De Begijnenvest/-dreef van Herentals
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(in de hoop op een goed geargumenteerde en respectvolle discussie)
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1. Uit het beheersplan voor het Herentalse Begijnhof,
unaniem goedgekeurd door de OCMW-raad van 27 juni
2017 (pagina’s 51-55, 182-185, 357 en 374-381 – eigen
markeringen)
Nog veel meer info via deze pagina.

02.05.03

BEGIJNENVEST (EN KEMPISCHE VAART)

(1)

Identificatie
Perceel:
Datering:
Bescherming:
Inventaris:
Eigenaar:

298c, 299c
middeleeuwen
als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)
ID 301174, vastgesteld
Kempens Landschap (298c) en Stad Herentals (299c)

Gebruiker:

openbaar

Beschrijving Onroerend Erfgoed: De Begijnenvest is een dreef tussen de Augustijnenlaan en de Burchtstraat die achter de tuinen
van het Begijnhof loopt. De Begijnenvest en de Nonnenvest vormen samen de laatste restanten van de middeleeuwse, volledig
beplante, aarden stadsomwalling. Het is één van de weinig resterende voorbeelden van een dergelijk verdedigingsstelsel. Het
is niet bekend wanneer deze omwalling tot stand is gekomen. Dit gebeurde ten laatste in de 14de eeuw want de Bovenpoort
en Zandpoort worden voor het eerst vermeld in 1361 en 1402. De stadsversterking bestond grotendeels uit aarden wallen met
een gracht aan de voet ervan. Ze werden beplant om verstuiving tegen te gaan.28

(2)

Situering

Afb. 48: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed
28 https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301174, geraadpleegd op 4 oktober 2016
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Afb. 49: 1738, detail van de vest en gracht ter hoogte van de 'fermerij der begghijnhof tot herentals' ©Rijksarchief

Afb. 50: Datum onbekend, zicht op de Vaart met achterliggend de achtergevels van de begijnenwoningen aan de Steenweg ©Delcampe

Afb. 51: Postkaart verstuurd in 1904, zicht op Begijnenvest ©Delcampe
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(3)

Geschiedenis

Historische info
De Begijnenvest werd oorspronkelijk aangelegd in 1209 en vormt samen met de Nonnenvest één van de laatste relicten van
de middeleeuwse stadsomwalling. De Begijnenvest, momenteel een belangrijke verbinding voor trage weggebruikers, werd
reeds vroeg aangelegd als bewandelbare wal. De aanplanting met bomen ging verstuiving van de aarden wal tegen, maar
kreeg in de loop der eeuwen de vorm van een dreef. Deze dreef werd in de negentiende eeuw aangeplant in vier rijen, waarbij
er tussen de tweede en derde rij een wandelpad ontstond. De bomen werden telkens vernieuwd, de laatste vernieuwing van
de aanplant dateert van 1930-1940. De zomereiken bleven vandaag bewaard, maar de dreef is door verwaarlozing niet goed
meer afleesbaar en een vernieuwing van de bomen dringt zich op. Het valt op dat ook de Nonnenvest met vier bomenrijen
beplant werd, dit is zichtbaar op historische foto's.
Toen in 1854 de Kempische Vaart werd aangelegd, werd de vest hier onderbroken. Het tracé van de Vaart bepaalde de
zuidelijke grens van het begijnhofpark. Het talud van de Begijnenvest werd afgegraven zodat het wandelpad op de Vest
aansloot bij het jaagpad aan de vaart. Door de aanleg van het Albertkanaal raakte de Kempische Vaart in onbruik, waardoor
het tijdens de Tweede Wereldoorlog gedempt werd. Op de gedempte Vaart werd later de Augustijnenlaan en de Belgiëlaan
aangelegd, waardoor het tracé vandaag nog af te lezen is, maar de vroegere aanwezigheid van water niet meer herkend kan
worden.
Iconografisch materiaal
Een tekening van de tuin van het minderbroedersklooster, gelegen achter het begijnhof, toont de opbouw van de vest.
De aarden wal tussen de Hellekensloop en de Maasloop was beplant met bomen, dit is zichtbaar op historische kaarten.
Een aantal postkaarten van het begin van de twintigste eeuw tonen vier rijen zomereiken met hiertussen een promenade.
Tussen de bomenrijen was geen hoge ondergroei aanwezig, waardoor de rijen steeds goed afleesbaar waren. Het valt op dat
alle historische foto's een open aanblik geven van het begijnhofpark en de Begijnenvest. Tussen de bomen door waren de
achterliggende begijnenhuizen zichtbaar. Naast het jaagpad waren aan beide kanten van de Vaart bomenrijen aangeplant.
Ook deze bomenrij gaf een doorzicht naar het begijnhof. De soort van de bomen bleef onbekend, mogelijk waren dit ook
zomereiken, zoals er vandaag nog een aantal exemplaren bewaard bleven tussen het begijnhofpark en de Augustijnenlaan.

Afb. 52: zicht op de Nonnenvest, datum onbekend ©Delcampe
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Afb. 53: Postkaart met een foto van de promenade op de Vest, datum onbekend ©Delcampe

Afb. 54: Postkaart met zicht op Begijnenvest en de achtergevels van het begijnhof, datum onbekend ©Delcampe
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Afb. 55: Postkaart met een foto van de Vaart en achterliggende Vest, datum onbekend ©Beeldbank Kempens Erfgoed

Afb. 56: Postkaart met een foto van de vaart en achterliggende Vest, datum onbekend ©Beeldbank Kempens Erfgoed
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Afb. 364: Foto's van de Begijnenvest en enkele zomereiken, september 2016

Afb. 365: De vleermuizensoorten in de Begijnenvest ©Natuurpunt

Afb. 368: De watervleermuis (boven) en grootoorvleermuis (onder)

Afb. 366: De rosse vleermuis

Afb. 367: De gewone dwergvleermuis
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03.01.02

BEGIJNENVEST EN BEGIJNHOFPARK

Situering

Afb. 369: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

(1)

