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projectfiche  
ism Esher - Bart Opstaele, Christiaan De Schuijmer   • datum: ontwerp 2009 - 2011• 
opdrachtgever: Gemeente Berlare  - Technische dienst  
 
Ambitie: 
een natuurrijk ‘parkdomein’  ontwikkelen pal in het centrum van het dorp in een 
waardevol historisch kader: een fantastisch park voor het dorp! dat uitnodigt tot 
wandelen, mijmeren en natuur speels ontdekken en ervaren. 
 
Opbouw: 

•  Studie van het gebied 
•  Missie, doelstellingen en waardering 
•  Beheerrichtlijnen en fasering 
•  Studie van het gebied 

 

 

Topografische situering 
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Cultuurhistorisch onderzoek  

Ferraris 1775,  Oude postkaart: Zicht op dreef Van Tieghem 1774 

Beleving en gebruik:  
terreinwandeling met scholen 

Abiotiek : rivierduinafzetting en vijver  Abiotiek en biotiek: bosflora en fauna 
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Het kasteelpark ligt als een groene scharnierplek tussen de 3 clusters en de beekvallei 
van de Dambeek  en Berlare Broek.  
 
Het Kasteelpark wordt een gemeentepark met vooral lokale functies voor de 
omliggende wijken en de kern van Berlare, maar ook voor de deelgemeenten 
Uitbergen en Overmere 
 
Het Kasteelpark ligt in een knooppunt van het wandel- fietsnetwerk. 

Visie Kasteelpark 
"het ontwikkelen van een natuur -recreatief historisch en sociaal aanbod in een fraai 
kasteelpark voor de inwoners en bezoekers in het centrum van Berlare” 
 
Kernactiviteiten: 

Natuurbeleving, natuur en 
milieueducatie, speelnatuur,  

beleving van historisch 
patrimonium, een aangepaste 
herbestemming  en herstel van  
erfgoedwaarden,  

Het kleine ontmoeten en grote 
ontmoeten  

Stedenbouwkundig concept: Relatie tot omgeving en dorp 
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doelstellingen:  
•  Economisch: vnl. i.f.v. revalorisatie en herbestemming 

erfgoedwaarden 
•  Ecologisch: behoud van lokale biodiversiteit, duurzaam 

(park)bosbeheer, kleinschalige natuurontwikkeling 
•  Educatief: betrokkenheid van lokale verenigingen en scholen 

promoten (participatie!) 
•  Cultuurhistorisch: behoud, bescherming en herwaardering erfgoed- 

en landschapswaarden 

beeldkwaliteitsplan: 
•  Kasteelboomgaard met ‘de oranjerie’: een aantrekkelijk 

scharnierpunt tussen het park en de dorpskern met een 
ontmoetingsfunctie.  

•  Kasteel en dienstgebouwen: eerder privé-invulling 
(conciërgewoning) 

•  formele kasteeltuin en de evenementen ‘parterre”:   een 
typische strakke  kasteeltuin met gazon, struiken, hagen, parterres. 
De evenementen ‘parterre’ wordt een echte ‘Dorpsweide’ 

•  Avontuurlijk speelbos 
•  De dreef 
•  Het spechtenwoud een ‘oerwoud’zone:  een natuurrijke zone met 

veel dode bomen. Een boeiend gebied dat enkel toegankelijk zal zijn 
onder begeleiding omwille van de veiligheid.  

•  Historische stuifduinen: hebben een merkwaardig reliëf en zijn een 
relict uit het verleden. Exoten worden verwijderd. 

•  Toegankelijke boszone 
•  Parkgroen met ‘parkbomencollectie’ 
•  Hekwerk rondom het kasteeldomein: vervangen door een sober 

hekwerk met een hedendaagse toets, passend in het historisch kader 
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Beheerrichtlijnen 
•  Landschapsbeheer: herstellen van zichtassen, accentueren 

rivierduinmassief 
•  Beheer cultuurhistorische functie:  

•  Restauratie bouwkundige constructies in het park (o.a. 
ornamenten, bruggen, …) 

•  Vervanging hekwerk ommuring domein  
•  Restauratie en herbestemming gebouwen en 

aanhorigheden 
•  Abiotische ingrepen: ontslibbing vijvers, sanering lozingen en 

afkoppeling riolering 
•  Park(bos) beheer:  

•  herstellen middelhoutbeheer in randzone,  
•  intensieve exotenbestrijding , 
•  behoud voldoende oude en dode bomen 

•  Beheer bomen, dreven en parkaanplantingen: vernieuwen 
centrale beukendreef, instandhouding bomen- en cultuurcollectie 

•  Maaibeheer: afgestemd op gebruiksintensiteit en ecologische 
potenties 

•  Waterpartijen/oevers: ontwikkelen ecologische potenties 
(visstandsbeheer na slibruiming) 

•  Flora en faunabeheer: behoud populaties door aangepast 
parkbeheer; soortbeschermingsacties voor vleermuizen (inrichting 
kraamzolder);  

•  Recreatie en toegankelijkheid 
•  Instellen zonering (cfr. beeldkwaliteitsplan) 
•  Verbetering van padenstructuur 
•  Instellen speel(bos)zone 
•  Toegankelijkheid van gebouwen 

Beheer en kapregeling 
(vlakvormige elementen) 

Beheer punt– en lijnvormige 
elementen 


