TE VELDE

Haagbeuk in domein
Monumentale
boom

In deze rubriek gaan we in het Meetjesland zoek naar een
monumentale, oude boom. We laten een natuurfotograaf van onze
Meetjeslandse Natuurfotowerkgroep aan het woord die meewerkte
aan onze fototentoonstelling over monumentale bomen
(www.npmeetjesland.be/monumentalebomen).

foto genomen met Canon EOS 5D Mark IV, lens Samyang 14mm, F2.4, 14mm brandpunt, iso 800, diafragma f5, sluitertijd 1/125 sec.
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Menas (Maria-Aalter)
Tijdens ons fotoproject rond
monumentale bomen in het Meetjesland
gingen we op zoek naar bomen met een
omtrek van meer dan vier meter. Al vlug
bleek dat de meeste van die dikke bomen
dikwijls terug te brengen zijn tot enkele
soorten.

We vonden vooral platanen, beuken
en eiken van een monumentale dikte.
De allerdikste waren de kastanjes in
Vinderhoute. Buiten deze vier soorten
was het echt wel zoeken naar bomen met
een omvang van meer dan vier meter.
We waren dan ook blij om in het domein
Menas in Maria-Aalter een haagbeuk
(Carpinus betulus) te vinden met een
omvang van meer dan zes meter (op 30
centimeter boven de grond gemeten).
Eerst iets over het domein dat sinds 2014
‘Menas’ genoemd wordt. In vroegere
jaren stond het gekend als domein
Blekkervijver, genoemd naar een van de
vijvers van het vroegere Bulskampveld.
Het was tot 1780 eigendom van het
Jezuïtengoed van Aalter. De paters
verkochten het domein aan griffier
JBL Roelandts. In 1920 werd er door
de toenmalige eigenaar een kasteeltje
gebouwd in neo-Lodewijk XIV stijl.
De Broeders van Liefde kochten het
domein met kasteel over in 1948 en in
1951 werd er door architect R Verbruggen
een noviciaat en kapel aan gebouwd.
De bedoeling was om de talloze novicen
die toetraden tot de Broeders van Liefde
daar hun opleiding te laten doorlopen.
Laat nu net die ‘talloosheid’ een beetje
tegenvallen de laatste decennia en je
begrijpt dat er een nieuwe bestemming
moest gevonden worden voor het
domein.
Domein Menas werd dus in het leven
geroepen: een ontmoetingsplaats voor
groepen of individuelen, want iedereen
die op zoek is naar stilte en verdieping
is welkom in het gastenverblijf met
48 kamers (voor groepen) of in de
leefgemeenschap van de Broeders van
Liefde (individueel).

Interessant om te weten als
natuurliefhebber is dat het park vrij
toegankelijk is voor wandelaars.
Het domein maakt deel uit van het
landschapspark Bulskampveld. Het is een
mooi aangelegd kasteeldomein, met een
landschapstuin van 15 hectare waarin
heel wat mooie bomen te vinden zijn.
Eén van de meest markante bomen is dus
de haagbeuk die we er gefotografeerd
hebben. De haagbeuk is een eenhuizige
boom die vaak in hagen terug te
vinden is. De haagbeuk staat graag op
leemachtige grond, veel kalk verdraagt
hij niet. Hij kan gemakkelijk gesnoeid
worden en ook knotten verdraagt hij
goed. We zien bij het exemplaar in MariaAalter dat hij ooit enkel decimeter boven
de grond is omgehakt en dan opnieuw
is uitgelopen uit de aanwezige slapende
knoppen.
De haagbeuk is een kensoort voor het
eiken-haagbeuk-bos, hij is zeer algemeen
in Lotharingen en algemeen in de rest
van België, enkel op het Ardens plateau
komt hij niet voor. De haagbeuk is de
waardplant voor heel wat insecten,
onder andere kleine wintervlinder
en haagbeukmot. Ook appelvink en
boomklever zijn verzot op de zaden,
evenals de bosmuis en hazelmuis. Een
inheemse boom met een aanzienlijk
ecologisch belang dus, we waren wat blij
om een fraai exemplaar van respectabele
leeftijd te mogen vinden in het
Meetjesland.
Michel Eloot
(bronnen: inventaris.onroerenderfgoed.be
en Wikipedia)

Reizende tentoonstelling
monumentale bomen
Corona gooide nogmaals roet in het eten van enkele geplande
tentoonstellingslocaties. Bij het verschijnen van dit tijdschrift was nog niet
duidelijk wat de komende maanden mogelijk is. Volg www.npmeetjesland.be/
monumentalebomen om te weten waar en wanneer de prachtige foto’s te zien zijn.
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