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Onderwerp: Beheerplan Meerlenhof
Beste Sofie
Zoals afgesproken bezorg ik u onze reacties en suggesties bij de voorstelling van het
beheerplan Meerlenhof.
Laat ons meteen vertellen dat wij het een zeer positieve ervaring vonden en een
aangename kennismaking. Wij waarderen het heel erg dat Hoboken, samen met de
groendienst, zoveel tijd en energie investeren in het parkje, en daarover een open
communicatie willen voeren. Het toont aan dat het lokale bestuur, vanuit een bepaalde
optiek en naar de toekomst gericht, iets waardevols wil maken van dit stukje groen. Ons
Meerlenhof is daarmee definitief van statuut veranderd tegenover enkele jaren terug.

Commentaar
In principe moeten we iedere boom die in Hoboken sneuvelt, bezien als een ramp en
zagen we graag de stelregel toegepast: voor iedere boom die valt komt er één in de
plaats.
Toch waren over het algemeen de reacties positief tegenover de geplande ingrepen We
kunnen begrip opbrengen wanneer bomen moeten verdwijnen om andere waardevolle en
monumentale bomen ruimte te geven tot volle ontplooiing. We denken b.v. aan de
beukendreef, waar de coniferen mettertijd zullen verdwijnen, alsook de coniferen aan het
begin van het gazon.
Veel enthousiasme ontlokte de geplande bebloeming met krokussen. Ook de vervanging
van de Aucuba aan de ingang van het kasteel door bloeiende sierplanten, kon op enige
instemming rekenen, hoewel deze ondertussen hoog opgeschoten beplanting nu nog het
in slechte staat verkerende kasteel camoufleert. Hem nu al vervangen door lagere bloe-

mende planten zou wat te vroeg zijn. Die kunnen wel geplaatst worden samen met de renovatie van het gebouw.
Minder geestdriftig was men over het voornemen om in het midden van het gazon de
pijnboom te kappen. Eigenlijk is daar geen reden toe. Hij is niet ziek, hij staat niet in de
weg en hij is niet lelijk omdat hij scheef staat. Integendeel! Het is een prachtig exemplaar.
Wij hebben begrepen dat dit vooral in de bedoeling past om de zichtlijn naar het kasteel te
herstellen. Alleen, biedt het kasteel momenteel (nog) niet zo’n fraai uitzicht en lijkt het ons
aangewezen om deze schandelijke verwaarlozing vanuit het bovenlokale niveau eerder te
camoufleren dan te benadrukken. Alleszins moet het doorvoeren van deze maatregel
gekoppeld worden aan enig initiatief van de stad tegenover haar kasteel. Het gebouw valt
dan al niet onder het beheer van het district, het district lijkt ons echter wél bevoegd om
minstens aan te dringen bij het nalatig bestuur, iets te ondernemen tegen een dergelijke
verkrotting op zijn grondgebied.

Suggesties
1. Daarmee hebben wij meteen een eerste suggestie geformuleerd: de pijnboom laten

staan. Als hij dan toch mettertijd zou moeten worden gekapt, dit koppelen aan het
opknappen van het kasteel, samen met het vervangen van de Aucuba door
bloeiende heesters, en daarvoor het nodige overleg plegen met “’t stad”.

Een tweede en derde suggestie zijn reeds meermaals geformuleerd vanuit onze groep.
2. Vlinderstruiken aanplanten in het plantsoen aan zuidgevel (achterkant links) van

kasteel Meerlenhof1
Aan de zuidoosthoek van het kasteel Meerlenhof bevindt zich nu een plantsoen met
verwilderde niet-bloeiende heesters. Om het park en kasteel wat kleuriger en aldus
aangenamer te maken willen we de aanwezige beplanting gradueel vervangen door
vlinderstruiken. Deze rijkbloeiende heesters trekken bovendien veel vlinders aan. De
verscheidenheid in variëteiten vlinderstruiken is voldoende groot om dit plantsoen op
termijn om te toveren in een mooi bloemend pallet van kleuren. We zorgen voor hoge
vlinderstruiken in het midden van het plantsoen en planten aan de boorden een zoom
van kleiner blijvende variëteiten. Door voldoende variatie te brengen in de variëteiten
qua kleur en bloeitijd kan er voor gezorgd worden dat het plantsoen van in de vroege
lente tot de late nazomer in bloei staat.

