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Abstract

De voorliggende masterproef werpt een licht op het spel tussen macht en landschap in het kasteelpark van Ingelmunster. 
Het initiatief vanuit de gemeente om een landschapsbeheersplan op te maken dat kaderde binnen een ruimere 
dorpskernvernieuwing, vormde de aanleiding voor dit onderzoek. Op basis van een historische mapping, gebaseerd 
op kaarten, foto’s en afbeeldingen werden de transformatie van dit park en zijn context, in beeld gebracht. Het 
onderzoek focust enerzijds op de relatie tussen macht en fysieke landschapstransformaties en anderzijds op de wijze 
waarop het landschap fungeert als symbolische constructie van maatschappij machtsrelaties. Het onderzoek richt zich 
op de transformaties van de voorbije vier eeuwen en speelt zich af op drie schaalniveaus: het park, Ingelmunster en 
de Mandelregio. De analyse benadert de relatie tussen macht en landschap vanuit drie verschillende invalshoeken: 
infrastructuur, controle en beeld. Het park is ontstaan als knoop van twee infrastructuren en is vandaag geëvolueerd tot 
een knoop met ecologisch en toeristische potentie. Het uitoefenen van en gebrek aan controle, is typerend voor identiteit 
van dit park en resulteerde in het ontstaan van een heterotopia en terrain vague. In het beeld van het park is een transitie 
merkbaar in de relatie tussen kasteel en omgeving gaande van natuurlijk tot vervreemd, parallel met de opkomst van 
het kapitalisme. Het geheel van beelden, kaarten en teksten wordt gepresenteerd in een digitaal document, waarin de 
bezoeker de kans krijgt een eigen traject uit te stippelen. De uiteindelijk doelstelling is de identiteit van het park in beeld 
te brengen en deze te laten doorwerken in de visie van het beheersplan. 

The present thesis sheds light on the interplay between power and landscape in the landscape park of Ingelmunster. The 
municipality of Ingelmunster took the initiative to make a landscape management plan that was part of a wider village 
renewal. Based on a historical mapping, with maps, photos and images, the transformations of this park and its context, 
were mapped. The research focuses both on the relationship between power and physical landscape transformations and 
on the way in which the landscape serves as a symbolic construction of social power relations. the research sheds light 
on the transformations of the past four centuries and takes place at three levels: the park, Ingelmunster and the Mandel 
Region. The analysis approximates the relationship between power and landscape from three different perspectives: 
infrastructure, control and image. The park was created as a node of two infrastructures, and has now developed into 
a knot with ecological and tourist potential. Exercising and lack of control, is typical for the identity of this park and 
resulted in the emergence of a heterotopia and terrain vague. In the image of the park is a noticeable transition in the 
relationship between the castle and surroundings ranging from natural to alienated, in parallel with the rise of capitalism. 
The set of images, maps and texts are presented in a digital document, in which the visitor has the opportunity to outline 
its own trajectory. The ultimate objective is to visualize the identity of the park and to let it work through in the vision 
of the management plan.
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De heemkring den Hert uit Ingelmunster en in het bijzonder Albert Verscheure. Zonder hun jarenlange 
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informatie- en kaartmateriaal.   
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3. Transformaties die het park in de loop der 
eeuwen doormaakte, zichtbaar maken voor 
de bezoeker.

Bij de restauratie van een park dat doorheen zijn 
geschiedenis verschillende tuinstijlen heeft gekend 
stelt zich altijd de vraag: naar welke verschijningsvorm 
keren we terug? De belgische stedenbouwkundige en 
landschapsarchitect, Louis van der Swaelmen,  dacht 
in 1913 al na over dit probleem.6 De transformaties 
die het park van Ingelmunster de voorbije vier eeuwen 
doormaakten, worden gevisualiseerd in (Fig.2). In de 
zeventiende eeuw flankeerde een kleine nutstuin de 
waterburcht van Ingelmunster. Toen de burcht in de 
loop van de achttiende eeuw vervangen werd door 
een kasteel werd een formele Franse tuincompositie 
aangelegd. In 1847 werd tuin op zijn beurt vervangen 
door een Engels landschapspark. Vandaag is het park 
sterk verwilderd zodat het een aantal ecologische 
kwaliteiten heeft verworven en draagt het nog de 
sporen van vroegere transformaties in zich. Van 
Der Swaelmen basseerde zich bij het kiezen van 
een bepaalde tuinstijl op de bestaande toestand en 
de geest van de plek. Voor een geslaagde restauratie 
was het volgens hem belangrijk om de regels van 
de compositie te herontdekken en vernieuwd toe te 
passen. 

Verder is bij restauratie van historische parken volgens 
Van Der Swaelmen ook de veranderende context van 
het park van belang.6 Relaties die het park voorheen 
maakte met het omliggende landschap krijgen 
vandaag een andere betekenis. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor de vista’s die het kasteel visueel verbonden 
met de Mandelmeersen of de historische toegangen in 
de kasteelmuur. 

Daarnaast dient er ook nagedacht te worden over de 
omschakeling van privaat naar publiek statuut van 
het park. De gesloten enclave moet als groene ruimte 
een actievere rol opnemen binnen het centrumweefsel 
van Ingelmunster. Wat ooit een plek was van opperste 
verfijndheid van de heren van Ingelmunster, kan 
vandaag een oord zijn voor rust en sereniteit die de 
mentale horizon van de bezoeker verbreedt. Deze 
ruimte is in staat het grote publiek te laten proeven 
van de lokale geschiedenis en de geneugden van de 
natuur. 

Fig.2-Historsche gelaagdheid van het kasteelpark van Ingel-
munster (eigen verwerking)
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A.1 Onderzoekscontext & probleemstelling

Aanleiding voor het schrijven van deze masterproef 
was het initiatief van de gemeente Ingelmunster 
om de dorpskern te vernieuwen. Het  ontwerpteam 
360 architecten/Bas Smets/ARA/Omgeving/Ney 
& Partners ontwikkelde een globaal concept 
waarbij de markt, stationsbuurt en de centrumbrug 
een eenheid vormen.2 Centraal in deze dorpskern 
bevindt zich het historische kasteelpark, dat sinds 
1946 beschermd wordt als landschap (Fig.1).

De gemeente besliste in mei 2010 om parallel met de 
dorpskernvernieuwing, een landschapsbeheersplan 
voor dit park op te stellen.3 Een landschapsbeheersplan 
is een praktische leidraad voor het beheer van een 
beschermd landschap. Het beheersplan moet niet 
alleen de intrinsieke waarde van het landschap ten 
goede komen, maar moet ook ondersteunend werken 
en gedragen worden door de betrokken eigenaars en 
gebruikers.4 Hoewel het park momenteel in eigendom is 
van de familie Van Honsebrouck zou het in de toekomst 
een semi-publiek statuut te krijgen.5 De doelstellingen 
die door de gemeente beoogd worden met het 
landschapsbeheersplan zijn hieronder geformuleerd:

1. Behoud en versterking van de ecologische 
kwaliteiten;

2. Instandhouding van de historische 
parkstructuur;

Fig.1-Situering kasteelpark op maquette dorpskernvernieuwing door 360 architecten/Bas Smets/ARA/Omgeving/Ney & Partners 
(bron: maquette bas smets, eigen verwerking)

a. inleiding



5 6

(L). Deze regio bevindt zich in zuid West-Vlaanderen. 
De Mandel, een zijrivier van de Leie, vormt de  

Op het schaalniveau van het kasteelpark (S) 
onderzoeken we in detail de verschillende 
verschijningsvormen die het park de laatste vier 
eeuwen kenmerkten (Fig.4). De herinrichting van het 
park verliep nooit absoluut waardoor sporen van de 
oudere structuur bewaard bleven.

Niet alleen het kasteelpark was dynamisch, ook de 
context van het park was voortdurend onderhevig 
aan verandering. De evoluerende relatie tussen het 
park en de context wordt op het schaalniveau van 
Ingelmunster (M) onderzocht (Fig.4). Hoe verhoudt 
deze enclave zich tot de dorpsgemeenschap en tot het 
omliggende landschap?

Op  regionale schaal (L) onderzoeken we het verband 
tussen het park van Ingelmunster en het ontstaan en 
evolutie van andere kasteelparken in de Mandelregio. 
Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen het 
infrastructuurnetwerk en de locatiekeuze van de 
kasteelparken. 

De tweede onderzoeksvraag vertrekt vanuit de 
stelling die Dennis Cosgrove poneerde in Social 
Formation and Symbolic Landscape: een landschap 
kan gezien worden als een symbolische constructie 
van maatschappelijke machtsrelaties.14 We stellen ons 
de vraag hoe het landschap de ideeën weerspiegelt 
van de mensen die het gevormd hebben en op welke 
manier het dient als platform voor degenen die de 

macht in handen hebben. Met andere woorden: wat 
vertelt het ontwerp en de beeldvorming van het park 
over de maatschappelijke positie van de heren van 
Ingelmunster, over hun relatie met het omliggende 
landschap en met de dorpsgemeenschap van 
Ingelmunster? Dit onderzoek ontvouwt zich op schaal 
van het kasteelpark en de onmiddellijke context. 

De uiteindelijk doelstelling van deze masterproef is 
een beeld te krijgen van de manier waarop het spel 
tussen macht en landschap bepalend is geweest voor 
de identiteit van deze plek. En op welke manier we 
deze identiteit kunnen doorvertalen in het beheersplan 
voor de toekomst?

A.3 Methodologie & opbouw

De methodologie is opgebouwd uit drie fases:

MAPPING 

Het site in Ingelmunster is uitzonderlijk goed historisch 
gedocumenteerd. Dit is enerzijds te danken aan het 
nalatenschap van de heren van Ingelmunster dat werd 
gebundeld in het fonds de Plotho. Dit buitengewoon 
rijke archief van de baron van Ingelmunster 
bestaande uit ruim 16500 documenten wordt bewaard 
in het rijksarchief van Kortrijk. Anderzijds is het de 
verdienste van de lokale heemkring den Hert, die ruim 
50 jaar zich toelegt op het verzamelen en ontsluiten 
van historische informatie rond Ingelmunster. 

