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Administratieve gegevens 
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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 
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014/28.28.50 
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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; 
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Begijnhofpark - diverse acties
1. Open maken centraal gebied: beleefbaarheid van de 

Begijnenvest en het begijnhof verhogen. Beheer van het 
gebied als historisch hooiland.

2. Een toegankelijk en voor zachte recreatie bruikbaar park.
3. De poel verbeteren en de Maasloop opnieuw zichtbaar 

maken en gebruiken (Aquafin?).
4. Samentuin (boomgaard en bessencollectie), stadsbijen met 

educatieve meerwaarde.
5. Integratie van het boogschieten (staande wip en 

schietstand) in een historisch perspectief.
6. Dubbele haag als grens tussen park en begijnhof.
7. Dreef te beheren door erkende boomverzorger, op 

middellange termijn volledig her aan te planten.
8. Aansluiting van de Begijnenvest op Burchtstraat volgens 

het oude tracé, met een veilige aansluiting achteraan 
Burchtstraat.

9. Optimalisatie van het parkeren in Burchtstraat.
10. Verwijderen van invasieve planten in het bos en omvormen 

tot een speelbos.
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Toegankelijk pad in geperforeerd staal tussen bloemrijk grasland leidt 
naar een zitplek nabij het centrale gemaaid gazon.









Stadsbijen worden door een collectief van imkers beheerd en brengen 
het beroep van imker opnieuw onder de aandacht.

Om conflicten met de parkbezoeker te vermijden worden de kasten 
op een hoge paal getakeld. Het design van de paal verhoogt mede de 
zichtbaarheid van de bijen in het stadsbeeld.
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Principedoorsnede tussen het begijnhof en de Augustijnenlaan toont 
van links naar rechts
• de dubbele haag (1,5 m - 1 m)
• de bessencollectie tussen bestaande fruitbomen
• de Maasloop
• een zacht hellend pad vangt het niveauverschil aan inkom bij de 

Augustijnenlaan op
• een brede haag stopt het zicht op geparkeerde auto’s weg, maar 

laat het zicht op ooghoogte open.
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Historische aanplant
• 4 rijen.
• geschrankt met een tussen afstand van 4,5 m 

in de lengte en 3 m in de breedte.
• statisch karakter

Evolutie tot toestand anno 2014
• 3 rijen met een assymetrisch pad.
• oorspronkelijk gabarit niet goed meer 

leesbaar doordat vele bomen weggevallen 
zijn.

• wegnemen van onderbegroeiing 
noodzakelijk evenals een continu beheer van 
de bomen.

Dreef op middellange termijn
• 4 rijen met symmetrisch in het midden een 

pad.
• Volledig nieuwe heraanplant geschrankt met 

een tussen afstand van 4,7 m in de lengte en 
4 m in de breedte.

• heraanplant te doen wanneer de 
leesbaarheid van de dreef als statische 
landschappelijke compont niet meer 
leesbaar is.


