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Je ziet de lente in het Meerlenhof
Ieder spreekt er over, en in positieve zin: de aanplant van krokussen, die als
een kleurige sliert door ons parkje trekt. Het is de eerste realisatie in het kader van het beheerplan, en zeer geslaagd. De bloembolletjes werden vorig najaar in grote getale machinaal in de grond gestoken, en dat is er een beetje aan
te zien. Ze staan nu nog mooi op een rijtje, maar dat patroon zal met de jaren
verdwijnen. Volgens onze zegsman zullen de bolletjes zich niet alleen wonderbaarlijk, maar zeker spontaan vermenigvuldigen en het rijtjeseffect doen afnemen. Ook de open plekken die er nu nog zijn, groeien dan stilaan dicht en zo
krijgen we mettertijd een mooie, aaneengesloten beek van krokussen die door
het Meerlenhof vloeit.
Maar niets weerhoudt ons, om nu al met volle teugen te genieten van de lentesfeer. En dat doen we ook: wandelaars, kinderen en zelfs ons Meerlenhofkonijn
doet mee.
District Hoboken blijft niet bij de pakken zitten. Ondertussen zet het de volgende stap in de uitvoering van het
beheerplan, n.l. het plantsoen achter het kasteel, aan de zuidoost kant van het gebouw. Even in herinnering brengen
wat zij daarover schreven: Het plantsoentje kan inderdaad een opfrisbeurt gebruiken. Het is niet de bedoeling om

hier een vaste plantenborder aan te leggen, daar ontbreekt de tijd voor om deze deftig te onderhouden. De groendienst zal het plantsoentje opfrissen en er een gesloten lagere heesterbeplanting aanplanten, die ze zelf kan onderhouden1.

Terug naar boven

Het beleid van ’t stad tegenover ’t district: een concrete case
Ons parkje verfraait met de jaren, en daarmee vergroot ook het contrast met het sterk verwaarloosde kasteel.
Daardoor ontstaat een zeer merkwaardige situatie in het Meerlenhof: het verschil in kwaliteit en effectiviteit tussen twee bestuursniveaus wordt hier met de dag duidelijker: enerzijds de stad die instaat voor het kasteel, anderzijds het district dat zorg draagt voor het park. Kom zelf maar eens kijken en trek aan de hand van die tegenstelling, jouw conclusies over het beleid van het kleine Hoboken tegenover dat van de Grote Stad Antwerpen.
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Laatst kreeg ik een kennis op bezoek. Fier wilde ik het prachtig stukje groen tonen, waarover wij het voorrecht
hebben zo vlak in onze nabijheid te mogen beschikken. En waarlijk! Zij was danig onder de indruk van het prachtig
bloementapijt. Maar meteen stelde zij zich vele vragen over het verwaarloosde gebouw. Zij kon maar niet vatten
dat men in zo’n enig parkje, er niet in slaagt een kasteel met toch wel historische waarde voor Hoboken, waardig te
integreren. Ik moet bekennen: mijn fierheid sloeg toen wel een beetje om in plaatsvervangende schaamte.
Terug naar boven

De verhouting grijpt wild om zich heen
Ondertussen was immers gebeurd waar wij al lang voor vreesden. De verhouting heeft het hele kasteel in zijn greep
gekregen. Hoe het zo snel is kunnen gebeuren, daarover tasten
we nog in het duister. Een getuige vertelde me dat op een dag
twee lieden buiten stonden aan de westgevel, met een groot
zaagmachien of zoiets. Zij gingen geregeld binnen en buiten,
maar lieten telkens de deur wagenwijd openstaan. Wij vermoeden dus dat het merkwaardige fenomeen langs daar is binnengeslopen om uiteindelijk bezit te nemen van alle ramen aan de
binnenkant. Daarmee is de volledige verhouting van de kasteelramen een feit.
Er wordt de laatste tijd gefluisterd dat er een bestemming
zou zijn voor het kasteel. Maar wat voor een bestemming vergt
een dergelijke radicale ingreep? Wie voelt zich in ’s hemelsnaam geroepen om in zulke ruimte te vertoeven, verstoken van
licht en lucht? Of wordt het kasteel gedegradeerd tot een opslagmagazijn? Dat zou het contrast tussen het beleid
van de stad en dat van het district nog eens extra in de verf zetten. Of is er helemààl nog geen bestemming en
dienen de houten panelen enkel en alleen om het kasteel preventief te beschermen tegen verder vandalisme? Een
lange –termijn oplossing dus, tegen dat er toevallig en met veel geluk, ooit een bestemming zou worden gevonden?
Terug naar boven

