RENOVATIE VAN DE KATTENBERG
Park Van Laken

Foto Kattenberg 1958 (Archief René Pechère)

1. CONTEXT
De Kattenberg is het oudste deel van het Park Van Laken. Het is een bosrijke zone op steile
hellingen met een kleine vallei.
Sinds vele jaren is de zone uit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor het publiek. Erosie,
versnippering en oude bomen waarvan sommige erg zijn afgetakeld, maken dat de plek een
gevaar vormt voor de bezoekers.
Op basis van een historische studie, een grondig onderzoek van de bomen en een biologische
analyse werd een plan opgemaakt om de Kattenberg te renoveren en hem zijn ecologische en
landschappelijke waarde terug te geven. De wandelpaden zullen worden hersteld zodat dit deel
van het park opnieuw kan worden opengesteld voor het publiek.

2. HISTORIEK VAN DE KATTENBERG
Reeds in de 13e eeuw werden de Lakense steengroeven, eigendom van de abdij van Affligem,
ontgonnen. De aanwezigheid van een kleiheuvel wijst erop dat de Kattenberg een van die
groeven was.
In 1878 vraagt Leopold II aan Grégoire en Delabarrière om het toekomstige Park van Laken uit
te tekenen met daarin de voormalige steengroeve van de Kattenberg. Een rustieke omheining
en een bruggetje vormen . In 1900 schenkt de koning het park aan de Belgische staat.
In 1958 maakt het Park van Laken ook deel uit van de Wereldtentoonstelling. De beroemde
Belgische landschapsarchitect Pechère tekent voor de inrichting van de site. De oude groeve
wordt op landelijke wijze heraangelegd met steile bospaden, rustieke omheiningen en een
kabbelend beekje dat uitmondt in een vijver.
Sinds 1974 is het openbare park beschermd. Maar tien jaar later wordt de alarmklok geluid.
Veel grote oude bomen vormen immers een bedreiging voor de bezoekers en er moeten
maatregelen worden genomen om de Kattenberg tegen verdere aftakeling te beschermen.
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3. PROBLEMEN VAN DE SITE
De Kattenberg is een geïsoleerd deel in het park van Laken door zijn ligging, reliëf, vegetatie, …
De bodemerosie is te verklaren door vier factoren: het te sterk ontwikkelde bladerdek van de
bomen, de steile hellingen, een sterke bodemverdichting en een over populatie van konijnen
bevoordeeld door de aanwezigheid van afsluitingen.
Een erg verouderd bomenbestand, met hoofdzakelijk beuken verzwakt door de
klimaatverandering, vormen een risico op vallende takken en, tot zelfs volledige bomen door
hun oppervlakkig wortelgestel.
Door het gebrek aan licht is er nagenoeg geen onderbegroeiing en dus geen enkele kans op
verjonging van de bomen.

4. DOELSTELLINGEN VAN DE RENOVATIE
De opwaardering van de Kattenberg als element van zachte recreatie;
De Kattenberg opnieuw laten aansluiten op het netwerk van paden van het openbare Park van
Laken in zijn geheel;
De site haar uitzicht van beboste heuvel teruggeven en bestendigen door de erosie van de
hellingen te beheersen, het bosbestand op lange termijn te stabiliseren en de bodemvegetatie
te vernieuwen;
Het herstellen van de boszoom voor een esthetischere overgang aan de rand van de site;
De restanten van oude parkaanleg behouden en bepaalde oude of historische elementen
herstellen (historische paden van Pechère, rotsenpartijen en bassins);
De biodiversiteit bevorderen.

5. GEPLANDE WERKEN
Voorbereidende werken, slopen/demonteren, kappen van 128 hoogstambomen
Grondwerken
(Her)aanleg van paden
Renovatie van het bassin
Plaatsen van omheiningen en takkenrillen
Aanplantingen, zaaiwerken.

6. PLANNING VAN DE WERKEN
Start : januari 2020
Vermoedelijk einde : september 2021

7. VOOR MEER INLICHTINGEN
Secretariaat van de afdeling Groene ruimten:
tel. 02 775.77.70 (van maandag tot vrijdag van 9h tot 12h30 en van 13h30 tot 17h).
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