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Teloorgang van het heideareaal 
in Belgisch Limburg

1845                             1985



Areaal Heide in Belgisch Limburg
anno 1985

MD Kamp van Beverlo

MD Schietveld Helchteren

VNR Den Teut  & 

Ten Haagdoornheide

NATIONAAL PARK 
HOGE KEMPEN

VNR Mechelse heide, 
Ven onder de Berg, 
Neerharerheide, Vallei 
van de Zijpbeek
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Criterium 8

Natuurlijke goederen 
vertonen bijzondere 
geologische, 
geomorfologische of 
fysiologische kwaliteiten

Criterium 4

Culturele goederen zijn een 
uitzonderlijk voorbeeld van 
een type van gebouw, 
technologisch ensemble of 
landschap, dat een 
belangrijke fase in de 
menselijke geschiedenis 
representeert.

Criterium 6

Culturele goederen zijn 
materieel of immaterieel 
verbonden met 
gebeurtenissen of levende 
tradities, met een 
gedachtegoed en 
belijdenissen, met artistiek
of literair werk van 
uitzonderlijke of universele 
betekenis.

De Hoge Kempen is in Europa qua 
gaafheid en omvang het best 
bewaarde voorbeeld van een tijdens 
de laatste Ijstijden gevormde 
rivierpuinkegel. 
Alle representatieve elementen 
(rolkeien, grindafzettingen, glaciale 
bodemprofielen, droogdalen, 
dekzanden, steilrand) geven op 
overtuigende wijze inzicht in de (laat-) 
glaciale vorming van West-Europa.

De Hoge Kempen is een uniek en 
representatief voorbeeld van een 
belangrijke fase uit de westerse 
geschiedenis, met name de radicale 
omwenteling van een ruraal naar een 
industrieel economisch systeem . 
In het huidige landschap van de Hoge 
Kempen zijn beide systemen 
(tuinwijken in heidevlakten enz.) in 
een delicate mozaïek naast en in 
confrontatie met elkaar  zichtbaar 
aanwezig.

Het cultuurlandschap van de Hoge 
Kempen is (im)materieel verbonden 
met de 19e-eeuwse, West-Europese 
landschapsschilderkunst als 
onderwerp en werkomgeving; 
en draagt  unieke 
samenlevingsuitingen van lokale, 
Zuid- en Oost-Europese culturen ten 
gevolge van 20e-eeuwse, door de 
mijnindustrie georganiseerde en/of 
geïnitieerde migratiestromen.









Meer Info ?

www.erfgoedhogekempen.be




