Bulkenlandschap in de Treinstraat
als beschermd monument
Jo Bombay

Inleiding
In 2006 verscheen een volledig en systematisch overzicht van de beschermde
monumenten en een stadsgezicht van Drongen. 1 In 2009 werd de pastorie SintGerolf beschermd2 en op het einde van 2013 werd het bulkenlandschap in de
Treinstraat als monument beschermd. Deze bijdrage brengt allerlei gegevens
en toelichting bij het jongste beschermd monument en dit op dezelfde wijze als
in de eerste publicatie.
Beknopte gegevens
Voorwerp: bulkenlandschap met hakhout en knotbomen, evenals een zone van
10 meter rondom.
Bescherming: als monument.
Ministerieel besluit: 05.11.2013.
Belgisch Staatsblad: 16.12.2013.
Domein: privé.
Ligging: Treinstraat, z.n. te Gent (Drongen).
Kadaster: Gent, 27e afdeling, sectie C, perceelnummers 627A (deel), 628, 629A
(deel), 629B, 630A (deel), 631C (deel), 632A (deel), 633A, 633B, 634A (deel),
635A (deel), 636, 637A (deel), 661A (deel), 663C (deel), 664D (deel), 665K
(deel), 666B (deel) zoals afgebakend op bijgevoegd plan.
Motief tot bescherming: het algemeen belang in het bijzonder de historische,
de wetenschappelijke en de artistieke waarde.
De historische waarde
In een bulkenlandschap wisselen akkers en hooilanden elkaar af. Om de
ontwatering van lager gelegen, natte gronden te verbeteren werden, op regelmatige afstand, grachten gedolven. Hierdoor ontstonden er percelen, bulken
genaamd. Langs de grenzen ontstonden houtkanten en werden knotbomen
geplant. Dit houtig materiaal verbeterde de ontwatering en leverde brand-,
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ambachts-, bouw-, geriefhout- en loofvoedering. De houtkanten hebben ook
waarde als nestplaatsen voor vogels en kleine zoogdieren.
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De wetenschappelijke waarde
Het hakhout en de knotbomen, bestaan hoofdzakelijk uit schietwilg (Salix alba),
kraakwilg (Salix fragilis), zwarte els (Alnus glutinosa), en gewone es (Fraxinus
excelsior). Zij zijn een zuivere vertegenwoordiger van hun soort en vormen
zodanig een belangrijk genenreservoir voor de regio.
De artistieke waarde
De houtkanten vertonen een regelmatig uitzicht en zijn een waardevol
landschapselement voor de omgeving. Ze accentueren de structuur van de
landbouwpercelen en zijn beeldbepalend.
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Ministerieel besluit van 05.11.2013.
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Vlaamse landschappen, in: Monumenten en Landschappen, maart-april
2014.
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