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OPWAARDERING BOERENKRIJGPARK
Een toekomst voor het park en het oud-gemeentehuis
WAAROM EEN BEHEERSPLAN EN HERAANLEG?

VAN TOEN TOT NU

Bij de realisatie van de sporthal in Overmere werd een visie opgemaakt voor de hele site
‘Sportpark Overmere’, Ook het Boerenkrijgpark maakt hier deel van uit. Na de aanleg van
parkings, het voorzien van extra sportmodaliteiten en het in ere herstellen van de dreven, is
het nu tijd voor de laatste fase: de opwaardering van het Boerenkrijgpark.

Achter het voormalige gemeentehuis gaat een boeiend verhaal schuil:

Het voormalige gemeentehuis van Overmere met Boerenkrijgpark is sinds juli 2014
beschermd als monument. In kader daarvan werd een ‘beheersplan onroerend erfgoed’
opgemaakt. Dit biedt de opportuniteit om na te denken over de toekomst van deze
waardevolle site. Het hoofddoel: het behoud van de erfgoedwaarden van dit monument
verzekeren. Dit kan het best door de maatschappelijke betekenis van de volledige site te
versterken.
Er wordt onderzocht welke materiële sporen en elementen de ontstaans- en
ontwikkelingsgeschiedenis hebben nagelaten. Op basis daarvan worden maatregelen
voorgesteld om deze in een nieuw plan te integreren.
Een monument is echter als een oud boek waarvan wel eens enkele bladzijden vergeeld en
moeilijk leesbaar of zelfs gescheurd zijn. Sommige maatregelen herstellen dan ook de wat
teloorgegane samenhang.

• Circa 1687:
		 Op de plaats van het oud-gemeentehuis, op het kruispunt van twee belangrijke steenwegen,
		 bevond zich de afspanning Het Schaeck.
• Begin 18de eeuw:
		 Aankoop van de “behuysde hofstede” door de familie de Waepenaert.
• Begin 19de eeuw:
		 Via vererving eigendom van de Gentse familie (de) Papeleu.
• Vóór 1837:
		 Complex uitgebreid met een westvleugel.
		 Gevolg: door U-vormige plattegrond ontstaan van een erekoer (“cour d’honneur”), wat de status
		van het buitengoed vergrootte.
• Circa 1837:
		 Aankoop van het kasteel en de achterliggende gronden door advocaat Casimir De Geyter.
• Circa 1850:
		 Aanleg van park, omgeven door brede gracht.
		 Met bouw van tuinpaviljoentje een volwaardige lusthof of kasteelwarande.
• Circa 1860 – 1955:
		 Na het huwelijk van dochter Fanny De Geyter met ridder Camille Vervier werd het dorpskasteel met
		 park eigendom van de Gentse families Vervier, Maertens de Noordhout en de Hemptinne.
• Wereldoorlog I & II:
		 Bezetting door de Duiters.
• Eerste helft 20ste eeuw:
		 Omvorming voormalige kasteelwarande tot park in landschappelijke stijl.
• 1955:
		 Aankoop van het gebouw en park door de gemeente Overmere.
• Juli 1960:
		 Ingebruikname als gemeentehuis.
• Na fusie 1977:
		 Huisvesting OCMW Berlare.
• Na 1990:
		 Culturele bestemming als bibliotheek, vergaderzaal, oefenlokaal van de plaatselijke fanfare en
		 documentatiecentrum van de lokale heemkring.

ORTHOFOTO
Luchtfoto van het Boerenkrijgpark met
aanduiding van de bescherming

KNELPUNTEN & POTENTIES
Voornaamste knelpunten
•
•
•
•
•
•
•

In onbruik geraakte sportvelden
Gebrek aan speelelementen
Parkverlichting sterk verouderd (veel uitval)
Waterhuishouding
Vijver zonder water
Gebrek aan degelijke fietsstalplaats
Parkeren in het park (probleem wegens bescherming en doorgang hulpdiensten)

FERRARISKAART (1771-1778)
Het landhuis en de tuin in de 18de eeuw

POPPKAART (1842-1879)
Het Groot Huys halverwege de 19de eeuw

SCHILDERING
Weergave van de voormalige lusthof

TOPOGRAFISCHE KAART (1939)
Een eerste weergave van het Boerenkrijgpark in landschappelijke stijl waarop de huidige (her)inrichting is gebaseerd

Waardevolle elementen
•
•
•
•

Intensief gebruik van het park (wandelaars, joggers, Chiro, fanfare,...)
Waardevolle bomen
Waardevol bouwkundig erfgoed
Unieke ligging binnen de dorpskern

berlare

AANPAK
Bij de opmaak van het beheersplan wordt het Boerenkrijgpark grondig
bestudeerd, geïnventariseerd en omschreven op zowel bouwkundig,
landschappelijk als sociaal-recreatief niveau. De visie die hieruit
voortvloeit houdt rekening met het diverse gebruik van het park.
Tijdens de procedure werd in overleg gegaan met de hoofdgebruikers
zijnde Chirojongens Overmere, de fanfare, de Heemkundige Kring,
de atletiekvereniging en de petanquers.
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PLAN BOERENKRIJGPARK
Visualisatieplan van de gewenste ingrepen in functie
van de opwaardering van het park en een betere
toegankelijkheid

Binnentuin of “Cour d’honneur”
- Binnenplaats komt rechtstreeks in contact met park
- Aandacht voor toegankelijkheid
- Voorzien van passende verlichting
- Voorzien van verdeelpunt elektriciteit en water i.f.v. evenementen
- Opwaardering publiek sanitair