De Begijnenvest

De Begijnenvest is vandaag goed bewaard, maar is door overgroeiing niet echt meer afleesbaar. Vroeger was de dreef zeer
goed zichtbaar vanaf de paden aan de Kempische Vaart, die later gedempt werd en zo ruimte schiep voor de aanleg van de
Augustijnenlaan. De bomen werden in 2015 in detail onderzocht door de firma Tree Compass.
De dreef bestond aanvankelijk enkel uit zomereiken (Quercus robor) maar later werden andere bomen aangeplant waardoor
momenteel ook andere bomen in de dreef staan. Het gaat hier over soorten als de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus),
een Es (Fraxinus excelsior) en een zoete kers (Prunus avium). Het gaat in totaal over 86 bomen, waarvan 79 zomereiken. De
oudste exemplaren die de echte dreef vormden zijn voornamelijk aangeplant tussen 1930 en 1940. De uitgevoerde studie
toonde aan dat de Begijnenvest niet volledig veilig is. Het dode hout boven de wandel- en loopzones is reeds verwijderd, maar
er zijn nog een aantal bomen die een gevaar vormen. De algeme conditie van de zomereiken is overwegend goed en matig,
het dreefaspect is nog voldoende aanwezig, zelfs als de dode en ongezonde bomen geveld zouden worden. Er zou 75 procent
van de zomereiken kunnen overblijven.102 noot van BM: deze info is in 2021 verouderd. Er zijn door windschade nog 10 extra bomen gesneuveld.
In 2014 stonden er nog 84 bomen, waarvan dus ca. 25% - zo'n 21 - in heel slechte staat)

Het probleem waarmee men geconfronteerd wordt is het stelselmatig verloren gaan van de dreef. De overige 25 procent van
de bomen kan immers niet heraangeplant worden tussen de oudere bomen. Ze zouden te weinig licht krijgen en geen kans
102 J. Schenk Tree Compass, Rapport na visuele controle van de bomen in Nonnenvest en Begijnenvest te Herentals,Brecht, 2014
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Afb. 370: Overzicht van de bomen op de Begijnenvest ©Thee Compass

Afb. 371: Toegang naar de Vest vanaf de Burchstraat, sept. 2016

Afb. 373: Zichten op het begijnhofpark

184 |

Afb. 372: Begijnhofmuur en latere afsluitingen, sept. 2016

krijgen tot groei. Bovendien moet een dreef in zijn geheel (her)aangeplant worden, om een uniform uitzicht te bekomen.
Bovendien is het nodig om op sommige plaatsen het talud van de Begijnenvest, de middeleeuwse stadswal, te herstellen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat er zich en diversiteit aan boombewonende vleermuizen bevindt in de buurt, het vellen
van de bomen zou hun tijdelijk naar andere groenzones verdrijven. Mogelijk bevinden zich enkele vleermuizen in de holten
van dood hout of andere bomen in de dreef. Het gaat over de gewone dwervleermuis (Pipistrellus pipistrellus), laatvlieger
(Eptesicus serotinus), grootoor species (Plecotus species), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), rosse vleermuis
(Nyctalus noctula), watervleermuis (Myotis daubentoni). Indien er op deze locatie aan de bomen gewerkt zou worden is het
belangrijk hier rekening mee te houden.103
Behalve een algemene verwaarlozing van de dreef valt ook de afsluiting van het begijnhof erg op. Waar vroeger een afsluitmuur
stond, heeft men nu betonplaten, draad en andere afsluitingen gebruikt, die niet passen bij het cultuurhistorische karakter
van de dreef en het begijnhof.

(2)

Het Begijnhofpark104

De grens van het begijnhofpark wordt momenteel gevormd door een aantal belangrijke historische of natuurlijke componenten.
Ten westen van het park is dit het begijnhof, waarvan de achtertuinen naar het park zijn georiënteerd. Aan de oostzijde ligt de
Hellekens en de middeleeuwse Begijnenvest, die één van de laatste relicten is van de middeleeuwse stadsomwalling. In het
noorden ligt een bosje tussen de Burchtstraat en de Hellekens, waar ook de Hellekensloop doorloopt. Het pad dat het park
met de Hellekens verbindt loopt door dit bosje. Aan de zuidwestelijke zijde ligt de drukke Augustijnenlaan, volgens het tracé
van de gedempte Kempische Vaart.
Een belangrijk gegeven is het feit dat het begijnhofpark samen met het begijnhof beschermd is als stadsgezicht. Momenteel is
de site niet goed toegankelijk, er zijn wel toegangen vanaf de Augustijnenlaan, maar deze zijn niet uitnodigend en lijken privé.
De begijnenvest en de route naar de Hellekens zijn belangrijke verbindingen voor trage weggebruikers.
Ten noorden van de Maasloop, die het park in twee delen verdeelt, werden tal van populieren en enkele fruitbomen
aangeplant in een extensief beheerd grasland. De handbooggilde oefent hier op de staande wip en er is ook een schietstand.
Iets verder van deze schietstand werd een petanqueveldje aangebracht, waar de senioren elke week samenkomen. Er is
ook een natuurlijke vijver, afhankelijk van de regenval een kleine poel of iets groter. Ten zuiden van de Maasloop is er een
grote open zone die in overgang is van grasland naar ruigte. Er werd esdoorn aangeplant aan het begin van de Begijnenvest
ter hoogte van de Augustijnenlaan. De later aangeplante bomen zorgen ervoor dat de dreef van de Begijnenvest niet meer
afleesbaar is. Bovendien staan tussen het opgeschoten groen een aantal potentieel interessante bomen, die vandaag niet tot
hun recht komen. Het gaat hier vooral over zaailingen van de eikendreef op de vest. De volwassen uitgegroeide bomen langs
de Augustijnenlaan staan in kleinere groepjes bij elkaar. Ze kunnen een interessante doch transparante buffer zijn voor de
drukke laan. Deze buffer wordt versterkt door het niveauverschil tussen de Augustijnenlaan en de Vest en het 1,5 tot 2 meter
lager gelegen park.
In 2015 werd door Studiebureau Archeologie een archeologische onderzoek uitgevoerd in het Begijnhofpark, dat de bodem
via boringen onderzocht. Het vlakke begijnhofparkt bevat beekalluvium met klei, maar het is vooral lemig zand, als dan niet
met veensubstraat, dat het gebied beheerst. In profiel zijn dit hydromorfe plaggenbodems, een dikke hjumeuze A horizont op
een zwarte dunne A1 horirzont met hieronder een zandig, glauconietrijk substraat. De gegevens uit het booronderzoek wijze
erop dat het begijnhofpark een uitloper is van een vlak, lager gelegen deel rond de stad Herentals. Dit deel kwam geïsoleerd
te liggen na de oprichting van de Begijnenvest. Er was aanvankelijk waarschijnlijk geen sprake van een natuurlijke afwatering,
de loop in het gebied werden eerder aangelegd als gracht ter afwatering van het gebied naar de Kleine Nete.105

103 A. Lefevre (Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt), Rapport vleermuizenonderzoek Herentals Vesten, 2014
104 Atelier Parkoer, Begijnhofpark Herentals - Projectvoorstel natuur in je buurt 2015, Herentals, 2015
105 Studiebureau Archeologie, o.c., 2015, p. 37-38
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natuurgebied de Hellekens. Het is een uitzondering dat een dergelijke groene zone het centrum van een stad bereikt. Dankzij
deze groene zone bleef het historische karakter van de woningen aan de Steenweg bewaard, omdat de huizen hier niet door
hoogbouw of ongelukkige stedenbouwkundige ingrepen wordt verstoord.

