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Meer info
Moerasverhalen is een thema dat 
wordt belicht binnen Grensgevallen. 
Het project “Grensgevallen” bun-
delt en stroomlijnt erfgoedinitiatie-

ven 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 echt gekend 
zijn- tastbaar en zichtbaar maken voor àlle inwoners van 
de streek. 

Het project speelt zich af binnen de gemeenten Kinrooi, 
Bocholt, Bree (provincie Limburg – BE) en Weert (provin-
cie Limburg – NL). Historisch gezien was die het fluctue-
rende grensgebied tussen het toenmalige graafschap Loon, 
Overkwartier van Gelder en Land van Thorn. Meerdere 
streekbewoners (vrijwilligers, lokale organisaties, onder-
nemers en gemeentebesturen) werken samen binnen dit 
project. Ze zijn actief binnen en over de grenzen heen.

Meer weten over Grensgevallen? Neem een kijkje op 
www.grensgevallen.eu! Alle overige informatie over 
GrensPark Kempen~Broek vind je terug in de Bezoekers-
gids of op www.kempenbroek.eu. 

Moerasverhalen
Vóór de drooglegging in de 19e eeuw, bestond deze re-
gio uit een aaneenschakeling van grote moerasgebieden 
en natte heide. Het gebied tussen Beek, Kreyel, ’t Hasselt, 
Kinrooi, Molenbeersel en Stramproy was een quasi on-
begaanbaar zompig landschap van duizenden vierkante 
kilometers groot. De mensen hadden het uitgestrekte, 
drassige gebied nodig. Ze verzamelden er turf als brand-
stof, hout om te bouwen of om gereedschap te maken 
en wilgentakken om manden mee te vlechten. Maar door 
verraderlijke waterstanden, drassige bodem, verlatenheid 
en gebrek aan oriëntatiepunten dreigde steeds het gevaar 
op verdwalen of verdrinken… 

Het broek was een drassig maar gevarieerd landschap, 
afhankelijk van het seizoen en de waterstand. Moerassen 
laten zich immers moeilijk afbakenen: ze zijn nat maar be-
staan niet overwegend uit open water (zoals vijvers). Het 
zijn eerder waterrijke gebieden: terreinen die gedurende 
een deel van het jaar onder water staan. Lokaal kan het 
uitzicht erg verschillen. Elzenbroekbossen, open water-
plassen, vennen, natte heide met veengrond en wilgen-
bosjes wisselden elkaar af. 

Op natte plekken waar afgestorven planten jaar 
in jaar uit onder water staan, ontstaat stilaan een 
veenbodem. De ideale ondergrond waarop veen-
mossen en struiken het goed doen. Berk, wilg en els 
hebben graag natte wortels, en het zijn bovendien 
snelle groeiers. Waar veel bomen samen ontwikke-
len, spreken we van broekbosjes. Gebeurt er verder 
niets, ontstaat al snel een echte jungle met klimplanten 
als wilde hop en kamperfoelie. Zwarte els, bitterzoet en 
waterviolier zijn  typische planten in broekbossen. Bevers 
zijn verlekkerd op al dat hout en leven bovendien vlakbij 
water: zo’n broekbos is dus een ideale thuis voor hen!

In de meer open waterplassen doet riet het prima. Li-
bellen zoemen boven de waterspiegel, waarin plots een 
felblauwe ijsvogel doorbreekt en triomfantelijk met een 
vis in zijn scherpe snavel weer opvliegt. Reigers, eenden en 
andere watervogels zijn hier natuurlijk ook in hun nopjes. 
De lichtgroene boomkikkertjes, die elders weinig voorko-
men, kunnen dus maar beter uitkijken!

Supermarkt “Moeras”
Vanaf de middeleeuwen werden beken en  grachten ge-
graven, en afvoerkanaaltjes aangelegd. Dit ingenieus sys-
teem van afwatering is één van de meest complexe 
waterbouwkundige meesterwerken in de regio. Sommige 
beken werden zelfs via een tunneltje (“duiker”) onder an-
dere waterlopen door geleid! Op deze manier werd het 
moeras begaanbaarder en toegankelijker. 