Waterelement
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- Aantrekkelijke inrichting als ontmoetingsplek
- Symbolische referentie naar de woelige periode van de Boerenkrijg
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Parkeerplaatsen
Fietsenstalling
- Integratie van 30-tal fietsenstaanplaatsen
- Verhoogde toegankelijkheid tot gebouwen
- Gebruik afgestemd op Chirolokaal en buspendelaars

- Omwille van bescherming wordt parkeren binnen het park gereduceerd
- Integratie parkeerplaatsen geconcentreerd aan de ingang van het park

Dienstweg

Glascontainers

- Aandacht toegankelijkheid hulpdiensten en transport
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- Integratie van ondergrondse containers omwille van zicht en geluidsoverlast
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Chiroplein
- Chiroplein blijft behouden met aandacht voor het
bestaande gebruik

Speelbos

Toegang

- Behoud en versterken van het speelbos
- Biologische en recreatieve waarde

- Herstel toegang vanaf Molenstraat

Parkpaviljoen
- Herintegratie van het gebouw
- Herstel relatie met de parkvijver

Avontuurlijk spelen
- Inrichting met speelheuvels en zandbakken
- Plaatsen van houten speelelementen met een 		
natuurlijk karakter
- Aansluiting op het speelbos

Parkvijver
- Aanpassing vormgeving
- Ruiming van overtollig slib
- Connectie met de nabijgelegen gracht

Oude BMX-zone
- Herinrichting i.s.m. Regionaal Landschap Schelde-Durme
- Aanleg multifunctioneel sportveldje (panna)

Verbinding parking sporthal - centrum
- Goed toegankelijk en verlicht pad
- Doet dienst als verbinding parking sporthal en kerk
(bv. parkeren bij begrafenissen)

Groensingel
- Behoud en opwaardering rand als groenbuffer
- Aanplant van (wintergroene) heesters en onderbegroeiing

Evenementenplein
- Polyvalent grasveld in functie van recreatie
- Ruimte voor opstellingen bij evenementen
- Ecologische en dynamische inrichting
- Voorzien van elektrische verdeelkasten
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SPORT

Groensingel
Petanqueveld

- Doorbreken van de oude haagstructuur
- Connectie van het evenementenplein met het historische parkgedeelte
- Aanplant van (wintergroene) heesters en onderbegroeiing

- Heroriëntatie van het petanqueveld
- Ruimte voor drie banen
- Verhoogde toegankelijkheid nabij parktoegang
- In nabijheid van cafetaria sporthal

Bestaande toestand / Conceptvorming

EVENEMENTENPLEIN
Conceptvorming voor de herinrichting van
een polyvalent grasplein
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Conceptvorming \ Bestaande toestand

PARKVIJVER
Conceptvorming voor de opwaardering en
herinrichting van de parkvijver

OPWAARDERING BOERENKRIJGPARK
Een toekomst voor het park en het oud-gemeentehuis
PLAN OUD-GEMEENTEHUIS
Vanuit de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis brengt het beheersplan ook van het voormalige gemeentehuis of Verviershuis alle
erfgoedelementen in beeld. Daaruit leiden we onmiddellijk het integrale behoud van het exterieur af. Wat het interieur betreft, valt vooral het
erfgoedbelang van het trappenhuis en de raadzaal op. De andere ruimtes ondergingen in het verleden grotere aanpassingen. Toch getuigen ze
aan de hand van elementen zoals deuren, stucplafonds en schouwen nog van het rijkelijke verleden van het beeldbepalende gebouw.
Deze kennis (vanuit het beheersplan) maakt het mogelijk om in de nabije toekomst de bestaande maatschappelijke rol van het Verviershuis nog
te versterken, zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde. Ook al impliceert dit enkele aanpassingswerken, waaronder herinrichtingswerken
aan het lokaal van de fanfare (noodzakeljik voor extra ruimte) en restauratiewerken aan de zolder (uitbreiding documentatiecentrum
heemkunde).
Daarnaast is het belangrijk dat de waardevolle Boerenkrijgcollectie een plaats krijgt. Het verder faciliteren van de andere functies zoals de
vergaderaccommodatie staat eveneens op de agenda.

OUD-GEMEENTEHUIS
Voorgevel van het oud-gemeentehuis van Overmere in december 1990
(Heemkundige Kring Overmere)

De voorgevel vandaag

OUD-GEMEENTEHUIS
Voorplein en rechtervleugel ca. 1995
(G.A. Overmere)

Het voorplein vandaag

OUD-GEMEENTEHUIS
Authentieke interieurelementen binnen het
oud gemeentehuis

PROCEDURE EN TIMING
Beheersplan
De opmaak van het beheersplan is lopende. Dit geldt zowel voor het beschermde
gedeelte van het Boerenkrijgpark als voor het oud-gemeentehuis.

Opwaardering Boerenkrijgpark
Het ontwerp voor de heraanleg- en herinrichtingswerken is eveneens in opmaak.
Het ontwerp wordt momenteel uitgewerkt i.f.v. bouwaanvraag en aanbesteding.
De aanvang van de werken is voorzien onmiddellijk na de zomerkermis van 2018.

OPMERKINGEN EN SUGGESTIES
Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt over de heraanleg- en herinrichtingswerken
van het Boerenkrijgpark kan je tot eind februari terecht bij de dienst openbare werken via
openbarewerken@berlare.be.
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PAVILJOEN
Het parkpaviljoen aan de vijver ca. 1983 Het parkpaviljoen vandaag
(Coll. Heemkundige Kring Overmere)

3