04.04

SOCIO-CULTURELE WAARDE

Begijnhoven boden een gemeenschap en woning voor alleenstaande vrouwen, zowel ongetrouwd als weduwe, die naast
het kloosterleven in de middeleeuwen geen mogelijkheid tot zelfstandig leven hadden. Deels uit sociale noodzaak, te
overleven binnen een uitsluitend door mannen geregeerde wereld, werden de begijnhoven opgericht, een nagenoeg volledig
vrouwelijke én democratische gemeenschap. Begijnhoven vormden hierdoor een groot sociaal vangnet voor een diversiteit
aan alleenstaande vrouwen, die zich verenigden tot een zelfvoorzienende gemeenschap.
Deze interne gemeenschapszin zorgde voor het ontstaan van conventen voor novicen en minder gegoede begijntjes. Ook
werd een infirmerie opgericht, waar voor de oudere of zieken begijntjes werd gezorgd. Dit bleef echter niet beperkt, er
werden ook andere zieken of hulpbehoevenden opgevangen. Er werd aan de infirmerie ook een eigen boerderij gebouwd,
met bleekvelden, boomgaarden, washuizen, brouwerijen, enzovoort, waardoor het begijnhof zichzelf kon voorzien en ook
nog eens inkomsten kon genereren door bijvoorbeeld het wassen van wasgoed tegen betaling. De burgerlijke context, de
solidariteit en sociaal beleid zijn waarden die de begijnen hoog in het vaandel droegen en hun levensstijl bepaalden.
Belangrijk is dat vanaf de achttiende eeuw de onderwijzende rol van de begijntjes begon. Door de daling van het aantal
begijntjes binnen het hof werden vooral vanaf de negentiende eeuw steeds meer begijnenwoningen als schooltje of klaslokalen
ingericht. Naarmate de begijnenbevolking meer daalde werd er steeds meer op het onderwijs ingespeeld. In 1904 werd mede
hierdoor het grootste deel van de oostelijke zijde van het begijnhof verkocht voor de bouw van het Sint-Jozefinstituut. Deze
normaalschool blijft tot op vandaag in gebruik.

04.05

NATUURWETENSCHAPPELIJKE WAARDE

De groenzone binnen en buiten het hof blijft vandaag een belangrijke groene schakel binnen het stedelijke weefsel. Met
name de bomendreef op de Begijnenvest toont aan dat deze groenzone voor een biodiversiteit zorgt. Hoewel de zomereiken
niet meteen een grote natuurwetenschappelijk maar eerder een cultuurhistorische waarde hebben, zorgen ze wel voor het
voorkomen van diverse vleermuissoorten en andere organismen.
Door intensivering van specialisatie in de fruitteelt verdwijnen veel historische fruitsoorten, vooral de hoogstammen worden
hier bedreigd. Vooral na de massale rooiing van een groot aantal hoogstamboomgaaden, als gevolg van de Europese
rooipremieregeling, groeide het bewustzijn dit waardevol cultuurpatrimonium te beschermen en te herwaarderen. Historische
boomgaarden en de bijhorende typische fruitvariëteiten, die sterk streekgebonden zijn, dragen een onschatbaar genetisch
patrimonium in zich. De aandacht voor het behoud van genetische diversiteit groeit vandaag nog steeds. De fruitbomen
binnen het begijnhof zijn soorten die als het ware een historisch archief vormen van de fruitbomen kenmerkend voor de
streek in de negentiende en twintigste eeuw. De overgebleven bomen dienen door deskundigen onderzocht te worden, om de
exacte soort te bepalen en deze eventueel via stekken verder te verspreiden. Zo bouwde de Nationale Boomgaardenstichting
vzw een collectie op met meer dan 3500 variëteiten, heden bekend als de Genenbank Vlaanderen, een uniek concept in
Europa.172
Binnen het hof bleven tevens nog een aantal natuurlijke elementen bewaard die getuigen van fases in de aanplanting van het
hof. Zo blijft een treurwilg bewaard, een symbolische aanplant bij de oprichting van Lourdesgrot in 1911. Verder blijven nog
taxushagen en individuele taxusbollen bewaard, aangeplant omstreeks 1878.

172 http://www.boomgaardenstichting.be/html/genebankvlaanderen.html, geraadpleegd op 21 november 2016
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Afb. 681: Relict van de Maasloop, de bedding is nog afleesbaar in het landschap ©Atelier Parkoer, 2015

Afb. 682: Zicht vanaf de Burchtstraat op het nieuwe pad naar de Begijnenvest, de Maasloop en het speelbos ©Atelier Parkoer
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(2)

Opwaarderen Maasloop

Om de zone van het begijnhof terug af te sluiten zoals dit historische gezien gebeurde moet de Maasloop hersteld worden
en terug water bevatten. De waterloop zal zo een natuurlijke grens van het begijnhof vormen, bijkomend moeten dus geen
afsluitingen meer voorzien worden. Er zijn twee historische beddingen van de Maas. Er wordt gekozen voor het openen van
de oudste bedding, die in het begijnhofpark ligt. De andere bedding werd gedempt en aangelegd tot wandelpad, als scheiding
tussen de begijnhoftuinen en het begijnhofpark. Dit wandelpad blijft behouden.
De Maasloop is één van de beeldbepalend elementen in het ontwerp van Atelier Parkoer voor het heraanleggen van het
begijnhofpark. De blauwe ader vormt een natuurlijke avontuurlijke geleiding tot in het speelbos achter de begijnenvest. De
poel binnen het park en de Maasbeek hebben in de winter een veel hogere waterstand dan in de zomer. Een stuw in het bos
zorgt ervoor dat het water in de zomer langer in de gracht blijft. Het regenwater van het begijnhof wordt afgekoppeld naar de
Maasloop en mogelijks wordt op lange termijn het regenwater van de Augustijnenlaan ook aangesloten. De oevers worden
zacht hellend aangelegd en vormen een ideale gradiënt voor de ontwikkeling van een boeiende oevervegetatie. In het bos
loopt de Maasbeek in de Hellekensloop en zal de oevervegetatie overgaan in meer schaduwminnende planten.
zie > MAATREGEL 2 Openmaken, herstellen en herwaarderen van de oude Maasloop