Kostenraming:
Dit plantsoen is ongeveer 100m2 groot. 20 m2 reserveren we voor de vlinderstruiken,
50 m2 voor vaste nectarplanten, 30 m2 blijft open ruimte of borders. We werken in 4
etages. Van hoog naar laag. We planten 5 vlinderstruiken: 20 m2. Centraal een hoge
van juli tot september bloeiende Buddleja davidii, bvb Pink Delight (roze) of Dartmoor
(paars). Achteraan 2 lager blijvende vroeger bloeiende(mei-juni) Buddleja alternifolia.
Op de zuidoost hoek een klein blijvende witbloeiende B. davidii bvb White Spread. Op
de zuidwest hoek een blauwe B. davidii bvb Tovelihill. 3x B. davidii aan 6 Euro; 2x B.
alternifolia aan 8 Euro. Som = 34 Euro.
We vullen 50 m2 met 10 groepen van vaste planten (24 per kist) als volgt: De open
ruimten tussen de vlinderstruiken vullen we op met 4 partijen van vaste nectarplanten
van ongeveer 2 m bloeihoogte: bvb de lichtgele overblijvende zonnebloem Helianthus
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Lemon Queen, het wijnrode leverkruid Eupatorium maculatum 'Glutbal', het gele zonneoog Heliopsis helianthoides, het gele koeienoog Telekia speciosa. De 4 randen van
het plantsoen worden verder beplant met ongeveer 1m hoog bloeiende nectarplanten:
bvb de 1m hoge meeldauwvrije pastelblauwe Aster x frikartii 'Mönch', paarse lavendel
Lavandula angustifolia, de rode bergamot Monarda didyma Cambridge Scarlet, de
paarsblauwe kogeldistel Echinops ritro.
Tenslotte worden de borders afgewerkt met lage nectarplanten zoals marjolein, tijm en
vetkruid.
240 planten aan gemiddeld 2 Euro = 480 Euro Aanvullende meststof: 10 kg zeewierkalk 10 Euro 20 kg gemengde organische meststof 20 Euro
Subtotaal: 544 Euro
Zoals blijkt uit onderstaand bericht, dat wij onlangs opvingen van Belga, realiseren we
met dit voorstel niet alleen een nog grotere verfraaiing van het park, maar leveren we
tevens een bijdrage aan het herstel van de diversiteit in onze lokale fauna:
BEL Weinig vlinders ondanks mooi weer
DIEREN/ BRUSSEL (BELGA)
Ondanks de zomerse weersomstandigheden van de jongste weken zijn er zeer weinig vlinders in België.
"Het weer is zeer gunstig voor volwassen vlinders, maar toch merken we er maar weinig op", zegt Hans
Van Dyck, professor Natuurbehoud en voorzitter van de Vlaamse Vlinderwerkgroep.
De professor wijst erop dat de afname van het aantal vlinders in België geen nieuw fenomeen is. "Uit een
recente analyse blijkt dat er momenteel 30 procent minder vlinders zijn dan vijftien jaar geleden. Zelfs de
gewone mensen merken dat op. De tendens is helaas negatief".
Volgens Van Dyck zijn er meerdere factoren die het aantal vlinders doen dalen. “Zo is er de blijvende
afname van het aantal bloemen. Het landschap in België heeft steeds minder nectar te bieden
voor de vlinders. Dat zorgt voor afname van de gevoelige dieren".