Fig.4-Schema macht en landschappelijke transformaties (bron: eigen verwerking)

A.2 Onderzoeksvragen & doelstellingen

Landschapsherstel impliceert volgens John Barrel het 
herontdekken en terughalen met hernieuwde vitaliteit 
van iets wat ooit verdwenen, verwaarloosd of vergeten 
was.7 Maar het betekent ook het herinbeslagnemen en 
uitoefenen van controle over ruimte. Landschapsherstel 
heeft dus volgens John Barrel een dubbele connotatie. 
Enerzijds worden optimisme en hoop geassocieerd 
met het herverschijnen van een waardevol culturele 
artefact. Anderzijds heeft restauratie ook te maken 
met nostalgie en macht. Deze laatste aspecten spelen 
een eerder verborgen rol in de landschapsvorming, die 
Barrel omschrijft als: The Dark Side of Landscape. In 
deze studie focussen we specifiek op de rol van macht 
bij de landschapsvorming. 

De Franse postmodernist Michel Foucault was zeer 
invloedrijk in het debat omtrent het begrip macht. 
Hij bekeek macht niet alleen als het vermogen van 
personen om andere personen de wil op te leggen, 
maar stelde dat ‘macht alomtegenwoordig is’.8 Macht 
is aanwezig in alle sociale relaties, het zit verscholen 
in discoursen, kennis en waarheidsconstructies. Macht 
bestaat uit een veelheid van krachtsverhoudingen 
die inherent zijn aan de ruimte waarop ze worden 
uitgeoefend. Foucault onderzocht hoe de vorming 
van de leefruimte de samenleving kan beïnvloeden, 
bedwingen, veranderen of zelf maken.9 Die ruimte, 
zo stelde Henri Lefevbre in zijn studie La production 
de l’espace, is zelf een sociaal product.10 Ruimte is 
niet fysiek of mentaal, maar omvat en veronderstelt 
beide. Ruimte is niet slechts een weerspiegeling van 
een samenleving, ruimte is die samenleving. In het 
proces van de productie van ruimte materialiseren 
de instituties de krachtverhoudingen van die 
samenleving. Ruimte materialiseert dus macht. 

De term landschap slaat op de fysieke verschijning 
van die ruimte, maar refereert ook naar het geheel 
van materiële en sociale relaties in de ruimte en hun 
symbolische representatie. Zukin onderzocht in haar 
studie ‘Landscapes of power: From detroit to Disney 
World’ hoe economische macht haar stempel drukt 
op het Amerikaanse landschap onder de vorm van 
shopping malls, industrieterreinen en Disneyland.11

Mitchell gaat in zijn werk Landscape and Power 
nog verder en stelt dat landschap niet louter de 
heersende machtsrelaties symboliseert of be-tekent, 
maar bovendien fungeert als instrument van culturele 
macht.12  Landschap is in staat om een sociale en 
culturele constructie als natuurlijk te laten aanvoelen. 
Een artificiële wereld wordt gepresenteerd als een 
onvermijdbaar en vast gegeven. En aldus kan landschap 

bepalend werken voor de relatie tussen mensen en 
de werkelijkheid. Vanuit deze achtergrond werden 
volgende twee onderzoeksvragen geformuleerd:

   

1. Hoe beïnvloedt macht de fysieke 
transformaties van het landschap?

2. Hoe fungeerde het landschap als symbolische 
constructie van maatschappelijke 
machtsrelaties? 

De eerste onderzoeksvraag belicht de invloed van 
macht op fysieke transformaties. Volgens Antrop is de 
hoeveelheid verandering van het landschap evenredig 
met de hoeveelheid macht, vrijheid en welvaart die de 
grondeigenaars of beleidsmakers bezitten.13 Sinds de 
elfde eeuw, toen het kasteel werd gebouwd, hebben de 
heren van Ingelmunster een dominante positie in dit 
landschap. Vanaf de negentiende eeuw nam hun macht 
stelselmatig af en hun tijdperk was definitief ten einde 
in 1986 met de openbare verkoop van het kasteel en 
park. De teloorgang van de heren van Ingelmunster 
ging gepaard met toegenomen invloed van andere 
spelers in de ruimte. Er vonden transformaties plaats 
die gerelateerd zijn aan economische, toeristische en 
ecologische machten. 

Het onderzoek gebeurde op drie schaalniveaus (Fig.3): 
het kasteelpark (S) omvat dertien hectare en situeert 
zich tussen het dorpsplein van Ingelmunster en het 
kanaal Roeselare-Ooigem, gemeente Ingelmunster 
(M) is 1616 hectare groot en bevindt zich min of 
meer in het zwaartepunt van de driehoek die gevormd 
wordt door de steden: Kortrijk, Roeselare en Tielt. 
Deze steden kadereren ook ruwweg de mandelregio 

Fig.3-Situering van de drie schaalniveau die in het onderzoek 
aan bod komen (bron: eigen verwerking)
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landschapsbeeld in de vorm van een foto biedt niet 
dezelfde objectieve duidelijkheid als een kaart, maar 
ademt een zekere intrige en interpreteerbaarheid uit, 
die een cartografische rationaliteit niet in zich draagt.15 
In Vlaanderen werd de techniek van herfotografie 
toegepast in het onderzoek en project ‘Recollecting 
Landscapes’.16 Hier  werden ook maatschappelijke 
ontwikkelingen gelinkt met de landschapsfoto’s, 
waardoor de gevolgen van ‘belangrijke gebeurtenissen’ 
voor de veranderingen in het landschap in historisch 
en maatschappelijk perspectief werden gezet. 

Historische landschapszichten tenslotte, zijn sterk 
gecodeerde beeldtypes, bestaande uit een set van 
betekenisvolle tekens. Ze maken deel uit van 
een complex beredeneerd spel dat verband houdt 
met sociale positie en culturele autoriteit, en ze 
demonstreren de complexiteit van het landschap in 
zijn dagdagelijkse werking en vorming van cultuur. 
We wenden ons tot de semiotiek of tekenleer om te 
analyseren hoe een landschapszicht gelezen moet 
worden. Historische zichten op kasteelparken waren 
bedoeld om te communiceren en bieden zelden een 
accuraat beeld van een landgoed.17 Meestal waren ze 
niet bedoeld als plan bij de aanleg, maar werden pas 
achteraf gemaakt, in opdracht van de eigenaar van het 
landgoed.   Samen met andere signifiers te vinden in 
beelden van villa’s en landgoederen, werden tuinen 
deel van een visuele taal voor de uitdrukking van 
status.

ANALYSE

Het verhaal is opgebouwd vanuit drie invalshoeken: 
infrastructuur & macht, controle & macht en 
landschap & beelden. Elk hoofdstuk is chronologisch 
opgebouwd en onderzoekt vanuit een verschillende 
invalshoek de maatschappelijke transitie:FEODAAL/
INDUSTRIEEL/MODERN. 

Het eerste hoofdstuk belicht de relatie tussen macht  en 
een transformerend infrastructuurnetwerk. De relatie 
is dubbel. Enerzijds levert geografische situering  
van het kasteel ten opzichte van de infrastructuur 
deze plek macht. Door zijn strategische ligging 
werd het kasteel ook De Sleutel van Vlaanderen 
genoemd.18 Anderzijds waren machthebbers in staat 
de omliggende infrastructuur te beïnvloeden en te 
manipuleren in hun voordeel.  

Het tweede hoofdstuk gaat in op het ontstaan van 
een enclave in het dorp. Wat is de relatie  tussen 
de enclave en het omliggende landschap? Relaties 
tussen de enclave en de dorpsgemeenschap? Wat is 
de betekenis van de grens? 

In het derde hoofdstuk wordt zien we het park als een 
beeld dat fungeert in een machtsdiscours. De ideologie 
van de tuin wordt onderzocht op basis van het ontwerp 
en iconografie. Zowel de materiële transformaties als 
de afbeeldingen van het park worden onderzocht. 

DIGITALE DOCUMENT 

De resultaten van het onderzoek worden voorgesteld 
in een digitaal document. Door de structuur van het 
document krijgt de bezoeker de kans zijn eigen traject 
te volgen in het geheel van beelden en tekstuele 
informatie.  Het document is opgebouwd vanuit drie 
invalshoeken: Transformaties op kaart, transformaties 
in beeld en een tijdslijn. De rol van de bezoeker wordt 
dus meer actief, toch blijft de rol van de onderzoeker 
cruciaal. Aangezien hij nog steeds de stroom van 
informatie stuurt en controleert, hetzij op een subtielere 
en meer pluriforme manier. In plaats van één verhaal 
af te leveren die bepaald hoe het publiek kijkt naar het 
materiaal, biedt de onderzoeker verschillende lagen 
van informatie aan. De onderzoeker wordt als het 
ware een‘curator van kennis’.19

Om een beeld te krijgen van de ruimtelijke 
transformaties werden drie soorten documenten 
gebruikt: 

1. Kaartmateriaal (zeventiende eeuw tot 
vandaag); 

2. Fotomateriaal (eind negentiende eeuw tot 
vandaag); 

3. historische afbeeldingen van het kasteelpark 
in de vorm van schilderijen, gravures 
pentekeningen en wandtapijten (zeventiende 
eeuw tot vandaag). 

De historische kartering op drie schaalniveaus  
leverde onderstaande legendecategorieën op (Fig.5). 
De graad van detaillering is telkens afhankelijk van 
het schaalniveau.  Op regionale schaal ligt de focus 
op (infrastructuur-)netwerken. Op de schaal van 
Ingelmunster ligt de klemtoon op de landschappelijke 

context van het park. Tenslotte op schaal van het 
kasteelpark besteden we aandacht aan vormelijke 
details van het landschapsontwerp.  

De kartering is chronologisch opgebouwd rond de 
tijdstippen: 1775/1850/1910/2010. Op deze data zijn 
er grootschalige kaarten beschikbaar die de volledig 
regio dekken. Er bestaan figuratieve kaarten van 
de dorpskern van Ingelmunster die dateren uit het 
midden van de zeventiende eeuw. Deze maken het 
mogelijk om op het schaalniveau van het kasteelpark 
nog 135 jaar verder terug in de tijd te gaan.  

