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Jullie kennen me waarschijnlijk vooral als tv-presentator en 
sportjournalist. Wat voor de meesten onder jullie vermoedelijk 
minder gekend is, is dat ik al 9 jaar trotse ambassadeur ben van 
Wortel- en Merksplas-Kolonie. Hoe dat precies komt? Wel, ik 
ben geboren en getogen in Hoogstraten. Wortel-Kolonie was 
bijna letterlijk mijn achtertuin. Als broekventje kwam ik hier 
dan ook vaak spelen in de natuur. Vooral in de omgeving van 
Bootjesven leefden we ons helemaal uit! Toen ik iets ouder 
was, kwam ik naar hier om te wandelen en fietsen. Ook nu nog,  
kom ik vaak langs Wortel-Kolonie wanneer ik mijn familie 
bezoek. Ik vond en vind het hier fantastisch. Enerzijds die 
weidsheid van de open vlakten, anderzijds die strakke 
rechtlijnige dreven. De rust, stilte en het verborgen verhaal 
die de Koloniën uitademen. Ik koester alleen maar warme 
herinneringen aan dit unieke landschap. 

Toen ik hier zoveel jaren later terug kwam kreeg ik een heel ander 

beeld van de Koloniën. De landlopers waren verdwenen. Gebouwen 

stonden leeg en waren in verval. Het was alsof mijn jeugd was 

weggegomd. Mijn hart brak. Gelukkig is nu – zoals je wel zal zien 

tijdens je bezoek of zal lezen verder in het magazine – alles in volle 

glorie hersteld. Dat doet heel veel deugd aan mijn Kempisch- en 

vooral mijn Koloniën-hartje. Het is dankzij Kempens Landschap, de 

drijvende kracht die de verschillende partners in dezelfde richting 

heeft doen kijken, dat deze verandering er is gekomen. Het ambitieuze 

plan om alle monumentale gebouwen één voor één te restaureren  

en een nieuwe invulling te geven, loopt ondertussen op rolletjes.  

Ik aarzelde dan ook geen moment toen Kempens Landschap me een 

kleine 10 jaar geleden vroeg om Kolonie-ambassadeur te worden!  

Het is echt ongelofelijk wat hier de laatste jaren allemaal is veranderd! 

Toen de Koloniën van Weldadigheid – 5 Koloniën in Nederland en 

Wortel- en Merksplas-Kolonie in Vlaanderen – bekend maakten dat ze 

voor de status van UNESCO Werelderfgoed wilden gaan, werd ik pas 

écht enthousiast. Wat een geweldige ambitie! Ik was er dan ook bij in 

Parijs in januari 2017 voor de indiening van het eerste nominatiedossier. 

En toen de Koloniën in Bahrein in 2018 een ‘referral’ kregen en het 

dossier moesten herwerken, ben ik blijven supporteren. Ik wist 

gewoon dat het moest lukken. 

Dat de Koloniën nu ingeschreven zijn op de UNESCO Wereld-

erfgoedlijst is echt de kers op de taart. Dat Wortel-Kolonie nu tussen 

de Taj Mahal en de Chinese Muur staat, is toch bijna te zot voor 

woorden?! Ja, dit betekent dat ‘de wereld’ plots die Koloniën in het 

vizier gaat krijgen en zal ontdekken. Hoe geweldig is dat niet?!

Maar het werk is nog niet af. In België kennen de mensen de 

fascinerende geschiedenis van de Koloniën bijna niet. We moeten 

dit momentum van erkenning, van het behalen van het label van 

UNESCO Werelderfgoed, aangrijpen om het bijzondere verhaal 

van de landlopers te vertellen. Zo kan de naamsbekendheid en de 

waardering voor deze gebieden stilaan ook in Vlaanderen groeien.  

En ook daar loop ik graag mee voorop! Ik ben een land-loper! En ik 

hoop jullie vanaf nu ook! 

Lieven Van Gils
Kolonie-ambassadeur én land-loper

Beste 
land-loper, 

Lieven Van Gils © Kempens Landschap - fotograaf Kees Beekmans
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De Koloniën van Weldadigheid

Mijlpalen in de
geschiedenis
1816 - Het jaar zonder zomer
In de 17de eeuw is de Republiek der Nederlanden misschien wel het 

welvarendste land ter wereld. Amper een eeuw later is de gouden 

tijd voorbij. De Koloniën van Weldadigheid ontstaan als antwoord 

op een enorme economische crisis na de Napoleontische oorlogen. 

Die eindigen met de slag van Waterloo en de hertekening van 

Europa tijdens het Congres van Wenen. Het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden ontstaat dan in 1815 door de samenvoeging van de 

gebieden die nu Nederland, België en Luxemburg zijn. 

Een situatie met een reeds sterk verarmde, snel groeiende 

bevolking wordt helemaal explosief door het ‘jaar zonder zomer’ in 

1816. De Tambora vulkaanuitbarsting in Indonesië in 1815 leidt de 

daaropvolgende jaren tot abnormale weerfenomenen in het hele 

Noordelijke halfrond. Die zorgen overal voor mislukte oogsten in 1816 

en 1817. Op korte tijd verdrievoudigt de prijs van basisvoedsel en 

ontstaan grote tekorten. Liefdadigheidsinstellingen en gemeentelijke 

bijstandsorganisaties kunnen de grote hulpvraag niet aan. Ongeveer 

1 op 3 burgers is aangewezen op die hulpverlening. 
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Op dat moment is er helemaal nog geen sprake van een sociaal 

zekerheidsstelsel - we zitten dan midden in een fase van economisch 

liberalisme waarbij er geen correctie is op de vrije markt. Wie werkloos 

wordt, heeft pech. U ziet het al helemaal voor u: veel dakloze en 

werkloze armen, honger, maar ook veel angst en sociale spanningen.

Een aantal burgers komt tot het besef dat de grote armoede een 

negatieve impact heeft op iedereen, de hele maatschappij - door de 

kost van de bijstand en de sociale onrust, vooral in de steden. Meer 

liefdadigheidsinstellingen oprichten is financieel geen optie. Het zou 

het probleem aan de basis van de armoede ook niet oplossen en dat 

is volgens hen het gebrek aan werkgelegenheid. En dus treden ze 

buiten het bestaande referentiekader en bedenken ze een systeem 

van sociale tewerkstelling in nieuw aan te leggen landbouwkoloniën.  

 

Je kan de parallel zien met wat president Franklin Roosevelt na de 

grote recessie in de jaren 30 in de Verenigde staten heeft opgestart 

met zijn New Deal programma: grote infrastructuurwerken die 

werklozen aan het werk helpen.

1818 -   De Maatschappij van Weldadigheid  
en de eerste Kolonie

Johannes Van den Bosch, een militair ingenieur, heeft ervaring met 

kolonisatie in Java in Indonesië. Hij schrijft een plan van aanpak, 

wordt het boegbeeld van het hele project en richt samen met 

anderen in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid op. Het is een 

private organisatie, een soort van sociale investeringsmaatschappij,

die op veel steun van het Nederlandse Koningshuis kan rekenen. 

De maatschappij wordt daarnaast gefinancierd via crowdfunding, 

met ledenbijdragen, elke burger kan lid worden. Overal in het land 

onstaan lokale afdelingen die in ruil voor een bijdrage een arm gezin 

naar een Kolonie van Weldadigheid zullen mogen sturen.

De Koloniën van Weldadigheid zijn een sociaal tewerkstellingsproject: 

de bewuste armen krijgen er huisvesting en werk in de landbouw. 

Het is de bedoeling dat ze leren om in hun eigen levensonderhoud te 

voorzien. In een vrije Kolonie runt elk gezin zelf een boerderij volgens 

strakke instructies, in een onvrije Kolonie is er nog meer toezicht en 

een volledig collectief regime. De focus op de landbouwproductie is 

ingegeven door het voedseltekort.

Het ambitieuze plan is om armoede door werkloosheid echt uit te 

roeien. Elke werkbekwame arme zou aan de slag moeten kunnen. 

Daarvoor wordt ingezet op grootschalige landontginning, 

het omvormen van arme veen- en heidegrond tot landbouwgrond. 

Het centrale idee is “productieve arbeid”: arbeid die zowel de 

betrokkene zelf, het gebied als de hele maatschappij transformeert. 

De waardecreatie zit op drie fronten:

 •  De omvorming van schrale grond naar vruchtbaar 

landbouwgebied waardoor ook het voedseltekort  

zal afnemen. 

 •  De transformatie van werkloze armen in zelfredzame 

geschoolde werkkrachten, die in de toekomst ook meer 

kansen zullen hebben.

 •  De omslag van een pure maatschappelijke kost (bijstand) in 

een investering die geld zal opbrengen.

Eerst wordt een project voor gezinnen uitgetekend: de Kolonie bestaat 

uit lange linten van gelijke lappen grond, met telkens hetzelfde 

boerderijtje erop. Centraal komen gemeenschappelijke voorzieningen: 

een spinnerij, een school, een kerk. Naast werkverschaffing zijn ook 

onderwijs en morele ontwikkeling onderdeel van het plan, dat van bij 

het begin godsdienstneutraal is: het is niet belangrijk welke religie je 

aanhangt, als je er maar één hebt. 

De Koloniën 
van Weldadigheid 

zijn een sociaal 
tewerkstellingsproject

Wortel-Kolonie omstreeks 1822 – lithografie van Van den Eynde © Rijksmuseum Amsterdam
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Een aantal landlopersportretten die teruggevonden zijn in het rijke archief van de Rijksweldadigheidskoloniën van Wortel en Merksplas 
in het Rijksarchief Antwerpen-Beveren © Bailleul

Het project neemt een vliegende start: de eerste Koloniën komen 

er in de Nederlandse provincie Drenthe, in Frederiksoord en 

Wilhelminaoord. Eerst wordt er een test uitgevoerd, met een 

proefkolonie, om zonder de resultaten echt af te wachten meteen 

op grotere schaal de plannen uit te rollen. Dat lukt door in te zetten 

op de publiek-private samenwerking en financiering, maar ook door 

logistiek sterk te vereenvoudigen en dus kosten te besparen via een 

planmatige inrichting, standaardisering en systeembouw.

Van bij het begin slorpt het project ontzettend veel geld op. Om extra 

inkomsten binnen te halen sluit de Maatschappij van Weldadigheid 

een contract met de overheid. Tegen betaling zal ze bedelaars, 

zwervers en wezen opnemen in haar Koloniën. Daarvoor wordt een 

tweede type Kolonie ontworpen, een onvrije. Ze bestaat uit grote 

collectieve gestichten met grotere werkboerderijen er rond. 

Het leven is er volledig collectief en mensen staan onder 

permanente controle bij alles wat ze doen. De eerste onvrije 

Kolonie wordt ingericht in Ommerschans in 1819, in een bestaande 

militaire structuur.

1822-25 -  Oprichting van twee Koloniën  
in de Zuidelijke Nederlanden

In navolging van het Noorden wordt in 1822 de Maatschappij van 

Weldadigheid van de Zuidelijke Nederlanden wettelijk erkend. De 

Maatschappij zal in de Antwerpse Kempen twee Koloniën oprichten: 

de “vrije Kolonie” van Wortel in 1822 voor arme gezinnen en de 

“onvrije Kolonie” van Merksplas voor landlopers en bedelaars in 1825. 

Om die arme grond én die mensen zonder landbouwachtergrond 

zo productief te krijgen als andere landbouwgebieden, moeten de 

initiatiefnemers overal écht alles uit de kast halen. 

De Maatschappij zal in de 
Antwerpse Kempen 

twee Koloniën oprichten
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Het is een gigantische opgave. En dat lukt maar gedeeltelijk: ze 

hebben te weinig mest, mensen willen geen landbouwer worden 

of hebben andere problemen. Dus experimenteren ze met allerlei 

technieken en systemen en installeren ze een cultuur van trial and 

error om die productiviteit maar te verhogen. 

Financieel wordt het overal een drama – en de onvrije Koloniën 

komen zowel in het Noorden als in het Zuiden finaal bij de staat 

terecht.

1842 - Faillissement van Wortel- en Merksplas-Kolonie
Ook in Wortel- en Merksplas-Kolonie is dat dus zo. Daar leiden na de 

afsplitsing van België de beide Koloniën een schimmig bestaan tot 

ze in 1842 echt failliet gaan. De gebieden komen leeg te staan. 

1866 - Nieuwe wet op landloperij en bedelarij
Op straat leven of bedelen is strafbaar. Iedereen moet een vast adres 

hebben en altijd voldoende geld bij zich hebben om minstens één 

brood te kunnen kopen. Deze wet betekende de herstart voor Wortel- 

en Merksplas-Kolonie als Rijksweldadigheidskoloniën van België. 

