Restauratiewerken Spikdoornkapel
De werken kaderen in het 360° Erfgoedproject van de provincie Vlaams-Brabant.
Dit project zorgt voor de herwaardering van het niet-beschermd klein historisch erfgoed én het
omringende (historische) landschap dat er onlosmakelijk mee verbonden is.
De Spikdoornkapel krijgt in de loop van 2017 een opknapbeurt en de groene zone errond wordt
aangepakt.
In januari zijn boomverzorgers aan de slag met:
 het vellen van enkele hinderlijke en risicovolle bomen
 het snoeien van struiken (Taxus, Meidoorn, Hulst)
 het snoeien overhangende takken van de Zomereik
 het verwijderen van dood hout uit de 4 Lindes op de hoeken en
het snoeien ervan **
**

Bij het snoeien van de grote bomen gebruiken de
boomverzorgers een speciale snoeitechniek, nl. “fracture
pruning” of breuksnoei. Deze techniek wordt reeds uitgebreid
toegepast in het Verenigd Koninkrijk en heeft zijn weg gevonden
naar België en Nederland. In plaats van takken zoals gebruikelijk
‘mooi’ recht af te zagen, laat men via speciale zaagsnedes de tak
gecontroleerd uitbreken. Dit komt de hergroei en aanhechting
van nieuwe scheuten ten goede. Het uitzicht is niet wat tot nu toe gangbaar is, maar het ziet er
natuurlijker uit. Deze methode bootst immers het natuurlijk uitbreken van takken uit. Iets wat bij
oude bomen frequent gebeurt: de kruin wordt van nature geleidelijk kleiner om lang te kunnen
overleven.
In de loop van de volgende maanden zal de kapel gerestaureerd worden met o.a.:
 herstel van het dak
 verwijderen van de bezetting van de buitenmuren
 opnieuw voegen van de muren met kalkmortel
 afwerking met een witte kaleilaag
 herstel en verven van de deur en het traliewerk
In het najaar zal rond de site een gemengde haag worden aangeplant met Haagbeuk, Veldesdoorn en
Wilde liguster. Een extensief maaibeheer onder de bomen zal zorgen voor een natuurlijk uitzicht met
bloeiende planten. Voor allerlei soorten bijen is dit zeer interessant met als bijkomend voordeel meer
bestuivers voor de fruitbomen in de omgeving.
De financiering gebeurt door de gemeente Tielt-Winge en de provincie Vlaams-Brabant.
Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw zorgt voor de praktische realisatie.
Meer info: Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
Stefan Smets, 016/619223 - 0495/687231 - stefan.smets@rlnh.be
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