Een tweede techniek om inzicht te krijgen in de 
ruimtelijke transformaties is herfotografie. Hierbij 
wordt een ruimtelijke situatie na een bepaalde periode 
opnieuw gefotografeerd. Het archief van heemkring 
Den Hert bevat een schat aan historisch fotomateriaal 
uit Ingelmunster vanaf het einde van de negentiende 
eeuw en het begin van  de twintigste eeuw. Foto’s 
die het park of de context van het park afbeelden 
werden geselecteerd. Hun opnamepunt werd 
gelokaliseerd en het zicht werd zo exact mogelijk 
opnieuw gefotografeerd. Opeenvolgende beelden 
van een reëel landschap tonen de transformaties in 
een bepaalde omgeving. 

Voor mensen blijven kaarten een ongebruikelijk 
perspectief op het landschap, waardoor ze moeilijk 
leesbaar zijn voor een ongeoefend publiek. Een 

Fig.5-Legendes historische mapping per schaalniveau (bron: ei-
gen verwerking)

Fig.6-Analyse van landschappelijke transformaties door her-
fotografie  (bron: Blondeel en Carron, Ingelmunster in oude 
prentkaarten, 1978 en eigen opname mei 2012)
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De kastelen wilden dus naast het controleren van 
infrastructuur ook controle uitoefenen over een 
gemeenschap. Vele van die bewoningsconcentratie  
ontstonden tevens op plaatsen waar een rivier 
oversteekbaar was, aan de samenvloeiing van twee 
beken of aan de monding van een beek aan de rivier. 
Vaak speelden  kastelen de rol van hoofdplaats in een 
heerlijkheid.4 

In 1850 was de regio drie kasteelparken rijker: het 
kasteelpark van Ardooie, kasteel Coucke en het 
kasteelpark van Marke. De parken waren bedoeld als 
zomerverblijf, aangelegd (ver) buiten de bestaande 
bewoningsconcentraties, maar in de buurt van ofwel 
de Leie (kasteel Coucke en kasteel van Marke) ofwel 
de steenweg Kortrijk-Brugge (kasteel van Ardooie). 
Het kasteel van Ardooie heeft nog een duidelijke link 
met de feodale maatschappij aangezien het in 1780-

1781 werd opgericht door de heer van Ardooie.5 Het 
is qua schaal een stuk groter dan de andere nieuwe 
parken. Dit is te wijten aan het feit dat het park 
ook een uitgestrekt sterrebos omvat. Deze structuur 
verraadt de  adelijke achtergrond van de bewoners. De 
opdeling van het bos bevorderde de bejaagbaarheid in 
het bos. Jacht was in die tijd een recht dat uitsluitend 
in handen was van de adel.6 De kastelen van Marke 
en Coucke zijn opgericht door industriëlen die succes 
hadden gemaakt in de lijnwaad- en vlasindustrie.7 8 
Opvallend is ook de forse uitbreiding van een aantal 
bestaande kasteelparken: Ingelmunster, Wielsbeke en 
het park van kasteel Blauwhuis in Izegem. De van een 
park in Engelse landschapsstijl ging meestal gepaard 
met een groter ruimte beslag.  

Fig.9-Infrastructuur en kasteelparken rond 1850  (bron: Van Der Maelenkaart, eigen verwerking)

B.1 Ontstaan van kasteelparken vs een evoluerend 
infrastructuurnetwerk, een regionale analyse

In kasteelparken en tuinen zijn op de Ferrariskaart 
aangeduid met de legendecategorieën parc, verger, 
potagers. Een kasteel steeds vergezeld van op het 
opschrift Chaau verwijzende naar château.1

We stellen vast dat  nagenoeg alle kasteelparken op 
het einde van de achttiende eeuw geënt zijn op het 
waterwegennet. Met name in de valleien van de 

Mandel, de Leie en de Heulebeek leken heel populaire 
vestigingslocaties voor kastelen. De voornaamste 
infrastructuur in de vroege ontginning van het 
landschap was water.2 Rivieren werden niet alleen 
gebruikt voor drinkwater en landbouwirrigatie maar 
ook voor militair transport en handel. Waterlopen 
hadden vaak ook een grenskarakter, wat voor een 
verhoogde aanwezigheid van defensieve instellingen 
zorgde.3 Naast de strategische en economische 
motieven, zijn vele kastelen gesitueerd in natte 
contexten omwille van het permanent voorzien van 
water in de walgrachten.4 Bij gebrek aan voldoende 
natuurlijk reliëf in deze relatief vlakke regio, vormde 
water een belangrijk voordeel bij het verdedigen van 
een site.  

Bovendien zijn veel kastelen gesitueerd in de 
onmiddellijke nabijheid van bewoningsconcentraties. 

Fig.8-Infrastructuur en kasteelparken rond 1775  (bron: Ferrariskaart, eigen verwerking)

b. infrastruc-
tuur & macht
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Vanaf 1910, maar vooral na de tweede wereldoorlog, 
doet het verval in bepaalde parken zijn intrede. 
Sommige domeinen worden letterlijk aangesneden 
door nieuwe infrastructuren: Het kasteeldomein 
Nieuwehove door de Spoorlijn Ingelmunster-Deinze, 
het kasteelpark Surmont (Kortrijk) door de aanleg 
van de E17 en het park van Ingelmunster door de 
rechtrekking van het kanaal Roeselare-Ooigem. 
Andere werden opgeslokt door de oprukkende 
bebouwing zoals het kasteelpark ‘Ter borcht’ in 
Meulebeke en het park van Wielsbeke. Ook de 
kasteelparken van Pittem, Schiervelde (Hulste), 
Nieuwenhove (Oostrozebeke), en Nieuwenhuize 
(Kuurne) verdwijnen helemaal in deze periode. 

Fig.11-Infrastructuur en kasteelparken rond 2010 (bron: google earth (2009), eigen verwerking) 

De komst van nieuwe infrastructuren zoals de 
spoorlijnen en het kanaal Roeselare-Ooigem hebben 
een positieve impact op de economische ontwikkeling 
van de regio. In de relatief korte periode 1850-1910 
worden er in de regio niet minder dan zes nieuwe 
kasteeldomeinen geïnstalleerd: het Beukenhof 
(Vichte), Gaverkasteel (Deerlijk), Koekuitkasteel 
(Moorslede), kasteel Ronceval (Tielt) en de kastelen 
van Heule en Pittem.9 Dit gebeurde in opdracht van 
lokale politici, industriëlen en adellijke families.10

Opvallend is dat al deze parken zijn gesitueerd op 
afgelegen locaties, buiten de toenmalige dorpskernen. 
Hieruit blijkt een duidelijke wens naar privacy. De 
macht van de burgerij is niet meer louter gebasseerd 
op grondbezit, maar op het bezit van kapitaal. De 
nieuwe kasteeldomeinen hebben een vervreemde 
relatie met het omliggende land.  

Deze vaststelling kan worden geïllustreerd aan de 
hand van het ontstaan en evolutie van het Gaverkasteel 
in Deerlijk.11 Het gaverkasteel werd gebouwd door 
industrieël en senator Astère Vercruysse-Bracq. Deze 
man was afkomstig uit een rijke Kortrijkse familie, 
die ondermeer veel gronden bezat in Deerlijk. Astère 
koos voor een industriële carrière en behaalde 
tijdens de 19e eeuw grote successen met ondermeer 
een suikerrafinaderij en als eerste commisaris bij 
Bell Telephone in Gent. In 1898 werd hij voor zijn 
verwezelijkingen beloond en kreeg een adelijk titel. 
In 1885 gaf hij de opdracht om de oorspronkelijk 
omwalde hoeve Goed ter Planken, die deel uitmaakte 
van het familiepatrimonum, om te vormen tot 
zomerverblijf met bijhorend park, het zogenaamde 
Gaverkasteel. Astère bracht hier vanaf 1890  samen 
met zijn gezin regelmatig de weekends en vakanties 
door.11 

Fig.10-Infrastructuur en kasteelparken rond 1910 (bron: topografische kaart van MCI, eigen verwerking) 
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Ingelmunster maakt samen met 28 andere gemeenten 
deel uit van de toeristische regio ‘Leiestreek’.13 Een 
belangrijke drager van het toerisme is het fietsnetwerk, 
dit is gebaseerd op een netwerk van knooppunten 
waarbij de fietser zelf een traject kan samenstellen.14

Wanneer we de huidige kasteelparken projecteren op 
het fietsnetwerk, dan merken we een duidelijk verband 
tussen de twee lagen. Nagenoeg alle kasteelparken 
bevinden zich langsheen een fietstraject of  aan een 
knooppunt in het netwerk. 

De kasteeldomeinen fungeren als historische 
ankerpunten in het regionaal toeristisch netwerk. 
Hoewel de parken fysiek geïsoleerd zijn geraakt van 
het landschap waarin ze functioneerden en van de 
processen die hen vorm gaf, hebben ze het potentieel 
een belangrijke rol te spelen in de bescherming en 
onderhoud van het regionale karakter.15 

Fig.13-Projectie van bestaande kasteeldomeinen op het fietsnetwerk (bron: fietsnet.be, eigen verwerking)

Wanneer we de bestaande kasteeldomeinen projecteren 
op de biologische waarderingskaart, merken we dat 
de kasteeldomeinen belangrijke clusters vormen van 
biodiveristeit in deze bosarme regio. 

