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Restauratie Rotstuin kost 
986.710 euro
BEERSEL - Gedeputeerde Walter Zelderloo (OPEN VLD) 
mocht dinsdag de langverwachte werken aan de unieke 
rotstuin in het Provinciaal Domein van Huizingen officieel 
op gang trekken met de eerste spadesteek. "Deze tuin 
bestaat al 55 jaar en werd uitgetekend door Paul Dewit in 
"Nouveau Jardin Pittoresque"-stijl, maar de tand des tijds 
heeft dit monument aangetast", aldus Zelderloo. "We 
maken hier opnieuw een Europese toptuin van." In totaal 
maakt de provincie 986.710 euro vrij voor de restauratie.

Sinds 2009 heeft een gespecialiseerd onderzoeksteam de volledige tuin 
onder de loepen genomen en de fauna en flora geïnventariseerd. "Zo 
werd bijvoorbeeld elke boom individueel beoordeeld, op vitaliteit, op 
cultuur-historische waarde waarbij we rekening houden met de 
zeldzaamheid van een variëteit en ook op het volume en de invloed op 
het totaalaanzicht van de rotstuin", legt professor dr. Martin Hermy van 
de KUL uit. Nu alles vier jaar later in kaart gebracht is en de aanbesteding 
voor de werkzaamheden goedgekeurd werd, kan de renovatie eindelijk 
starten. "Deze tuin werd voor Expo '58 aangelegd door Paul Dewit in de 
"Nouvea Jardin Pittoresque"-stijl, maar heeft in 55 jaar al heel wat 
meegemaakt", vertelt gedeputeerde Walter Zelderloo. "We willen met de 
renovatie terug naar de geest van Paul Dewit, dit vijf hectare grote gebied 
moet terug het sprookjesachtige bergtafereel oproepen als in de jaren '50 
en '60 het geval was. Je mag niet vergeten dat deze rotstuin volledig 
geconstrueerd werd om er zo natuurlijk mogelijk uit te zien. In heel 
Europa zijn er slechts vier tuinen in deze stijl. Destijds werd naar hier 
1027 ton aan rotsblokken uit de Maasvallei overgebracht en werd een 
bergbeek van 400 meter lang en met een hoogteverschil van 29 meter 
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gemaakt. Daarvoor werd bijna 20.000 kubieke meter grond verzet. Toen 
de tuin openging waren er meer dan 100.000 sierplanten, talrijke unieke 
bomen en 36.500 kruidachtige planten verdeeld over de site. De tand des 
tijds heeft een deel van die bomen doen groeien, waardoor ze nu groter 
uitvallen, een deel van de planten doen verdwijnen en de rotsblokken van 
de aangelegde beek hebben zich ook verzet waardoor de variatie aan 
geluid die de diverse watervalletjes veroorzaakten ook verdwenen zijn." 
Om de tuin opnieuw in ere te herstellen trekt de provincie nu bijna een 
miljoen euro uit. Het einde van de eerste fase van de 
infrastructuurwerken wordt voorzien begin 2015 en is in handen van de 
firma Krinkels. "De tweede grote fase wordt uitgevoerd door de tuiniers 
van het domein zelf waarbij ze deel per deel de aanplantingen zullen 
herbekijken." Daarbij zullen keuzes moeten gemaakt worden. "Sommige 
oudere bomen zullen behouden worden, andere zullen verdwijnen uit 
veiligheidsoverwegingen of om terug het open landschap van weleer te 
creëren", aldus plantenspecialist Martin Hermy (foto onderaan). "Intussen 
zijn sommige plantenvariëteiten ook verdwenen, maar daar hebben we al 
alternatieven voor. Het beheer zal in de toekomst ook minder intensief 
zijn. Zo kiezen we nu voor tulpen die uit zichzelf terugkeren en 4 à 5 jaar 
meegaan. Op die manier is het beheer niet meer zo intensief als vroeger 
en werken we tegelijk kostenbesparend." 
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