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Speeltuin 
Boswachtershuis geopend

Merodeproject krijgt stilaan vorm
Met haar 1500 ha zijn de Merodebossen één van de groot-
ste Vlaamse groengebieden in zijn soort. Deze gigantische 
eigendom werd zeven jaar geleden door de overheid aan-
gekocht. Westerlo is één van de zes gemeenten waarover 
het gebied zich uitstrekt. Het Merodeproject krijgt nu stilaan 
vorm.

Lees meer hier, op pagina 4!
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Merodeproject krijgt stilaan vorm

- Westerlo is met haar de 
Merodekastelen de gemeen-
te bij uitstek om uitstraling 
te geven aan het project. 
Moest er uit de gemeente-
kas veel betaald worden om 
de 300 ha bossen op Wes-
tels grondgebied te verwer-
ven?
Guy Van Hirtum: Toen het gebied 
te koop kwam was er toch enige 
bezorgdheid. Het kon toch niet 
zijn dat we de groene ziel van onze 
gemeente moesten prijsgeven. We 
hebben geluk gehad dat uiteindelijk 
Kempisch Landschap de bossen op 
Westels grondgebied van de Vlaamse 
Landmaatschappij kon aankopen. De 
gemeentelijke inbreng bleef  beperkt 
tot 10% van de aankoopsom. Met het 
Agentschap Bos en Groen, dat het 
beheer van het gebied kreeg toege-
wezen, hebben we bovendien een 
partner waarmee goed kan worden 
samengewerkt.

- De landschapsinrichting 
draait inmiddels op volle 

toeren. Je hoort wel veel 
kritiek omdat er zoveel bo-
men werden gerooid. Hoe 
leg je dat uit?
Guy Van Hirtum: Ik was van in 
mijn jeugd ook gecharmeerd door 
de dichte naaldbossen. We moeten 
echter het volste vertrouwen hebben 
in het werk van de mensen van Bos 
en Groen. Ik denk dat we pas over 
enkele jaren een oordeel mogen vel-
len. In de uitgedunde bossen zie je al 
wel een ondergroei die zich herstelt. 
Waar een kaalkap gebeurde is het de 
bedoeling dat de vegetatie van weleer 
een kans krijgt. Zo zullen er heidege-
bieden en poelen ontstaan. 

- Wandelen in de Beeltjens 
en Kwarekken wordt met 
het onvolprezen knooppun-
tennetwerk een stuk gemak-
kelijker. Zijn er nog ontspan-
ningsmogelijkheden?
Guy Van Hirtum: Het gebied is 
inderdaad bijzonder geschikt voor 
wandelaars. Maar ook andere recre-
anten zijn er welkom en waar het kan 

op aparte paden. Zo is er een route 
voor de ruiters en de mountainbikers. 
Om veilig van De Beeltjens naar de 
Kwarekken te stappen en omgekeerd 
komt er een houten voetgangersvi-
aduct aan de Asberg. De brug zal 
enkele honderden meter lang zijn. 
Niemand zal echter verplicht worden 
om die brug te nemen. De werk-
zaamheden aan het viaduct worden 
na de bouwvakantie aangevat. Er 
komt ook een veilige oversteekplaats 
met een middengeleider ter hoogte 
van de Jagersweg. Die is vooral voor 
de fietsers bedoeld. Ook de school-
kinderen zullen er dan veiliger kun-
nen oversteken.

- Wanneer het wandeltoe-
risme gaat toenemen is er 
behoefte aan parkeergele-
genheden. Bestaan daar al 
plannen voor?
Guy Van Hirtum: De gemeente 
heeft bij de verkoop van de bossen 
de Merode de site aan de Asberg 
kunnen aankopen. Volgens de erf-
pachtformule hebben Die Spelewei 
en de Sint-Sebastiaensgilde er nu hun 
eigen lokaal. We willen er nog meer 
een site van maken voor de Vlaamse 
volkskunst. Voor er nog meer kan 
gebouwd worden, enkele fanfares 
hebben interesse, moet een Ruimte-
lijk Uitvoeringsplan worden goedge-
keurd. Dan bestaat er ook de moge-
lijkheid om parkeergelegenheden aan 
te leggen.

- Onlangs werd de vernieuw-
de speeltuin en het sprook-
jesbos aan het Boswachters-
huis in gebruik genomen. 
Hoe zijn de reacties?
Guy Van Hirtum: We zijn uitgegaan 
van een modernere visie op speeltui-
gen zoals een labyrint en boomstam-
men op mekaar om op te ravotten. 
De reacties zijn positief. Ook over 
het vernieuwde sprookjesbos waar 

Burgemeester Guy Van Hirtum heeft de aanloop naar de 
aankoop van het gebied en de verdere ontwikkeling van 
nabij gevolgd en is dus goed geplaatst om enkele vraag-
jes te beantwoorden.
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kinderen naar verhalen kunnen luis-
teren. De vernieuwde aanpak van de 
speeltuin aan het Boswachtershuis 
kunnen we misschien meenemen 
naar onze vele speelpleinen verspreid 
over de gemeente. Nog aan vernieu-
wing toe is de ontmoetingsplek aan 
De Ster in de Beeltjens. Zo zal de 
“hut” een opknapbeurt krijgen.