Daarnaast zijn ook de lineaire groenstructuren 
opvallend die ontstaan zijn in de restruimtes van de 
infrastructuren: Leie, kanaal Roeselare-Ooigem, R8, 
E17 en A17. Het geheel van restruimtes vormt samen 
een netwerk, dat door Gilles Clément wordt aangeduid 
als le Tiers paysage of het derde landschap.12

Wanneer de infrastructuren symbool staan voor 
de materialisering van machtsrelaties, dan kunnen 
de marges aanzien worden als stukjes ruimte die 
ontsnappen aan de wisselwerking tussen macht en 
ruimte. Restruimte staat symbool voor vrijheid, ze 
vormt geen onderwerp van onderdrukking of van 
machtsexpressie. Het gaat niet alleen om moerassen, 

woestijnen, heidevelden, maar ook over wegbermen, 
kanaaloevers en spoorwegbermen. Met de term Tiers 
paysage verwijst Gilles Clément naar de derde stand  
uit het Ancien Régime. De grootste sociale groep 
uit de middleeuwse maatschappij die slechts een 
beperkte macht bezat ten opzichte van de adel en de 
clerus. Gilles Clément vergelijkt de rol die de derde 
stand speelde in de middeleeuwse maatschappij met 
de rol dat het derde landschap kan spelen als drager 
van de biodiversiteit. De marges als vrijplaats voor 
de natuur hebben in vergelijking met de intensief 
bewerkte en overgeprogrammeerde Vlaamse ruimte 
een hoge ecologische waarde. 

De historische kasteeldomeinen vormen samen 
met restruimtes van infrastructuren een ecologisch 
netwerk op regionaal niveau.  

Fig.12-Projectie van bestaande kasteeldomeinen op biologische waardevolle gebieden (bron: BWK  (2005), eigen verwerking)
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Fig.15-Aanduiding Mandel op landschappelijke structuur Ingelmunster rond 1775 (bron: Ferrariskaart, eigen verwerking)

B.2 Lokale analyse naar de machtsrelatie tussen 
het kasteeldomein van Ingelmunster en de 
omliggende infrastructuren. 

> MANDEL

De Mandel, een traagstromende en sterk meanderende 
rivier, stroomt 100m ten zuiden van het kasteel van 
Ingelmunster. Hij ontspringt in Passendaele, loopt in 
zuidoostelijke richting en mondt in Sint-Baafs-Vijve 
uit in de Leie. Tijdens middeleeuwen fungeerde de 
Mandel als transport- en handelsas in dit landschap. 
Controle over deze infrastructuur was essentieel 
voor de lokale machthebbers. Deze waterloop liep 
evenwel door een lappendeken van heerlijkheden. 
De volgende heren hadden rechten op de Mandel en 
gebruikten die om macht en inkomsten te generen 
uit de waterloop: de burggraaf van Roeselare, graaf 
van Rumbeke, baron van Ingelmunster, heer van 
Nieuwenhove (Oostrozebeke), heer van Markegem, 
heer van de heerlijkheid Ten Daele (Oostrozebeke), 
de heer van Nieuwenhuize (Oostrozebeke) en de heer 
van Wakken.16 Deze versnippering was een bron van 
conflict en zorgde uiteindelijk voor de verwaarlozing 
van het beheer. Hierdoor raakte de stroom in de loop 
van de zeventiende eeuw in verval en werd uiteindelijk 
onbevaarbaar. 

De heer van Ingelmunster speelde een prominente 
rol in de machtsverhoudingen tussen de lokale heren 
langs de Mandel. In de  de zeventiende eeuw bezat hij 
volgende rechten die betrekking hadden op de rivier:

A. het recht op stroming (o.a. voor de scheepvaart) 
vanaf de grens met Emelgem tot aan de 
monding in de Leie. Tot in de zeventiende 
eeuw was de Mandel min of meer bevaarbaar, 
waarschijnlijk slechts een beperkte periode in 
het jaar, tot aan het centrum van Izegem.16  

B. het schouwingsrecht over de totaliteit van 

de rivier. Schouwen is het inspecteren van 
het onderhoud van de vaargeul en eventueel 
aangelanden beboeten.  

C. Het visrecht op de Mandel. De rivier werd  
tussen Roeselare en Wakken aan particulieren 
verpacht. Elk stuk werd in zones verdeeld 
waarop de meest biedende kon vissen. De heer 
van Ingelmunster was de grootste verpachter 
van visgrond langs de Mandel. Zijn visgebied 
begon in Emelgem waar hij het visrecht moest 
delen met de graaf van Izegem en eindigde in 
Wakken.17

D. het recht om tol te heffen op vijf bruggen over 
de Mandel of het zogenaamde tolbrugrecht: 
brug aan het kasteel van Ingelmunster, de 
Liesbrug, de Waelbrug, de Leenbrug en de 
Caelbergbrug.18 

Fig.14-Figuratieve kaart rond 1650 toont de visserijgebieden langs de Mandel  (Bron: Rijksarchief Kortrijk, fonds de Plotho)
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Fig.17-Aanduiding steenweg Kortrijk-Brugge op landschappelijke structuur Ingelmunster rond 1775 (bron: Ferrariskaart, eigen 
verwerking)

> STEENWEG BRUGGE-KORTRIJK

In de loop van de middeleeuwen raakten veel 
Romeinse verbindingswegen sterk in verval. Door 
het gebrek aan een waterweg tussen Brugge en 
Kortrijk verliep het noord-zuid transport via een 
diffuus landwegennetwerk. De belangrijkste weg in 
dat verband was de oude heirweg Kortrijk-Brugge die 
vermoedelijk terugging op de Romeinse verbinding 
tussen Wervik en Aardenburg.19 Heirwegen waren 
wegen waarvan de rechten aan de landsheer (graaf 
van Vlaanderen en opvolgers) toekwamen.20 

Het tracé van deze heirweg kon gedeeltelijk worden 
gereconstrueerd met behulp van de straattoponiemen 
rond 1840 in de Atlas Der Buurtwegen: Brugse 
Heirweg in Kuurne, Ouden Heirweg in Lendelede, 
Ouden Aerdeweg in Ingelmunster.21 Regenbuien 
konden deze verharde aarden wegen in een 
modderpoel herschapen waardoor ze er gedurende 
2/3 van het jaar onberijdbaar bij lagen.22 Reeds in 
de loop van de veertiende eeuw legde de overheid 
‘straatschouwingen’ op, waarbij lokale heren, o.a. 
de heer van Ingelmunster, inspectietochten moesten 
organiseren. Herstellingen door de aanpalende 
eigenaars bleven echter tot een minimum beperkt.23 

Onder het Oostenrijkse bewind van Maria Theressia 
werden in Vlaanderen tal van steenwegen gerealiseerd 
en werd ook beslist om tussen Kortrijk en Brugge 
een steenweg aan te leggen. Het initiatief voor 
het aanleggen van deze steenweg werd genomen 
door de Kasselrij Kortrijk en de Brugse vrije. Het 
octrooi voor de Chaussée de Coutrai à Bruges werd 
in 1750 toegekend.  Deze weg, de latere N50, was 
een rechttrekking van de voormalige heirweg tussen 
Kortrijk-Brugge. 

Uit een analyse van het tracé van de steenweg blijkt 
dat men opteerde om zoveel mogelijk het tracé 
van de oude heirweg te hergebruiken en dit in de 
rechtlijnigheid van de steenweg te verwerken. Ter 
hoogte van Ingelmunster valt het tracé van de nieuwe 
steenweg samen met dat van de oude heirweg. Het 
kasteel van Ingelmunster dat dus oorspronkelijk naast 
de heirweg had gelegen, flankeerde vanaf 1750 ook 
het nieuwe tracé van de steenweg Brugge-Kortrijk. 

Het wegprofiel van de steenweg bestond uit drie delen: 
centraal lag een kasseiweg van ongeveer 5m breed 
zodat wagens elkaar konden passeren. Langs beide 
zijden werd een zomer- of aardenweg aangelegd van 
minstens anderhalve meter breed. Tenslotte bevond 
er zich aan weerszijde van de weg een bomenrij (eik 

Fig.16-Tracé van de heirweg (stippellijn) en de steenweg Kortrijk-Brugge (zwarte lijn) (Bron: Atlas der buurtwegen (1841) en 
digitaal hoogtemodel, eigen verwerking)

kasteel Ingelmunster
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Fig.20-Aanduiding spoorlijn Kortrijk-Brugge op landschappelijke structuur Ingelmunster rond 1850 (bron: Van Der maelenkaart 
& Poppkaart, eigen verwerking)

> SPOORLIJN KORTRIJK-BRUGGE

Tijdens de grote crisis in 1845 werden concrete 
plannen gemaakt om een spoorlijn aan te leggen 
tussen Kortrijk en Brugge. Oorspronkelijk zou 
Ingelmunster geen deel uitmaken van het traject. De 
kasteelheer ijverde samen met het gemeentebestuur 
in de zomer van 1845 voor een wijziging van het 
traject.25 Er werd voorgesteld om in plaats van over 
Lendelede te rijden, een stopplaats in te richten te 
Ingelmunster. De invloed van de kasteelheer was 
blijkbaar groot want in het najaar starten de werken 
en werd Ingelmunster opgenomen als stopplaats.26 
Hiervoor moest een omweg worden gemaakt van 
twee kilometer, de bocht is duidelijk te zien voor wie 
het hele traject bekijkt. Hoewel aangelegd in volle 
voedselcrisis was de spoorweglijn klaar op anderhalf 
jaar. Ze hield er de naam ‘Drogenbroodroute’ aan 
over, verwijzend naar de uitzonderlijke lage lonen 
van de spoorwegarbeiders. Later werden ook de lijnen 
Ingelmunster-Tielt (1854) en Ingelmunster-Anzegem 
(1866) afgewerkt.26

Het bouwen van een station had een grote impact 
op de verdere landschappelijke ontwikkeling van 
Ingelmunster. Het gaf aanleiding tot het ontstaan van 
een stationswijk, waar zich handelaars, winkeliers 
en spoorwegbedienden vestigden. De dorpskern van 
Ingelmunster ontdubbelde en deze nieuw wijk keerde 

of olm) en een gracht voor de drainage.19 Samen 
met de kenmerkende rechtlijnigheid onderscheidde 
de steenweg zich van het bestaande wegennet. Het 
kenmerkende wegprofiel is nog zichtbaar op foto’s uit 
begin van de twingste eeuw. 

