Bedankt, Jef!
Van allen die het goed menen met het Meerlenhof
Wegens familiale omstandigheden zag onze initiatiefnemer, Jef De Bruyn, zich verplicht om zich terug te trekken.
Herinneren jullie nog die feestelijke receptie van 22 oktober van vorig jaar? Jef voelde zeer scherp aan, dat
door al de acties rond het Meerlenhof, een Meerlenhof
-gevoel was gegroeid. Hij besefte dat hij zoiets waardevols voor de buurt, niet mocht laten verloren gaan. Terwijl
wij samenkwamen om het einde te vieren van de strijd,
beklom Jef de trappen van het kasteel, en stelde er zijn
nieuw comité voor, dat zich enige tijd later kenbaar maakte onder de naam “De Meerlenhoveniers”. Het
legde zich vooral toe op wat de buurt bond: het Meerlenhof. Jef begeesterde en onderhandelde, en legde
de structurele en financiële basis voor onze activiteiten. Hij schreef brieven naar het district en drong,
zo nodig, nog eens aan. De actie waarop hij terecht met de meeste trots terugblikt, is de inzameling voor
onze door brand getroffen buren. De opbrengst overtrof een aantal keren onze verwachtingen, en in het
begin van dit jaar kon Jef een check overhandigen en op die manier getuigenis afleggen over de solidariteit in onze buurt, die hij door zijn enthousiasme had opgewekt.
Het zou ons verwonderen moest Jef voor goed van het toneel verdwijnen, en we verwachten oprecht dat
het slechts om een tijdelijke onderbreking gaat.
Bedankt Jef, voor uw inzet voor het Meerlenhof, en om ons op weg te hebben gezet.

Een waardig park voor een waardig kasteel

Francis De Decker

Sinds ons vorige blaadje is er heel wat gebeurd in het
Meerlenhof. In de dreef van de Meerlenhoflaan zijn 13
berken gekapt. Zij zullen in het volgend plantseizoen,
eind dit of begin volgend jaar, vervangen worden door 8
beuken. Vóór het kasteel zijn 2 laurierbosjes gerooid.
Een ervan is vervangen door een aanplanting van rodondendrons. Zij zouden dit jaar, in mei en juni reeds
prachtige witgele bloemen geven, met middenin een
“gouden hart”. De andere open plek zal vermoedelijk ingezaaid worden met gazon. Aan de oostingang werden
de overhellende dennen gekapt, en het gaanpad werd
verhoogd met boskiezel. Wandelaars geraken daar
voortaan met droge voeten in het park.
Dat alles past in een ruim opgezet plan dat vertrekt vanuit een drievoudige benadering:
1. Vooreerst is het Meerlenhof, historisch gezien, een kasteelpark. De heraanleg moet vooral de
waardigheid van het kasteel in het park tot uiting laten komen.
Vanuit die optiek mogen we ons aan een aantal nogal drastische ingrepen verwachten. De verwil-
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derde aanplanting aan de zuidkant van het kasteel zal
verdwijnen, om het kasteel beter in de kijker te zetten. In de plaats daarvan komen in een volgend plantseizoen kleurige vlinderstruiken. De taxussen aan het
einde van de hoofddreef zijn, door de jarenlange verwaarlozing van het Meerlenhof, totaal misgroeid. Zij
belemmeren het zich op het kasteel, dat vooral vanuit
die dreef toch in al zijn glorie tot zijn recht zou moeten komen. Ook zij zullen mettertijd verdwijnen.
Het Meerlenhof ligt midden in een woonwijk, en
moet dus een aangenaam, fraai en veilig toegankelijk buurtpark zijn.
In dat kader past de heraanleg van het gaanpad aan de Oostingang. Ook voor het paadje aan de Lijsterlaan voorziet men maatregelen. Dat verandert bij regenweer zelfs in een heuse rivier. Hopelijk
kiest men ook hier voor een oplossing met boskiezel, eerder dan voor beton.
Tenslotte is het Meerlenhof een stukje natuur, midden de bebouwde kom, en dient het een thuishaven te blijven voor heel wat dierlijk en plantaardig leven.
Wij hebben reeds herhaaldelijk gewezen op het biologisch belang van het Meerlenhof. Het is een belangrijke oversteekplaats voor sommige diersoorten en uit studies blijkt dat het een grotere natuurwaarde heeft dan de meeste andere nabijgelegen kleinere parken. Het herbergt een heel gevarieerd vogelbestand. Bezie maar eens het resultaat van onze vogelkijkdag, elders in dit nummer.
Wat het district juist van plan is, om het behoud
van dit alles te waarborgen, is ons op dit ogenblik
nog niet erg duidelijk. Uit de grote opkuisactie
die dit jaar heeft plaatsgehad, en voortaan jaarlijks wordt hernomen, blijkt echter dat het
Meerlenhof, na jaren van verwaarlozing, van statuut is veranderd. Dat kunnen wij alleen maar
toejuichen. Heel luid zelfs.

Herken jij alle vogels in het Meerlenhof?

Bart Arnouts
Zondag, 4 februari 2007, was een dag om naar uit te
kijken want we gingen vogels tellen. De weergoden
waren ons zeer gunstig gezind. Het leek wel een
lentedag, en niet alleen voor ons. Overal zaten vogels
te fluiten doorheen het parkje en met ons groepje
van vijf, trokken we met verrekijker, potlood en
papier en de brochure van natuurpunt, er gezellig op
uit. Gedurende één uurtje hebben we geteld wat we
zagen. Hiervan ziet u hiernaast het resultaat. Het ging er gezellig én leerrijk aan toe.
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