05.04

DOELSTELLINGEN IN FUNCTIE VAN DE ERFGOEDELEMENTEN

05.04.01

MACRONIVEAU

(1)

EE 1 De twee beddingen van de Maasloop

zie > MAATREGEL 2 Openmaken, herstellen en herwaarderen van de oude Maasloop

(2)

EE 2 De Begijnenvest

Knelpunten
De klimop moet uit de eikenbomen verwijderd worden samen met de kruidlaag en ondergroei van de dreef. Door het verwijderen van de kruidlaag en ondergroei zal er weer meer zicht zijn naar de achterzijde van het begijnhof, een grote versterking
van de belevingswaarde. De bomen werden reeds onderzocht door een erkende treeworker, dood hout en gevaarlijke takken
werden verwijderd boven het wandel- en fietspad, om de publieke veiligheid te garanderen. Bovendien moet erop worden
toegezien dat de exoten en wildgegroeide bomen die niet in de dreef thuis horen ook verwijderd worden. Hoewel het grootste deel van de bomen in redelijke tot gezonde toestand verkeert, is het geheel van een dreef met vier bomenrijen en een
centraal pad verdwenen. Om dit beeld te herstellen heeft men geen andere optie dan de dreef in zijn geheel te heraanplanten. Bovendien kan men op deze manier het talud van de vest herstellen waar nodig. Hoewel de dreef waarde heeft vanuit
ecologisch standpunt, als zijde een vluchtroute of nestplaats voor vleermuizen, vogels, insecten en andere dieren, moet men
steeds in het achterhoofd houden dat het hier vooral gaat om een cultuurhistorische landschapselement. De dreef is een
relict dat getuige is van een oude aanplant op een historische stadsomwalling en moet dus ook als cultuurhistorisch element
beheerd worden.
Controle
De bomen van de dreef moeten elke drie tot vijf jaar een VTA controle krijgen door een European Tree Technician. Klimop
moet verwijderd worden. Om te vermijden dat dood hout of verzwakte takken uit de bomen waaien en een gevaar vormen
voor de trage weggebruikers of de gebruikers van het begijnhofpark, worden de bomen onderhouden volgens de aanbevelingen van de VTA contole.
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Biologisch minder waardevol
Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch waardevol
Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch zeer waardevol

Afb. 683: Biologische waarderingskaart ©GIS Vlaanderen

Afb. 684: Groeifases van een boom
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Heraanplant?!
Een dreef moet in zijn geheel gekapt worden wanneer het aantal bestaande bomen minder dan 60 procent van het oorspronkelijke aantal bedraagt of minder dan 60 procent van het potentieel aantal bomen volgens de bestaande plantafstand.
Momenteel dient 25 procent van de zomereiken gekapt te worden, maar omdat reeds één van de vier bomenrijen volledig
verdween, is minder dan 60 procent van de dreef nog intact. Een volledige vervanging van de dreef dringt zich op. Het individueel of stuksgewijs vervangen van dreven werkt bij korte dreven storend omdat de eenheid van het drevenpatroon hierdoor
verdwijnt. Bovendien is het voor jonge bomen zeer moeilijk om te overleven als ze in een volwassen dreef worden geplant,
er is te weinig licht, de grote bomen nemen het meeste water op en de kleine boompjes zullen al snel scheef groeien in hun
zoektocht naar licht.
Na het vellen van de bomen moeten nieuwe zomereiken aangeplant worden, op de vier rijen zoals dit op historische foto’s
zichtbaar is. Om meteen het gevoel van een dreef te verkrijgen kan men kiezen voor redelijk grote jonge eiken, van 4 tot 5
meter hoog en met een stamomtrek van 25 tot 30 centimeter. Dergelijke bomen zullen de heraanleg meteen cachet geven,
maar zijn nog redelijk goed te planten. Vanaf dan is het belangrijk de groei van de bomen goed op te volgen.
Als de dreef aangeplant wordt aan de rand van een bos, dient het bos een stukje teruggekapt te worden, zeker voor lichtboomsoorten zoals de zomereik. De weggekapte strook dient vervolgens nog als hakhout te worden beheerd, en dit om de
acht jaar. Daarna geldt het eindbeeld dat men voor ogen heeft voor de dreef. De aanplant van toekomstbomen kan in de
periode van hakhoutbeheer ook reeds gebeuren.

Begeleidingssnoei
De pas aangeplante bomen krijgen een eerste begeleidingssnoei twee tot drie jaar na de aanplant, met vervolgens een snoeifrequentie om de twee tot drie jaar. Probleemtakken moeten worden weggenomen en de boom moet opgekroond worden
tot een takvrije lengte van zeven tot negen meter. Pas als de boomhoogte de grens tussen tijdelijke en blijvende kroon heeft
overschreden mogen takken zich vrij ontwikkelen en is begeleidingssnoei normaal gezien niet meer nodig.

Toegankelijkheid
De heraanleg van het fiets- en wandelpad zal een grote meerwaarde creëren voor de dreef. Maar niet alleen de heraanleg zal
voor een vergrootte toegankelijkheid zorgden, bijkomend is een uniforme bewegwijzering en informatieborden belangrijk.
Ze zorgen voor een heldere boodschap maar moeten tevens een eenheid vormen met de informatieborden op en rond het
begijnhof. Zowel de toegang aan de Burchtstraat als deze van de Augustijnenlaan moeten aantrekkelijker gemaakt worden, de
aanleg ervan werd mee opgenomen in het ontwerp voor de heraanleg van het Begijnhofpark.