1870 - Nieuw leven in Wortel- en Merksplas-Kolonie
Vanaf 1870 worden Wortel- en Merksplas-Kolonie overgenomen 

door de Belgische Staat en herontwikkeld. Wortel-Kolonie ontwikkelt 

zich verder tot onvrije Kolonie waar – net zoals in Merksplas-

Kolonie – vanaf 1890 uitsluitend mannelijke landlopers worden 

ondergebracht. Dit gaat gepaard met een heel bouwprogramma, in 

Merksplas-Kolonie is dit zeer spectaculair. In Wortel-Kolonie blijft dit 

eerder bescheiden. De capaciteit kan, door dit bouwprogramma en 

het nieuw leven dat de Belgische Staat in de Koloniën blaast, voor 

beide Koloniën samen vervijfvoudigd worden. Op het hoogtepunt 

verblijven er circa 6000 landlopers in beide Koloniën samen. 

Heel de 19e eeuw blijven die Koloniën van Weldadigheid wel 

een inspiratie voor andere landen. In Frankrijk worden een hele 

reeks landbouwkoloniën voor veroordeelde jongeren opgericht, 

geïnspireerd door de Koloniën van Weldadigheid. De bekendste 

daarvan is Mettray, nu nog altijd een jeugdinstelling. En ook in 

Duitsland is er veel navolging in de tweede helft van de 19e eeuw, 

daar nemen Protestantse zendelingen soortgelijke initiatieven voor 

werkloze mannen.

1914 -  Het einde van de grote bloei  
van Wortel- en Merksplas-Kolonie

Na WO1 is er een boost van de economie in de wederopbouw. 

Bovendien schakelt de overheid geleidelijk aan over naar de sociale 

zekerheid zoals wij die kennen en verlaagt daardoor de instroom van 

armen drastisch. In de leegkomende gebouwen komen er geleidelijk 

gevangenissen - maar de landbouw draait nog altijd op ‘landlopers’.

1993 - Afschaffing van de wet op de landloperij
Wanneer Europa België berispt omwille van haar wet 

op de landloperij, wordt deze plots geschrapt. Van de ene 

op de andere dag krijgen de landlopers hun ‘vrijheid’ terug. 

De hele landbouwactiviteit in de Koloniën valt weg. 

Na protest tegen de plannen van de Federale Overheid om het 

geheel te verkopen en te verkavelen, wordt Stichting Kempens 

Landschap opgericht om samen met partners een nieuwe toekomst 

voor de gebieden uit te tekenen. 

En dat is opnieuw een kolossale uitdaging: het is de bedoeling om ze 

te beheren vanuit een soort van consortium met een holistische visie. 

De restauratie en herbestemming overstijgen de draagkracht van de 

lokale gemeenschap. 

Net zoals bij de Maatschappij van Weldadigheid is er opnieuw 

de inzet op productieve arbeid ditmaal onder het motto ‘behoud 

door ontwikkeling’: tewerkstelling creëren, de plek verbeteren, 

andere maatschappelijke baten realiseren bijvoorbeeld in 

natuurontwikkeling, recreatie en toerisme. 

Opnieuw wordt er beroep gedaan op publiek-private samenwerking, 
gemengde financiering, sociale tewerkstelling en cross-overs: 
de koppeling van een centraal vraagstuk aan andere 
maatschappelijke noden. Waardoor er meer maatschappelijke 
waarde ontstaat maar ook een ander financieel plaatje. Hier is 
dat nu de koppeling van de herbestemming aan de duurzame 
ontwikkeldoelstellingen en regeneratief toerisme.

 Mijlpalen 
 door de jaren heen
1816  Het jaar zonder Zomer

 1818   Maatschappij van Weldadigheid  
en de eerste Kolonie

1822  Start inrichting Wortel-Kolonie

1825  Opening Merksplas-Kolonie

1842  Faillissement van de Koloniën in België

1866  Nieuwe wet op landloperij en bedelarij

 1870   Aankoop van Wortel- en Merksplas-Kolonie 
door de Belgische Staat, doorstart en 
capaciteitsverhoging van beide Koloniën.  
Wortel transformeert van een vrije naar een  
onvrije Kolonie

1914   WO1 zorgt voor het einde van de bloeiperiode  
van de landbouwkoloniën

1993   Afschaffing van de wet op de landloperij  
en bedelarij in België: dakloos zijn is geen 
misdaad meer

 1997    Oprichting Stichting Kempens Landschap  
met als doel behoud van Wortel- en  
Merksplas-Kolonie in gemeenschapshanden

MIJLPALEN IN DE GESCHIEDENIS
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Hoewel België een van de laatste landen in Europa was om de Werelderfgoedconventie in 1996 te 
ondertekenen, is het land sindsdien een actieve rol gaan spelen in de conventie. Zo ook Vlaanderen. 
Vlaanderen stelde als een van de eersten voor om seriële inschrijvingen aan de Werelderfgoedlijst toe 
te voegen, zoals de begijnhoven en de belforten. 

Bestaand erfgoed met internationale erkenning 

Een Vlaams-
Nederlandse 
ambitie 
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Gebundelde krachten
Matthias Diependaele 
Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed

Voor deze zomer telde Vlaanderen zes inschrijvingen op 
de Werelderfgoedlijst. “Een aanzienlijk aantal dat aantoont 
hoe mooi en bijzonder Vlaanderen is. Dat daar deze zomer 
een zevende inschrijving is bijgekomen, de Koloniën van 
Weldadigheid – Wortel-Kolonie voor Vlaanderen, maakt mij als 
minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed natuurlijk bijzonder 
trots”, glundert minister Matthias Diependaele. 

Niet alleen het landschap en de verborgen geschiedenis van deze 

site zijn uniek. Ook de manier waarop dit dossier tot stand is gekomen, 

is ongebruikelijk. “Bij de voorgaande dossiers werd het initiatief 

steevast vanuit het beleid genomen. 

Het dossier van de Koloniën groeide van onderuit. Wat begon 

als een ambitie van de Nederlandse Kolonie Veenhuizen, werd 

al snel opgepikt door Kempens Landschap en groeide uit tot 

een gezamenlijke ambitie van de Koloniën van Weldadigheid: 

de inschrijving op de UNESCO Werelderfgoedlijst. In totaal 

ondertekenden in juli 2012 maar liefst veertien Nederlands-Vlaamse 

partners een charter waarmee ze zich verbonden om samen het 

nominatiedossier voor te bereiden.

Vanuit Vlaanderen konden we niet anders dan dit partnerschap 

tussen Vlaanderen en Nederland onderschrijven en hun ambitie 

steunen”, licht minister Diependaele toe. Er volgden verschillende 

expertengroepen en overlegorganen. In 2015 werden de Koloniën 

van Weldadigheid – met voor Vlaanderen Wortel- en Merksplas-

Kolonie – bovenaan op de nationale kandidatenlijst van beide 

landen gezet. Het dossier werd verder uitgewerkt en een eerste 

dossier werd ingediend. 

Met de erkenning van  
Wortel-Kolonie als UNESCO Werelderfgoed 

heeft Vlaanderen een extra troef! Het bijzondere 
verhaal van de landlopers en deze prachtige 

landschappen hebben mij gecharmeerd!”

Tijdens het Werelderfgoedcomité in 2018 werd geoordeeld 

dat de Koloniën van Weldadigheid wel degelijk potentieel 

werelderfgoedwaardig waren. Vlaanderen en Nederland werden 

uitgenodigd het dossier binnen drie jaar te herwerken en opnieuw 

voor te leggen. Wat volgde was een ‘Assistance process’ met 

ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. Dit traject is zeer 

buitengewoon en voorbeeldstellend voor andere potentiële 

Werelderfgoedsites. “Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft 

hierin een voorname en essentiële rol gespeeld. Na een intensief 

traject van bijkomende vragen, het voeren van extra onderzoek en 

bezorgen van bijkomende informatie, werd het nominatiedossier 

aangepast. Dat het transnationale en seriële aspect overeind bleef, 

stond buiten kijf. Ook op beleidsniveau was er in dit dossier altijd 

een goede samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Mijn 

Nederlandse collega, minister Ingrid Van Engelshoven, heeft het 

dossier op 20 januari 2020 overgedragen aan mij om het bij UNESCO 

opnieuw voor te leggen ter besluitvorming”, getuigt de minister. 

“Als minister kan ik de samenwerking tussen beide landen, 

tussen alle partners en vooral ook tussen Kempens Landschap, 

het agentschap Onroerend Erfgoed en het Kabinet alleen maar 

toejuichen. Het is door de krachten te bundelen dat er stappen gezet 

worden en dat er resultaten komen. En deze keer is het echt een 

heel mooi resultaat waar iedereen die hier ook maar een klein beetje 

aan meewerkt heeft, ontzettend trots op mag zijn. Ik volg dan ook 

graag het voorbeeld van Lieven Van Gils en zeg nu ook: “Ik ben een 

land-loper”! Hopelijk kunnen we jullie ook overtuigen! ”

Minister Matthias Diependaele met zijn Nederlandse collega's 
© Kempens Landschap – fotograaf James van Leuven

“
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Een gedeelde visie
Jan De Haes & Kathleen Helsen
Gedeputeerden provincie Antwerpen & Covoorzitters Kempens Landschap

De provincie Antwerpen speelde een cruciale rol in de 
veiligstelling van Wortel- en Merksplas-Kolonie. “Naar aanleiding 
van de problematiek rond Wortel- en Merksplas-Kolonie richtte 
de provincie Antwerpen - samen met 39 gemeenten - in 1997 
‘Kempens Landschap’ op. Dit naar voorbeeld van de Nederlandse 
landschapsstichtingen en in het bijzonder Brabants Landschap. 
Na de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993 werd de 
dreiging tot versnippering en verval van deze landschappen 
ontzettend groot. Het doel van Kempens Landschap was dan 
ook glashelder: instandhouding, integraal beheer, ontsluiting en 
publieksgerichte openstelling van domeinen. De eerste opdracht 
had als doel te zorgen dat Kolonie 5-7 in gemeenschapshanden 
behouden bleef”, vertelt Jan De Haes, gedeputeerde van de 
provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. 

Het proces om Wortel- en Merksplas-Kolonie in 

gemeenschapshanden te behouden heeft in totaal zo’n 10 jaar 

geduurd. Voor de verdeling van de gronden en gebouwen werd 

eerst een inrichtingsplan opgemaakt waarbij gekeken werd naar 

de functie en bestemming die de verschillende zones binnen 

Kolonie 5-7 moesten krijgen. Vervolgens werd gekeken naar wie 

de beste partner was om deze zone te verwerven en vervolgens 

later te beheren. “Voor deze verdeling werd gebruik gemaakt van 

een consensusmodel, in samenwerking met alle partners uit de 

Technische Coördinatiecommissie. Een model waarbij het proces 

misschien iets trager verloopt maar dat zeer goed werkt op lange 

termijn”, meent Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie 

Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “Partners delen 

een toekomstvisie en werken tot op vandaag nauw samen. 

Als provincie zijn wij heel trots dat we met de oprichting van Kempens 

Landschap het eerste steentje voor het behoud van Wortel- en 

Merksplas-Kolonie hebben gelegd en steeds de werking van 

Kempens Landschap samen met de verschillende gemeenten vorm 

hebben kunnen geven”, bevestigt ze. 

Wortel-Kolonie is het eerste  
Werelderfgoed in België dat als ‘cultureel 

landschap’ is ingeschreven. De Koloniën zijn 
een toonbeeld van integratie tussen natuur 

en cultuur. Samenwerkingen en een gedeelde 
visie hebben gezorgd voor een prachtig stukje 

erfgoed dat voortaan ook wereldwijde erkenning 
geniet. Als provincie waren wij hier al langer van 

overtuigd. Wij zeggen dan ook trots: ‘Wij zijn 
land-lopers!’ En hopen jullie vanaf nu ook!”

In nog geen 25 jaar tijd is Kempens Landschap uitgegroeid tot een 

geoliede machine, een ware voorbeeldorganisatie. De Koloniën zijn 

nog steeds erg belangrijk voor Kempens Landschap en vormen de 

rode draad in haar werking. “Met een bezoek vanuit de Nederlandse 

Koloniën van Weldadigheid in 2010, zijn we mee in het UNESCO-

verhaal gestapt. Eerst eerder wat afwachtend, al snel met volle 

overtuiging en snelheid. En dat heeft geleid tot wat een resultaat! 

De Koloniën hebben het geschopt van de top 100 meest bedreigde 

monumenten ter wereld tot UNESCO Werelderfgoed”, glimlacht  

Jan De Haes. 

“De beslissing om destijds een organisatie zoals Kempens Landschap 

op te richten, bleek wel degelijk de juiste te zijn! Nu gaan we – samen 

met alle partners - weer een nieuwe periode in. Eentje die zich 

afspeelt op een hoger niveau, echte wereldklasse”, vult Kathleen 

Helsen nog enthousiast aan.

