hun kraamplek af boven het landbouwlandschap van Noorderwijk en Morkhoven.
Onderzoek bracht in kaart hoe bomen, houtkanten en duisternis sterk bepalend zijn voor de
vliegroutes en op welke locaties de toegankelijkheid van het landschap kan verbeterd worden.
Samen met lokale landbouwers, de vrijwilligers van de vleermuizenwerkgroep, stad Herentals en
gemeente Olen grijpen we deze uitzonderlijke kans om de soort te helpen. Dit doen we met allerlei
acties rond agrobiodiversiteit, met de nadruk op herstel en beheer van groen-blauwe elementen.
Liv en Tommy van geitenboerderij Noorderhoeve mochten de spits afbijten en plantten voorbije
winter meerdere bomenrijen en een houtkant aan. Samen met de aanplantingen bij nabijgelegen
Bioboerderij De Kijfelaar werd er meer dan één kilometer groene snelweg aangelegd voor de
vleermuizen! Terwijl hun zoon Julle en dochter Louise zich met de gocart en voetbal amuseren op
het erf, blikken we met Liv terug op de plantactie.

Hoe zijn jullie destijds in contact gekomen met
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete?
Liv: We hadden een rij oude, zeer hoge Italiaanse
populieren die hun beste tijd hadden gehad. Bij
stormweer sneuvelden er wel eens een paar en
we vreesden dat er een keertje zware schade
zou ontstaan aan onze stallen of aan het
perceel van de buren. We polsten voor
advies bij het Regionaal Landschap, waar
het vleermuizenproject de kans bood
om voor het hele erf en de omliggende
percelen de groeninrichting vorm te geven.
"BOMEN EN PLANTEN MAKEN VAN DE
OMGEVING VAN DE BOERDERIJ EEN MOOI GEHEEL,
DAAR WILLEN WE GRAAG RUIMTE AAN GEVEN."
LANDSCHAPSMAGAZINE

Jullie hebben een ambitieuze aanplant
uitgevoerd. Vele bomenrijen, een lange
houtkant… Deze nemen een stuk van het
landbouwperceel in. Waarom maken jullie hier
toch plaats voor?
Liv: Enkele jaren geleden volgde ik een
avondopleiding rond hoevetoerisme. Daarbij
werden voorbeelden getoond van beplanting om
en rond de boerderijen. Dat had indruk gemaakt.
Het was dan ook een beetje met spijt in het
hart dat de rij populieren gerooid ging worden.
Bomen en planten maken van de omgeving van
de boerderij een mooi geheel, dus willen we daar
graag ruimte aan geven. De nieuwe houtkant
sluit ook mooi aan tegen de perceelsrand, welke
al door de vorige eigenaar was aangelegd via
een beheerovereenkomst met de Vlaamse
Landmaatschappij.
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Zouden jullie de aanplantingen ook op deze
manier hebben uitgevoerd, indien jullie niet
in contact waren gekomen met Regionaal
Landschap Kleine en Grote Nete?
Liv: Het had ons veel meer tijd en werk gekost om
dit uit te cijferen. Alles gebeurde in overleg en
we werden ontlast van de gehele coördinatie van
prijsvragen, plantenbestellingen en de coördinatie
van de plantwerken. Via het vleermuizenproject
werd
alles
bovendien
deels
financieel
ondersteund door PDPO en stad Herentals.
De groeninrichting bracht dus geen extra last en
we konden simpelweg ten volle uitkijken naar de
realisaties.

Zou je het fijn vinden als er meer vleermuizen
via de nieuwe houtkanten en bomenrijen de
weg vinden naar jullie bedrijf?
Dat mag zeker! Laat ze hier maar goed jagen op
de vliegen! Elk jaar zijn er ook steeds meer nesten
van boerenzwaluwen in de schuren. Tot groot jolijt
van onze energieke bordercollie Sila die er haar
hobby van gemaakt heeft om ze te volgen. Voor
onze andere – rustigere - boerderijhond Bliksem,
zijn ze wat te snel.

Bedankt voor jullie tijd, Liv!

In de zomer vóór de aanplantingen kwam er volgens Kris Boers
(vleermuizenwerkgroep) al minstens één ingekorven vleermuis op
bezoek in de geitenstal.
Kris: In het kader van het project voeren we gedurende drie zomers
gerichte monitoring uit langs bekende en potentiele vliegroutes van
de ingekorven vleermuis op het landbouwgebied en in stallen. In
2020 plaatsten we in onder meer de geitenstal van Liv en Tommy een
automatische batdetector.
Zo’n automatische detector maakt een geluidsopname telkens het een
ultrasoon geluid (mogelijk afkomstig van een vleermuis) registreert.
Door die geluiden later op de computer te analyseren, zien we welke
soorten vleermuizen in de buurt van de detector kwamen.
Wat we ontdekten? In de geitenstal kwam elke nacht kortstondig
een ingekorven vleermuis jagen. Bovendien werden er ook gewone
dwergvleermuizen in de stal waargenomen.
Van ingekorven vleermuizen is geweten dat ze jagen op huis- en
stalvliegen. Dit doen ze voornamelijk in stallen met melkvee, maar ook
deze geitenstal weten ze dus te vinden. Een fijne extra voor de geitjes!

PDPO-project Vleermuizen thuis in landbouwlandschap loopt nog tot december 2022 | www.rlkgn.be
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Tot volgende keer?
Leuk dat je een kijkje
LANDSCHAPSMAGAZINE.

nam

in

dit

BEN JE NOG NIET GEABONNEERD MAAR
WIL JE ONS MAGAZINE GRAAG GRATIS
ONTVANGEN IN 2022?

Surf: www.rlkgn.be/landschapsmagazine
Mail: info@rlkgn.be
In het kader van de privacy wetgeving: de gegevens zullen louter
gebruikt worden ter verzending van het landschapsmagazine. Ze zullen
om geen enkele andere reden verder verspreid worden.

Ons werkingsgebied omvat de gemeenten Arendonk,
Balen, Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals,
Herenthout, Kasterlee, Lille, Meerhout, Mol, Olen, OudTurnhout, Retie, Turnhout, Vorselaar en Vosselaar.
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Van der Veken, Els Oostvogels, Suzy Volckaerts, Tom
Snoeckx, Lotte Deman, Jef De Schutter, Karen De
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