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Administratieve gegevens 
datum van-tot 03/06/2014 13:30-15:00 

plaats Begijnhofpark, ingang Burchtstraat, 2200 Herentals 

aanwezig Alde VERHAERT (AV)  -  Onroerend Erfgoed  -  alde.verhaert@rwo.vlaanderen.be  
-  03/224.62.25  -  0473/82.97.36 

Jasmine MICHIELSEN (JM)  -  Onroerend Erfgoed  -  
jasmine.michielsen@rwo.vlaanderen.be  -  03/224.62.14 

Nathalie VAN ROY (NVR)  -  Onroerend Erfgoed  -  
nathalie.vanroy@rwo.vlaanderen.be  -  03/224.65.07 

Stefan JACOBS (SJ) - technische dienst stadsbestuur Herentals  -  
stefan.jacobs@herentals.be  -  014/28.50.50 

Eleen LIEKENS (EL)  -  Technische dienst stadsbestuur Herentals  -  
eleen.liekens@herentals.be  -  014/28.50.79 

Eric AERTS  (EA) -  Centrum voor Toegankelijkheid  -  eric.aerts@admin.provant.be  
-  03/240.56.48 

voorzitter  Eleen Liekens 

verslaggever Eleen Liekens 

verontschuldigd VAN OLMEN Mien  -  schepen stad Herentals  -  mien.van.olmen@herentals.be  -  
014/28.28.50 

afwezig / 

volgende  
vergadering(en) 

datum van-tot 

plaats 

           -      

      

           -      

      

Doel van de vergadering
In het kader van de herwaardering van het Begijnhofpark te Herentals, is de stad vragende partij om 
de bestaande gemengde riolering van het Begijnhofpark te vervangen door een gescheiden 
rioleringsstelsel.  

Na een eerste toelichting gegeven te hebben aan "onroerend erfgoed" is er nu een plaatsbezoek 
geregeld om de mogelijke oplossingen in samenspraak met het "Centrum voor Toegankelijkheid" te 
bekijken. 

Agenda
Het project heeft een dubbele doelstelling:  

1. herwaarderen achterliggend gebied door vernatten van de Hellekensloop en de Maasloop en 
deze te verbinden met de Nete; 

Infowandeling
Begijnhofpark Herentals

Datum: 8 november 2014
Opdrachtgever: stad Herentals

Opdrachtnemer: Atelier Parkoer
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Probleem

Een element dat momenteel als negatief wordt erva-
ren.

Kans

Een potentie die in de toekomst een positieve in-
vloed kan hebben.

Sterkte

Een element dat momenteel als positief wordt 
ervaren.

Opzet infowandeling
In het kader van de opmaak van een visie voor het Begijnhof-
park organiseert de stad Herentals een infowandeling. Het 
doel ervan is om de opzet van het project toe te lichten en 
samen met de toekomstige gebruikers het projectgebied te 
verkennen. Aan de hand van dit boekje kan de verkennende 
wandeling ook op eigen houtje gebeuren. 

De wandelroute is in het oranje weergegeven op de kaart op 
de voorpagina. De zwarte lijn geeft de contouren van het pro-
jectgebied weer. Elke pagina komt overeen met een punt op 
de wandeling. Aan de hand van de SWOT-methodiek worden 
de verschillende sterktes, problemen, kansen en bedreigin-
gen binnen het projectgebied weergegeven.

Als er zaken zijn die u anders ervaart of die volgens u ont-
breken, mag u deze steeds melden. Samen met u trachten 
we de opgave voor het nieuwe park zo goed mogelijk op u 
af te stemmen. Hierbij dient men echter rekening te houden 
met een aantal beperkingen. Zo is een groot gedeelte van 
het projectgebied, samen met het begijnhof, een beschermd 
stadsgezicht, wat maakt dat er niet eender wat kan of mag. 
De ontwikkeling van het park komt voort uit het ‘Herwaar-
deringsplan Begijnhof Herentals’ van het OCMW uit 2006. 
Bovendien is er ook een nauwe link met het natuurintegratie-
project ‘De Hellekens’ uit 2001.

Op 27 december 2014 wordt een tweede wandeling georga-
niseerd waarbij de visie op het projectgebied en het ontwerp-
voorstel wordt toegelicht. Bij deze bent u alvast uitgenodigd!

U kan met uw vragen of opmerkingen terecht bij:

Jelina Rens, groenambtenaar, milieudienst
administratief centrum
Augustijnenlaan 302200 Herentals 
milieu@herentals.be of 014/285050

Bedreiging

Een gevaar dat in de toekomst een negatieve invloed 
kan hebben.