“
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Klaar voor de uitdaging 
Marc Van Aperen 
Burgemeester Hoogstraten

"Wortel-Kolonie is van grote waarde voor de stad Hoogstraten. 
Het is een groene oase nabij de stad en bovendien één van de 
weinige stiltegebieden in Vlaanderen. Hoogstratenaren komen 
hier wandelen en fietsen, maar ook steeds meer mensen uit de 
provincie hebben de weg naar Wortel-Kolonie gevonden. Zeker 
het afgelopen jaar hebben de wandelaars Wortel-Kolonie 
helemaal herontdekt, na de toekenning van de titel Wandeling 
van het Jaar aan de wandelroute ‘Flirten met de grens in de 
vallei van het Merkske’. Het is fijn om te zien hoe dat leeft”, 
vertelt Marc Van Aperen, burgemeester van Hoogstraten. 

Sinds 2017 is het bijzondere landschap ook erkend als stiltegebied, 

wat er een extra trekpleister van maakt. De erkenning als stiltegebied 

betekent geenszins dat mensen of gemotoriseerde voertuigen volledig 

uit het gebied gebannen worden. De metingen die werden gedaan om 

de akoestische kwaliteit van het domein te meten houden rekening met 

de ‘gebiedseigen’ geluiden die er te horen zijn. En Wortel-Kolonie heeft 

als stiltegebied een uitstekende akoestische kwaliteit. 

Dat daar nu een erkenning als UNESCO Werelderfgoed bovenop is 

gekomen, is voor Marc Van Aperen, burgemeester van Hoogstraten, 

de vervulling van een droom. “Naast het begijnhof heeft de stad 

Hoogstraten een tweede Werelderfgoedsite. Dat is echt heel 

bijzonder. Hoeveel Vlaamse steden kunnen dat zeggen? Het is 

iets waar de Hoogstratenaars erg fier op zijn. Onze visie op ons 

Hoogstraats erfgoed is dat we het moeten koesteren, maar dat we er 

ook voor moeten zorgen dat het een functie heeft en dat er in wordt 

geleefd. Het is niet de bedoeling om Wortel-Kolonie onder een 

glazen stolp te plaatsen en geen ontwikkelingen meer toe te laten. 

Ontwikkeling en – weliswaar passende – herbestemmingen moeten 

we stimuleren”, meent de burgemeester. 

Ontwikkelingen en hedendaagse herbestemmingen geven een 

nieuwe laag aan bestaand erfgoed en dat maakt het interessanter 

en aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. De internationale 

erkenning voor Wortel-Kolonie is een sterke toeristische troef, in de 

eerste plaats voor de stad, maar bij uitbreiding ook voor de regio. 

Ondernemers uit de streek zullen hier mee van kunnen genieten. 

We hebben ons als stad goed voorbereid  
en zijn klaar voor de uitdagingen die deze 

bekroning met zich mee brengt.”

“We hebben ons als stad goed voorbereid en zijn klaar voor de 

uitdagingen die deze bekroning met zich mee brengt. In 2022 – wanneer 

Wortel-Kolonie 200 jaar bestaat – organiseren we samen met Kempens 

Landschap en de andere partners op het terrein een groot Koloniefeest! 

Ook fijn dat onze ambassadeur Lieven Van Gils, oud Hoogstratenaar, 

zijn schouders mee blijft zetten onder dit project en ook het verhaal 

en de betekenis van de gebieden wil uit dragen. Net zoals hij kan ik 

met fierheid zeggen: ‘Ik ben een land-loper’”, sluit burgemeester  

Marc Van Aperen af. 

Landbouw blijft belangrijk in Kolonie 5-7 © Kempens Landschap – fotograaf James van Leuven 

“
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Op 1 maart 1993 werd de wet op de beteugeling van de 
landloperij in België afgeschaft. Van 1866 tot 1993 was het in 
België immers strafbaar om te bedelen en op straat te leven. 
Wie geen vast adres had, geen werk en geen geld op zak had om 
een brood te kunnen kopen, werd gedwongen naar een instelling 
gestuurd. De kans was groot dat je als man terecht kwam in de 
verre Noorderkempen; in Wortel- of Merksplas-Kolonie.

In 1993 werd landloperij uit het Belgisch strafrecht gehaald. Europa 

pleitte daar al lang voor. Op dat moment verbleven er in Merksplas 

nog 400 landlopers en in Wortel 250. ”Van de ene op de andere dag 

stonden deze mensen op straat. Een klein deel van de landlopers 

heeft er voor gekozen om in een afzonderlijk deel van de gevangenis 

te blijven wonen. Het grootste deel koos voor de ‘vrijheid’. Wortel- en 

Merksplas-Kolonie kwamen op die manier sterk onder druk te 

staan. De gebouwen stonden leeg, geraakten in verval.  

De Belgische overheid dreigde zowel de gebouwen als het 

landschap te verkopen”, aldus Philippe De Backer, directeur van 

Kempens Landschap. 

“Die versnippering van het gebied wilden we koste wat kost tegen 

gaan. Toen al wisten we als omwonenden dat de Koloniën heel 

bijzondere plekken waren, een bijzonder landschap met een unieke 

geschiedenis. Dat mocht niet zomaar verdwijnen en overschreven 

worden door een nieuwe verkaveling of iets dergelijks”, vertelt Frans 

Horsten, vzw Convent te Hoogstraten. Verschillende organisaties van 

Hoogstraten en Merksplas bundelden de krachten en organiseerden 

in september 1995 een mars op Wortel-Kolonie. Zanger Guido 

Belcanto sprong mee op de barricaden en schreef en zong de 

‘Wortel-Kolonie Blues’. De signalen om dit bijzondere erfgoed te 

redden konden niet genegeerd worden door de vier betrokken 

gemeentebesturen (Beerse, Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel). 

Behoud van landschap en cultuur 
Marc Van Aperen, burgemeester van Hoogstraten: “Het toenmalige 

stadsbestuur moest iets doen, en gelukkig hebben ze de juiste 

beslissing genomen. Samen met gemeente Merksplas, Beerse en 

Rijkevorsel trok Hoogstraten naar de provincie Antwerpen.” 

Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en 

Van bedreigd erfgoed naar

UNESCO
Werelderfgoed

Historisch beeld Bootjesven © Toon Horsten
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Poster oproep Mars op Wortel

Liedjestekst ‘De Weurtel Colonieblues’, geschreven 
en gezongen door Guido Belcanto 

covoorzitter van Kempens Landschap knikt bevestigend: “Klopt, de 

Koloniën waren geen type park, waar we vanuit de provincie ervaring 

mee hadden. Het ging om natuurgebied (vennen en bossen), 

landbouwgebied (weilanden en akkers) en erfgoed (boerderijen, 

bewakerswoningen,…). Dit was een unieke combinatie.” 

Vanuit die optiek is in 1997 de Stichting Kempens Landschap 

opgericht, een unieke samenwerking tussen – toen 39 – 

gemeentebesturen en de provincie. Kempens Landschap kreeg 

als doel de veiligstelling van natuur- en cultuurpatrimonium in 

de provincie Antwerpen door gericht gebieden aan te kopen die 

vanuit landschappelijk oogpunt onder druk stonden. Centraal in 

haar werking staat instandhouding, integraal beheer, ontsluiting en 

publieksgerichte openstelling van die domeinen. 

“Op dat moment stonden Wortel- en Merksplas-Kolonie zelfs in de 

lijst van de 100 meest bedreigde erfgoedsites ter wereld van het 

‘World Monuments Fund’. Het was dus al vijf over twaalf. 

Om Kolonie 5-7 veilig te stellen, werd – onder leiding en 

voorzitterschap van Kempens landschap - de Technische 

Coördinatiecommissie* opgericht. Samen met de partners uit die 

Technische Coördinatiecommissie konden we het tij doen keren 

en is het tot een verdeling van beide Koloniën gekomen, zowel 

naar eigendom als beheer”, licht Kathleen Helsen, gedeputeerde 

en covoorzitter van Kempens Landschap toe. Jan De Haes vult 

aan: “Zo werden onder andere de bossen eigendom van het 

agentschap voor Natuur en Bos en de akker- en weilanden van de 

Vlaamse Landmaatschappij. De stad Hoogstraten werd eigenaar 

van de 16 voormalige bewakerswoningen in Wortel-Kolonie 

en Kempens Landschap van de landlopersboerderij in Wortel-

Kolonie.” “We vertrokken daarbij vanuit de principes ‘behoud in 

gemeenschapshanden’ en ‘veiligstelling vanuit landschappelijke 

eenheid’. Dat is een heel bijzonder gegeven”, vertelt Kathleen 

Helsen enthousiast.

De Technische Commissie stemde, en stemt nog altijd, alle 

initiatieven op de Koloniën van Wortel en Merksplas op elkaar af 

en dit steeds vanuit het consensus-principe. Na de afwikkeling 

van de verdeling van de eigendommen lag de uitdaging erin om 

een gezamenlijk beheer uit te voeren en zo Kolonie 5-7 als een 

landschappelijke eenheid te bewaren, om de Koloniën recreatief te 

ontsluiten en om deze bovenlokaal te positioneren op het vlak van 

natuur, landbouw, toerisme en recreatie.

De Technische Coördinatiecommissie* 
bestaat uit de volgende partners:

 •  Vlaamse Landmaatschappij

 •  Agentschap voor Natuur en Bos

 •  Agentschap Onroerend Erfgoed

 •  Pidpa

 •  Bouwmaatschappij De Noorderkempen

 •  Vzw Convent Hoogstraten

 •  Vzw Red Merksplas-Kolonie (tot 2017)

 •  Stad Hoogstraten

 •  Gemeente Merksplas

 • Provincie Antwerpen

 •  Kempens Landschap – voorzitter
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Luchtfoto Wortel-Kolonie © Ludo Verhoeven 

Bouwen aan de toekomst 
Sinds 29 juni 1999 zijn zowel Wortel- als Merksplas-Kolonie 

beschermd als landschap. “Wortel- en Merksplas-Kolonie zijn één 

van de eerste landschapsbeschermingen na de decreetswijziging 

van 1996-1998. In deze beschermingsbesluiten worden naast 

beschermingsvoorschriften voor het eerst beheersdoelstellingen 

geformuleerd. Deze bescherming biedt zo een waterdichte garantie 

voor het behoud van het bijna 1000 hectare grote landschap”, 

aldus Marc De Borger van het agentschap Onroerend Erfgoed. 

In Merksplas-Kolonie zijn 5 gebouwencomplexen (waaronder de 

voormalige Landloperskapel en Grote Hoeve) eveneens beschermd 

als monument. De opstelling van een inrichtings- en beheersplan is 

noodzakelijk om de intrinsieke waarden van het gebied te behouden 

en te verbeteren. 

In opdracht van de Technische Coördinatiecommissie werden voor 

goed beheer en revalorisatie van het beschermde landschap dan 

ook tal van plannen opgemaakt: 

 • Inrichtingsplan Merksplas-Kolonie (2008)

 • Inrichtingsplan Wortel-Kolonie (2009)

 • Drevenbeheerplan Merksplas-Kolonie (2008)

 • Drevenbeheerplan Wortel-Kolonie (2009)

 •  Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan  

Merksplas-Kolonie (2009)

 •  Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan  

Wortel-Kolonie (2014)

 • Landschapsbeheerplan Merksplas-Kolonie (2014)

 • Landschapsbeheerplan Wortel-Kolonie (2019)

 • Bosbeheerplan Merksplas-Kolonie (2016)

 • Bosbeheerplan Wortel-Kolonie (2013)
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Voormalige bewakerswoningen in Wortel © Kris Vandevorst

Aan deze plannen zitten actieplannen gekoppeld die stap voor stap 

gerealiseerd worden. In de eerste plaats lag de focus voornamelijk 

op het herstel van het landschap. Zo werd de haagstructuur 

rond de bebouwing in de Koloniën hersteld en werd er voor het 

groenbeheer tussen de dreven gekozen voor ecologisch beheer via 

de schapenbegrazing. 

Maar ook de gebouwen werden aangepakt. De voormalige 

bewakerswoningen werden voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan 

particulieren. Omdat deze woningen gelegen zijn in een beschermd 

landschap zijn er restricties aan deze erfpacht verbonden. 

Zo moeten de woningen in Wortel altijd mooi wit geschilderd zijn 

en is het niet mogelijk om zomaar wilde verbouwingen door te 

voeren. “Bezoekers aan het domein worden keer op keer getroffen 

door de beeldkwaliteit van het domein als geheel. De charme 

zit voor een groot deel in de repetitie van beukenhagen, dreven, 

gebouwvolumes en materiaalgebruik. In de randvoorwaarden om 

de gemeenschappelijke kenmerken te behouden liggen niet enkel 

beperkingen, maar ook kansen”, vertelt Edith Wouters, bewoner van 

Merksplas-Kolonie. 

De voormalige landlopersboerderij in Wortel-Kolonie – eigendom 

van Kempens Landschap – wordt na een grondige restauratie in 

2006 opnieuw opengesteld als ‘’De Bonte Beestenboel”. Er zijn 

opnieuw dieren op de boerderij. Dit keer worden ze verzorgd door 

kinderen die op plattelandsklassen komen. In een ander gedeelte 

van de boerderij komt De Klapekster, een bezoekerscentrum van 

Natuurpunt Markvallei. 