Om de steenweg zelfbedruipend te maken werd tol 
geheven voor de bekostiging van het onderhoud en 
herstel van de steenweg. Langs de steenweg Kortrijk-
Brugge werden acht barrières aangelegd.22 Het tolrecht 
van de barrière aan de kapel ten Doorn was in handen 
van de heer van Ingelmunster. De naamgeving van 
de achttiende-eeuwse afspanning ‘Kapelhof’ verwijst 
vermoedelijk naar de verdwenen kapel ten Doorn.24 

De steenweg was een weg van bovenlokaal belang. 
Om de doorstroom tussen Kortrijk en Brugge te 
optimaliseren vermeed men zoveel mogelijk de 
bestaande dorpskernen. Ingelmunster is op dit vlak een 
uitzondering. De steenweg gaat dwars door het dorp 
en maakt hier een zeldzame knik. Het toegenomen 
vrachtverkeer en de teleurgang van de macht van de 
kasteelheer van Ingelmunster zorgen er in 1967 voor 
dat een deel van het kasteelpark wordt opgeofferd 
voor de rechttrekking en verbreding van de steenweg. 

Fig.18-De steenweg Brugge-Kortrijk ter hoogte van de voorma-
lige tolbarrière kapel ten doorn.  

Fig.19-Rechttrekking en verbreding van de steenweg Brugge-
Kortrijk in 1967 ten koste van een stuk van het kasteelpark. 
(Bron: Rijksarchief Kortrijk, Fonds de Plotho)
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Fig.23-Aanduiding kanaal Roeselare-Ooigem op landschappelijke structuur Ingelmunster rond 1910 (bron: topografische kaart, 
eigen verwerking)

zich ietwat af van het oude dorp, met een nieuwe 
bevolking, geest en levensstijl die ermee gepaard 
ging. Door de aanleg van het kanaal, twintig jaar 
later, werd de wijk van het dorpscentrum afgesneden 
en werd de binding nog losser.26 

> KANAAL ROESELARE-OOIGEM

In 1829, onder het Hollandse bewind wordt voor 
het eerst gesproken over een eventuele kanalisatie 
van de Mandel. Door het gebrek aan onderhoud trad 
deze regelmatig buiten zijn oever en veroorzaakte 
grote schade aan de oogst en dorpen in de nabijheid 
van de rivier.18 Het watertekort vormde ook een 
bedreiging voor de opkomende industrie (vooral 
voor textiel en brouwerijen), die het water gebruikten 
in het productieproces. De kanalisatie van de Mandel 
werd voorgesteld als een bron van welvaart voor 
de nijverheid, handel en landbouw. Wellicht zou de 
kanalisatie ook een oplossing betekenen voor de 
herhaaldelijke overstromingen. 

Eind mei 1861 werd de opdracht gegeven om een 
studie te maken over de kanalisatie van de Mandel 
voor schepen tot 35 ton.26 Het Mandel-kanaal, 13,5m 
breed en 2,5m diep, zou het sluitstuk vormen van het 
kanaal Kortrijk-Bossuit die de Scheldevallei verbond 
met de Leievallei. Zo zou Waals steenkool eindelijk 
de industriestad Roeselare kunnen bereiken (Fig.22). 
Het project werd ook ondersteund door de lokale 
kernen Ingelmunster en Izegem. De toenmalige 
heer van Ingelmunster, graaf Albéric de Montblanc 
die zetelde in het parlement oefende druk uit op 
dit dossier.27 In eerste instantie was de familie de 
Montblanc gekant tegen het project omdat het over 
een stuk van  het kasteelpark zou lopen. Uiteindelijk 
werd besloten dat het kanaal een sierlijke bocht zou 
maken zodat de eigendommen van de kasteelheer de 
Montblanc niet geschaad zouden worden. 

Fig.21- Het station werd ingericht langs de steenweg Brugge-
Kortrijk. Ten zuiden van het kasteeldomein.   

Mandel

kanaal Roeselare-Ooigem

Leie

Fig.22- Situering belangrijke rivieren en kanalen in de regio rond 1910 (bron: topografische kaart, eigen verwerking)
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Fig.27-Aanduiding  verbreed en rechtgetrokken kanaal Roeselare-Ooigem op landschappelijke structuur Ingelmunster rond 2010 
(bron: CADMAP & google earth, eigen verwerking)

Het kanaal werd in 1872 officieel geopend. Het is 
opmerkelijk dat de graaf zijn gronden aan de oevers 
van het kanaal niet vrij gaf voor  inplanting van 
bedrijven, hoewel hij zich in het parlement profileerde 
als verdediger van de lokale economie.26 Deze houding 
verklaart  waarom Ingelmunster vandaag een relatief 
groen karakter heeft in de sterk geïndustrialiseerde 
vallei van de Mandel. 

De scheepvaart op het kanaal nam geleidelijk toe 
van 36 765 ton in 1881 tot 480 000 ton in 1934. 
Tussen 1934 en 1942 werd het kanaal een eerste maal 
verbreed tot 24 meter aan de waterspiegel. De breedte 
van de bruggen en sluizen bleef echter ongewijzigd 
zodat het kanaal, evenals de Leie, slechts toegankelijk 
bleef voor schepen tot 300 ton.28

Het toegenomen en economisch belang, de 
modernisering van het kanaal en de teleurgang van 
de macht van heren van Ingelmunster resulteerde 
uiteindelijk in de rechttrekking van de kanaalbocht in de 
periode 1957-1960.  Deze bocht was verantwoordelijk 
voor opstoppingen in het scheepvaartverkeer.28 Als 
gevolg van deze rechttrekking werd een deel van 
het park gerooid (Fig.24 en 25) en raakte het meest 

Fig.25-Graafwerken ter hoogte van het kasteelpark van Ingelmunster (bron: beeldarchief den Hert)

Fig.24-Rooing van een deel van het kasteelpark in het kader van de rechttrekking van het kanaal Roeselare-Ooigem. Bemerk de 
metalen afsluitng op de voorgrond die de grens van het kasteelpark markeren (bron: beeldarchief den Hert)

Fig.26- Door de rechttrekking van het kanaal kwam de voor-
malige kanaalbocht droog te liggen.   
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zuidelijke gedeelte geisoleerd van de rest van het 
park (Fig.28). 

In het kader van de dorpskernvernieuwing wordt 
het kanaal nogmaals verbreed tot 50 meter aan de 
waterspiegel. Het kanaal is vanaf dan aangepast voor 
schepen tot 1350 ton.29

B.3 Conclusie 

In de achttiende eeuw bestond er nog een duidelijk 
verband tussen de locatie van kasteelparken en het 
beheersen van  waterinfrastructuur en de controle 
over een dorpsgemeenschap. De industrialisering 
introduceerde spoorwegen en kanalen in de regio. 
Parallel daarmee nam ook het aantal kasteelparken toe 
en werden bestaande parken aangepast of uitgebreid. 
Nieuwe kasteelparken hadden een andere relatie met 
het omliggende landschap. Vaak bleek de wens naar 
privacy een bepalende factor bij het kiezen van een 
geschikte locatie. Na de tweede wereldoorlog nam het 
aantal kasteelparken terug af. Ondermeer onder druk 
van de toegenomen infrastructuur en de oprukkende 
verstedelijking. Wellicht raakte het fenomeen ook 
uit de mode. De kasteelparken behoren vandaag tot 
een ecologische en toeristisch netwerk die verband 
houden met de evolutie van de infrastructuur. 

De uitzonderlijke locatie van het kasteel op het 
kruispunt van de Mandel en de weg Brugge-Kortrijk 
leverde de kasteelheer veel macht op. Hij gebruikte 
zijn vervorven rechten om uit deze infrastructuren 
inkomsten te genereren. In de loop van de negentiende 
eeuw was de macht van de heren van Ingelmunster 
nog dermate groot dat ze konden wegen op dossiers 
van regionaal belang. De trajecten van industriële 
infrastructuren zoals de spoorlijn en het kanaal 
werden in het voordeel van de heer gemanipuleerd. 
Hierdoor kon Ingelmunster zijn relatief belangrijke 
positie in de regio onderhouden. Het is dan ook 
symbolisch dat bij de teleurgang van de macht en de 
invloed van de kasteelheer tijdens de twintigste eeuw 
deze infrastructuren onder de noemer ‘modernisering’ 
afbreuk doen aan het kasteeldomein. De rechttrekking 
van het kanaal en de steenweg Brugge-Kortrijk 
introduceren ook het verval van het kasteeldomein. 
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Fig.31- De voormalige tapijtfabriek in 1973 (bron: Verschuere, 
Ingelmunster na de Franse revolutie, p.81)

pleinnederzetting. De onderlinge afstand tussen het 
plein en de versterking bedroeg slechts 150 meter. De 
motte zou uitgroeien tot het centrum van de heerlijkheid 
Ingelmunster. Een castrale motte bestond steeds uit twee 
onderdelen: een opperhof en een neerhof. Het opperhof 
was een kunstmatige heuvel met daarop een vierkante 
toren. Gelegen in de vlakke Mandelmeersen was dit 
machtssymbool vanop grote afstand zichtbaar, wat uiting 
gaf aan de morele en militaire macht van de heer.5 Rond 
1200 evolueerde dit opperhof naar een stenen burcht.1 Het 
neerhof groeide later uit tot de zogenaamde kasteelhoeve. 
Deze hoeve werd gebouwd in de directe nabijheid van 
dit machtcentrum en zorgde voor de bevoorrading van de 
heer.  