> MAATREGEL 13 Verwijderen exoten en ondergroei, kruidlaag en klimop uit historische bomen op korte termijn
> MAATREGEL 14 5-jaarlijkse VTA controle van de dreef
> MAATREGEL 15 Kap en heraanplant van de dreef op middellange termijn met herstel van het historische talud en later
begeleidingssnoei van de nieuwe aanplant
> MAATREGEL 16 Heraanleg van het fiets- en wandelpad, als onderdeel van het begijnhofpark
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Afb. 685: Schets van het heraangelegde begijnhofpark ©Atelier Parkoer

Afb. 686: Schets van het heraangelegde begijnhofpark ©Atelier Parkoer
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(3)

EE 3 + EE 4 - Het begijnhofpark

Zoals eerder aangehaald is dit begijnhofpark een groene buffer aan de oostzijde van het begijnhof. Het is dan ook belangrijk
dit park in ere te houden. Er werd reeds een ontwerp gemaakt door Atelier Parkoer voor de heraanleg van het gebied als
begijnhofpark. De heraanleg is opgestart door de stad Herentals, om de bestaande groengebieden binnen de stad groter en
toegankelijker te maken. De aandacht gaat niet enkel naar de projecten zelf, maar evenzeer op de manier waarop de verschillende projecten een coherent groennetwerk zullen vormen. Herentals wil in het centrum op korte en middellange termijn een
aantal projecten realiseren, waarvan het begijnhofpark één is. Het park wordt heraangelegd als verblijfsruimte voor zachte
recreatie in een historische kader en als opstap naar de Hellekens en de verder gelegen natuurgebieden. Omwille van de
historische en biotische context van het park werden het Agentschap voor Natuur en Bos en Onroerend Erfgoed van dichtbij
betrokken. Samen met het OCMW en de verschillende stadsdiensten werd een stuurgroep opgericht.
De doelstelling en visie voor het park wordt toegelicht door Atelier Parkoer: 'Het gebied moet onderdeel worden van een
groter stedelijk groennetwerk. Het dient als verblijfsruimte voor de mensen die in de stad wonen of de stad bezoeken, maar
eveneens nodigt het de bezoeker uit om het nabije historische erfgoed en de achterliggende natuur te ontdekken. Vanaf Onroerend Erfgoed wordt de nadruk gelegd op een zeer serene invulling, waarbij gerefereerd wordt naar het historische gebruik
en de beleving van het landschap. In het bijzonder gaat er aandacht naar de zichtbaarheid en openheid van het begijnhof, de
Maasbeek en de Begijnenvest. Het park moet integraal toegankelijk zijn, waar mogelijk een bijdrage leveren aan de wateropgave en een hoge belevingswaarde hebben. Het park richt zich op zachte recreatie en biedt een aantrekkelijk speelweefsel.
Het toekomstige beheer richt zich op samenwerkingen met de lokale bevolking. Partners worden actief gezocht om het project te doen slagen.' Het park wordt in zijn geheel aangelegd, maar bestaat uit twee entiteiten. 'Op niveau van de stad werkt
het park als één pool, maar morfologisch zijn het twee verschillende entiteiten. De zone in de driehoek tussen het begijnhof,
de Begijnenvest en de Augustijnenlaan is duidelijk verschillend van het bosje tussen het begijnhof en de Hellekens. De centrale zone, binnen de historische omwalling, wordt gekenmerkt door een achterstallig beheer en de aanplant voor houtproductie, waardoor het oorspronkelijke karakter werd vertroebeld. Het toekomstige ontwerp verwijst naar de historische situatie,
meer bepaald door: de aanwezigheid van de Begijnenvest prominent te maken in het parkbeeld en het uitzicht van de dreef
op het landschap te vergroten; het open maken van het centrale gebied en de zichtbaarheid op het begijnhof zelf verhogen;
het beheer van het centrale gebied als kruidenrijk grasland vormt de hoofdtoon; het opnieuw zichtbaar maken van de Maasbeek in het landschap, ook wordt onderzocht of ze op termijn terug waterhoudend kan worden.'2

Afb. 687: Schets van de historische aanplant (links), de huidige toestand (midden) en de situatie na heraanplant (rechts) ©Parkoer
2 Atelier Parkoer, Begijnhofpark Herentals - Projectvoorstel Natuur in je Buurt, Herentals, 2015, pp. 10-11
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Afb. 689: Verbinding met het gebied van de Kleine Nete ©http://wandelwiki.be/

Afb. 688: Verbinding met het Olense broek ©Atelier Parkoer, 2015

Afb. 690: Markante solitaire bomen binnen het begijnhofpark ©Atelier Parkoer, 2015
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'Dit gedeelte van het Begijnhofpark wordt bestemd voor zachte recreatie, om de sereniteit van het begijnhof te respecteren.
Ze zorgen voor een zekere sereniteit op schaal van de ruimte. Het bosje dat buiten de historische omwalling ligt heeft weinig
of geen historische aanknopingspunten. Het gebied heeft een hoge natuurlijkheidsgraad, maar geen uitzonderlijke natuurwaarde. De aanwezigheid van de Hellekensloop, een interessant microreliëf en de ruimte die vrijkomt bij het verwijderen van
een massief invasieve exoten, maakt deze plek geschikt om er speelnatuur van te maken. Daarnaast blijft het bos een belangrijke doorgangsruimte voor fietsers en wandelaars.'
'Volgend uit hun genius loci worden beide entiteiten op een andere manier benaderd, maar vormen uiteindelijk toch één coherent geheel. Dit gebeurt door het gebruik van dezelfde materialen bij de verhardingen en het meubilair, maar ook door een
belangrijke missing link tussen beide gebieden op te lossen. Momenteel kan men immers niet van het ene naar het andere
deel. Deze link levert een belangrijke bijdrage in een vlotte, rustige en veilige doorstroom van stadscentrum naar het uitgerekte wandelgebied van de vallei van de kleine Nete, of de buitenrand van de stad waar het ziekenhuis en historisch park Le Paige
liggen.'3 Als buffer tussen de privétuinen van het begijnhof en het centrale gedeelte van het park zijn een aantal culturele,
educatieve functie ingeplant die door een beperkte gebruikersgroep worden gebruikt. Er komt onder meer een collectieve
bessentuin, een aantal bijenkasten (optioneel) en de schietstand van de gilde. De wip wordt op een esthetische en multifunctionele manier geïntegreerd in het park, de storende elementen die vandaag worden gebruikt, dienen verwijderd te worden.
Bijkomend leent het park zich voor het drie-jaarlijkse koningsschieten maar ook andere kleinschalige evenementen.
> MAATREGEL 17 Heropwaardering van het begijnhofpark
> 17.1 Verwijderen petanquebaan en gebouwtjes schuttersgilde
> 17.2 Heraanleg van het park met aanplant nieuwe bomen, heesters en bessentuin, inzaaien (veld)bloemen
> 17.3 Maaien van historisch grasland, extensief maaibeheer, tweemaal per jaar
> 17.4 Maaien van grasmatten, tienmaal per jaar
> 17.5 Scheren van hagen en beplantingsmassieven
> 17.6 Plaatsen nieuwe wip
> 17.7 Onderhoud bessentuin en fruitbomen
> 17.8 Onderhoud bomen begijnhofpark
> 17.9 Onderhoud poel

3 Ibid., pp. 11-12
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2. Uit de samenvattende presentatie / het eindrapport,

gepresenteerd aan de raadsleden (slides 29-31)
Nog meer info via deze pagina.