In Merksplas-Kolonie zijn er meerdere gebouwen die een grondige 

restauratie en herbestemming moeten krijgen. Gemeente Merksplas 

en Kempens Landschap hebben in 2010 hiervoor de handen in elkaar 

geslagen en het architectenbureau Erfgoed & Visie aangesteld. 

Er werd een masterplan bestaande uit 10 fasen opgemaakt 

om de restauratie en herbestemming van de Grote Hoeve en 

Landloperskapel in Merksplas-Kolonie te kunnen realiseren. Een van 

de eerste zaken die worden aangepakt is de restauratie van het dak 

van de voormalige Landloperskapel. 

In nog geen 30 jaar tijd 
kan er duidelijk heel veel 

gebeuren

Vervolgens komt de restauratie en herbestemming van Woonstalhuis 

Zuid van de Grote Hoeve aan bod. Hierin zijn het Bezoekerscentrum 

Kolonie 5-7 en brasserie ‘Colonie 7’ in ondergebracht. De voormalige 

paardenstallen hebben na de restauratie een herbestemming als 

B&B, vergaderlocatie en conciërgewoning gekregen. Op dit moment 

is de restauratie van Woonstalhuis Noord en de twee koeienstallen 

gestart door de gemeente Merksplas. Hierin zullen hotelkamers in 

ondergebracht worden. 

In nog geen 30 jaar tijd kan er duidelijk heel veel gebeuren. Van top 

100 meest bedreigde erfgoedsites ter wereld naar een inschrijving 

op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Een knappe prestatie, een 

werk van lange adem, van vele handen, van jarenlange inzet, 

doorzettingsvermogen en een gedeelde visie! 
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De statige dreven in Kolonie 5-7 zijn uitnodigend © Kempens Landschap – fotograaf Studiovision

KOLONIE 5-7
VANDAAG



Genieten en bewegen 
in een prachtig landschap 
Een grootschalig maatschappelijk 
experiment van sociale tewerkstelling 
in de Lage Landen met internationale 
invloed. Een unieke geschiedenis van 
landloperij en armoedebestrijding. 
Dat was Wortel- en Merksplas-Kolonie, 
ofwel Kolonie 5-7. 

In totaal gaat het om zo’n 1000 ha landschap 

dat mensen kan verwonderen met een heel 

krachtig en ongewoon verhaal. Een verhaal 

van landbouwkoloniën waar tussen 1822 en 

1993 duizenden dakloze mensen opvang en 

werk kregen. Het ooit woeste heidelandschap 

werd in een keurslijf gedwongen via een 

planmatige aanleg. Het bijzondere landschap 

dat je er vandaag aantreft, is een geordend 

en geometrische structuur, gevormd door 

monumentale dreven en een afwisseling van 

bossen, heide, vennen, landbouwgronden 

en indrukwekkende gebouwen. 

Het landschapspatroon weerspiegelt nog 

steeds de ideeën van de oprichters van de 

Koloniën van Weldadigheid. De kaarsrechte 

dreven moesten de landlopers tucht en orde 

bijbrengen. De Koloniën vormden een aparte 

afgesloten wereld waarin de landlopers 

woonden, leefden en werkten. 

Vandaag is Kolonie 5-7 bovenal een plek 

die uitnodigt om te komen ontspannen, te 

genieten of te bewegen in een prachtig 

landschap. In elk seizoen is een bezoek aan 

Kolonie 5-7 de moeite waard. 

In samenspraak met de stad Hoogstraten, 

gemeente Merksplas, andere publieke 

partners en lokale ondernemers, coördineert 

Kempens Landschap het omvangrijke 

herontwikkelingstraject voor de Vlaamse 

Koloniën. De ambitie is om Kolonie 5-7 

enerzijds uit te bouwen tot één autonome 

trekpleister, waar mensen zich kunnen 

onderdompelen in het unieke verhaal of 

gewoon een fijne dag kunnen beleven. 

Anderzijds zijn er vandaag ook verschillende 

ondernemers actief die het sociale 

verhaal van deze plek doorvertalen naar 

maatschappelijke inzet. Er blijft op die manier 

aandacht voor sociale tewerkstelling.

Start je bezoek hier en wandel/fiets daarna doorheen 
het landschap. Snuif vervolgens zelf de bijzondere sfeer 
op! Wist je dat ruim 1 miljoen Belgen en Nederlanders 
via hun voorouders verbonden zijn met de Koloniën 
van Weldadigheid? Heel veel Belgen hebben dus een 
voorouder die in Wortel-Kolonie verbleven heeft. Benieuwd 
naar dat ongelofelijke verhaal van 100.000 landlopers die 
werden heropgevoed om zich aan de armoede te kunnen 
ontworstelen?

Het interactieve Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 vertelt er alles 

over. Wandel op eigen tempo doorheen deze voormalige 

Varkensstal van de Grote Hoeve in Merksplas en duik zo diep 

als je zelf wil in de geschiedenis van de landlopers. Bekijk de 

geanimeerde film over het ontstaan van de zeven Koloniën van 

Weldadigheid, Leef je in, in de persoonlijke verhalen van de 

landlopers die ooit in Wortel- en Merksplas-Kolonie verbleven of 

vlieg virtueel over Kolonie 5-7! Ontdek welke dieren en planten 

zich in Kolonie 5-7 thuis voelen. 

Sinds het voorjaar van 2021 kunnen bezoekers ook op zoek naar 

hun eigen voorouders in het Bezoekerscentrum. Benieuwd of jij 

linken hebt met Kolonie 5-7? Neem dan zeker ook al eens een 

kijkje op www.kolonie57.be/genealogy/persons

Praktisch:   Het Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 is gratis  

en rolstoeltoegankelijk. Hier vind je ook sanitair  

en parking. 

Adres:   Kapelstraat 10, 2330 Merksplas

Meer info:  www.kolonie57.be/bezoek/ontdek/

  bezoekerscentrum-kolonie-5-7

Bezoekerscentrum 
Kolonie 5-7 

© Kempens Landschap – fotograaf Studiovision

KOLONIE 5-7 VANDAAG
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Bezoekerscentrum 
De Klapekster 

Aanpalend aan de voormalige varkensstal van de Grote 
Hoeve in Merksplas-Kolonie, bevindt zich het voormalige 
woonstalhuis. Na een vakkundige restauratie kreeg dit 
woonstalhuis een nieuw leven als brasserie. Ideaal om 
uitgebreid gezellig te genieten in het hart van Kolonie 
5-7! Brasserie ‘Colonie 7’, met een jong dynamisch team, 
serveert eenvoudige en lekkere gerechten, klassiekers 
met streekproducten. 

Vanuit de brasserie heb je een mooi zicht op het binnenplein 

van dit monumentale boerderijcomplex en beschermd 

monument. Naast de brasserie baten Bert Josten en 

zakenpartner Femke Van Ginkel met hun team ook nog 

een B&B uit in de voormalige paardenstallen van de Grote 

Hoeve. Op termijn komen daar ook nog de koeienstallen 

en het woonstalhuis noord bij. Deze gebouwen krijgen een 

hotelfunctie met in totaal 42 kamers. Een perfecte plek om 

even te onthaasten van het dagelijkse leven en je enkele 

dagen te laten onderdompelen in de rust en schoonheid 

van Kolonie 5-7. Femke Van Ginkel, Colonie 7: “Voor brasserie 

Colonie 7 hebben we gekozen voor een toegankelijk concept. 

Iedereen moet zich hier welkom voelen, of je nu komt voor een 

koffietje, een ijsje of om uitgebreid te dineren. 

Deze plek ademt een bijzondere sfeer uit. Kolonie 5-7 

heeft een grote aantrekkingskracht. Dat merk ik niet alleen 

bij de klanten; ook bij mezelf. Ik heb er op korte tijd mijn 

hart aan verloren. Toen we de kans kregen om ons concept 

uit te breiden, twijfelden we dan ook geen moment. 

Wij beschouwen de Grote Hoeve in Merksplas-Kolonie 

als één geheel.”

Adres:  Kapelstraat 10, 2330 Merksplas

Meer info:  www.colonie7.be

Colonie 7 

Ondergebracht in een deel van de oude landlopersboerderij in 
Wortel-Kolonie, bevindt zich Bezoekerscentrum De Klapekster. 
De Klapekster is dé uitvalsbasis voor fietstochten en talrijke 
prachtige wandelingen in Wortel-Kolonie maar ook in twee 
aanpalende natuurgebieden: de Castelreesche Heide en de 
Halsche Beemden die samen met Wortel-Kolonie de Vallei van 
het Merkske vormen. 

De vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei houden het 

bezoekerscentrum open en helpen je graag verder met informatie 

over het gebied. Er worden lezingen, cursussen en tentoonstellingen 

georganiseerd. Na een fijne wandeling of fietstocht kan je hier ook 

genieten van een drankje en het winkeltje met streekproducten. 

De Klapekster kan rekenen op een pool van ervaren gidsen die 

groepen graag rondleiden in het prachtige natuurgebied van Wortel-

Kolonie en ook oog hebben voor het erfgoed en de historiek van het 

gebied. Elke derde zondag van de maand om 14u00 start een gratis 

wandeling met een natuurgids. In september kan je zelfs wekelijks 

op pad met een natuurgids.

Stef Kustermans, medewerker Bezoekerscentrum De Klapekster: 

“Het is fijn om te zien hoe mensen uit de omgeving het afgelopen 

jaar Wortel-Kolonie opnieuw ontdekt hebben en de natuur, de rust 

en stilte hebben leren appreciëren. We mogen fier zijn op deze 

landschappelijke eilanden met een verhaal dat tot de verbeelding 

spreekt. We hopen dat nu ook mensen van verder Kolonie 5-7 komen 

ontdekken. Weliswaar rekening houdend met de draagkracht van het 

gebied en respect voor de natuur, stilte en de rust die er heerst.”

Adres:  Kolonie 41, 2323 Wortel

Meer info:  www.natuurpuntmarkvallei.be 

 bc.deklapekster@natuurpunt.be

 03 383 02 08

© Kempens Landschap – fotograaf Studiovision

© Kempens Landschap – fotograaf Studiovision
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Raf Braspenning, erfpachter van de landlopersboerderij:  
“De Kolonie van Wortel is voor mij, zoals voor vele Wortelnaren,  
de plaats waar je opgroeide. Genieten in de bossen, de 
boerderij en zeker aan Bootjesven. Met het opnieuw 
openstellen van de oude vierkantshoeve, hebben de bewoners 
van Wortel en omstreken een fijn en groene ontmoetingsplaats 
erbij. Hiervoor hebben ze als dorpsgemeenschap altijd 
geijverd. Zo kunnen ook de komende generaties genieten van 
deze prachtige landschappen.” 

Zouterover
In het hart van Wortel-Kolonie, in een vleugel van de oude 

landlopersboerderij, nemen nu vuurchefs Kevin Kegeleers en Nick 

Van Hoof hun intrek. ‘Zouterover’ wordt letterlijk en figuurlijk een 

‘hotspot’ waar het vuur hoog oplaait en de kolen altijd gloeien. 

Geen standaardrestaurant waar je zomaar kan binnenstappen 

voor een gerecht van de kaart. Wel een belevingsrestaurant en 

evenementenlocatie waar je geniet van pure gerechten – van een 

hapje tot uitgebreid diner – in een intieme, warme setting, eventueel 

aangevuld met een toffe workshop. De groenten en kruiden die je 

proeft, komen uit de aanpalende pluktuin. Voor het zaaien, planten, 

onderhouden en oogsten schakelen Kevin en Nick jongeren in 

die het wat moeilijker hebben en die begeleid worden tijdens 

zogenaamde ‘time-out’-projecten. 

De Bonte Beestenboel 
In 2006 werden de oude stallen, schuren en graanzolders van de 

voormalige landlopersboerderij in Wortel-Kolonie gerestaureerd 

en herbestemd tot een jeugdverblijfcentrum. Tijdens het 

schooljaar komen kinderen hier op boerderijklassen en leren ze de 

kneepjes van het boerderijleven. In de vakanties worden er allerlei 

themakampen georganiseerd; van avontuurlijk kokkerellen tot heuse 

landlopersexpedities en knutsel-kampen. Ook kan je deze bijzondere 

locatie afhuren voor de organisatie van feesten en evenementen. 

Adres:  Kolonie 35, 2323 Wortel 

Meer info:  www.debontebeestenboel.be 

 www.zouterover.be 

Widar
Widar biedt volwassen personen met een beperking een zinvol leven. 

Kenmerkend voor de sociaaltherapeutische manier van werken zijn 

respect, aandacht en verantwoordelijkheid voor mens, aarde en 

milieu/omgeving als integraal deel van het dagelijkse leven. De zorg 

voor en de ontwikkeling van de bewoners als individu staat hierbij 

centraal. Er wordt op het land gewerkt en ook in de werkplaatsen 

worden kwaliteitsvolle producten en biologische (-dynamische) 

voedingswaren gemaakt. Widar maakt voor haar werking gebruik van 

twee gebouwen op het kruispunt van de vier gebouwen. In brasserie 

den Bayerd kan je deze producten proeven of kopen. 