Ongewenst gebruik van het park
Dat het kasteel, en ook het park bescherming en een verscherpt toezicht kunnen gebruiken, is een feit. De laatste
weken en dagen wordt het geregeld geteisterd door jongeren die blijkbaar geen respect kunnen opbrengen voor de
inspanningen die het lokale bestuur levert om een aangenaam buurtparkje te realiseren. Zij negeren straal het oprij- verbod, en komen met hun wagens de rotonde opgereden, en ja, waarom
niet, soms toeren ze gewoon rond op het gazon voor het kasteel. De spelende
kinderen storen hun blijkbaar niet om hun god weet welke zaakjes af te handelen. Of toch wel?
’ s Nachts houden ze de omwonenden uit hun slaap door, alweer rondtoerende
auto’s, die zich meestal verschansen achter de bosjes op de kleine parking. Of
ze houden zich op, ter hoogte van de banken, produceren onnodige decibels
en razen wat rond met hun scooters. De volgende morgen ligt er een hoop afval, hoewel op nog geen meter afstand door toedoen van de buurt, een vuilbakje voorhanden is. Rondom liggen er van die kleine plastic zakjes, waarvan sommigen beweren dat zijn dienden om drugs te verpakken. Of buren vinden lege
bussen motorolie. Blijkbaar komen enkele snoodaards in het park hun olie verversen...
Wij hebben geregeld contacten met de politie over deze problematiek, en ook
op de zitdagen van de zonechef is dit een steeds weerkerend thema. Laatst
hebben wij op onze website richtlijnen geplaatst om tegen deze overlast effectief op te treden. Ik denk dat wij de medewerking van alle buren nodig

Buren ruimen de rotzooi op, die jongeren ’s nachts achterlaten in het park
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hebben, om een eind te kunnen stellen aan deze toestanden. U hoeft absoluut geen gevaarlijke manoeuvres uit te
halen. Enkel en alleen de juiste instanties verwittigen. De politie heeft dat in haar laatste verslag nog eens duidelijk in herinnering gebracht. Klik hier om te weten hoe u best handelt. Kunnen wij op u rekenen?
Terug naar boven

Alleen in Hoboken
Genoeg nu! Over naar “prettiger” nieuws. Heeft u het ook gelezen? Het is nu officieel:
Hoboken heeft zijn eigen vliegje: de Pseudonapomyza hobokensis. Het is nog nergens
elders aangetroffen dan in Hoboken, en er bestaat nagenoeg geen informatie over. Het
is niet groter dan 2millimeter. Het gaat om een mineervliegje. De larven van de vlieg
mineren (= vormen gangen) in de bladeren van planten2.
In tegenstelling met de mineermot, die enkel de paardenkastanjes teistert in het
Meerlenhof, zijn de meeste mineervliegsoorten polyfaag. Dwz.: ze komen op vele gewassen voor. Maar net als de Meerlenhofpaardenkastanjevretendemineermot veroorzaken ook mineervliegen directe en indirecte schade. De larven vormen mijnen in de bladeren wat kan leiden tot verdroging en vroegtijdige val
van de bladeren en cosmetische schade. Bij verlies van veel blad kan echter ook de opbrengst van de plant verminderen, of zoals bij onze paardenkastanjes, op lange termijn de weerstand tegen andere ziekten ondermijnen3.
Ziezo, alweer iets unieks waarmee alleen wij Hobokenaren kunnen uitpakken. Ik verkneukel me al om het gezicht te
zien van die van ’t stad, wanneer wij afkomen met onze exclusieve vlieg. Hoewel… hoor ik vanuit sommige randgemeenten (van Hoboken) al geen licht spottende opmerkingen die een misplaatst verband proberen te leggen met
stront kokende boeren? Blijkbaar zien ze daar al groen van afgunst, daar in de Hobokense rand.
Voor zover wij weten is de vlieg voorlopig nog maar alleen in de Hobokense polder
waargenomen. Maar ik zou toch maar uitkijken.’t Meerlenhof ligt ook in Hoboken en
komt dus, althans volgens mijn logica, in aanmerking om de vlieg te herbergen. Moeilijk kan dat niet zijn om haar aanwezigheid te ontwaren: wanneer niet alleen onze
paardenkastanjes worden aangetast door voortijdige verdorring van het blad, hebben we prijs. Alweer!
Voor alle duidelijk, en opdat u de mot niet zou verwarren met de vlieg, ter herinnering een plaatje van de mot die wij in 2007 probeerden te bestrijden.
Terug naar boven