BEHEERSPLAN?! - INHOUD - DOELSTELLINGEN & LIJST DER WERKEN
VOORBEELD: BEGIJNENVEST

Maatregel 15: Kap en heraanplant van de dreef op middellange termijn en herstel van het
historische talud van de vest
Maatregel 16: Heraanleg van het fiets- en wandelpad, onderdeel van het begijnhofpark en
de Begijnenvest

LIJST DER WERKEN:

BEHEERSPLAN?! - INHOUD - DOELSTELLINGEN & LIJST DER WERKEN
VOORBEELD: BEGIJNENVEST

Biologische waardevolle dreef
> Maar cultuurhistorisch landschapselement primeert
> Kap enige mogelijkheid tot herstel
> Eerst ondergroei verwijderen en communicatie

Biologisch minder waardevol
Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch waardevol
Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch zeer waardevol

Afb. 36: Biologische waarderingskaart ©GIS Vlaanderen

Afb. 37: Vleermuissoorten dreef

Afb. 38: Begijnenvest in 1900 en 2016

BEHEERSPLAN?! - INHOUD - DOELSTELLINGEN & LIJST DER WERKEN
VOORBEELD: BEGIJNENVEST

Kleine bomen worden groot...
> Eikendreef werd in het verleden ook al gekapt en heraangeplant

Afb. 39: Pas heraangeplant dreef, ca 1900

3. Uit de de “Handleiding voor het beheer van historische

dreven en wegbeplantingen” van het Agentschap
Onroerend Erfgoed (pagina’s 58, 113-116, 121-122 en
127 – eigen markeringen)

gemeentewegen en alle andere openbare wegen niet.242 Na de val van Napoleon werd dit reglement
afgeschaft. In de 19de eeuw werden de plantafstanden niet meer bij wet opgelegd. Voortaan konden
de beheerders van de wegbeplantingen de plantafstand vrij kiezen, rekening houdend met de lokale
omstandigheden.
Bij het bepalen van de plantafstanden hield men rekening met verschillende factoren. In het
algemeen kan men stellen dat de bomen van wegbeplantingen verder uit elkaar werden aangeplant
dan de bomen van toegangsdreven en boulevards. Bij wegbeplantingen koos men in principe voor de
plantafstand die economisch gezien het voordeligst was. Dit betekent dat men rekening moest
houden met de volgende factoren :
De standplaats: op vruchtbare bodems waren de plantafstanden over het algemeen groter
dan op arme bodems.243
De boomsoort: snel groeiende soorten moesten verder uit elkaar aangeplant worden dan
traag groeiende soorten.244 Bomen van de eerste grootte zoals eiken, iepen en beuken
moesten verder uit elkaar aangeplant worden dan bomen van de tweede en derde grootte
zoals wilgen en lijsterbessen.245
De gewenste stamomtrek: iepen die voorbestemd waren om gekapt te worden als ze een
doormeter van 50 cm hadden, moesten volgens Huberty 7,50 à 10 m uit elkaar aangeplant
worden. Iepen die voorbestemd waren om gekapt te worden als ze een doormeter van 60
cm hadden, moesten 9 à 12 m uit elkaar aangeplant worden.246
Bosbouwkundige theorieën: sommige auteurs beweerden dat bomen sneller groeiden (en
dus meer opbrachten) als ze dichter bij elkaar aangeplant werden. Volgens Du Breuil (1865)
was dit echter een misvatting: wanneer de bomen te dicht bij elkaar stonden, had dit juist
nadelige gevolgen voor de houtproductie.247
De plantafstanden konden van land tot land verschillen. Zo merkte de Fransman Breton (1802) op
dat de bomen langs de Belgische wegen dichter bij elkaar stonden dan de bomen langs de Franse
wegen.248
Du Chastel (1849) adviseerde voor de Belgische rijkswegen een plantafstand van 8 à 10 m (voor
iepen, populieren, eiken en beuken) en 4 à 6 m (voor essen, berken, wilgen en lijsterbessen).249 Boer
(1870) adviseerde een plantafstand van 8 m of meer (voor iepen, eiken, populieren en beuken) en
een plantafstand van 6 m voor lichtere gewassen.250 Een ministeriële omzendbrief van 1924 bepaalde

242

“XI. Les chemins vicinaux et de pontons ne pourront être plantés qu’en arbres de haute futaye, distans l’un de l’autre de
trente pieds; il ne pourra y avoir qu’un seul têtard entre ces arbres. Chaque arbre ne pourra être planté que dans la largeur
déterminée par l’article IX. Sur les chemins dont fait mention l’article X du présent arrêté [= chemins de communication ou
d’issue et toute autre voie publique où l’on passe avec voitures et charettes], il ne pourra y avoir que des arbres de haute
futaie seulement, et à la même distance entre eux de trente pieds”. RAG, Scheldedepartement, 2298/7 (Extrait du registre
des arrêtés du préfet du département de l’Escaut).
243 Huberty 1904, 858
244 Huberty 1894, p. 858.
245 Boer 1870, 16.
246 Huberty 1904, 858
247 Du Breuil 1865, 78.
248 “Les routes sont plantées de toutes sortes d’arbres placés sur deux rangs: on y distingue des peupliers, des ormes, des
tilleuls dont le feuillage touffu, les branches étendues et les racines fortement prononcées à la surface du sol, attestent qu’ils
viennent bien, quoiqu’ils se trouvent un peu trop près les uns des autres.” Breton 1802, 170.
249 Du Chastel 1849, 13.
250 Boer 1870, 16.
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Tegenwoordig gebruikt men voor het inboeten vaak grote formaten. Er is echter geen bewijs dat
grote bomen zich beter zouden laten inboeten dan kleine bomen. Kleine bomen worden echter door
velen als onesthetisch ervaren, vandaar dat men de voorkeur geeft aan grote bomen.
In dreven waar parkeren toegestaan is, kan men bomen inboeten om te vermijden dat de
vrijgekomen posities worden omgevormd tot parkeerplaatsen. In zulke dreven mag men ook
inboeten als de slaagkansen gering zijn. De ingeboete bomen dienen dan alleen maar om de positie
vrij te houden totdat de hele dreef in aanmerking komt voor vernieuwing.
In sommige dreven kwamen en komen ‘welkomstbomen’ voor, die ouder kunnen zijn of van een
andere boomsoort dan de rest van de dreef.552 Hier is speciale aandacht voor nodig: bij het
eventueel volledig vervangen van de dreef dient het behoud van deze bomen afzonderlijk
geëvalueerd te worden.