- Ten slotte nog een vraag 
over het inpassen van het 
Merodeproject in het toe-
risme. Welke impulsen ver-
wacht je?
Guy Van Hirtum: Westerlo is 
ongetwijfeld de gemeente bij uitstek 
in het Merodegebeuren. De kastelen 
en abdij waren al een sterk product. 
Onze gemeente zal zeker ook kunnen 
profiteren van de positieve dingen 
die zulk groot groengebied opleve-
ren. Voor massatoerisme hoeven 
we niet te vrezen maar de horeca en 
ook bijvoorbeeld landbouwbedrijven 
zullen zeker een graantje kunnen 
meepikken van de weerklank die de 
bossen de Merode op toeristisch vlak, 
ook ver buiten de regio, zal krijgen. 
Het feit dat het groengebied ver-
spreid ligt over drie provincies en zes 
gemeenten hoeft geen handicap te 
betekenen.

Jos De Groot 

Enkele weetjes…
- in januari 2004 verkocht de familie 
de Merode een domein bossen en 
landerijen aan de Vlaamse Land-
maatschappij.
- In 2005 werd het gedeelte op Wes-
tels grondgebied doorverkocht aan 
Kempisch Landschap.
- Het totaal domein is 1.500 ha 
groot.
- Het domein strekt zich uit over 3 
provincies en 6 gemeenten.
- 300 ha ligt op grondgebied Wes-
terlo.
- De beheerder van het gebied is 
Agentschap Bos en Groen.

Aankoop Kamp A te Oosterwijk goed 
nieuws voor verenigingen

Het Kamp A is een voormalig militair domein op het 
grensgebied van Olen, Herentals en Westerlo. Onze ge-
meente heeft recent besloten een gedeelte van dit do-
mein definitief aan te kopen. Deze aankoop is niet enkel 
nuttig voor de gemeentediensten maar zal ook ten goede 
komen aan de verenigingen.

Het verhaal begint einde 2007 met 
een beslissing van het College van 
Burgemeester en Schepenen om 
de eerste stappen te zetten in de 
gedeeltelijke aanwerving van Kamp 
A, meerbepaald het gedeelte gelegen 
op grondgebied Oosterwijk waarop 
4 loodsen en één klein gebouw 
staan. Hiertoe voerde Roger Vrindts 
(CD&V), Schepen van Ruimtelijke 
Ordening, vanaf  2008 onderhan-
delingen met golfclub Witbos (die 
een ander deel van het domein 
in concessie had) en de militaire 
overheid. Zo werd, in afwachting 

van de definitieve aankoop in 2010 
het gebruiksrecht van het beoogde 
domein verkregen en konden er 
activiteiten plaatsvinden die geen 
storend effect hebben op de omge-
ving. Enkele verenigingen maakten 
hiervan al gebruik voor trainingen 
of  de opslag van materialen. Dit zal 
in de toekomst zeker nog kunnen 
toenemen. CD&V Westerlo is er 
dan ook van overtuigd dat deze aan-
koop een meerwaarde betekent voor 
het sport-en verenigingsleven.

Ivan Van den Bergh
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Werken Westerlo centrum beëindigd

Op 4 mei, 15 maanden na het begin van de 
werken, keerde de wekelijkse markt terug 
naar Westerlo centrum. Enkele weken later, 
op vrijdag 27 mei, werd het centrum offi-
cieel geopend.

De weinig-hinder-aanpak en de inspraak die werd geboden 
aan de bewoners en handelaars werd duidelijk geappreci-
eerd. Die inspraak heeft trouwens geleid tot de beslissing 
van de Burgemeester en Schepenen dat er in het gedeelte van de Polder-
straat tussen Vismarkt en Grote Markt voortaan een éénrichtingsverkeer zal 
gelden en dat er discreet parkeerplaatsen werden ingericht aan het monu-
ment voor de gesneuvelden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Ivan Van den Bergh

Enkele weetjes…
- de werken begonnen op 1 februari 2010 en eindigden in april 2011;
- de kostprijs van de werken zal ongeveer 2.800.000 Euro bedragen;
- de volgende straten werden geheel of  gedeeltelijk aangepakt: Polderstraat, 
Grote Markt, Vismarkt, Boerenkrijglaan, P.E. Peetersstraat, E.J. Van Gan-
senstraat en St. Lambertusstraat;
- er werden werken uitgevoerd aan de rijweg, de verlichting, de stoepen, de 
parkeergelegenheden en de groeninrichting;
- het aantal parkeerplaatsen werd opgetrokken van 207 naar 247 met 3 
plaatsen voor mindervaliden.

Natalia, Burgemeester Van Hirtum en Schepenen Verrezen en 
Verboven bij de opening van de Markt