De sleutel in de controle over de dorpsgemeenschap, lag 
in de controle over het plein. Het rurale plein kreeg later 
ook een commerciële marktfunctie aangezien het op een 
belangrijk knooppunt van handelswegen was gelegen. 
Reeds in de dertiende eeuw bestond er al een bloeiende 
lijnwaadmarkt in Ingelmunster. Een bloeiende handel 
leverde de heer via tolgelden inkomsten op.1

Verder speelde het plein ook een rol in de juridische macht 
van de heer. Op het landboek zijn twee gerechtsbomen 
en een vierschaar te zien op het plein (Fig.28). Beide 
elementen wijzen op een juridische functie van plein, als 
plaats waar recht gesproken werd en ook tot uitvoering 
werd gebracht. De heer van Ingelmunster bezat tijdens 
het Ancien-regime zowel lagere, middelbare als hogere 
rechtsmacht: 

‘de justitie metten sweerde ende metten raede, metten 
staecke ende metten spriette, metten galghe ende metten 
strooppe, alsook metten putteval ende metten ban uyten 
lande van Ingelmunster.’ 1

Ten slotte had het plein ook een bestuursfunctie. De 
schepenbank van Ingelmunster vergaderde zeker vanaf  
1719 in herberg: In de Dobbele Arendt (a.) (Fig.29).6 
Tussen 1919 en 1985 was het gemeentehuis gevestigd in: 
huis van Ooteghem-catulle (b.) (Fig.29).7 De kasteelheer 
controleerde die schepenbank. 

Vaak werd er door de lokale heer een kapel aangelegd 
in de onmiddellijke omgeving van de castrale motte. 

Vooral in zuidelijk Vlaanderen groeiden deze kapellen 
uit tot dorpskerken.5 Mogelijk is dit ook voor de kerk van 
Ingelmunster het geval. De kerk (d.), die naar de traditie 
van de streek werd gewijd aan de heilige Sint-Amandus, 
werd voor het eerst vermeld in 1165 (Fig.29).8 In de loop 
van elfde en twaalfde eeuw hadden zowel de castrale motte 
als de kerk een sterke aanzuigeffect op de bevolking,5 
waardoor de lokale heer met zijn castrale motte en kerk 
midden in een bewoningscentrum kwamen te liggen, de 
dorpskern van Ingelmunster. Voortaan zou de kerk het 
centrum van het dorp vormen. Aan het portaal van kerk 
bevindt zich vandaag nog steeds een arduinen roepsteen, 
die symbool staat voor de openbare macht van de gemeente 
(Fig.30).9 Na de hoogmis werden vanop deze steen 
aankondigingen en boetes aan de bevolking voorgelezen. 
Met de opkomst van de krant tijdens de twintigste eeuw is 
dit gebruik verloren gegaan.

 

 

In 1856 richtte graaf de Montblanc langs het plein een 
gebouw op voor de opleiding van jonge werklieden, waar 
wandtapijten met de hand werden geknoopt (c.) (Fig.29). 
De tapijtenmanifractuur is zichtbaar vanuit het kasteel. De 
graaf wilde opnieuw aansluiten bij de historische Vlaamse 
tapijtkunst en mikte op 400 werklieden, maar het werden er 
uiteindelijk hoogstens 40.1 Ondermeer het wandtapijt Slag 
bij Ingelmunster uit 1878 werd hier vervaardigd (Fig.31).

Het kasteel oefende ook visuele controle uit over de 
gemeenschap. Foucault duidt de macht van het toezicht 
of  visuele controle aan met het begrip: le regard.10 De 
relatieve openheid van het landschap in de onmiddellijke 
omgeving van het kasteel onder de vorm van meersen, 
open akkerland en het dorpsplein, droeg bij tot de het 
visueel bereik van de heer van Ingelmunster. De visuele 
relatie tussen het kasteel en de dorpsgemeenschap 
was asymmetrisch van aard. Vanuit de verhoogde 
kijkpositie reikte de blik van de kasteelbewoners tot 
ver in het omliggende landschap, omgekeerd kon de 
gemeenschap niet binnen kijken in het park aangezien 
het werd afgeschermd door een kasteelmuur. Men 
kon de kasteelheer dus niet zien, men kon alleen zijn 
aanwezigheid vermoeden. Zoals bij het principe van een 
panopticon, was het besef dat men gecontroleerd kon 

Het kasteel fungeerde niet alleen alleen in de beheersing 
van een infrastructuurknoop, zoals beschreven in 
voorgaand hoofdstuk, maar oefende ook controle uit over  
de dorpsgemeenschap van Ingelmunster. Dit hoofdstuk 
focust enerzijds op de machtsrelatie tussen het kasteel en 
het dorpsplein en anderzijds op de impact van het ontstaan 
van een enclave in het dorp. 

C.1 Macht en controle over het dorpsplein

De oorsprong van deze plek, gaat volgens de legende, 
terug tot de zevende eeuw, toen Engelse missionarissen de 
streek kerstenden. Volgens Sanderus stichtten zij op deze 
locatie een Engels klooster, dat in 882 werd geplunderd 
en verwoest door de Noormannen.1 Het toponiem 
Ingelmunster zou verwijzen naar Anglomonasterium 
of Engels klooster. Sam De Decker, erfgoedconsulent 
archeologie in de provincie West-Vlaanderen, bestempelt 
deze hypothese als erg onwaarschijnlijk gezien hiervan 
geen historische noch archeologische bewijzen zijn.2

Veel waarschijnlijker volgens De Decker is dat 
Ingelmunster is ontstaan uit een organisch gegroeide vrije 
gemeenschap op een droge rug nabij een kruispunt van een 
landweg en de Mandel.2 In Vlaanderen werden plaatsen 
waar de rivier doorwaadbaar was, vaak aangeduid met het 
toponiem voorde.3 Het ontstaan van deze gemeenschap 
kan dateren uit de vroege middeleeuwen of zelfs uit de 
IJzertijd aangezien deze locaties zich uitgesproken lenen 
voor het stichten van een nederzetting.2 

Uit de morfologie van de nederzetting in het begin van de 
achttiende eeuw leren we dat de nederzetting vermoedelijk 
ontstaan is als een vrije gemeenschap.2 De nederzetting 
vertoont geen kenmerken van een geplande opbouw, maar 
ontstond wellicht spontaan rond een centraal en langwerpig 
plein of dries (Fig.28). Dit plein werd oorspronkelijk 
gebruikt voor het verzamelen van de dorpskudde. Op het 
landboek van 1730 staat een waterput afgebeeld op het 
plein die vermoedelijk gebruikt werd om de dorpskudde 
van water te voorzien (Fig.28). Het plein is eigenlijk een 
verbreding van een driftweg (weg waarlangs het vee van 
en naar de graasarealen werd geleid), wat de langwerpige 
vorm verklaart.4 

In de periode 1071-1093 liet de graaf van Vlaanderen, 
Robrecht de Fries, een versterking bouwen op de plaats 
waar heirweg Brugge-Kortrijk de Mandel kruist.1 Deze 
versterking, vermoedelijk een castrale motte, controleerde 
niet alleen dit transportknooppunt maar ook de nabijgelegen 

Fig.28-Langwerpig dorpplein op het landboek uit 1730 (bron: 
Goethals, Landtbouck van Ingelmunstre, 1999)

Fig.29- Aanduiding langwerpig dorpsplein in huidige neder-
zettingsstructuur van Ingelmunster (bron: CADMAP 2009)

c. controle & 
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Fig.30- De roepsteen aan voorzijde van de kerk bleef bij de 
dorpskernvernieuwing behouden (bron: eigen opname mei 
2012)
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ander regime dan de dagelijkse ruimte daarbuiten. 
Kenmerkend voor de heterotopie is dat ze de ruimte 
buiten hun grenzen tegelijkertijd representeren, 
tegenspreken en omkeren. Het pittoreske ontwerp 
van het kasteelpark zette zich af tegen de efficiëntie 
en logica van de industrialisatie die in die periode 
in Ingelmunster en omgeving zijn opgang maakte. 
De heterotopieën hebben ook een functie in relatie 
tot de overige ruimte, met name dat wat Foucault 
de heterotopia of compensation noemt, wat als doel 
heeft een andere perfecte ruimte te creëren die de 
plaats moet innemen van de chaotische  en normale 
buitenruimte. De heterotopieën verdraaien de normale 
ruimte, contrasteren gelijkheid en veranderen wat 
standaard is.14

Heterotopieën hebben een systeem van openen en 
sluiten nodig.14 De locatie en morfologie van de 
toegangen vertellen iets over de relatie tussen het dorp 
en de enclave (Fig.33). Toegangen (a, b, c, en g) waren 
ruim en geschikt voor de doorgang van een koets en 
kar. Dit zijn dan ook de belangrijkste verbindingen die 
goederentransport moesten toelaten. Ze verbinden het 
kasteel respectievelijk met de steenweg, het neerhof, 
de fruittuin en de groententuin. Toegang (d, e en f) 
waren enkel geschikt voor personenverkeer (Fig.33). 
De hoofdingang van het domein bevindt zich sinds 
oudsher aan de noordwest zijde van het kasteel. 
Van hieruit strekt zich de zogenaamde beukendreef 

uit die het kasteel verbindt met de thans verdwenen 
Ingelmunsterbos, het voormalige jachtterrein van de 
heer. 

Tenslotte zijn heterotopieën meestal verbonden 
met uitsnijdingen in de tijd of zogenaamde 
heterochronieën.14  Een heterotopie situeert zich vaak 
op een grens in de tijd en maakt het mogelijk voor 
de mens om die grens te overschrijden. De functie 
van de heterotopie komt pas tot werking wanneer de 
persoon die zich hierin bevindt, volledig afgesneden 
is van zijn alledaagse tijd. Dit verklaart waarom er 
bij de opeenvolgende herstructureringen van het park 
geen totale tabula rasa volgde maar telkens oudere 
structuren werden behouden (hoofdstuk D). Zoals 
bijvoorbeeld het fundament van de ronde hoektoren 
in de kasteelvijver dat tot op vandaag zichtbaar bleef 
en verwijst naar de middeleeuwse waterburcht.  Het 
park stond op die manier symbool voor de ‘eeuwig’ 
durende macht van de heren van Ingelmunster.

De innige band die er bestond tussen het kasteel 
en de kerk, tussen de adel en de clerus, werd 
gematerialiseerd onder de vorm van twee poorten in 
de kasteelmuur. Enerzijds is er de poort (d.) die zich 
richt naar de ingang van de kerk en anderzijds poort 
(f.) die een verbinding maakt met de achterzijde van 
de kerk (Fig.34). 