Er waren immers heel wat bruikbare grondstoffen en 
producten te vinden in dit eigenzinnige gebied. In de eerste 
plaats was de typische veengrond ideaal voor het winnen 
van brandstof. Veen is afgebroken plantaardig materiaal dat 
zich gedurende eeuwen opgestapeld heeft. De “turven” 
veen werden uitgestoken, gestapeld, en gedroogd door 
wind en zon. Droge turf werd vroeg in de herfst naar huis 
gehaald, en kon dan dienen om de kachel mee aan te maken.  

De stukjes hogergelegen grasland leverden mager hooi 
op, goed om mest aan te maken of om ingekuilde knol-
groenten mee te bedekken tijdens de winter. Hout was 
in alle vormen en maten functioneel: middelgroot hakhout 
werd veelvuldig gebruikt voor gereedschappen; stamme-
tjes als constructie voor hooistapels of bonenplanten; dun-
ne twijgen voor het vlechten van manden. Op drogere 
zandruggen en ontgonnen percelen tussen de moerassen 
door werden dennenknoppen geraapt om vuur te maken, 
en eikels om aan de varkens te voederen.

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

In den beginne was er… 
een zompige vlakte
Het landschap van het huidige GrensPark Kempen~Broek 
bestond -de naam verraadt het al- grotendeels uit uitge-
strekte moerassen, doorsneden met enkele hogergelegen 
zandruggen en -vlakten. Door geologische verzakkingen 
zo’n 400.000 jaar geleden, kwam de Vlakte van Bocholt 
(centraal in het huidige Kempen~Broek) ingeklemd te lig-
gen tussen het Kempens Plateau langs Belgische kant en de 
dekzandruggen langs Nederlandse kant. Veel water van bei-
de hoger gelegen delen stroomde bovengronds via beken 
en ondergronds via opkwellend grondwater richting het 
vlakke, lagergelegen Kempen~Broek. Doordat het water 
er moeilijk via een natuurlijke weg kon wegstromen, 
bleef het in grote gebieden op of net onder het grondop-
pervlak bewaard. En zo ontstonden moerassen. De grote 
moerascomplexen in de regio werden het Grootbroek en 
het Bocholter- en Wijffelterbroek genoemd. Daarrond wa-
ren nog vele kleinere fragmenten.

Broek, dat is toch een kledingstuk? Ja, maar eeu-
wenlang had het ook nog een andere betekenis! 
Afgeleid van het Germaanse woord “broka”, duidt 
broek “moerassig land” aan. Het is bewaard in 
vele Nederlandstalige plaatsnamen, en ook in 
dialecten komt het nog voor. In 2007 werd de 
naam van het Kempen~Broek ingevoerd om 
deze grote landschappelijke eenheid aan te 
duiden. 

Verschillende 
gezichten,  
veel bewoners 

Uitgestoken turven veen liggen te drogen.
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Dwalen en huiveren
In het hart van het Kempen~Broek doordringen, was ooit 
een hachelijke en avontuurlijke onderneming. Het gebied 
had lange tijd een slechte reputatie. In de volksmond werd 
het getypeerd als een godverlaten oord waarin schapen, 
honden en herders spoorloos verdwenen. Enkel waag-
halzen, avonturiers en misdadigers zochten deze akelige en 
eentonige woestenij op. Enerzijds hadden de mensen het 
moeras nodig voor grondstoffen. Anderzijds nam het moe-
ras ook wel eens mensenlevens: door gebrek aan oriën-
tatiepunten, onvoorspelbare waterstanden en modderige  
bodem was het een gevaarlijk gebied om je in te begeven. 
Iedereen had begin 20e eeuw wel eens horen vertellen 
over een dorpsgenoot die verdronken was “in ’t broek”. 

De moeilijk vatbare en dubbelzinnige betekenis van leven 
en dood op deze bodem fungeerde als onbewust stereo-
type om natuurverschijnselen als moerasgas en dierenge-
luiden op uit te vergroten. Verhalen over dwaallichtjes, 
vuurballen, weerwolven en luchtgeesten 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. 

Het verhaal van het Hemelrijck in 
Bree is er zo een. Beluister het via de 
ErfgoedApp onder “Moerasverhalen 
Kempen~Broek”!