Wij citeren de professor graag bij de argumentatie om onze suggestie te
ondersteunen.
3. Strook met bloemen aanleggen aan oostingang park via Nachtegaallaan2

Het park heeft aan de oostzijde een ingang in de vorm van een dreef die tussen twee
appartementsgebouwen van de straatkant Nachtegaallaan naar het midden van het
park Meerlenhof loopt. De dreef is vrij druk in gebruik door voetgangers en fietsers die
via het rustgevende park naar de Lijsterlaan of de Meerlenhoflaan gaan. De dreef was
vroeger aan de linkerkant beplant met bomen. Aan de rechterkant bevindt zich nu een
strook verwilderd niet-bloeiend onkruid waarin enkele taxussen geplant werden. Deze
strook zouden we aan de straatkant (de zonnige kant) willen omvormen tot een bloemenweide door inzaaing van éénjarige weidebloemen. Meer naar het park toe verdonkert de strook door de aanwezige bomen. Hier kunnen we gradueel (van weinig aan
de open kant naar meer aan de donkere kant) bloembollen bijplanten: narcissen, krokussen, hyacinten, anemonen. Dit schema zorgt ervoor dat wandelaars in het voorjaar
kunnen genieten van de vroegbloeiende bolplanten, terwijl in de lente en zomer een
bloeiende weidestrook voor kleur zorgt. Heel het jaar zal deze ingang het park opfleuren.
Kostenraming:
De strook (ongeveer 10m op 40m) bestaat uit een zonnig deel (20m lang) en een beschaduwd deel (20m). In de schaduwzone planten we voorjaars- en najaarsbloeiende
blijvende bol/knolgewassen zoals sneeuwklokjes, meiklokjes, krokussen, anemonen,
blauwe druifjes. In de overgangszone planten we winterharde variëteiten van zomer-
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en najaarsbloeiende bol/knolgewassen zoals Allium, iris, narcis, herfstijlloos, cyclamen, freesia, hyacinten, tulp.In de zonzone planten we winterharde variëteiten van bol/
knolgewassen zoals dahlia en gladiolen en zaaien we zomerbloeiende eenjarigen in
de nu reeds aanwezige graszone. We beplanten alleen de van het pad liggende zone
van de strook met bollen /knollen. In de schaduwzone dichter op elkaar of in groepjes
en proportioneel meer gespreid in de overgangszone en zonzone.
We hebben ongeveer 1000 bollen nodig om de strook van 5 op 20 m te beplanten
(densiteit gemiddeld 10 bollen per m2). Stel dat we gebruik kunnen maken van speciale aanbiedingen bvb.
o mengeling 100 bollen voor 10 Euro: 100 Euro
o Voor de inzaaiing van de eenjarigen: zaadmengeling weidebloemen: 5 tot 10
Euro.
o Subtotaal: 110 Euro
4. In het algemeen zijn er te weinig kegeldragers (zeg maar 'dennenbomen') in het

park. Ook dat is belangrijk voor de diversiteit. Er zijn 14 sparren gesneuveld in de
oostingang. Die zijn nooit vervangen door andere kegeldragers. B.v. onze eekhoorn
komt hiermee in (voedsel)problemen. De twee blauwe sparren (met zachte naalden)
op het gazon aan de zuid -oost achterzijde van het kasteel dienen daarom ook zeker
gespaard te blijven3.

5. De bomen aan de achtertuinen van de Broydenborghlaan dienen niet gerooid

maar gesnoeid te worden. Desnoods kan die ene boom waarover een klacht is
neergelegd gerooid worden maar van de andere gemarkeerde bomen kunnen de over
de tuinen hangende takken gesnoeid worden. Dit snoeiwerk dient maar één keer in de
20 jaar te gebeuren.

Tot daar onze belangrijkste opmerkingen en suggesties. Uiteraard hopen wij dat u die
welwillend zal benaderen. Het belangrijkste blijft evenwel dat door het uitwerken en
communiceren van het beheerplan, tenminste Hoboken, samen met de Groendienst, een
toekomstvisie heeft en durfde ontwikkelen.
Wat een contrast met dat ander bestuursniveau.
Met vriendelijke groeten.
De Meerlenhoveniers
p.a. Francis De Decker
Nachtegaallaan 6 bus 62
2660 HOBOKEN
tel. 03/238 34 67
francis.dedecker@meerlenhof.be
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Merk op dat taxus hier niet onder valt.
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