
Renovatie van de Engelse tuin in Alden Biesen 

Deze maand is de langverwachte renovatie van de Engelse tuin in 

Alden Biesen gestart.  

De tuin werd in 1786-1787 aangelegd op de hellingen van de 

Winterberg in opdracht van de laatste landcommandeur Frans von 

Reischach. De tuin is ontworpen door architect Ghislaine-Joseph 

Henry ( 1754-1820) in de voor die tijd typerende ‘Engelse stijl’. 

Kenmerkend is de lijnvoering: niet langer strak geometrisch maar 

vlot en kronkelend. Bovendien wordt de wandelaar tijdens zijn 

rondgang door de tuin verrast door allerlei‘fabriekjes’ of ‘follies’ 

die verschillende werelden en culturen oproepen.  

De blikvanger van de Engelse tuin in Alden Biesen is de mergelstenen 

Minervatempel in klassieke stijl. De tempel stond oorspronkelijk op 

een eiland in de centraal gelegen waterpartij, een kunstmatig 

aangelegde rivier. Dit is vandaag niet meer het geval omdat in het 

verleden een gedeelte van de rivier werd gedempt. Verder kon de 

wandelaar een gebouwde ruïne, een kleurrijke Chinese tempel, en een 

stenen kluizenaarshut bewonderen. De beplanting in de tuin was rijk, 

afwisselend en bestond voor een groot deel uit exoten. Doorheen de 

230-jarige geschiedenis van de Engelse tuin volgden verschillende 

eigenaars elkaar op. De kenmerkende elementen van het oorspronkelijk 

ontwerp zijn hierdoor vervaagd. Gedurende de laatste decennia is de 

tuin bovendien steeds meer geëvolueerd naar een inheems loofbos.  

De renovatiewerken hebben aandacht voor de aanwezige natuurwaarden, 

een goede toegankelijkheid en een duurzaam beheer. De nog aanwezige 

erfgoedwaarden worden maximaal behouden, geconserveerd of 

gerestaureerd, en waar mogelijk, ook toegankelijk gemaakt. Zo zal 

men de vroegere rivier, nu nog zichtbaar als een langgerekte 

depressie, terug in zijn oorspronkelijke vorm maar als een ‘droge’ 

bedding inrichten. De kluizenaarshut, waarvan enkel nog de 

funderingen met enkele muurresten aanwezig zijn, krijgt een 

eigentijdse interpretatie. Verder is er plaats voor nieuwe 

invullingen zoals een vertelplek, een vaste picknickplaats, een 

nieuwe brug over de rivier... 

Ook op het vlak van groen worden de nodige acties ondernomen. Een 

drietal jaar geleden werd al een eerste kapping uitgevoerd om de 

monumentale bomen vrij te stellen van concurrentie. Tijdens de 

renovatiewerken voorziet men de aanplanting van een honderdtal 

nieuwe bomen en enkele honderden heesters. Hiervoor maakte men een 

keuze uit de soorten die vermeld staan op de historische 

plantenlijst uit de aanlegperiode van de tuin. Verder wordt de 

berceau, een groene koepel van geleide haagbeuk, langs de voormalige 

moestuin gerenoveerd en de leilindedreef terug aangeplant. De 

blikvanger op het vlak van ‘nieuw’ groen wordt de prairietuin. Deze 

tuin zal aangelegd worden op de plaats van de vroegere moestuin. 



Deze prairietuin levert een bloemenspektakel op van juni tot 

september, waarbij de bloei naadloos aansluit op de bloei van de 

overvloedig aanwezige voorjaarsflora in het park.  

Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de toegankelijkheid. In het 

laagst gelegen gedeelte van de tuin, parallel met de gracht, werd er 

reeds een pad toegankelijk voor alle gebruikers aangelegd. Dit pad 

zal toegang geven tot de picknickzone in de nieuwe prairietuin. Het 

maakt overigens deel uit van een groter wandelcircuit rond het 

kasteel dat integraal toegankelijk is voor alle types van 

gebruikers. Het historisch padennetwerk wordt maximaal behouden en 

verbeterd. Na de voltooiing van de renovatiewerken zal de Engelse 

tuin terug jaarrond toegankelijk zijn tussen zonsopgang en 

zonsondergang. 

De geplande renovatie van de tuin wordt uitgevoerd in de periode 

einde 2016-2017. Met deze werken sluit Alden Biesen een lange 

periode van renovatie- en restauratiewerken af. De Engelse tuin is 

een achttiende-eeuws tuinvoorbeeld waarvan ons land er slechts een 

handvol telt: binnenkort een nog interessantere publiekstrekker voor 

de talrijke liefhebbers van Alden Biesen! 

 
impressie van de nieuw in te richten vertelplek (beeld: Team van Meer) 



 

impressie van de centrale ‘droge’ rivier met bijbehorende  nieuwe brug 

(beeld: Team Van Meer) 

Dit project werd mogelijk gemaakt door de samenwerking van 

Agentschap Facilitair Bedrijf, Landcommanderij Alden Biesen, 

Agentschap voor Natuur & Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, 

studiebureau Team Van Meer en aannemer Slegers Tuinbouw. 