Hoofdrolspeler aan de grens 
De grote moerascomplexen in de streek speelden een 
sleutelrol in de geschiedenis, en niet alleen op lokaal vlak! 
Vanaf de 17e eeuw werd deze grensregio regelmatig onder 
de voet gelopen door doortrekkende legertroepen. Het 
was onmogelijk om met zware paarden, kanonnen 
en wapenuitrustingen door het moeras te geraken. 
Slechts op enkele plekken liep een droge weg, en die kon 
dan ook bewust worden gecontroleerd door de nabijge-
legen dorpen. Zo was er bijvoorbeeld de landweer met 
slagboom, de “Bocholter Graven”.

Inwoners van de streek kenden de moerassen bovendien 
beter dan vreemde invallers. Het broek was dus een uit-
gelezen schuilplek voor wie gezocht werd of zichzelf in 
veiligheid wou brengen. De bekendste wapenfeiten gaan 
over honderden vluchtelingen, onderduikers, verzetsstrij-
ders en neergestorte piloten die door de bevolking via het 
moeras over de grens werden geholpen.

Maar ook voor minder menslievende praktijken vormde 
het broek een ideaal decor.  Vanaf de vastlegging van de 
Belgisch-Nederlandse grens tot in de jaren 1960 werd er 
druk boter, jenever en andere goederen gesmokkeld. De 
douaniers hadden het niet gemakkelijk om de smokkel-
routes in het woeste gebied te achterhalen!

Verdwijning en comeback
De kersverse Belgische overheid startte halverwege de 
19e eeuw met grootschalige ontginningsprojecten. 
Hoofddoel was de minder vruchtbare gronden toch ge-
schikt te kunnen maken voor landbouw.

In het Kempen~Broek werden er jarenlang afwaterings-
kanalen gegraven om de natte gronden droog te leggen. 
Denk maar aan de Lossing, gegraven tussen 1865 en 1875. 
Bovendien werden kronkelende beken rechtgetrokken 
om ervoor te zorgen dat het water zo snel mogelijk kon 
wegstromen. Op die manier werden percelen in gebruik 
genomen als akker, weiland of dennenaanplant voor 
de mijnbouw.

Het moerasgebied werd echter nooit volledig ontgon-
nen. Doordat de bank die de financiering van de werken 
voor haar rekening nam, failliet ging, bleven er een aantal 
natte gebieden gevrijwaard. Later werden in cultuur ge-
brachte gronden weer verlaten, omdat het er te nat bleef 
om aan landbouw te doen. 

Vandaag wordt de mens zich meer en meer bewust van 
de waarde van dit moerassig gebied. Daar waar het kan, 
wordt het natte karakter terug hersteld. Op die manier 
vormt de bodem een “klimaatbuffer” die de gevolgen van 
de opwarming van de aarde mee kan opvangen. 

Langs deze wandelroutes van GrensPark Kempen~Broek 
beleef je de laatste moerasrestanten ten volle!

Download van thuis uit “Moerasverhalen Kempen~Broek” 
via de ErfgoedApp voordat je op pad gaat.

Onderweg krijg je op de zwart omrande routefragmen-
ten extra informatie, spannende verhalen of leuke weetjes 
over de moerassen. Hou het “info”-bordje in de gaten!

Starten kan vanaf het Woutershof in Kinrooi 
(oranje lus), het Mariahof in Bree of de Luysmolen 
in Bocholt (gele en rode lus).

Tip: voor een sportieve uitdaging van 12 km com-
bineer je alle zwartomrande routefragmenten via 
de genummerde wandelwissels.

De natte bodems in het Kempen~Broek vormen als 
het ware gigantische sponzen. Zo’n sponsgebied kan 
in natte periodes het teveel aan regen opvangen en 
opslagen, en in droge periodes het water geleidelijk 
weer afgeven. Bovendien krijgen plant- en diersoorten 
op die manier veel meer overlevingskansen. Moerassen: 
een win-winlandschap!

Download de route van 
het Vrijheidspad door het 
Stramprooierbroek via  
www.grensgevallen.eu

Afwateringskanaal de Lossing  
"duikt" onder de Abeek.

191108_kaart_moerasverhalen.indd   2191108_kaart_moerasverhalen.indd   2 12/11/19   10:2712/11/19   10:27