Fig.33-Toegangen in de kasteelmuur vandaag (bron: eigen opname juli 2011)

worden, voldoende om te zorgen voor  rust en orde.11 
Mensen passen hun gedrag aan, omdat zij gezien kunnen 
worden. In hun beleving neemt de alomtegenwoordigheid 
van controle plaats. De landschappelijke kaderering van 
het kasteel in een park zorgde ervoor dat de machtsrelatie 
tussen het kasteel en het dorp nauwelijks als onderdrukkend 
werd aangevoeld. 

C.2 Van heterotopia tot terrain vague

Om controle uit te oefenen over het domein speelden 
de grenzen van het park een belangrijke rol. Het 
kasteelpark evolueerde tot een adelijke enclave 
in het dorp. In 1847 bij de aanleg van het Engels 
landschapspark besloeg het domein 13 hectare en 
was het geheel omgeven met een afsluiting.12 De 

noordelijke grens tussen het kasteelpark en het dorp 
bestond uit een bakstenen muur (Fig.32). Deze muur 
werd in verschillende fases opgebouwd: Het oudste 
stuk, tussen het  kasteel en de kerk, dateert van 
1695. De muur ten oosten van het kasteel stond er 
reeds in 1775 en de muur rond de fruittuin werd in 
1847 aangelegd.13 Ten zuiden van het kasteel werd 
het park vanaf 1847 afgebakend met arduinen zuilen  
die onderling verbonden werden met een metalen 
afsluiting (rode stippellijn). Deze grens was minder 
hard en liet een visuele doorkijk toe.

Deze enclave in het dorp kan worden vergeleken met 
wat Michel Foucault omschreef als Heterotopia.14 
Een heterotopie is een reëel bestaande ruimte met een 

Fig.32-Begrenzing van het kasteelpark rond 1847 op CADMAP
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Fig.38-Huidige begrenzing van het kasteelpark op CADMAP (bron: CADMAP (2009) en eigen verwerking)

Fig.35-Zicht vanuit de bidkapel via nis naar het tabernakel in de Sint-Amanduskerk (bron: eigen opname april 2012)

Fig.34-De bidkapel of ‘baronie ‘ aan de noordoostzijde van de 
Sint-Amanduskerk (bron: eigen opname, april 2012)

De aanwezigheid van deze toegang is gerelateerd 
aan het bestaan van een bidkapel, de zogenaamde 
‘baronie’, van waaruit de kasteelheer en zijn familie 
de mis konden bijwonen. Een nis zorgde ervoor dat 
het altaar zichtbaar was vanuit de kapel. De heer van 
Ingelmunster kon op deze manier de mis bijwonen 
zonder (visueel) contact met de andere inwoners van 
het dorp te hebben (Fig.35). Deze konden enkel zijn 
aanwezigheid vermoeden. 

De gesloten enclave transformeerde tijdens de 
twintigste eeuw tot een meer permeabele entiteit toen 
de muren aan de noordkant van het park deels werden 
afgebroken en in het zuiden wanneer het park met het 
kanaal werd doorsneden (Fig.36 en 38). Uiteindelijk 
verloor het park helemaal zijn gesloten karakter toen 
het na de openbare verkoop in 1987 werd opengesteld 
voor het publiek.

De parkruimte die ooit fungeerde als heterotopie 
en symbool stond voor controle over de natuur had 
te leiden onder de verwaarlozing (Fig.37). Stilaan 
gingen de ontworpen structuren vervagen en trad er 
verwildering op. 

100 m
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Fig.37- De laatst overgebleven brug in het kasteelpark stort 
zich in mei 2012 in de Mandel  (bron: eigen opname, mei 2012)

Fig.36-Zuidelijke permeabele grens van het kasteelpark langs het kanaal. (bron: eigen opname november 2011)
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Na de rechttrekking van het kanaal Roeselare-
Ooigem in 1960 werd het stuk park ten zuiden van 
de Mandel een restruimte. De oude tuinstructuur 
ging  hier grotendeels verloren door de aanleg van 
een vaarttalud. 

In de literatuur wordt restruimte soms aangeduid als 
terrain vague of Void. Deze termen verwijzen naar 
marginale ruimtes waar omringende communicatie 
en transportinfrastructuur aan voorbij gaat.15 Terrain 
vagues worden vaak bestempeld als leeg omdat ze 
bij de ontwikkeling van het maatschappelijk bestel 
hun identiteit verloren zijn. Het gaat om ruimtes die 
geïsoleerd, uitgesloten en uitgestoten is door de logica 
waarmee de Vlaamse nevelstad is ontwikkeld.16 

Maar het voormalig stukje kasteelpark profileert 
zich ook als een plek van weerstand ten opzichte 
van de maatschappij en norm. Het is een oord waar 
het non-conformisme zich manifesteert en het 
schept ruimte voor ervaringen die elders geen plaats 
vinden. Koolhaas beklemtoonde het belang van deze 
marges in de overgeprogrammeerde ruimte. Het 
zijn plekken met een onbepaald ‘open’ karakter als 
vrijplaatsen voor experiment en informele activiteit.17 
Getuigen hiervan zijn de graffiti die zijn aangebracht 
op kasteelbrug ter hoogte van het park (Fig.39) en 

het zwerfvuil dat we hier aantreffen (Fig.40). Het 
park biedt plaats voor een kortstondig of tijdelijk 
gebruik, voor indivuele en collectieve activiteteiten, 
ontmoetingen, behoeften of ideeën, die geen ambitie 
hebben om zich te vestigen, funderingen te leggen, 
of hun aanwezigheid te benadrukken.16 Het stuk park 
ten zuiden van de Mandel wordt spontaan gebruikt 
als speelruimte door jeugdbewegingen en fungeert als 
parcours voor mountainbikers (Fig.41).  

C.3 Conclusie

Het kasteel van Ingelmunster werd niet alleen 
gebouwd om twee infrastructuren te beheersen 
maar ook om controle uit te oefenen over een 
lokale gemeenschap. De pleinmorfologie van 
deze nederzetting wijst erop dat Ingelmunster is 
gegroeid vanuit een vrije gemeenschap. Het plein dat 
oorspronkelijk werd gebruikt voor het verzamelen 
van de dorpskudde, verwierf in de loop der jaren 
ook andere functies:  een commerciële functie in de 
vorm van een lijnwaadmarkt, een bestuurlijke functie 
omdat de herbergen langs het plein fungeerden als 
schepenbank en tenslotte een juridische functie 
die zichtbaar werd door de aanwezigheid van een 
vierschaar en schandpaal. Al deze functies werden 
door de heren van Ingelmunster gecontroleerd. De 
assymetrische visuele relatie tussen het kasteel en het 
dorp vormde daarbij een belangrijk aspect.

Uit de wil om absolute controle uit te oefenen over 
de parkruimte ontstond er een enclave in het dorp. 
Deze enclave fungeerde als een soort heterotopie 
omdat ze als doel had de ruimte buiten de grenzen te 
representeren, tegen te spreken en om te keren. Een 
pittoreske ruimte die zich afzet tegen de industriële 
maatschappij. Het park kan ook worden aanzien als 
een heterochronie of uitsnijdig uit de tijd. Een plek 
waar je als het ware in verbinding staat met het 

verleden. De toegangen tot de heterotopie vertellen 
iets over de sociale machtsrelatie tussen het park en de 
gemeenschap daarbuiten. De bijzondere band tussen 
de adel en de clerus is bijvoorbeeld gematerialiseerd 
onder de vorm van een toegang naar de bidkapel. Hier 
konden de heren van Ingelmunster een kerkdienst 
bijwonen zonder visueel contact met de gemeenschap. 

Toen de grenzen van de enclave permeabel werden 
en een deel van het park werd aangetast door de 
aanleg van het kanaal, verloor een deel van het park 
zijn identiteit. De ruimte die ooit sterk aan controle 
was onderworpen, wordt nu gekenmerkt door een 
onbepaald en open karakter, als vrijplaats voor 
experiment en informele activiteit. 
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de kunstenaars in staat om niet alleen het kasteel af 
te beelden maar ook aandacht te besteden aan de 
landschappelijke situering ervan: de Mandel, de 
steenweg Kortrijk-Brugge, de Sint-Amanduskerk, 
et cetera. Het kasteel werd in beide afbeeldingen in 
omvang overdreven zodat het zeer dominant aanwezig 
is in het landschap. Het belang van visuele controle 
was groot tijdens de feodaliteit.2 In een feodale 
maatschappij kon de relatie tussen mens en land nog 
als ‘natuurlijk’ worden omschreven. De waarde van 
een stuk land was gebasseerd op de gebruikswaarde. 
Eigendom van het land was oorspronkelijk collectief 
en contingent, aangezien land geen verkoopbaar goed 
was en de visuele controle erover een maat was voor 
status. Deze landschapsbeelden visualiseren onbewust 
dus een machtsrelatie. Door het geheel te kaderen 
in een landschappelijke setting wordt deze sociale 
machtsrelatie gepresenteerd als een harmonieus en 
natuurlijk gegeven. 

Daarnaast stellen Harris & Hays dat de identiteit 
van de elite in de periode tussen de zestiende en de 
achttiende eeuw gestoeld was op cultuur.3 Status 
was daarbij een functie van uiterlijk vertoon. De 
gecodeerde landschapszichten werden geladen met 
signifiers, die sociale prestige van de heren van 
Ingelmunster bevestigen en uitdrukken. Hoewel de 
titel van het schilderij op Fig.43 verwijst naar de 
slag bij Ingelmunster, die in 1580 plaatsvond, is het 

de lusttuin die op de voorgrond prijkt. Een luxueuze 
tuin, met door topiari afgeboorde parterres en de 
aanwezigheid van prieeltjes dragen bij tot de prestige 
van het domein. Ook de aanwezigheid van menselijke 
figuren is niet toevallig. Ze dragen bij tot het 
schaalgevoel en perceptie van de ruimte. Bovendien 
suggereert de aanwezigheid van bezoekers in de tuin 
of aan de poort de sociale of politieke  positie van 
de heer. Figuren die naar iets specifiek wijzen, sturen 
de blik van de waarnemer. Ze kunnen een belangrijke 
eigenschap van het landgoed benadrukken. Dit 
is mogelijk het geval voor de figuur centraal op 
Fig.43 die wijst naar de heirweg Kortrijk-Brugge. 
Tenslotte verraadt de aanwezigheid van zwanen 
in de kasteelvijver, de adellijke achtergrond van de 
kasteelbewoners (Fig.42).4 Deze sierwatervogels 
werden tijdens de middeleeuwen exclusief in park- 
en kasteelvijvers gehouden, waarop het zogenaamde 
zwanenrecht gold. 