Bewoner van Widar: “Het is fijn om in de natuur te wonen en te 

werken in de prachtige omgeving van Wortel-Kolonie. Het werken op 

het land, het verzorgen van de dieren en planten geven me rust en 

plezier. We zorgen graag voor elkaar, de wandelaars en fietsers in den 

Bayerd. Dan hoor ik erbij.”

Meer info:  www.widar.be 

De Slinger
De Slinger is een jongerenvereniging binnen KVG, het Katholiek 

verbond van gehandicapten. De vrijwilligers van De Slinger 

organiseren op geregelde basis ontspanningsnamiddagen voor 

kinderen met een beperking tussen drie en zestien jaar. Zij maken 

gebruik van lokalen in de voormalige landlopersboerderij van 

Wortel-Kolonie, naast De Klapekster. 

Landlopersboerderij 
in Wortel

© Kempens Landschap – fotograaf James van Leuven 
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Schapen
begrazing
Waar mogelijk, wordt het beheer van Kolonie 5-7 op een 

ecologische manier uitgevoerd. De schapenbegrazing 

is daar een mooi voorbeeld van. Elk jaar kom je van 

april tot oktober herders met hun kudde schapen in de 

dreven van Kolonie 5-7 tegen. De schapen zorgen voor 

begrazing van de open ruimte onder de dreven.

Gevangenis
museum 
In het Gevangenismuseum – gevestigd in de kelder van 

de Landloperskapel en na restauratie in de graanschuur 

in Merksplas-Kolonie – leer je alles over de geschiedenis 

van de strafuitvoering door de eeuwen heen. 

Meer info:  www.gevangenismuseum.be 

Plantentuin 
‘De Kleine Boerderij’ 
In de voormalige straflandbouwschool van Merksplas-Kolonie 
kan je vandaag een bijzondere collectietuin bezoeken. 

Op het terrein kan je verscheidene uitzonderlijke collecties 

bewonderen van onder andere hortensia’s, Afrikaanse lelies, 

Magnolia’s, pioenrozen, toverhazelaars, daglelies, bamboes en vele 

andere. De tuin is in de eerste plaats een demonstratietuin gericht  

op natuur, educatie en welzijn waar iedereen welkom is om zich te 

laten inspireren. 

Daarnaast is de tuin ook een ontmoetingsplek waar je heerlijk tot 

rust kan komen. De motor van het project is een enthousiaste groep 

vrijwilligers die elke dag het beste van zichzelf geven in de tuin en 

het tuincafé, waar je na een deugddoende wandeling kan genieten 

van een hapje en een drankje. 

Wout Oprins, Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’: “Ons motto is dat alles 

eerlijk, degelijk en natuurlijk moet zijn.”

Adres:  Ossenweg 1-3, 2330 Merksplas

Meer info: www.plantentuinmerksplas.be 

© Kempens Landschap – fotograaf James van Leuven 

© Tim Delmoitie
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Scan de QR-code voor meer info

of kijk op

www.kolonie57.be/bezoek

Leuk met kinderen
Een bezoek aan Kolonie 5-7 saai voor kinderen?! Nee 
hoor! Met de knotsgekke wandelapp kies je een thema 
en help je buitenbaas Robin door opdrachtjes uit te 
voeren in de Kolonies. Plezier voor jong en oud verzekerd. 

Meer info: www.vossenstrekenapp.com 

Ruiteren
Ook ruiters zijn welkom in Kolonie 5-7! Het ruiter- en 

mennernetwerk Taxandria is goed voor 190 km ruiterplezier 

en doorkruist ook Hoogstraten en Merksplas. 

Meer info:  www.kempen.be

Wandelen
Wandelliefhebbers kunnen zich uitleven in het 

wandelnetwerk Kempense Kolonies. Maar liefst 435 

km bewegwijzerde wandelpaden leiden je door de 

Noorderkempen. Stel zelf je parcours samen in en rond 

Kolonie 5-7 op www.wandelknooppunt.be 

Zowel in Wortel- als in Merksplas-Kolonie kan je ook 

verschillende themaroutes volgen. Er zijn er van verschillende 

lengtes, afhankelijk van je gemoed, conditie of...

Fietsen
Op de fiets beleef je Kolonie 5-7 pas echt. Kolonie 5-7  

is opgenomen in het netwerk van fietsknooppunten.  

Bordjes wijzen je de weg naar het dichtstbijzijnde knooppunt. 

Geen ingewikkelde routes meer te onthouden. Stippel zelf 

een route uit op www.fietsnet.be 

Wil je een fikse fietsroute volgen die je echter naar de 

mooiste plekken van Kolonie 5-7 brengt? Volg dan de 

Landlopersroute!

Rondleidingen
Interesse in de geschiedenis of de natuur van Kolonie 5-7? 

Plan dan eens een rondleiding doorheen dit prachtige 

landschap. Er zijn verschillende mogelijkheden, zowel om als 

individu of als groep aan te sluiten.

Ga op verkenning 

© Kempens Landschap – fotograaf Studiovision 

© Kempens Landschap - fotograaf Studiovision
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Genieten
       in alle rust
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Wat is Werelderfgoed? Hoe verloopt een nominatieproces? 
En hoe wordt een nominatiedossier opgebouwd? Waarom zijn 
de Koloniën van Weldadigheid opgenomen op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst? En wat betekent deze erkenning voor de 
gebieden? In dit artikel nemen we je mee in de wereld van 
UNESCO Werelderfgoed. 

UNESCO Werelderfgoedlijst
Het idee om een internationale beweging te creëren die 
erfgoed zou beschermen won veld na WO1. De ‘Conventie voor 
de bescherming van cultureel en natuurlijk Werelderfgoed’ 
ontstond in 1972 uit twee aparte bewegingen waarvan de 
ene ijverde voor behoud van culturele erfgoedsites en de 
andere voor natuurbescherming. De gedachte erachter is om 
internationale samenwerking te bevorderen om bijzondere 
natuur, landschappen en historische sites te beschermen 
zodat burgers in de hele wereld, vandaag én morgen, ze 
kunnen bewonderen en bezoeken. 

De Conventie is eigenlijk brandend actueel. Door in erfgoed 
zowel cultuur als natuur op te nemen, toont de conventie ons 
hoe wij mensen omgaan met de aarde. Ze herinnert ons eraan 
hoe belangrijk het is om natuur en cultuur in balans te houden 
en aandacht te hebben voor wat we doorgeven aan generaties

na ons. De Conventie zet ook de lijnen uit voor de 
Werelderfgoedlijst: een reeks plekken die de landen 
die de Conventie bekrachtigd hebben, waarderen en 
koesteren, omdat ze een unieke waarde hebben voor de 
wereldgemeenschap. Deze plekken zijn een showcase voor 
de wereldwijde culturele diversiteit en natuurlijke rijkdom. 

De UNESCO Werelderfgoedlijst is een selecte 
verzameling van bijzondere plekken die symbool staan 
voor de wereldgeschiedenis. Het gaat zowel om natuur, 
cultuurlandschappen als monumenten. Met de lijst wil UNESCO 
de zorg en aandacht voor wereldwijd unieke plekken stimuleren. 

Een lange weg
Werelderfgoed word je niet zomaar. Het gebied of de site 
doorloopt een lang kandidaatsproces van meerdere jaren 
waarin moet aangetoond worden dat het die plek op de 
Werelderfgoedlijst verdient. Het moet zelf aantonen dat er 
geen vergelijkbare sites al op de lijst staan én dat het de beste 
is binnen zijn eigen categorie. In vakjargon: de universele 
unieke waarde (outstanding universal value) zijn de essentiële 
kenmerken die maken dat een plek internationaal boven het 
maaiveld uitsteekt. 

UNESCO Werelderfgoed

Hoe kom je tot daar?

De aanvraag
Eerst dient een site een aanvraag in om 

op de ‘voorlopige lijst’ van het eigen 

land terecht te komen, de zogenaamde 

‘tentative list’. Elk land bepaalt daarvoor zijn 

eigen procedure en handelt de aanvraag 

autonoom af. Die voorlopige lijst is een 

soort van ‘wachtkamer’ waarop allerlei 

monumenten en gebieden staan die in 

de toekomst wel eens de sprong naar de 

Werelderfgoedlijst willen wagen. 

Nadien komt het echte werk: de opmaak 

van een nominatiedossier, volgens strakke 

richtlijnen. 

Het nominatiedossier 
UNESCO hanteert een sjabloon met een 

vaste opbouw en inhoudelijke instructies. 

Je kan zo’n dossier zien als een pleidooi 

waarbij de kandidaat ook bewijsmateriaal 

aanreikt. Een belangrijk punt daarbij is dat 

je niet enkel bewijs op papier aanreikt zoals 

historische studies of archiefmateriaal. De 

site zelf moet ‘integer en authentiek’ zijn. 

Daarmee bedoelt men dat er voldoende 

patrimonium moet zijn dat het verhaal van 

de site toont en vertelt. En met authentiek 

bedoelt men ‘oorspronkelijk’ – gebouwen 

mogen gerestaureerd zijn, maar niet 

volledig nieuw gebouwd. Een landschap is 

een historisch landschap, niet een nieuw 

landschap aangelegd naar oud model. 

In de analyse zit er ook een vast onderdeel 

‘internationale vergelijking’. Die gaat 

over vergelijkbaarheid met bestaand 

Werelderfgoed, met sites die op de 

voorlopige lijsten staan, en met andere sites 

wereldwijd. Het pleidooi voor inschrijving 

beantwoordt zeer omstandig de vraag: 

‘waarom verdient deze site de inschrijving?’.

In de aanvraag kiest de kandidaat voor een 

categorie, bijvoorbeeld een monument, 

een cultureel landschap, een natuurlijk 

landschap. Sites kunnen ‘levend’ zijn 

(bijv. wijngaarden) of ‘relict’ (niet meer 

veranderend, zoals archeologische sites). 

Hoe verloopt een procedure?
De aanvraag voor inschrijving verloopt getrapt en sinds het dossier van de Koloniën bottom up.

1 2
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Waarom staan de Koloniën van Weldadigheid op de 
Werelderfgoedlijst? 
De Koloniën van Weldadigheid zijn ingeschreven op basis van een 

aangepast dossier, na de beslissing van het Werelderfgoedcomité in 

2018. Het comité adviseerde toen om een dialoog met ICOMOS op te 

starten. Dat is een nieuwe processtap, die mogelijk is voor interessante 

en complexe kandidaturen. In het geval van de Koloniën van 

Weldadigheid was dit omdat het ging om erfgoed met een bijzondere 

immateriële component, met name ideeën rond armoedebestrijding.

De dialoog met ICOMOS stond voor 6 maanden van intense 

correspondentie en duiding met extra bewijsmateriaal zoals 

historische kaarten, nieuwe wetenschappelijke publicaties en 

archiefstukken. Het sluitstuk van deze dialoog was een terreinbezoek 

door academici en een advies voor de aanpassing voor het dossier. 

 

Het nieuwe dossier is opgebouwd rond criterium 2 en 4 en een 

beperktere reeks van illustratieve Kolonielandschappen, met name 

Frederiksoord-Wilhelminaoord voor een vrije Kolonie, Veenhuizen 

voor een onvrije Kolonie en Wortel voor een hybride Kolonie (van vrij 

naar onvrij).

De Koloniën van Weldadigheid zijn Werelderfgoed omdat ze 

een belangrijke invloed hadden op sociale hervormingen voor 

armen en sociaal achtergestelde mensen in de 19de eeuw in 

West-Europa en daarbuiten. Ze introduceerden het model van 

een binnenlandse landbouwkolonie voor een sociaal doel. Dat 

had invloed binnen de domeinen architectuur, gebiedsplanning 

en ontworpen landschappen. De landbouwkoloniën werden 

uitgebreid bestudeerd en kregen navolging. Ze zijn zelf een 

uitzonderlijke uitvoering van dat model van een landbouwkolonie 

met een sociaal doel. De reeks toont de systematische aanpak met 

vrije en onvrije Koloniën, zowel in hun originele vorm als in 

hun doorevolutie. Het landschapsontwerp van deze disciplinerende 

landschappen weerspiegelt de manier waarop de Koloniën 

functioneerden en georganiseerd waren.

En daarom staan de Koloniën van Weldadigheid nu naast 

andere uitmuntende wereldwonderen zoals de Taj Mahal en 

de Chinese muur.

Wat betekent de erkenning?
Het traject voor de nominatie heeft geleid tot veel trots bij 

bewoners en beheerders van deze gebieden. Het traject heeft 

ook veel nieuwe kennis en inzichten opgeleverd – over het 

businessmodel, de concrete doelgroepen, de ontwerpprincipes, 

wereldwijde navolging. 

Dat leidde tot een almaar groeiende interesse. Er zijn meer 

vrijwilligers, meer bezoekers, meer geïnteresseerde onderzoekers 

en universiteiten. Deze brede achterban helpt ons om nieuwe 

projecten op te zetten en financiering te vinden voor de 

instandhouding en ontsluiting van de Koloniën van Weldadigheid. 