+

-

?

!

• De aanwezigheid van de aangeplante populier 
in het gebied ontkracht de historische openheid 
en beleving van het gebeid.

• De fruit- en groenteteelt die van oudsher 
belangrijk geweest is voor de Begijnen 
potenties voor het park (bv. Boomgaard, 
bijenkorven ism burgers).

• Begijnhofpark als schakel tussen de stad en de 
achterliggende natuurgebieden (de Hellekens, 
Olens Broek).

• Ligging van een groene ruimte nagenoeg in het 
centrum van de stad.

• De rust in het gebied.
• De aanwezigheid van het Begijnhof straalt uit 

op de omgeving en verhoogt de belevingswaar-
de. Het Begijnhof als erfgoedsite is eveneens 
een aantrekkinkgspool voor het gebied.

• Privacy van de achtertuinen aan het begijnhof.
• Boscompensatie mogelijk nodig bij rooien bos.
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• De poel treedt in de wintermaanden regelmatig 

buiten zijn oevers.

• De poel kan worden verbeterd, water verhoogt 
de belevingswaarde van het gebied.

• De droge gracht, relict van de Maasloop, terug 
zichtbaar/beleefbaar maken en onderzoeken of 
er terug water in kan komen.
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• Veiligheidsvoorschriften bij de integratie van de 

schietstand.

• Tijdelijke installaties (zomerbar, 
openluchttheater) in het unieke kader.

• Schietstand van de gilde is verkommerd en niet 
goed in de omgeving ingepast.

• Schietstand van de gilde neemt ruimte in beslag 
die slechts door een beperkt aantal gebruikers 
kan worden gebruikt.

• Schietstand van de gilde is nabij het gildehuis 
en sinds jaren 60 verbonden met het begijnhof.
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• Draagvlak van de groenzone niet overschreiden 

door overprogrammatie.

• De beperkte toegankelijkheid van het 
gebied houdt de gebruiksdruk laag (rust & 
natuurontwikkeling).

• De toegangen tot het gebied zijn matig 
aanwezig in het straatbeeld en nadelig voor de 
verknoping met de stad.
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• De ruigte die mits goed beheer kan worden 
omgevormd tot een vochtig en bloemrijk 
grasland.

• Onderzoek naar de mogelijkheid om dit 
grasland als overstromings/bufferbekken te 
laten dienst doen.

• De prominente aanwezigheid van de 
Augustijnenlaan en de visuele en geluidshinder 
die deze voortbrengt.

• De aanwezigheid van de aangeplante esdoorn in 
het gebied ontkracht de historische openheid/
beleving van het gebeid.

• 
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• Vervanging van de dreef om de historische 
continuïteit ervan te garanderen.

• Beleving van de dreef en het grondlichaam 
verstoord door achterstallig beheer van de 
struiken eronder.

• Gezondheidstoestand van de eiken in de 
Begijnenvest.

• De beleving van de dreef als landschappelijke 
component gaat achteruit door het wegvallen 
van een aantal bomen.

• De Begijnenvest als landschappelijke 
component dateert van 1209 en is een 
belangrijk landschappelijk relict.
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• De zichten op het omliggende landschap zijn 
verdwenen door de struiken op de vest.

• Een aantal solitaire markante bomen die op 
het terrein staan (bijvoorbeeld de oude eik 
die momenteel verdwijnt in de ruigte) zijn 
potentiële veteraanbomen.

• Landart als middel om de belevingswaarde van 
het gebied te verhogen.

• Begijnenvest wordt vaak gebruikt als fiets- en 
wandelroute.
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• Historische verbinding tussen het begijnhof en 
de Begijnenvest herstellen.

• De achterkant van het Begijnhof is niet 
overal even fraai afgewerkt (bvb. betonplaten 
afsluitingen) waardoor afbreuk wordt gedaan 
aan de erfgoedwaarde.

• Verbinding tussen de Begijnenvest en de 
Hellekens niet integraal toegankelijk.
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• Aanwezigheid van invasieve soorten in het bos.

• Hellekensloop is niet aangesloten op de Kleine 
Nete.

• Grote beheerkost bij woekerende invasieve 
soorten in het bos.
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• Verbinding van de stadskern met de Hellekens 
en het verder gelegen Olens Broek.
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• Uitgang tijdelijke parking begijnhof?

• Weinig lichtinval aan de poel in het bos.

• Microreliëf in het terrein.
• Het bos als speelbos.
• Meerwaarde voor de scholen in de omgeving 

(natuur- en cultuureducatie, recreatie)
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