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Advies mbt Masterplan begraafplaatsen Boechout en
Vremde

Op 21 september 2020 werd door landschapsarchitect Andy
Malengier een publieke voorstelling gegeven in het Sportpark
Sneppenbos omtrent de ontwerpvisie op de begraafplaatsen van
Boechout en Vremde. Deze is terug te vinden op www.boechout.be
(https://www.boechout.be/burger-enwelzijn/burger/overlijden/begraafplaatsen/visie).
Het voorgestelde ontwerp betreft het volgende:
Begraafplaats Boechout
Het bestaand assenstelsel wordt behouden. De autostaanplaatsen,
fietsenstalling en het onderhoudsgebouw gelegen aan de
hoofdingang aan de Hovesesteenweg worden nu door tuinmuren
omsloten. De doorgang aan de Grensstraat wordt verder
aangelegd en men hoopt op termijn een 3de doorgang richting
Groene Stap te kunnen realiseren.
Via stalen poort komt men in de ommuurde afscheidstuin met
grote cirkelvormige zitbank en sokkel voor kist of urne. Een
langwerpig waterkanaal tussen een strakke bomenrij leidt ons
zicht naar een beeld of kunstwerk.
De kinderbegraafplaats wordt met haag omheind en voorzien van
lagere witte meerstammige bomen.
Begraafplaats Vremde
De lange oprijlaan splits zich in 2 delen op; een groen wandelpad
en de toegang tot 2 parkeerzones, fietsenstalling en
onderhoudsgebouw.
De afscheidstuin met bank en sokkel wordt omringd door hagen
en bomen en is gekoppeld aan de open vlakte die dienst doet als
strooiweide.

Op beide begraafplaatsen worden talrijke bomen en hagen
aangeplant; tussen de bestaande graven, in de open vlaktes, aan
de inkompartijen, rond de auto- en fietsstaanplaatsen, ...
De bestaande paden worden tot een minimum herleid en de
verharding tussen en langs de graven wordt vervangen door gras
en/of grastegels.
Meerdere zitbanken en rustpunten worden voorzien in deze
doorwaadbare parkbegraafplaatsen voorzien.
Nieuwe concepten van Urneberging maken het mogelijk deze
verspreid op te stellen in een groene omgeving.
Algemeen kan gesteld worden dat in Boechout de nadruk eerder
op het parkaspect ligt en in Vremde eerder op het omliggend open
landschap.

Detaillering advies

Na bespreking in besloten vergadering formuleert de GECORO
volgend advies.
Gunstig advies met opmerkingen/aanbevelingen:
1. Beide ontwerpen worden zeer positief onthaald, zowel naar
vormgeving, beleving en soms gedurfde groenvoorziening. Zoals
steeds dient het totaalplan bekeken te worden en liefst in haar
geheel en in overleg met de ontwerper uit te voeren.
Het omvormen van de begraafplaatsen tot begraafparken door
vergroening, ontharding en doorwaadbaarheid ligt volledig in de
lijn van de Visienota 2030.
2. De ceremoniële buitenruimten met eigen karakter geven een
extra dimensie aan het afscheid nemen. De waterpartij voorzien
op de begraafplaats in Boechout wordt ten zeerste gewaardeerd.
Men stelt zich de vraag of er ook geen waterpartij kan
geïntegreerd worden in het ontwerp van Vremde.
3. Het afbakenen van de autostaanplaatsen en onderhoudslokalen
met bakstenen muren versterkt het groene karakter van de
begraafplaats zelf.
In het ontwerp van Vremde wordt aan deze parkeerzone nog een
extra parkeerzone gekoppeld, één met een groener karakter en
minder verhard.
De Gecoro acht het totaal aantal voorziene autostaanplaatsen
(+/- 36 opgeteld) hier echter overschat en suggereert de meer
verharde parkeerzone te schrappen en om te vormen tot extra
parkzone.
4. De 9m hoge blinde achtergevel van het warenhuis Aldi komt op
de perceelsgrens met de begraafplaats van Boechout te staan. De
gemeente gaf kunstenaar François Blommaerts de opdracht deze
alsnog te verfraaien. Indien de huidige bomenrij dient vervangen
te worden houdt men bij de keuze van de nieuwe bomen best
rekening met de positie en dus de zichtbaarheid van het
kunstwerk.
Het deels te recupereren en/of bufferen van het regenwater van
de Aldi ten voordele van de begraafplaats is belangrijke input voor
de landschapsarchitect Andy Malengier.

5. De Gecoro duidt op het belang van de subtiele verspreiding van
voldoende containers voor zowel onderhouds- als bezoekersafval.
6. Er is bezorgdheid over het blijvend sereen karakter van de
begraafplaats nu deze meer doorwaadbaar wordt gemaakt, extra
bebost wordt en ook wordt ingezet voor projecten vanuit de
Cultuurraad (bvb interessante architectuurelementen en
dorpsverhalen die via op de QR-code ter plaatse worden
toegelicht).
7. Men dient rekening te houden met de bezorgdheden van de
direct aanpalende in zowel Boechout als Vremde en hen ook de
nodige inspraak te geven wat perceelsafsluitingen, begroeiingen,
enz. betreft.
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