Want het werk is nooit gedaan. 

Voor de gebieden is de erkenning zelf een duwtje in de rug. 

Een sterrenstatus, zeg maar. Voor Kolonie 5-7 is de inschrijving het 

beste bewijs dat zelfs voor sites met bijzonder grote uitdagingen er 

veel mogelijk is, als mensen en organisaties samen ambitieus durven 

zijn en bakens willen verzetten.  

Nog meer lezen over de nominatie van de Koloniën informatie 

kan op www.kolonienvanweldadigheid.eu/werelderfgoed-0

Je kan voor één site indienen of voor een 

reeks. Bij een reeks geldt de unieke waarde 

voor het geheel, niet voor elke site apart. 

De Koloniën van Weldadigheid zijn 

ingediend als transnationale reeks van 

culturele landschappen. UNESCO hanteert 

10 basiscriteria die een mogelijke unieke 

waarde omschrijven. Werelderfgoedsites 

moeten aan minimum één criterium 

voldoen, maar de meeste sites hebben er 

meer. De kandidaat kiest zelf de criteria en 

onderbouwt waarom hij eraan voldoet.

Het managementplan
Naast die inhoudelijke onderbouwing, wordt 

er ook een managementplan verwacht. Dat 

plan beschrijft hoe je de unieke waarde 

van de site die je voordraagt in stand zal 

houden en gaat delen met bezoekers. 

Ook hier is het belangrijk dat je je zaken 

op orde hebt. Het managementplan moet 

geloofwaardig zijn door het aanreiken van 

allerlei info over wetgeving, toepasselijke 

beheersinstrumenten, consultatie van 

stakeholders, risicomanagement enz.

Adviesronde
Na indiening van het nominatiedossier bij 

het Werelderfgoedsecretariaat volgt er een 

formele adviesronde. Hiervoor komen de 

vaste adviesorganen van UNESCO in actie. 

Dat zijn ICOMOS (voor cultureel erfgoed) 

en IUCN (voor natuur). Hun leden zijn 

wetenschappers en vakspecialisten van over 

heel de wereld.

 

In het geval van de Koloniën van 

Weldadigheid leverde ICOMOS het advies. 

Hiervoor kwam een specialist terreinbezoek 

doen. Dat was prof. Ana Luengo, met een 

achtergrond in historische landschappen en 

tuinen. Daarnaast gaven andere ICOMOS-

leden schriftelijk feedback. Ze kunnen 

over de hele wereld verspreid zitten, en 

hebben affiniteit met het type van site. 

Na deze ronde, die zo’n 1,5 jaar duurt, 

levert ICOMOS een formeel advies aan 

het Werelderfgoedcomité. Daarin zijn 3 

categorieën: Deferral (afwijzing), Referral 

(doorverwijzing), Inscribe (inschrijving). 

De Besluitvorming
Het Werelderfgoedcomité komt één keer 

per jaar samen om te beslissen over alle 

kandidaturen voor de Werelderfgoedlijst. 

Het Werelderfgoedcomité bestaat uit 21 

diplomatieke vertegenwoordigers van 

landen die de Conventie goedgekeurd 

hebben. Er is een systeem van roterend 

lidmaatschap. Meestal volgen de leden 

het advies van de wetenschappelijke 

adviesorganen, maar zij kunnen daar ook 

van afwijken. 

4 5
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Dat Wortel- en Merksplas-Kolonie bijzondere landschappen 
zijn, moeten we u wellicht niet meer vertellen. De rijke 
geschiedenis, de sterke samenwerkingen die er zijn en 
de manier waarop deze Koloniën worden beheerd, is ook 
internationale organisaties niet ontgaan. De afgelopen jaren 
heeft Kolonie 5-7 dan ook verschillende prijzen in de wacht 
gesleept. Voor Wortel-Kolonie is de inschrijving op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst al de 5de erkenning. 

Telkens kwam het eerbetoon voor deze landschappelijke eilanden 

om een andere reden. Gemene deler was echter altijd het feit 

dat deze plekken al bijna 200 jaar pionieren met uitdagende 

maatschappelijke vraagstukken zoals armoedebestrijding, sociale 

tewerkstelling, landschaps- en natuurbeheer, de ontwikkeling van 

duurzaam toerisme. 

De internationale erkenningen van deze gebieden zijn meer dan 

alleen een fijne aanmoediging voor alle partners actief op en rond de 

Koloniën. Ze helpen ook om aandacht te krijgen voor de bijzondere 

waarde van deze gebieden en de maatschappelijke rol die ze 

vervullen én is belangrijk voor fondsenwerving. 

Europa Nostra1 Grand Prix Award (2014)
In 2014 mocht Kempens Landschap de Europa Nostra Grand Prix 

Award in ontvangst nemen. Uitgangspunt voor deze erkenning waren 

de Koloniën van Weldadigheid – Wortel- en Merksplas-Kolonie.  

De unieke aanpak voor het behoud en beheer van een 

verscheidenheid aan erfgoed in Kolonie 5-7 maakte serieuze 

indruk bij de jury. Het was de internationale jury niet ontgaan dat 

Wortel- en Merksplas-Kolonie niet zomaar een landschap zijn. 

Naast het landschappelijke erfgoed (dat zijn sporen in het begin 

van de 19de eeuw heeft), bestaat het ook uit een bijzonder rijk 

gebouwenpatrimonium. 

Sustainable Tourisme Award (2018) 
In 2018 lanceerden drie Europese organisaties een gezamenlijke 

zoektocht naar bestemmingen die zich onderscheiden in duurzaam 

cultuurtoerisme (‘Sustainable Tourisme’). Europa Nostra, de European 

Travel Commission2 en ECTN (Europees Cultureel Toerisme 

Netwerk)3 wilden op die manier een lans breken voor ‘het toerisme 

van de toekomst’ en verdienstelijke initiatieven in de kijker zetten om 

anderen te inspireren. 

Wortel- en Merksplas-Kolonie sleepten een Award in de wacht 

binnen de categorie ‘Cultureel erfgoed als troef voor verantwoord 

en duurzaam toerisme’. De jury loofde de gezamenlijke inspanning 

om deze plekken stap voor stap om te vormen tot een florerende 

bestemming, waar toeristische ontwikkeling en bezoekersaanbod 

bijdraagt tot de instandhouding en kwalitatieve opwaardering van 

monumenten en landschap, i.p.v. ze te vernietigen. 

Een landschap
van allure  
Dat in de internationale prijzen valt

Herfst in Kolonie 5-7 
© Wim Verschraegen 
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Het traject om te komen tot een florerende bestemming is nog 

niet afgerond. Er is nog een hele weg te gaan van restauratie en 

herbestemming. De prijs beloont echter het ingeslagen pad naar 

grotere toegankelijkheid en duurzaam beheer van de sites en de 

meerwaarde die het culturele toerisme creëert op meerdere vlakken: 

economische bedrijvigheid, alsook esthetische kwaliteit, verhoogde 

biodiversiteit via landschapsherstel, vermeerderen van historische 

kennis en ze toegankelijk maken, sociale cohesie via tewerkstelling 

en samenwerking. 

Landscape Award Alliance van 
de Raad van Europa (2019) 
De Europese Landschapsconventie (ook wel het ‘Verdrag van 

Florence’ genoemd) is een verdrag van de Raad van Europa en het 

eerste internationale verdrag dat landschappen in hun samenhang 

bekijkt. De conventie werd opgesteld in het jaar 2000 in Firenze.  

In 2005 werd de conventie van kracht in Nederland en België. 

Het doel van dit verdrag is het bevorderen van de bescherming, het 

beheer en de inrichting van landschappen en het organiseren van 

Europese samenwerking op dit gebied. Elk land dat de Conventie 

bekrachtigt, treft maatregelen om burgers en organisaties bewust 

te maken van de waarde van landschappen, bevordert training en 

onderwijs om landschappen te identificeren, bijzondere waarden 

vast te stellen en kwaliteitsdoelstellingen te omschrijven. Voor de 

uitvoering is men verplicht instrumenten in te voeren gericht op de 

bescherming, het beheer en/of de inrichting van het landschap.

De tweejaarlijkse Europese Landschapsprijs bekroont gebieden die 

op een voorbeeldige manier de Europese Landschapsconventie in 

de praktijk brengen. België kandideerde in 2019 voor deze prijs met 

Wortel- en Merksplas Kolonie, na een binnenlandse selectieronde. 

De Vlaamse jury loofde Kempens Landschap en alle beheerders 

in Wortel- en Merksplas-Kolonie om hun integrale benadering 

van de landschapszorg. Nieuwe ontwikkelingen worden immers 

op een goede manier geïntegreerd in het landschap en gebeuren 

met oog voor de draagkracht ervan. Zo is er onder meer een 

hagenherstelvisie uitgewerkt en zijn de aanwezige dreven ingericht 

als groene corridors met gevarieerde bermen. De vennen en poelen 

zijn hersteld en uitgediept.

In totaal dienden 23 landschapsprojecten uit heel Europa zich aan. 

Het Kolonie-project kreeg niet de hoofdprijs, maar door aan deze 

wedstrijd deel te nemen is het wel toegetreden tot de ‘Landscape 

Award Alliance of the Council of Europe’. Hiermee draagt Kempens 

Landschap het belang van landschapszorg mee uit en worden 

Wortel- en Merksplas- Kolonie in een databank met inspirerende 

voorbeelden opgenomen. 

European Heritage Label (2020)
De Europese Commissie verleent het European Heritage Label 

(Europees Erfgoedlabel) aan sites in heel Europa die een belangrijke 

rol hebben gespeeld in de geschiedenis en cultuur van Europa  

en/of in de opbouw en totstandkoming van de Europese Unie.  

Het gaat hierbij om plekken die het verhaal vertellen van de 

hobbelige zoektocht naar kennis, sociale vooruitgang en welzijn in 

Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deze erkenning is dat de 

sites vooral ook bijdragen aan een zorgvuldige omgang met het 

Europese verleden en aanzetten tot kritisch denken. 

De weg naar de gedeelde Europese waarden was immers  

lang en moeilijk en blijft een permanent aandachtspunt.  

Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de educatie van jongeren.  

De verschillende bezoekerscentra van de Koloniën van 

Weldadigheid (Het bezoekerscentrum Kolonie 5-7 in Merksplas-

Kolonie, het Gevangenismuseum in Veenhuizen (NL), het museum 

de Proefkolonie in Frederiksoord (NL) en het bezoekerscentrum 

in Ommerschans (NL) dat in oprichting is) kregen in 2020 deze 

erkenning op Europees niveau. 

De bezoekerscentra van de Koloniën van Weldadigheid staan 

symbool voor de lange evolutie in het denken over sociaal 

gemarginaliseerde mensen in Europa. Armen verwierven slechts 

moeizaam hun rechten als volwaardige leden van de maatschappij, 

zoals die nu zijn opgenomen in art. 1.2 van de Europese constitutie. 

De bezoekerscentra functioneren allemaal als toegangspoort 

tot één of meerdere Koloniën van Weldadigheid en brengen het 

cultuurhistorische verhaal van de landbouwkoloniën die opgericht 

werden als sociaal tewerkstellingsproject. Voor Vlaanderen is dit de 

eerste bekroning binnen het Europese Erfgoedlabel.

Het interactieve Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 
© Kempens Landschap – fotograaf Studiovision

Voor Vlaanderen is dit de 
eerste bekroning binnen 

het Europese Erfgoedlabel

1  Europa Nostra is een internationale monumentenvereniging  
die actief is in heel Europa

2  European Travel Commission is het samenwerkingsverband van nationale 
toeristische diensten dat Europa als toeristische bestemming promoot

3  ECTN (European Cultural Tourism Network) is een Europese vereniging van 
organisaties en ondernemers die inzetten op cultuurtoerisme
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Wortel-Kolonie,  
een groene oase
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid beheert de bos- en natuurgebieden 
van Wortel-Kolonie (bijna 400 ha). Hierbij ligt de focus op het verhogen van de 
natuurwaarden, het behouden en versterken van het landschap en een maximale 
openstelling van deze gebieden voor het publiek. 
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De ontwikkeling van de Rijksweldadigheids-

kolonie heeft op het huidig landschapsbeeld 

een grote invloed gehad. Tot 1822 was 

hier een uitgestrekt heidegebied met 

verschillende vennen. Vanaf 1822, de 

oprichting van de Kolonie Wortel, werd het 

gebied op korte termijn deels ingedeeld 

in perceelblokken en ontgonnen voor 

landbouwgebruik. Er werden dreven 

aangelegd in een dambordstructuur.  

De landbouwontginning verliep moeizaam  

en vrijwel onmiddellijk werd er ook 

overgegaan tot bebossing met naaldhout. 

Eerst gebeurde dit in het zuidelijke deel. 