Herkenrodedreef: ingeboete linde (foto: Thomas Van Driessche)

552

Voor meer informatie over ‘welkomstbomen’, zie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/79
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4.1.5 Vervanging van dreven en wegbeplantingen
Sommige bomen zoals eiken en linden kunnen heel oud worden. Andere bomen zoals Canadese
populieren en zilveresdoorns hebben slechts een beperkte levensduur (ca. 100 jaar). Met welke
bomen een dreef ook beplant is, vroeg of laat komt de tijd dat de bomen beginnen te kwijnen. Dan
rijst al gauw de vraag of de dreef aan vervanging toe is. In dit hoofdstuk reiken we hiervoor een
afwegingskader aan.
4.1.5.1

Vervanging van ornamentele dreven en boulevards

Voor de vervanging van dreven wordt vaak een vervangingsdrempel van 40 % gehanteerd. Dit
betekent dat een dreef gekapt en vervangen mag worden als 40 % van de bomen ziek, afgestorven of
reeds verdwenen is. Bij een dergelijk uitvalpercentage heeft een dreef immers niet langer het
aanzien van een aaneengesloten lijnvormige beplanting. Met het toepassen van deze
vervangingsdrempel is echter voorzichtigheid geboden, vooral bij oude dreven in historische tuinen
en parken. Hier moet men niet alleen rekening houden met de esthetische waarde van de dreef maar
ook met de wetenschappelijke waarde van de bomen. Volgens Klaus von Krosigk kan de volledige
vernieuwing van een oude dreef slechts de ultima ratio zijn.553 Mark Laird is van mening dat de
bomen van oude dreven in historische tuinen en parken pas vervangen mogen worden als de dreef
niet meer als zodanig herkenbaar is.554
Tot in het recente verleden werden oude dreven met een hoog uitvalspercentage in de regel gekapt
en vervangen. Het behoud van het ontwerp was belangrijker dan het behoud van de originele
substantie. Een soortgelijk principe werd ook toegepast in de klassieke monumentenzorg. In de 19de
eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw kwam restauratie vaak neer op het herbouwen van het
monument met nieuwe bouwmaterialen. ‘Harde restauraties’ waren toen de norm. Sinds de jaren
1960 is de restauratiefilosofie echter fundamenteel veranderd. Vandaag wordt meer aandacht
besteed aan het behoud van de originele bouwmaterialen (cf. vervanging van natuursteen).
Ook in de groene monumentenzorg wordt nu meer belang gehecht aan het behoud van de originele
substantie. De erfgoedwaarde van oude dreven ligt namelijk voor een niet onbelangrijk deel in het
genetisch erfgoed van de bomen. Het is belangrijk dit genetisch erfgoed te bewaren voor
toekomstige onderzoekers, want zij zullen met de technieken van de toekomst veel meer te weten
kunnen komen dan vandaag mogelijk is.

553

“Erst die in jüngster Zeit vorangetriebene wissenschaftliche Aufarbeitung von historischen Zusammenhängen und damit
einhergehend eine angemessene Gewichtung und Interpretation entsprechender Kapp- und Schnittspuren sowie die
Anwendung gezielter Pflege- und Schutzmassnahmen – oft nach Jahrzehnten der Nichtbeachtung – haben inzwischen zu
der Auffassung geführt, dass radikale Lösungen – wie der Austausch bzw. die vollständige Erneuerung ganzer Alleen – nur
die ultima ratio sein sollte. Statt dessen sind die Grundsätze der Denkmalpflege auch auf historische Alleen zu beziehen:
Demnach sollte die Erhaltung des authentischen Bestandes aus Gründen des Alters- und Zeugniswertes unbedingt Vorrang
haben. Dies gilt um so mehr, als alte Alleen – in Anbetracht bekannter vielfältiger anderer Substanzverluste – eine für
jedermann deutlich erkennbare Brücke in die Vergangenheit darstellen”. von Krosigk 2006, 303.
554 Laird 1994, 335.
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De lindedreef van Tongerlo (foto: Kris Vandevorst)

Een mooi voorbeeld van een dreef waar de vervangingsdrempel van 40 % niet kan worden
toegepast, is de lindedreef van Tongerlo. Deze dreef, die in 1676-1677 werd aangelegd, is de oudste
lindedreef van Vlaanderen. De historische en de wetenschappelijke waarde van de resterende 17deeeuwse linden is zo groot dat het onverantwoord zou zijn deze bomen te kappen. Het beheer blijft
hier dan ook beperkt tot snoeien en eventueel inboeten met klonen van de oorspronkelijke bomen
(zie de hoofdstukken ‘snoeien’ en ‘inboeten’).
Voordat men een gefundeerde beslissing kan nemen over het al dan niet vervangen van een oude
dreef, is het belangrijk een onderzoek te laten uitvoeren naar de vitaliteit van de bomen, teneinde
hun levensverwachting in te schatten. Het is ook belangrijk de standplaatscondities te laten
onderzoeken (bodemverdichting, gebruiksintensiteit, enz.). Als men eenmaal over deze informatie
beschikt, dient men na te gaan of er alternatieven zijn voor de kap (bijvoorbeeld kroonreductie,
inboeten of standplaatsverbetering). Pas dan kan men een afweging maken over het al dan niet
vervangen van de bomen.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Beschermde dreef van gewone beuk in Evergem (Heffink). De meeste bomen zijn in slechte staat. Verschillende bomen zijn
aan het kwijnen of reeds afgestorven (foto: Thomas Van Driessche).

Westerlo, Overwijs: deze dreef met vier bomenrijen maakt deel uit van het drevenstelsel dat tussen 1711 en 1727 werd
aangelegd in opdracht van Jean Philippe Eugène de Merode, de vijfde markies van Westerlo. De bomenrijen zijn de voorbije
300 jaar al meermaals vervangen (foto: Sofie Duytschaever).
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2017

Handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen

pagina 115 van 205

bomen laten staan als boodschappers uit het verleden.558 Ook in Vlaanderen wordt deze werkwijze
toegepast. Zo heeft men bij de vernieuwing van de eikendreef van het kasteelpark Vilain XIIII te Leut
(Maasmechelen) in 2013-2014 enkele oude bomen laten staan.559 Volgens Couch (1994) is het
behoud van oude, kwijnende bomen onesthetisch (“The visual effect of a replanting scheme is easily
spoiled by the retention of a few decaying trees”).560 Dit is evenwel een kwestie van perceptie. Wat
voor de ene een storend element is, is voor de andere een pittoreske oude boom of een waardevolle
genenbron. Ook in het verleden bestonden er uiteenlopende opvattingen over de esthetische
kwaliteiten van oude bomen (zie hoofdstuk 2). Feit is dat sommige kasteelheren bij het vernieuwen
van een oude dreef twee oude bomen aan het begin van de dreef lieten staan als ‘welkomstbomen’.
Dit was onder meer het geval met de Notelaardreef in Hingene, de dreef die kasteel d’Ursel verbond
met paviljoen De Notelaer aan de Schelde.561 In zeer formele toegangsdreven was het behoud van
oude bomen echter ongebruikelijk. Er zijn althans geen historische voorbeelden van bekend.

