Veldslagen en verdediging
De grensstreek is al sinds de middeleeuwen
het decor van kleine schermutselingen en
grotere oorlogen. Landbouwgehuchten die
allemaal het omringende niemandsland van
heide en moeras gebruikten om brandstof
te verzamelen of vee te laten grazen, hadden
regelmatig discussie over de locatie van
de grens.
Het geruzie nam om de zoveel tijd een hoge vlucht:
knokploegen werden op een dorp afgestuurd en een
enkele keer vielen er zelfs doden. Het meest legendarische verhaal is de plundering van Thorn: de buit
werd met 16 karren vervoerd! In één ervan zat de
ontvoerde en geboeide vorstin-abdis… die na enkele dagen tegen een pak losgeld voor het graafschap
Loon weer naar huis mocht.
Om zichzelf en de eigen dorpen te beschermen tegen
boze burgers, maar vooral tegen plunderende soldatentroepen, gingen de mensen aan het graven. Er waren
in deze streek namelijk amper burchten waar omwonenden konden gaan schuilen in woelige tijden. Mensen gingen
zelf aan de slag en groeven schansen: een stuk terrein
werd omzoomd door een gracht en onmiddellijk daarachter een grote, aarden muur. Binnen in de schans stonden
enkele hutten, een bakoven en soms ook een klein kerkje.
Verder was er plaats om vee een tijdlang te laten grazen.

Bezoek de gereconstrueerde
Ellerschans (tussen Ell en Swartbroek) of
Laarderschans (Laar).

Smokkelen
voorbij grenspalen
Het land België werd gesticht in 1830, maar het denk- en
tekenwerk over waar de grens met Nederland moest komen, liep pas af in 1843. In de “Conventie van Maastricht”
werd alles netjes op papier gezet en vervolgens werd de
grens ook in het land zelf uitgezet met meer dan 700
grenspalen en -stenen. De sierlijke, gietijzeren palen
herken je her en der in Kempen~Broek aan het jaartal
1843 en de wapenschilden van beide landen.
Eenmaal de landgrens er onomkeerbaar was, en zich aan
beide zijden van de grens verschillende goederenprijzen
en belastingen ontwikkelden, nam het smokkelen in de
grensstreek een hoge vlucht. De vele bos- en landweggetjes in het dunbevolkte landschap werden drukbelopen
smokkelroutes om goedkopere (consumptie)goederen
in rugzakken naar een andere kant van de grens over te
brengen. Tijdens WO II werden ook vluchtelingen en gestrande piloten over de grens gesmokkeld. De winst
werd vaak onmiddellijk opgesoupeerd in de enkele
smokkelcafé’s vlak aan de grens. Dat waren o.a. Cyrenaica in Bocholt, De Graven in Weert en Kempkes
in Kinrooi.

Grenspaal 159 en een ‘gedenk’grenssteen liggen
in de buurt van wandewissel 192 van wandelgbied
Stramprooierbroek (Kinrooi). Of bewandel net als de
piloten het Vrijheidspad van Dorpsraad Stramproy.

Een droevige episode uit de grensgeschiedenis is die van
“de dodendraad”. Het was een prikkeldraadconstructie
die tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitse
bezetter op de grens van het bezette België en het neutrale Nederland werd geplaatst… in totaal 332 km lang!
De draad stond onder zware elektrische spanning.
Smokkelaars, Belgische vluchtelingen, spionnen en Duitse
deserteurs bedachten allerlei hulpmiddelen om toch door
de draad heen te komen maar te vaak vielen er dodelijke
slachtoffers.
In Kinrooi -langs de Uffelseweg in Molenbeersel- staat
een fraaie reconstructie van een stuk draad met
wachthuisje!
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Wat ruiste daar door het heidegewas? In de 18e eeuw
had je veel kans dat het een bende bokkenrijders was!
In die periode teisterde een plaag van roversbendes
en -individuen de grensstreek tussen beide Limburgen
en Duitsland. Ze hadden het voornamelijk gemunt op
rijkere boerderijen en pastorieën op het platteland. Hun
bekendste misdaadpraktijk is het leggen van brandbrieven:
een afpersmethode waarbij men vroeg om geld met
de dreiging dat anders de gebouwen in brand gestoken
zouden worden. Het fenomeen van de bokkenrijders was
een mix tussen criminaliteit en het bovennatuurlijke. Het
was bijlange niet altijd geweten wie de daders waren, en
hun ongrijpbaarheid zorgde voor heel wat speculaties.
Ze zouden zich ’s nachts op de rug van bokken door de
lucht verplaatsen, vergaderen in een holle boom en de
duivel aanbidden. Het gerecht reageerde buitensporig met
martelpraktijken en terechtstellingen.

