
Door	  Limburg	  Landschap	  VZW	  wordt	  in	  hun	  reactie	  bijna	  altijd	  ermee	  geschermd	  over	  
hoe	  waardeloos	  volgens	  hun	  de	  Kiep	  is	  (behalve	  als	  het	  om	  euro’s	  gaat).	  Om	  dit	  te	  staven	  
worden	  luchtfoto’s	  uit	  1971	  aangehaald.	  Op	  die	  specifieke	  luchtfoto	  is	  inderdaad	  te	  zien	  
dat	  de	  Kiep	  voor	  een	  gedeelte	  uit	  zand	  bestaat.	  	  
	  
Was	  dit	  zand	  er	  alleen	  op	  de	  Kiep?	  Nee,	  in	  het	  bos	  aan	  de	  Noordzijde	  van	  de	  huidige	  
Hoefaertweg	  waren	  er	  dezelfde	  plekken	  met	  zand.	  NB	  dit	  gebied	  is	  volgens	  Limburg	  
Landschap	  VZW	  wel	  waardevol.	  We	  hebben	  er	  al	  eerder	  op	  geduid;	  zelfde	  grond,	  zelfde	  
vegetatie.	  Lag	  er	  een	  recreatiegebied	  in	  (dat	  meer	  waar	  is	  dan	  parkgebied,	  bos)	  was	  dit	  
hoogstwaarschijnlijk	  in	  hun	  ogen	  ook	  waardeloos.	  	  
	  
Een	  hele	  ander	  vraag	  is	  dit	  altijd	  zand	  geweest?	  Nee,	  door	  menselijk	  ingrijpen	  is	  de	  
natuur	  in	  het	  verleden	  al	  genoeg	  naar	  de	  vaantjes	  geholpen	  getuige	  oudere	  kaarten.	  	  
	  
Het	  is	  logisch	  dat	  de	  VZW	  elders	  meer	  grond	  kan	  aankopen	  voor	  de	  opbrengst	  van	  de	  
“Kiep”.	  Maar	  wat	  is	  de	  waarde	  van	  die	  nieuwe	  aankopen?	  Onlangs	  heeft	  Limburg	  
Landschap	  VZW	  een	  terril	  aangekocht.	  Er	  worden	  rondleidingen	  gedaan	  op	  het	  terrein	  
om	  de	  mensen	  te	  laten	  zien	  hoe	  zich	  de	  natuur	  daar	  ontwikkeld.	  Maar	  wat	  is	  een	  terril?	  
Een	  terril	  is	  een	  ophoping	  van	  steenafval	  dat	  als	  bijproduct	  van	  de	  ondergrondse	  mijnen	  
is	  ontstaan.	  Niks	  natuur	  als	  je	  10	  jaar	  terug	  op	  een	  lucht	  foto	  kijkt,	  trouwens	  nu	  nog	  niet.	  
Mogelijk	  dat	  er	  in	  de	  komende	  decenia	  zich	  natuur	  vormt.	  Kijkt	  Limburg	  Landschap	  VZW	  
als	  het	  hun	  dan	  uitkomt	  naar	  een	  foto	  van	  2010	  om	  te	  beoordelen	  dat	  het	  gebied	  
waardeloos	  is?	  	  
	  
Zoals	  Limburg	  Landschap	  VZW	  een	  kaart	  uit	  1971	  aanhaalt	  om	  te	  bewijzen	  dat	  de	  Kiep	  
een	  uitzondering	  is	  in	  zijn	  omgeving,	  zo	  haalt	  Buurt	  voor	  een	  natuur	  een	  reeks	  kaarten	  
aan.	  Uit	  deze	  kaarten	  blijkt	  dat	  de	  menselijke	  hand	  eind	  jaren	  ’60	  dikke	  ellende	  heeft	  
veroorzaakt	  in	  dit	  specifieke	  gebied.	  Laat	  de	  natuur	  het	  erbij	  zitten?	  Nee,	  dezelfde	  
luchtfoto’s	  zijn	  een	  bewijs	  dat	  de	  Kiep	  zich	  van	  deze	  ingreep	  geweldig	  heeft	  hersteld.	  
Vanuit	  de	  lucht	  ziet	  het	  er	  nu	  zelfs	  beter	  uit	  dan	  bepaalde	  omringende	  gebieden.	  
	  
Zouden	  er	  nog	  oudere	  kaarten,	  anno	  1500	  n.chr.,	  bestaan	  zou	  te	  zien	  zijn	  dat	  de	  streek	  
veel	  meer	  homogeen	  is.	  Gaan	  we	  nog	  verder	  terug	  zouden	  we	  kunnen	  zien	  dat	  de	  streek	  
alleen	  uit	  bos	  bestaat	  of	  misschien	  inderdaad	  uit	  Venne.	  En	  daar	  zouden	  dan	  alle	  huidige	  
beschermde	  gebieden	  uit	  bestaan.	  Het	  is	  de	  mens	  die	  de	  natuur	  iedere	  keer	  naar	  zijn	  
hand	  zet	  of	  probeert	  te	  zetten.	  Hoe	  ver	  ga	  je	  terug	  in	  de	  tijd	  om	  te	  kunnen	  zeggen:	  dit	  is	  
de	  authentieke	  vegetatie?	  Naar	  onze	  mening	  zou	  dat	  het	  moment	  moeten	  zijn	  dat	  er	  van	  
menselijk	  ingrijpen	  nog	  geen	  sprake	  is,	  de	  natuur	  bepaalde	  wat	  er	  groeide.	  In	  2017	  is	  te	  
zien	  dat	  er	  bos	  groeit	  op	  de	  “Kiep”,	  mooi	  weelderig	  maar	  ook	  wild.	  Wint	  de	  Eik	  het	  van	  
de	  Berk?	  Ooit	  hebben	  in	  deze	  streek	  wolven	  geleefd.	  Moeten	  er	  wolven	  worden	  uitgezet	  
in	  de	  Hoefaert	  of	  elders	  in	  de	  streek?	  Wij	  denken	  van	  niet.	  	  
	  
De	  Kiep	  anno	  2017	  is	  een	  mooi	  en	  relatief	  jong	  natuurgebied.	  Jong	  is	  een	  betrekkelijk	  
begrip.	  Alle	  natuur	  in	  deze	  regio	  is	  jong.	  	  
	  
Het	  gele	  stipje	  op	  de	  kaart	  is	  iedere	  keer	  de	  Litsebeek.	  
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