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De 13de Nacht van de Geschiedenis legt de focus op de geschiedenis van de landbouw en de
visserij.
Voor de Kempen is uiteraard alleen de landbouw relevant.
De Kempen heeft nooit een grote faam gekend als landbouwgebied: arme heidegronden, kleine
keuterboeren, hard labeur voor weinig opbrengst, veelal mislukte pogingen om via grootschalige
infrastructuurwerken de landbouw in de streek toch te laten floreren. In de vorige eeuw is daar een
zekere kentering in gekomen, ondermeer dankzij de kunstmest.
Als onderwerp voor deze Nacht van de Geschiedenis kozen we voor de evolutie van de Netevallei
tussen Herentals en Kasterlee sinds het midden van de vorige eeuw. Twee sprekers zullen schetsen
hoe de Netevallei in amper twee generaties twee metamorfosen ondergaat.
Gerard Vervisch, directiemedewerker bij de
Vlaamse Landmaatschappij, beschrijft hoe, in
de maatschappelijke context van na de tweede
wereldoorlog, een grootschalige transformatie
van de “woeste” gronden langs de Kleine Nete
tot productieve landbouwgebieden werd
gerealiseerd. De verdere rechttrekking van de
Nete, de drooglegging van waterzieke gronden
en de aanleg van modelboerderijen hebben het
aanzien van de vallei grondig gewijzigd. Deze
laatste
grote
landbouwontginning
in
Vlaanderen liet slechts enkele relieken na,
zoals De Zegge en het Olens Broek, om ons
nog een impressie te geven van hoe het
uitgestrekte moerasgebied er vroeger uitzag.
Hij illustreert zijn betoog met filmbeelden uit de zestiger jaren.
Marc Florus, diensthoofd buitendienst Nete en Benedenschelde bij de Vlaamse
Milieumaatschappij, legt uit wat de plannen zijn om, met de veranderde inzichten op het gebied
van milieubeheer en waterbeheersing, in de vallei terug meer ruimte te geven aan natuur en water.
Ook deze plannen zullen het aanzicht van de vallei veranderen en haar een gedeelte van haar
ecologische kwaliteit teruggeven.
Wij hopen je te kunnen verwelkomen op deze nacht waarbij de geschiedenis verweven wordt met
de toekomst.
Toegangsprijs: € 7 ; cultuurkaart DF en vrijetijdspas: € 5.
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