De bekendste Bokkenrijder uit
Kempen~Broek is ongetwijfeld Nolleke
van Geleen. Hij werkte een tijdlang op de
Pollismolen in Opitter, maar deinsde er niet
voor terug andere molenaars af te dreigen!

“Broek” uit Kempen~Broek betekent “nat gebied”. Het vlakke gebied aan de voet van het hoger
gelegen Kempens Plateau vangt al
het afstromende water op, dat er tot stilstand komt. Daardoor werd het uitzicht van de streek eeuwenlang niet alleen bepaald door moerassen, maar ook de vele beken die
hun weg zoeken vanop het plateau naar de Maasvallei. En
daar maakte men sinds de middeleeuwen gretig gebruik
van voor het opwekken van energie: meer dan 30 watermolens werden gebouwd langs o.a. de Abeek, de Itterbeek en de Bosbeek. Bovendien heeft de wind vrij spel op
de vlakte van het Kempen~Broek: ruim 20 windmolens
vervolledigden de molennijverheid in de regio. Er werd
graan gemalen, olie geperst, laken gevold en hout verzaagd.

Het project speelt zich af binnen de gemeenten Kinrooi,
Bocholt, Bree (provincie Limburg – BE) en Weert (provincie Limburg – NL). Historisch gezien was die het fluctuerende grensgebied tussen het toenmalige graafschap Loon,
Overkwartier van Gelder en Land van Thorn. Meerdere
streekbewoners (vrijwilligers, lokale organisaties, ondernemers en gemeentebesturen) werken samen binnen dit
project. Ze zijn actief binnen en over de gemeenten heen.
Meer informatie over het GrensPark Kempen~Broek vind je
terug in de Bezoekersgids of op www.kempenbroek.eu.
Alle wandelkaarten en de Molenfolder zijn te koop via de
webshop www.wandeleninlimburg.be, en in de VVV’s
en toeristische infopunten.
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Grensgevallen

Erfgoedkaart van het GrensPark Kempen~Broek

Je kan gewoon gaan wandelen tussen
de grafheuvels van Boshoverheide!
Parking langs de Trancheeweg (Weert).

900 heuvelachtige graven

Dodelijke draad

Bokkenrijders-alarm

Door water en wind

Nog een verdedigingswerk dat uit aarde en water bestond,
was de landweer tussen Bocholt en Stramproy. Het was
een moerasgebied waar slechts één droge doorgang mogelijk was, en die werd dus dwars gebarricadeerd door een
reeks van opeenvolgende grachten en aarden wallen. Het
hele complex – de Bocholter Graven genoemd – was
zo’n 200 meter breed en 500 meter lang. In het midden
kon je waarschijnlijk een bewaakte slagboom terugvinden.
De grens werd er van de 14e tot de 18e eeuw streng mee
gecontroleerd.

Vlak onder de Bocholtse Natuurpuntgrond, in de
hoek van de Napoleonsdijk en de Lossing, liggen
de archeologische sporen van de grachten goed
bewaard!

Het project “Grensgevallen” bundelt en stroomlijnt erfgoedinitiatieven rond het thema van historische
grenzen in GrensPark Kempen~
Broek. Deze grensgeschiedenis
werd bepaald door de bodem en
fragmenten ervan zitten nog ingebed in het huidige landschap. “Grensgevallen” wil het streekeigen verleden –dat
legendarisch maar tegelijk niet écht gekend is– tastbaar en
zichtbaar maken voor alle inwoners van de streek.

Onze voorouders kwamen zo’n 6000 jaar geleden permanent in het Kempen~Broek wonen. Rond 1000 v.C.
hadden ze zich stevig in de zandgrond gevestigd als veeboeren: ze woonden met grote families samen in lange
woonstalhuizen, mét hun dieren mee onder dak. Ook hadden ze geleerd om metaal te produceren: bronzen bijlen
en andere werktuigen verschenen stuk voor stuk uit de
gietovens. Deze Bronstijdmensen cremeerden hun doden
en begroeven de resten -vaak samen met grafgiften- onder
vrij lage, aarden heuvels. In en rond deze streek is nog
een aanzienlijk aantal grafheuvelvelden terug te vinden.
Het grootste is ongetwijfeld het complex van 900 grafheuvels, gelegen op de Boshoverheide. Het werd immers
zo’n 500 jaar lang gebruikt als begraafplaats – tot ver in de
IJzertijd. Met een oppervlakte van 30 hectare is het zelfs de
grootste begraafplaats van Noordwest-Europa!