Kasteel Drottningholm in Stockholm: zogenaamde ‘anekdotische linde’ (foto: Koen Smets)

Kasteel Leeuwergem in Zottegem: twee ‘welkomstbomen’ aan het begin van de dreef (foto: Geert Van der Linden)

558

Jonsell 2008, 103-120.
Inventaris houtig erfgoed, ID 133237. De eikendreef mag niet verward worden met de toegangsdreef, die door de
eikendreef gekruist wordt. De eikendreef verbindt de dorpen Meeswijk en Leut.
560 Couch 1994, 316.
561 In de jaren 1930 stonden aan het begin van de dreef twee oude platanen die begin 19de eeuw waren aangeplant. De rest
van de dreef bestond uit populieren.
559
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4.1.7 De keuze van het plantgoed bij vervanging
De keuze van het plantgoed is afhankelijk van het type dreef. Voor ornamentele dreven en
boulevards gelden strengere criteria dan voor opbrengstgerichte dreven. Bij opbrengstgerichte
dreven koos men de boomsoort die het meest opbracht, rekening houdend met de
standplaatscondities. Als een bepaalde soort het niet goed deed (of als de verkoopprijs tegenviel),
koos men na de kap voor een andere soort. Bij ornamentele dreven en boulevards werd de keuze
van de boomsoort in de eerste plaats door esthetische overwegingen bepaald (zie hoofdstuk 2).
Voor de vervanging van ornamentele dreven en boulevards geldt de regel dat de vervanging het best
geschiedt met dezelfde boomsoort en dezelfde variëteit. Bij dreven uit de 17de en 18de eeuw is het
zelfs wenselijk dat de bomen vervangen worden door klonen van de oorspronkelijke bomen (geneidentical renewal).562 Bij oude cultuurvariëteiten is de genetische waarde in de regel groter dan bij
jongere cultuurvariëteiten omdat ze zeldzamer zijn en omdat er veel minder over bekend is. Er zijn
echter ook jongere cultuurvariëteiten die zeldzaamheidswaarde hebben en die zelfs niet meer in de
handel verkrijgbaar zijn.
Hoewel vervanging door dezelfde soort en variëteit de voorkeur verdient, kunnen er redenen zijn om
van deze regel af te wijken, zoals de gevoeligheid voor bepaalde ziektes. Zo werden de iependreven
die in de loop van de 20e eeuw het slachtoffer werden van de iepziekte, niet opnieuw met iepen
beplant, althans niet met de variëteiten die gevoelig zijn voor deze ziekte. Ook is het mogelijk dat de
standplaatscondities ingrijpend veranderd zijn, waardoor de oorspronkelijke soort/variëteit er niet
meer zo goed groeit (b.v. bodemverdichting door toegenomen gebruiksintensiteit, een lager
grondwaterpeil of lintbebouwing). Om de oorspronkelijke soort te behouden, dient eerst onderzocht
te worden of standplaatsverbetering mogelijk is.
Er kunnen ook historische argumenten zijn om voor een andere soort te kiezen. Veel toegangsdreven
uit de 18de en 19de eeuw werden in de 20ste eeuw gekapt en opnieuw beplant met andere soorten. In
de provincie Antwerpen komen nogal wat toegangsdreven voor die beplant zijn met populieren
terwijl ze in de 19de eeuw nog beplant waren met bruine beuken. Hier kan men overwegen om
opnieuw bruine beuken aan te planten, als de standplaatscondities voor deze soort gunstig zijn.
Soms gebeurt het dat men niet weet welke boomsoort oorspronkelijk in een toegangsdreef
aangeplant was. In dat geval kan men het best een soort kiezen die ook in het verleden voor
toegangsdreven gebruikt werd (zie hoofdstuk 2).
Bij de soortkeuze is het belangrijk anachronismen te vermijden. De soort moet passen in de
cultuurhistorische context. In beschermde stadsgezichten kan men het best laan- en straatbomen
aanplanten die er ook vroeger aangeplant werden, zoals linden, platanen, paardenkastanjes en iepen
(meer bepaald de variëteiten die resistent zijn tegen de iepziekte). Voor dreven in bossen geldt
hetzelfde. Hier kan men het best eiken en beuken aanplanten, zoals in het verleden (zie hoofdstuk 2).
Verschillende historische variëteiten zijn tegenwoordig niet meer te vinden in de handel. Beheerders
van historische dreven doen er daarom goed aan een kleine boomkwekerij met klonen van de
oorspronkelijke bomen op te starten. Dit deed men in het verleden ook. Verschillende kasteelheren
bezaten eigen boomkwekerijen en wisselden plantsoen met elkaar uit (zie hoofdstuk 2). In Engeland
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Links: boombunker. Rechts: plastic elementen van een drukverdelende groeiplaatconstructie (foto: Koen Smets)

4.4 FIETSPADEN
In hoofdstuk 2 is reeds uitgelegd dat ontwerpers door de eeuwen heen veel belang hechtten aan de
maatverhoudingen van toegangsdreven en wandeldreven. Dit heeft belangrijke consequenties voor
het hedendaags beheer. Dreven kunnen niet zomaar verbreed worden zonder hun erfgoedwaarde
aan te tasten. Dit kan een probleem zijn bij de aanleg van fietspaden. Als er te weinig ruimte is om
het fietspad binnen de dreef aan te leggen, doet men er goed aan het aan de buitenkant van de dreef
aan te leggen. Bij de aanleg van een nieuw fietspad in een bestaande dreef is het belangrijk te
vermijden dat de wortels of de stamvoet van de bomen beschadigd worden. Dit is een veel
voorkomende oorzaak van taksterfte enkele jaren later.

Vrijliggend fietspad in Westerlo (Overwijs). Foto: Sofie Duytschaever
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