Vervolgens gebeurde dit in het centrale 

deel en tenslotte vanaf de jaren ’30 in het 

noordelijk deel. Het Bootjesven is het enige 

ven dat op alle historische kaarten terug te 

vinden is. Omgeving Bootjesven is dan ook 

opgenomen in het Europese Natura 2000 

netwerk, Europese Topnatuur! 

Omwille van de unieke 

landschapsontwikkeling is sinds 

1999 ‘De Rijksweldadigheidskolonie 

Wortel’ beschermd als landschap 

(551ha – Ministrieel Besluit 29 juni 

1999) met als doel het karakter van het 

compartimentenlandschap te bewaren, 

het drevenpatroon te behouden en 

herstellen waar mogelijk en behoud van 

de beboste oppervlakte.

Duurzaam beheer zorgt voor 
een grote biodiversiteit
Wortel-Kolonie is enorm gevarieerd met een 

erg rijke biodiversiteit (verscheidenheid van 

soorten). Denk maar aan de vele kilometer 

aan dreven, 100-den hectare bossen, 

heides, vennen, wastines, struwelen, ruigtes, 

graslanden, …. Ook is Wortel-Kolonie gekend 

om haar rijke en zeldzame flora en fauna 

met mooie namen zoals ondergedoken 

moerasscherm, gevlekte witsnuit, 

kamsalamander, nachtzwaluw, enz.

Om een goed beheer te garanderen  

is er voor het gebied een geïntegreerd 

beheerplan opgesteld. De grote 

landschappelijke kwaliteiten  

(bv drevenpatroon) worden verzoend 

met de hoge ecologische waarde. Via de 

beheermaatregelen in het beheerplan wordt 

de geïntegreerde visie en doelstellingen 

gerealiseerd. De bossen hebben het FSC 

keurmerk (Forest Stewardship Council). 

FSC streeft naar een duurzaam bosbeheer 

wereldwijd, volgens strikte sociale, 

ecologische en economische criteria. 

Hout afkomstig uit een FSC-bos is een 

garantie voor duurzaam beheerde bossen. 

Natuurlijk is Wortel-Kolonie geen ecologisch 

eiland maar maakt het onderdeel uit van 

het grote (> 1800 ha), grensoverschrijdende 

natuurgebied ‘de Vallei van het Merkske’.

De dreefbomen zijn belangrijk als 
leefgebied voor vogels, vleermuizen, 
insecten, paddenstoelen, …
De dreven/lanen bepalen grotendeels het 

landschap in Wortel-Kolonie. Omdat de 

bossen van Wortel-Kolonie relatief jong zijn, 

zijn de oude dreefbomen ook een belangrijk 

leefgebied voor veel soorten. Deze bomen 

zijn vaak rijkelijk voorzien van holtes en gaten 

waarvan vogels en vleermuizen (het gebied 

is een echte ‘hot-spot’ voor deze soortgroep) 

dankbaar gebruik maken. 

Op de schors van de bomen groeien 

talrijke soorten mossen en korstmossen 

en de oude dreven zijn een waar walhalla 

voor paddenstoelen. Wortel-Kolonie staat 

bekend om haar paddenstoelenrijkdom die 

zich voornamelijk tot de dreven beperkt. 

Paddenstoelen zijn vaak specialisten. 

Sommige leven op dood materiaal op de 

bodem (strooisel, dode takken), andere 

op de schors van oude (zieke) bomen en 

een laatste groep, de meest soortenrijke 

maar ook meest bedreigde groep, gaat een 

symbiose aan met de dreefbomen waar 

zowel de bomen als aanwezige schimmels 

hun voordeel halen.
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Het beheer van deze dreven is maatwerk. Het spreekt voor zich 

dat het duurzaam behouden van de dreefstructuur in 

Wortel-Kolonie het allerbelangrijkste punt is. Omdat het 

maximaal behouden van dreven en een hoge biodiversiteit vaak 

hand in hand gaan, proberen we de bestaande oude bomen 

zo lang mogelijk te behouden. Om alles veilig te houden, is 

het noodzakelijk om in de opengestelde dreven de dode en 

gevaarlijke takken op regelmatige basis te verwijderen. 

Van dode bomen wordt de kroon verwijderd, maar kan het 

stamdeel nog langere tijd blijven staan (als bron van leven voor 

tal van insecten, schimmels, …). 

Om de dreven goed in het landschap zichtbaar te houden 

wordt de vegetatie tussen de bomen kort gehouden via 

schapenbegrazing en maaien met afvoer van het maaisel. 

Deze korte, voedselarme vegetatie is tevens erg gunstig 

voor de paddenstoelenrijkdom. Natuurlijk komt er ooit een 

moment dat we een deel van de dreefbomen zullen moeten 

vervangen. Als er te veel bomen in een dreef zijn afgestorven 

gaat dit ten koste van de landschappelijke kwaliteit. Dan zullen 

we overgaan tot het kappen van de resterende bomen en 

het opnieuw aanplanten van jonge dreefbomen (inheemse 

soorten). Dit is noodzakelijk om mooie dreven te kunnen 

realiseren. Het uitdunnen van afgestorven dreefbomen zorgt 

voor ongelijkjarigheid (dikte van de dreefbomen is niet gelijk), 

scheef gegroeide bomen en bomen die niet gelijk van hoogte 

zijn. Negatieve effecten op diersoorten die in de holtes van 

de bomen wonen, vangen we zo veel mogelijk op door op 

voorhand vleermuiskasten op te hangen.

Van een dennnenbos 
naar een gevarieerd bos 
De meeste bossen in Wortel-Kolonie bestaan uit vrij jong, 

monotoon naaldhout met hoofdzakelijk grove den, in mindere 

mate Corsicaans den en lork. Meestal bereiken de oudste 

bomen niet de leeftijd van 100 jaar. Het beheer van deze 

bossen is gericht op het verhogen van de structuur- en 

soortenvariatie in het bos: verschillende boomsoorten en 

struiken, variatie in hoogte en leeftijd. Om een gevarieerd 

bos te krijgen is het noodzakelijk om op regelmatige basis 

naaldbomen te kappen ten voordele van loofbomen. Het is 

daarbij niet de bedoeling dat alle naaldbomen uit het bos 

verdwijnen. Kleine open plekken in het bos en bosranden 

met struiken verhogen de diversiteit, net als dood hout,  

wat een belangrijke bron van leven in het bos. Bij exploitaties 

wordt staand en liggend dood hout ter plaatse gelaten. 

Verder verhogen we soms het aandeel dood hout door  

het ‘ringen’ van (meestal invasief exotische) bomen.  

Door het ringen wordt de opwaartse sapstroom van de boom 

doorbroken en sterft deze op stam. Intussen hebben al vele 

diersoorten geprofiteerd van dit veranderde bosbeheer zoals 

boommarter, zwarte specht, bonte vliegenvanger,  

bont dikkopje, kleine poppenrover, … 

Heideherstel
Voor 1822 bestond Wortel-Kolonie uit ‘woeste gronden’, 

onbewerkt gebied dat gemeenschappelijk gebruikt werd als 

graasland. In de Kempen te vertalen als ‘heide en vennen’. 

Eind 20-ste eeuw was er van dit uitgestrekte heidegebied 

niets meer over. Alle heide was omgevormd naar bos of 

landbouwgebied. ‘Onder’ dit bos is de heide nog aanwezig in 

de vorm van een intacte ‘zaadbank’. Die zaadbank zijn zaden 

van veel heidesoorten die erg lang kiemkrachtig blijven. 

Wortel-Kolonie en omgeving wordt nog gevarieerder 

wanneer ook een deel van deze heide hersteld wordt.  

Tussen 1999 – 2001 werd een eerste stukje heide hersteld van 

+/- 4ha in het noordoosten van het gebied. In 2012 werd er met 

de ruilverkaveling Zondereigen nog meer dan 10 ha vooral 

vochtige heide hersteld. Deze heide heeft zich intussen goed 

ontwikkeld naar een soortenrijke vegetatie die gonst van de 

solitaire bijen en sjirpt door veldkrekels en verschillende vogels 

van het leven.Het beheer van de statige dreven is maatwerk © Wim Verschraegen 
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Poelen zijn belangrijk voor libellen en amfibieën
Wie Wortel-Kolonie bezoekt, pauzeert zeker even bij het 

Bootjesven. Buiten Bootjesven zijn er nog enkele historische 

vennen aanwezig. Intussen zijn er ook verschillende poelen 

aangelegd. Verspreid over het gebied kan je een 25-tal 

waterpartijen terug vinden die enorm belangrijk zijn voor 

de zeldzame libellen- en amfibieënfauna die het gebied 

rijk is. Vooral de erg grote populaties van poelkikker en 

kamsalamander zijn blikvangers. Deze beestjes stellen veel 

eisen aan hun leefgebied waardoor we als Natuur en Bos 

constant de vinger aan de pols moeten houden. Zo is het erg 

belangrijk dat er op de voortplantingspoelen geen vissen 

voorkomen. Vissen eten amfibieën op (predatie) of eten 

hetzelfde voedsel (concurrentie) of ze vernielen het leefgebied 

(door opeten van planten, bodem om te woelen, …) van de 

amfibieën. Van nature zijn de meeste vennen en poelen vis vrij.

Grazers helpen bij het beheer van ‘wastines’
Een laatste biotoop die we kort willen bespreken zijn de 

aanwezige ‘wastines’. Een wastine is een zeer structuurrijke 

vegetatie waar grazige stukken overgaan via struiken en 

(braam)struwelen in bos. Het is een bloemrijke vegetatie, met 

oa koninginnenkruid, distels en braam, die bijzonder rijk is aan 

insecten. Af en toe kappen we hier te hoog opgaande struiken 

en bomen. Verder houden grote grazers, paarden en runderen, 

het terrein open. Omdat er geen ontwormingsmiddelen 

gebruikt mogen worden, is de paarden- en koeien mest een 

rijke bron aan leven vol mestkevers en ander lekkers (lekkers 

voor vele vogels met hongerige jongen). Vanuit deze wastines 

zingen in het voorjaar de nachtegaal en de spotvogel. Ook 

voor de zomertortel en de koekoek is dit het ideale leefgebied.

Wortel-Kolonie is dus niet enkel hoogwaardig cultureel 

historisch erfgoed. In deze Kolonie zijn er ook erg hoge 

natuurwaarden aanwezig. Als Natuur en Bos doen we iedere 

dag ons uiterste best om dit landschap mee te bewaren, te 

beschermen en te beheren. Op deze manier zorgen we er 

mee voor dat de talrijke bezoekers er aangenaam kunnen 

verpozen. Toch moeten we er rekening mee houden dat 

het gebied voor de vele soorten flora en fauna hun ware en 

enige thuis is. Probeer bij uw volgende bezoek op deze rijke 

biodiversiteit te letten en mogelijk gaat er een volledig nieuwe 

wereld voor je open.

Bezoek ook de gebiedspagina op onze website: 

www.natuurenbos.be/wortel-kolonie 

Bart Hoeymans - Boswachter

Hilde Quintens - regiobeheerder Taxandria 

Agentschap Natuur en Bos

De Kamsalamander © Wim Verschraegen 
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Op twee plaatsen in Hoogstraten en Merksplas werd 
in het begin van de negentiende eeuw het landschap 
ingrijpend veranderd door de mens. Meer dan twee 
eeuwen later bepaalt de structuur die toen werd 
aangelegd nog steeds de open ruimte.
 
De Koloniën van Wortel en Merksplas
Toen de wet op de landloperij in 1993 werd afgeschaft, 

dreigde het ‘open landbouwlandschap’ van de Koloniën 

met statige dreven en veel doorkijken verloren te 

gaan. De gebouwen raakten in staat van verval en 

het hele gebied stond te koop. Het betekende een 

unieke kans die aangegrepen werd door de Technische 

Coördinatiecommissie in samenwerking met de 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De aankoop van 

heel Wortel-Kolonie in 1997 en een aanzienlijk deel 

van Merksplas-Kolonie in 1998 door de VLM, was 

de start van een verhaal dat het landschapsbeeld 

niet alleen beschermde, maar ook ontwikkelde. 

Onmiddellijk na de aankoop werden door de 

Technische Coördinatiecommissie voor beide Koloniën 

inrichtingsplannen opgesteld, die de basis vormden voor 

doorverkoop van gronden en gebouwen. De gemeenten 

Hoogstraten en Merksplas, Agentschap Natuur en 

Bos, Kempens Landschap, Bouwmaatschappij de 

Noorderkempen, ... kochten eigendommen over vanuit 

een gemeenschappelijke visie om de Koloniën een 

nieuwe toekomst te geven. VLM bleef zelf eigenaar van 

de landbouwgronden.

Deze landbouwgronden werden en worden ingezet voor 

de realisatie van de ambitieuze natuurdoelstellingen 

in de ruilverkavelingsprojecten van Merksplas en 

Zondereigen en de ruilverkaveling van Rijkevorsel-

Wortel. De ruilverkaveling van Merksplas en 

Zondereigen is ondertussen afgerond. Die van 

Rijkevorsel-Wortel staat in de startblokken. 