Ontdek alle molens van Molennetwerk Kempen~
Broek per fiets met de Molenfolder bij de hand!
Opkomende steden, zoals Weert, konden ook wat extra
water gebruiken voor hun verdedigingsgrachten en bloeiende lakennijverheid. De toevoer van water daarvoor kon
de groei echter niet bijbenen dus klopten de heren van
Horne aan bij Bocholt. In 1296 startte men daar met het
aftakken van de hoger gelegen Abeek en werd een traject
van zo’n 13 kilometer lang richting Weert verder vervolledigd. Daarbij moest deze Weerterbeek enkele moerassen en andere beken kruisen, waarvoor houten “troggen”
werden geconstrueerd.
In de recentere 19e eeuw ging men het water uit het gebied nog meer manipuleren. De jonge Belgische regering
wou zoveel mogelijk grond uit het koninkrijk ter beschikking stellen van landbouw, want dat betekende voeding en
werkgelegenheid voor de bevolking. Het van nature natte
Kempen~Broek moest aldus drooggelegd worden. Tal
van afwateringskanalen -zoals de Lossing- werden gegraven,
kronkelende beken werden rechtgetrokken…
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MAARHEZE
Soerendonk

NEDERWEERT

In het Kempen~Broek speelt de grens al eeuwenlang
een grote rol.Waar nu de lands- en provinciegrenzen
getrokken zijn, liep vanaf de middeleeuwen de grens
tussen enkele leengebieden. Het “niemandsland” van
moerassen, heidegebieden en smalle doorgangen
vormde duizenden jaren lang het decor van doortrekkende legers, grensconflicten met buren en honderden meters lange verdedigingssystemen.
Het is het gebied waar smokkelen tot een professionele kunst werd verheven en waar grenspalen
bij nacht en ontij werden verplaatst. Het is ook een
streek waar nog veel verhalen de dragers van de geschiedenis zijn: over de beruchte ontvoering van de
abdis van Thorn, de dwaallichtjes in de uitgestrekte
moerasgebieden en de branddreigingen van bokkenrijderbendes.

BUDEL

HAMONT
WEERT

BUDEL
DORPLEIN

Swartbroek

Maak kennis met de Grensgevallen van
Kempen~Broek!
Altweerterheide
Tungelroy
Lozen

Dwaallichtjes in de moerassen
Vóór de drooglegging in de 19e eeuw, bestond deze regio
uit een aaneenschakeling van grote moerasgebieden
en natte heide. Enerzijds hadden de mensen het uitgestrekte, drassige gebied nodig. Ze verzamelden er turf als
brandstof, hout om te bouwen of om gereedschap te maken en wilgentakken om manden mee te vlechten. Maar
door verraderlijke waterstanden, zompige bodem, verlatenheid en gebrek aan oriëntatiepunten dreigde steeds het
gevaar op verdwalen of verdrinken…

Stramproy

BOCHOLT
Molenbeersel

BREE

Het Hemelryck, een stukje voormalig moerasgebied
van Natuurpunt Bree, is zo’n plek waar een eeuwenoud volksverhaal over dwaallichtjes aan vasthangt.
Ga er ter plekke eens een kijkje nemen: langs de
Schaapsdijkstraat, vlakbij startplaats Mariahof van
wandelgebied Sint-Maartensheide & De Luysen
(Bree).
Mensen hadden dan ook niet veel nodig om natuurverschijnselen en dierengeluiden met een sausje van angst
en verbeeldingskracht te overgieten. Verhalen over
dwaallichtjes, weerwolven en plaaggeesten leefden dan
ook sterk bij de inwoners. Het breed verspreide katholieke
geloof zorgde er vaak ook nog eens voor dat het werk van
de duivel er snel bij betrokken werd. De ‘dwaal’lichtjes die
boven het wateroppervlak zweefden -belletjes moerasgas
of glimwormen - werden gezien als dwalende zielen
van ongedoopte kinderen en zondaars.

KINROOI
‘t Hasselt

Tongerlo

Opitter
Voorshoven

MAASEIK

Neeroeteren

“De uitgestrekte moeras- en heidegebieden werden
gemeden indien men er niet echt moest zijn, maar
ook opgezocht door hen die niet gevonden wilden
worden…”
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