Herentals, 24 februari 2016

Aan Provinciale Dienst Onroerend Erfgoed Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 53,
2018 Antwerpen

Betreft: Bescherming van de historische Nonnenvest in Herentals.

Geachte M.,
In Herentals zijn een drietal mooie getuigen overgebleven van de historische omwalling : de
Molenvest, de Begijnenvest en de Nonnenvest.
De Begijnenvest en de Nonnenvest werden beschermd als stadsgezicht bij KB van 11
september 1979 (zie bijlage 1).
Maar wij vrezen dat de bescherming van de Nonnenvest onvolledig is.
Het beschermingsbesluit vermeldt de volgende kadasternummers : Herentals, 1° afdeling,
sectieC, perceelnummers 317b en 319i. Volgens huidige kadaster is dit het nummer 319 m (zie
bijlage 2 : kadasterplan en beschermingsplan Onroerend Erfgoed).
Maar op een ander (vroeger ?) plan van de site van Onroerend Erfgoed (zie bijlage 3) is een
ruimer gebied aangeduid als zijnde beschermd, namelijk ook een gedeelte van het
kadasterperceel 316c, eigendom van het OCMW van Herentals. Het perceel 316c, dat zich op
het tracé bevindt van vroegere gracht langs de wal, is nu ingericht als groenzone en is beplant
met inlandse eik (Bijlage 4).
Wij menen dat het stadsgezicht bestaande uit de verhoogde wal en de aangeplante gedempte
gracht in zijn geheel, inclusief volledig perceel 316c, een bescherming verdient. Dit omwille
van het historisch karakter en het waardevolle stadsgroen. Het perceel 316c sluit naadloos aan
op het reeds beschermde perceel 319m en vormt er een geheel mee.
Het beleid draagt wel zorg voor het stadsgezicht gevormd door de vest en de gedempte wal.
Recent werd de zone opnieuw afgepaald door het OCMW omdat er een toenemende
parkeerdruk was onder de bomen. Ook werd een aanvraag in juni 2014 tot stedenbouwkundige
vergunning van het Wit-Gele Kruis, die voorzag in een accentuering van een onofficiële inrit
van hun site via de zone, door het bestuur afgewezen. Maar om in de toekomst (ook na de
geplande inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten) ervan verzekerd te blijven dat de
zone niet nog meer aangetast wordt is bescherming aangewezen.
Mogen wij vragen de bescherming van de ganse site te onderzoeken ?
Hoogachtend
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