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Passanten hebben het ongetwijfeld al gemerkt: de aannemer heeft de voorbije weken hard 

gewerkt in en rond het kasteeldomein Isque.  

En misschien zag je ook al onze facebookpost over de afbraak van de kasteelmuur?  Waarom 

voeren we deze werken uit?  

Het antwoord vind je in deze nieuwsbrief, net als nog enkele andere weetjes en belangrijke 

informatie over de werken.  

We willen ook al verklappen dat er een leuk wandelevent aankomt. Hou dus zeker onze website en 

facebookpagina in de gaten. 



 

 

 

Al het slib is in de vijver op richels gelegd om het verder te laten uitdrogen.  

Momenteel is het slib echter nog te nat om af te voeren. De aannemer stopt daarom tijdelijk met de 

werken aan het kasteelpark.  



 

Zones met Japanse duizendknoop werden uitgegraven. Deze invasieve soort groeit zeer snel en 

verdringt andere flora. 

 

Het slib werd uit de bestaande poel geruimd en de noordelijke oever werd schuiner afgegraven. Voor 

kikkers, padden en salamanders een belangrijke plek. Amfibieën houden van zon en dankzij de 

weggehaalde bomen, is er nu nog meer zonlicht op de poel. 



 

 

In de kwelgracht werd ook het slib uit gehaald en de gracht werd uitgegraven naar zijn 

oorspronkelijke vorm zoals deze op de oude historische kaarten te zien is.  DIt is ook ZEN-erfgoed, 

erfgoed Zonder Economisch Nut. 



 

We legden broedstoven aan om de populatie van het vliegend hert weer te doen toenemen. Het 

vliegend hert is een zeldzame en bedreigde keversoort. Gemiddeld wordt de kever 8 centimeter groot. 

Dode stammen van hard loofhout graven we in om de natuurlijke situatie na te bootsen. Daarin 

kunnen volwassen kevers eitjes leggen.  

Op de grens tussen het park en de school werden nieuwe afsluitingen in kastanjehout geplaatst. 

 

De kasteelmuur is afgebroken, maar zal volledig terug heropgebouwd worden. We hoopten om de 

stenen te hergebruiken. Helaas is het aantal stenen dat nog goed is, te beperkt. Ook de 

toegangspoorten herstellen we.  

 



Het jachtpaviljoen, of de ruïne ervan, maakten we vrij van klimop en bomen. Het puin dat boven de 

oorspronkelijke vloer lag is geruimd. Deze vloer blijft het best bewaard door het onder de grond te 

houden, want dan heeft weer en wind er minder vat op. Daarom zal de vloer terug afgedekt worden 

en ingezaaid met gras. Dit was het huis van de hoveniers van het kasteel.(zie beheerplan voor meer 

info) 

 

 

Fluvius heeft een nieuwe elektriciteitscabine geplaatst en werkt ondertussen aan de leidingen.   

 

• Raf Nilis  - leidend ambtenaar: Raf.Nilis@vlm.be  - 0493 097 658   

mailto:Raf.Nilis@vlm.be


• Freya Vanthuyne  - werftoezichter: Freya.Vanthuyne@vlm.be  - 0491 62 14 55 

• Luc Vander Elst  - tijdelijke projectleider: Luc.VanderElst@vlm.be  

Inschrijven op de nieuwsbrief kan via deze link. Uitschrijven is altijd mogelijk via mail: 
ijsevallei@vlm.be. Ook op de VLM-website kan je nog meer info over het project IJsevallei lezen. 
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