De Meerlenhoveniers gaan internationaal
En nog beter nieuws. Wij beginnen stilaan een internationale reputatie op te bouwen. Laatst kreeg ik een mail binnen van een correspondent uit Amsterdam. Hij had een paardenkastanje geplant in zijn achtertuin en moest tot zijn
verbijstering vaststellen dat die voortijdig, nog lang voor de herfst, jaarlijks werd aangetast door bladverdorring.
Waarschijnlijk was hij al googelend over zijn probleem, op onze website terechtgekomen. Ook google kent ons dus.
Met veel plezier hebben wij hem verwezen naar de uitgebreide documentatie in het dossier dat wij daarover hebben bijeengebracht op onze website.

Klik op ► voor foto’s
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Gelezen in de Standaard van 12 maart 2009
Info gevonden op www.hobokensepolder.be.
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JE ZIET DE LENTE IN HET MEERLENHOF
Doorheen het Meerlenhof
slingert zich een kleurrijke
beek van krokussen…

Klik op ► voor meer
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JE ZIET DE LENTE IN HET MEERLENHOF
… die van schakering verandert, naargelang het seizoen
vordert.

Klik op ► voor meer
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JE ZIET DE LENTE IN HET MEERLENHOF
Iedereen geniet ervan, wandelaars,
kinderen…

Klik op ► voor meer
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JE ZIET DE LENTE IN HET MEERLENHOF
Zelfs ons Meerlenhofkonijn doet mee
(of dacht je dat deze
foto over wat anders
ging?)

Klik op ► voor meer
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JE ZIET DE LENTE IN HET MEERLENHOF
Natuurlijk was de vorige foto
genomen met andere bedoelingen. Maar dat ons konijn wel degelijk het werk
van de groendienst weet te
appreciëren, bewijst deze
prent. Hier zie je het met
volle overgave in de hoofdrol.

Klik op ► voor meer
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JE ZIET DE LENTE IN HET MEERLENHOF
En zoals je weet is een konijn
geen vleeseter, maar op zijn
menu staat toch wel wat
meer dan gras alleen (als je
begrijpt wat ik bedoel).

Klik op ► voor meer
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JE ZIET DE LENTE IN HET MEERLENHOF
Ondertussen zet district Hoboken de volgende stap in de
uitvoering van het beheerplan, n.l. het plantsoen achter
het kasteel, aan de zuidoost
kant van het gebouw.

Klik op ► voor meer
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JE ZIET DE LENTE IN HET MEERLENHOF
Opgekuist staat netjes

Klik op ► voor meer
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JE ZIET DE LENTE IN HET MEERLENHOF
De opbrengst van een halve
dag labeur.

Klik op ► voor meer

12

JE ZIET DE LENTE IN HET MEERLENHOF
Deze foto illustreert het contrast tussen twee bestuursniveaus. Het is nu zo ver dat je
in het Meerlenhof haast op
een wetenschappelijk niveau
een vergelijkende studie kunt
maken over het beleid van het
district Hoboken, aan de hand
van het verzorgde parkje, en
dat van de stad Antwerpen,
aan de hand van het verwaarloosde kasteel. Kom zelf eens
kijken en trek je eigen conclusies. Het loont zeker de moeite, al is het maar enkel om te
genieten van de realisatie van
Hoboken

Hoboken, lentedag 2009
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