Het landschap 
van de Koloniën
Na 200 jaar nog altijd even indrukwekkend
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Ruilverkaveling is in hoofdzaak een instrument om de 

landbouwstructuur te verbeteren. Daarnaast draagt het ook zorg 

voor het landschap, het milieu, de natuur, het cultuurhistorisch 

patrimonium en recreatievoorzieningen. Al deze aspecten komen in 

de hoger vermelde projecten zichtbaar terug.

Een eerste belangrijke ingreep in het gebied, was de 

waterhuishouding op orde brengen. Om een duurzaam (water)

beheer in Wortel-Kolonie van zowel de landbouwgronden in de 

kern, als de bossen en natuur errond, mogelijk te maken, werd de 

afwatering van de landbouwgronden en natuurgronden zoveel 

mogelijk gescheiden. Zo ontstond een optimale beheertoestand 

voor zowel landbouw als natuur, waardoor beide systemen 

duurzaam naast elkaar kunnen functioneren. De bezoeker merkt 

de ingrepen echter vooral op in de dreven. In de zone die onder de 

kruinen van de dreefbomen ligt, is geen intensieve landbouw meer 

mogelijk. Bij de grote dreven betekent dit een zone tot wel 60 meter 

breedte die uit landbouwgebruik wordt genomen. Deze zone wordt 

beheerd door o.a. schapenbegrazing, wat al heel wat fotogenieke 

momenten opleverde voor de vele wandelaars in het gebied. Het 

drevenpatroon werd ook hersteld door het heraanplanten van 

verdwenen dreven.

In beide Koloniën werden ook enkele vennen hersteld, die door 

menselijk ingrijpen verdwenen waren. Het Langven, Mermans 

Moer en het Biezenven herbergen opnieuw heel wat uitzonderlijke 

planten- en diersoorten zoals de fotogenieke geoorde fuut en de 

zeldzame moeraswolfsklauw.

De Koloniën als stapstenen in een breder 
landbouw- en natuurverhaal
Door het ruilen van kavels en gerichte inrichtingswerken worden de 

landbouwgronden, die de VLM in eigendom heeft in beide Koloniën, 

ingezet voor de realisatie van waardevolle natuurgebieden. 

De gronden worden ook ingezet om gelijkaardige doelen te 

bereiken in de aanpalende ruilverkavelingen. 

In het ruilverkavelingsproject Zondereigen werd zo het Belgische  

deel van het beekdal van het Merkske omgevormd tot een zeer 

waardevol natuurgebied. Dit gebied maakt deel uit van een  

groter, grensoverschrijdend geheel van meer dan 1.000 ha  

topnatuur. Vanuit Wortel-Kolonie werd dit bijzondere gebied  

ook voor de natuurliefhebber ontsloten door de realisatie van 

meerdere wandellussen. 

Het verhaal van de natuur is echter nog niet helemaal uitgeschreven. In 

het ruilverkavelingsproject Rijkevorsel-Wortel wordt langsheen de Mark 

en de Bolkse Beek een natuurlijk beekdallandschap van meer dan 120 

ha broekbossen, beemden, ruigten, poelen,… ingericht. De verschillende 

beken vormen groen-blauwe linten door het landschap waarlangs 

wandelpaden aangelegd worden die de Koloniën onderling verbinden, 

maar ook een trage doorgang vormen naar de dorpskernen van Wortel, 

Hoogstraten en Rijkevorsel. De beleving van het landschap door de vele 

wandelaars wordt er nog groter door.

Een mooie toekomst tegemoet
Het historische 19de eeuwse Kolonielandschap dat in verschillende 

fases ontwikkeld werd zou nu geen internationale erkenning krijgen, 

als er na 1993 geen burgerprotest was geweest. Dat leidde ertoe 

dat lokale, provinciale en Vlaamse overheden en een hele reeks 

andere organisaties midden jaren ‘90 de handen in elkaar sloegen 

om dit Vlaams erfgoed een eigentijds verlengstuk te geven, waarin 

landbouw en topnatuur naast elkaar kunnen bestaan. 

De Vlaamse Landmaatschappij is fier dit hele verhaal mee vorm te 

hebben gegeven en kijkt ernaar uit het nog verder uit te schrijven 

door de inzet van haar specifieke instrumenten, onder andere in de 

Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel. De internationale erkenning die 

daaruit voortvloeit, is een mooie beloning voor de enorme inzet van 

zowel de vroegere als de hedendaagse landschapsbouwers.

Juul Adriaens - communicatieverantwoordelijke

Filip Debrabandere - projectleider 

Vlaamse Landmaatschappij 

Verbrede dreef in Wortel-Kolonie © VLM

Wortel- en Merksplas-Kolonie en de ruilverkavelingen © VLM

Het verhaal van de natuur 
is echter nog niet helemaal 

uitgeschreven
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In 2019 -2020 liep het project ‘Dwaallichten’ waarvoor het 

agentschap Kunsten en Erfgoed een subsidie verstrekte. 

In het project werden de inlichtingenfiches van meer dan 

55.000 landlopers ingescand. Daarbij aansluitend werden 

de persoons- en verblijfsgegevens in Wortel- en Merksplas-

Kolonie geregistreerd. Hierbij werd een aanzienlijk aantal 

overlijdens met de vermelding van de begrafenis opgemerkt. 

Voor Merksplas-Kolonie was dit geen verrassing. In 2011 

werd de begraafplaats van Merksplas-Kolonie na een 

renovatieproject opnieuw ingehuldigd en bij die gelegenheid 

ook uitvoerig beschreven. Voor Wortel-Kolonie was er 

minder bekend.

De begraafplaats  
van Wortel-Kolonie
Een nog te vertellen verhaal
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Kaarten Militair Grafisch Instituut: 8/3-4 Wortel-Weelde – 1962 en 1985

In het archief van het Gevangenismuseum te Merksplas 

werd een schets teruggevonden van een begraafplaats 

op Wortel-Kolonie die niet overeenstemde met de huidige 

begraafplaats. Een gedeelte van de begraafplaats op 

de schets werd aangeduid als ‘Jodenkerkhof’. Volledig 

geïsoleerd van de andere graven is er ook het graf van een 

moslim aangeduid. De schets, die onvolledig is, vermeldt 

de namen van de personen die er werden begraven. 

Uit onderzoek blijkt dat het gaat om krankzinnigen die 

van 1935 tot 1945 in het toenmalige Rijkskoloniegesticht 

in Wortel-Kolonie verbleven. In de periode 1939-1940 

verbleven in Wortel ook Joodse vluchtelingen waarvan 

minstens één overlijden gekend is.

Meteen dook de vraag op: Waar is die begraafplaats dan? 

En wie ligt daar begraven? Uit archief- en kaartonderzoek 

bleek dat de begraafplaats vroeger uitgebreider was 

dan nu. 

Onderstaand getoonde plannen tonen de vroegere 

‘uitgebreide’ begraafplaats. Achter het huidige kerkhof 

werden in het bos de oorspronkelijke hoekpalen 

teruggevonden. 

Wanneer werd deze begraafplaats aangelegd, 
en nadien aangepast en verkleind? 
De eerste kadasterplannen waarop we een aanduiding 

van het kerkhof terugvinden dateren van 1909. In het 

‘Rapport adressé à Monsieur le Directeur principal sur 

l’extension éventuelle des cultures, par le chef de culture 

des Colonies’ van 11-08-1897 spreekt de toenmalige ‘chef 

de culture’ Vande Putte over een terrein grenzend aan de 

begraafplaats. Dit laatste wordt bevestigd op de uitgave 

van de topografische kaart van het Institut Cartographique 

Militaire uit 1898 waar de begraafplaats al op haar huidige 

plaats is ingericht.

Ook op een grondplan van ca. 1890 staat de begraafplaats 

aangeduid, net als op het overzicht van Gorby (uit 1904). 

Meer recente informatie leert dat onder het bestuur van 

directeur Mattijs in 1980 beslist werd de begraafplaats 

te halveren. Oude en verdorde bomen en struikgewas 

werden verwijderd en de kruisjes werden opgefrist. 

Eind 1982 werd op de begraafplaats een centrale dreef 

aangelegd met mooie esdoorns en er werden ook sparren 

en struiken aangeplant. Momenteel zijn de afgezaagde 

esdoorns nog altijd zichtbaar langs de centrale dreef.

Directeur Bosch heeft dan in 1986 de restauratiewerken 

verdergezet. Achteraan de centrale dreef werd een klein 

oorlogsmonument aangebracht ter ere van de familie 

Lenaerts die 10 dagen voor het beëindigen van WO2 bij 

een bombardement gedood werd. Dit bombardement 

trof eveneens de keuken van Wortel-Kolonie waarbij 11 

landlopers om het leven kwamen. Op de begraafplaats 

werd het kruis achteraan dit monument geplaatst, 

weliswaar zonder Christusfiguur die blijkbaar niet meer te 

restaureren viel. 

De oude afsluiting werd verwijderd, met uitzondering van 

de hoekpalen. Rond de verkleinde begraafplaats werden 

nieuwe paaltjes voorzien van een draad aangebracht. 

Vooraan werd parkeergelegenheid aangelegd en metselde 

men een nieuwe toegangspoort. Belangrijk detail in deze 

aanpassing is de vaststelling dat het verdwenen gedeelte 

nooit opgegraven werd maar wel bebost.

Voor het samenstellen van de namenlijsten van de 

overleden en de mogelijk begraven ‘kolonisten’ werden 

verschillende bronnen geraadpleegd:

 •  Het overlijdensregister van de gemeente Wortel, 

later de stad Hoogstraten

 • Erfgoedbank Hoogstraten

 •  Overlijdensregisters van de 

Rijksweldadigheidskoloniën

 •  Parochieregister van Wortel-KolonieB
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Vanaf de oprichting van de Kolonie van Weldadigheid in 

1822 tot op vandaag werden in Wortel en Hoogstraten 

1869 overlijdens geregistreerd die aan de Kolonie kunnen 

gekoppeld worden. In 2008 besliste de stad Hoogstraten 

begravingen op het kerkhof niet meer toe te laten. 

Uitzondering wordt nog altijd gemaakt voor de landlopers 

die nog steeds in de Kolonie verblijven. Sinds de wet op 

de landloperij in 1993 werd afgeschaft, konden voormalige 

landlopers uit vrije wil in de gevangenis in Wortel blijven. In 

2020 werden er nog 2 personen begraven, er zijn er nu nog 

twee voormalige landlopers in leven. 

In de lijst van overledenen op Wortel-Kolonie hebben we 

een aantal opmerkelijke zaken gevonden. In de periode 

1823-1846 waren er 142 overlijdens. De bewoning van 

de ‘vrije Kolonie’ bestond toen uit gezinnen. Tussen de 

overlijdens vinden we mannen, vrouwen en kinderen. 

In het register, te zien als parochieregister, noteerde de 

toenmalige kapelaan of pastoor (?) A. Aerts de overlijdens 

en de begraving op de begraafplaats van Wortel. Was er in 

die periode al een begraafplaats op Wortel-Kolonie? Werd 

hier de begraafplaats van de gemeente Wortel bedoeld? 

We vinden wel een bisschoppelijke toelating van 31-01-

1857 tot het oprichten van de kruisweg in de kerk van 

Wortel-Kolonie. Pas in 1891 kon opnieuw een overlijden 

gekoppeld worden aan de Kolonie. 

Dit is natuurlijk te verklaren door de lange leegstand van 

Wortel-Kolonie na het faillissement van de Zuidelijke 

Maatschappij van Weldadigheid en de overname 

door de Staat België. Tijdens WO1 werden heel wat 

zinnelozen en gebrekkigen vanuit hun instelling in 

Noord-Frankrijk geëvacueerd naar België. Zij werden 

hier in de landloperskoloniën van Merksplas en Wortel 

ondergebracht. In de periode 1917-1919 overleden in 

Wortel 90 van deze vluchtelingen. Zij werden begraven 

op een speciaal daarvoor ingerichte afdeling van de 

begraafplaats op Merksplas-Kolonie.

Uit voorgaande mag duidelijk zijn dat het onderzoek 

naar de begraafplaats van Wortel-Kolonie verre van 

afgewerkt is. Er blijven nog heel wat onduidelijkheden, 

vragen en pistes die nader onderzocht moeten 

worden. Een belangrijk doel van het project is de 

opwaardering van de oorspronkelijke begraafplaats tot 

herinneringslandschap uit respect voor al wie er een 

rustplaats kreeg. 

Willy Vandenbergh
Gevangenismuseum Merksplas

Willy.vandenbergh@telenet.be

Schets (verdwenen) begraafplaats op Wortel-Kolonie © Gevangenismuseum Merkplas
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Colofon
Dit magazine kwam tot stand naar aanleiding 
van de inschrijving van Wortel-Kolonie op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst in juli 2021 en is een 
samenwerking tussen Stichting Kempens Landschap 
en de stad Hoogstraten. 
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DE KOLONIËN VAN WELDADIGHEID IN 
WORTEL & MERKSPLAS BEZOEKEN?

Kijk voor meer informatie op www.kolonie57.be H
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