Fig.43-Anoniem 17e eeuws schilderij van het kasteel (Bron: beeldarchief den Hert) 

In de voorbije twee hoofdstukken lag de klemtoon op 
de manier waarop het kasteel controle uitoefende over 
enerzijds de omliggende infrastructuur en anderzijds 
de dorpsgemeenschap van Ingelmunster. In het 
hoofdstuk beeld & macht focussen we op het park 
zelf en onderzoeken we welke verschijningsvormen  
het park kende in de periode: zeventiende eeuw tot 
vandaag. Verder stellen we ons de vraag, op welke 
manier het landschap als beeld is geëvolueerd in 
deze periode en hoe dit beeld fungeerde in een 
machtsdiscour.

D.1 Vlaamse Renaissance tuin 

In de loop van de zeventiende eeuw werd het kasteel 
van Ingelmunster veelvuldig afgebeeld op figuratieve 
kaarten, schilderijen, gravures en pentekeningen. 
Deze bronnen stellen ons in staat om een beeld te 
krijgen van het kasteel en de omliggende tuin in de 
feodale periode maar vertellen ook veel meer dan dat. 

Ze zeggen iets over de manier waarop de bewoners 
van het landgoed zichzelf positioneerden in de 
maatschappij en over de manier waarop ze keken naar 
het landschap dat hen omringde.

Uit onderstaande beelden spreekt een dubbele 
machtsexpressie. Enerzijds onderstrepen ze het belang 
van visuele controle over een ‘natuurlijke’ economie. 
Anderzijds zijn ze geladen met  sociale signifiers die 
hun perstige bevestigen en versterken.

Voor de expressie van visuele controle op een 
afbeelding van een landgoed was de ontwikkeling 
van het perspectief tijdens de Renaissance crusiaal. 
Dit maakte het mogelijk een realistische afbeelding 
te maken van een ruimte in een twee dimensioneel 
vlak. Sindsdien werd het oog van de waarnemer 
als het ware meester van de ruimte. Een landschap 
werd op deze manier een compositie/structurering 
van de werkelijkheid zodanig dat die ruimte 
konden toegeëigend worden door een afstandelijke 
toeschouwer, die een illusie van orde en macht 
voorgeschoteld krijgt.1 Zowel op de gravure van 
Sanderus (Fig.42) als bij het schilderij ‘Slag van 
Ingelmunster’ (Fig.43) werd een beeld gemaakt van 
de site vanuit een verhoogd (vogel-) perspectief. 
Dit draagt bij tot de autoriteit van de beelden,stelde 

Fig.42-Gravure van het kasteelpark van Ingelmunster door Sanderus in (Bron: Sanderus, verheerlykt Vlaandre deel 2, 1641)
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Bovendien verwijst de manier waarop het domein 
is afgebakend naar een defensieve oorsprong. In het 
noorden onderscheidt het kasteeldomein zich van de 
dorpskern met behulp van een bakstenen muur. De 
rest van het domein wordt omsloten door een gracht, 
die het hele jaar door van water kon worden voorzien 
met behulp van een poel (c). 

Opvallend is dat ook het neerhof (d) nog binnen de 
omsluiting van de gracht valt. Dit markeert de band 
tussen het opperhof dat later uitgroeide tot burcht 
en het neerhof dat evolueerde naar de zogenaamde 
kasteelhoeve. Deze hoeve moest instaan voor de 
bevoorrading van de heer. Verder treffen we op dit 
domein ook een bescheiden nuts/lusttuin (e) aan, 
bestaande uit een aantal parterres en een boomgaard 
(f).

Een opvallend kenmerk van het domein in die tijd 
is de aanwezigheid van bomenrijen, rond de gracht, 
de omwalling en langsheen de dreef. Bomenrijen 
vormden een typisch kenmerk van een Vlaamse 
renaissance tuin.6 Ze moesten de nuts- en lusttuinen 
beschermen tegen koude winden in de vlakke 
Nederlanden. Bovendien droegen bomen bij tot de 
drainage van de natte meersgronden en leverden 

schaduw tijdens de warme zomermaanden. Ten slotte 
gaven de bomen de tuin een gevoel van omsluiting. 
Dit gesloten karakter van het domein wordt heel 
duidelijk geïllustreerd door een zeventiende eeuws 
anomiem schilderijtje dat zich in de slaapkamer van de 
gravin bevond (Fig.45). In de middeleeuwse nutstuin 
werden gedomesticeerde groenten en fruit gekweekt 
samen met geneeskrachtige planten. De tuin is sterk 
vormgegeven en symbolisch georganiseerd. Deze 
ordening ondersteunde het gebruiksgemak.7

Bij een beschrijving van het domein in 1710 wordt 
ook melding gemaakt van een konijnenwarande op 
het domein.8 Volgens Tack werd het konijn dat sinds 
de laatste ijstijd in onze contreien was uitgestorven, in 
de loop van de twaalfde eeuw opnieuw in Vlaanderen 
geïntroduceerd.9 Een konijnenwarande was een 
besloten gebied, vaak ommuurd, waar gejaagd kon 
worden op konijnen. Konijnen werden vooral voor 
hun vlees en bont gekweekt, dat werd gebruikt voor 
lange mantels, hoofddeksels en bedspreien. 

In 1634 werd op het erf van het neerhof de bestaande 
duiventoren afgebroken en vervangen door een nieuw 
exemplaar.10 Het ging om een klassiek Vlaamse 
vierkante en bakstenen duiventil. Het houden 

Fig.45-Anoniem 17e eeuws schilderij van het kasteel (Bron: beeldarchief den Hert)

Sanderus schrijft over het domein van Ingelmunster, 
ondermeer het volgende:5

‘Zoo men het kasteel aanschouwt, het zelve met diepe 
en brede grachten is omringt, en van buiten zoodanig 
versterkt, dat het altijd in staat is geweest den aanval 
van een vijandlyk leger af te wachten, ja dat het 
dikwijls vijandige benden heeft getrotseert, en ook 
eens het gebalder van het kanon veracht heeft.’ 

Tijdens de zeventiende eeuw heeft het domein nog 
een duidelijk defensieve karakter (Fig.44). Het kasteel 
is op dit moment nog een waterburcht (a) met ronde 
hoektorens en wordt omgeven door ovaalvormige 
brede omwalling. De toegang naar de burcht werd 
gecontroleerd via een ophaalbrug en een eilandje (b) 
in de omwalling. 

Fig.44-Kasteelpark rond 1650 op basis van figuratieve kaarten uit 1639 en 1645 (Bron: Rijksarchief Kortrijk, fonds de Phloto)
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Fig.49-Het kasteelpark rond 1775 (bron: Ferrariskaart, eigen verwerking)

van duiven, was in die tijd een statussymbool. 
Duiventorens mochten enkel door adel en geestelijken 
gebouwd worden (Fig.46, 47 en 48). 

D.2 Formele Franse tuin 

In de loop van de achttiende eeuw kregen symmetrie 
en regelmaat de bovenhand en vervingen de eerder 
losse toets van de middeleeuwse tuin (Fig.49).11

Rond 1730 maakte het kasteeldomein van 
Ingelmunster een grondige reconversie door (Fig.48). 
De waterburcht met ovale walgracht vervangen 
door een U-vormig Classisistisch kasteel (a) met 
rechthoekige en uitgemeste vijverpartij (b). Het 
vierkante grondvlak waarop het U-vormig kasteel 
is gebouwd, bevat nog een verwijzing naar één van 
de hoektorens van de voormalige waterburcht. De 
Classicistische architectuur van het kasteel, wijst op 
het verlies van de militaire functie. Ook de gebogen 
gracht rond het domein werd rechtgetrokken, parallel 
met de kasteelvijver. Ten noordwesten van het kasteel 
bevindt zich nu een muur die het kasteel afschermt 
van de kasteelhoeve, de band tussen beide elementen 
is vervaagd. 

Het park werd  fors uitgebreid en omgorde voortaan 
volledig het kasteel. Bovendien vertoont de tuin de  
kenmerken van de formele Franse tuin. Deze ingreep 
veranderde de machtsrelatie met de omgeving. Het 
park kreeg een visueel zeer open karakter zodat zowel  
tuin als U-vormig lusthof, nu in de eerste plaatst 
dienen als statussymbool en expressie van rijkdom 
en macht. De militaire en nutsfuncties zijn naar de 
achtergrond gedreven. Bij deze tuinstijl overwint 
geometrie de natuur en is geometrie bepalend voor het 
kijken naar het landschap en zelfs de beweging van de 
mens in het landschap. Typisch is het rechthoekige 
watervlak, dat functioneert als spiegelvijver, de strak 
vorm gegeven deelruimtes die worden afgeboord met 
topiari en het feit dat het kasteel het centrum vormt van 
de compositie waaruit de symmetrieassen vertrekken. 
De tuin is niet meer harmonisch verbonden met het 
landschap en is verworden tot een volledig kunstmatig 
vormgegeven eenheid. Hij straalt macht en controle 
uit over de omgeving en over de bezoekers, die 
genoodzaakt zijn om zich via de strakke structuren 
door de tuin te bewegen. 11

Fig.47-Duiventoren op het erf van het neerhof, 1950 (bron: 
beeldarchief den Hert)

Fig.46-Duiventoren op het erf van het neerhof, begin 20e eeuw 
(bron: beeldarchief den Hert)

Fig.48-Duiventoren uit Ingelmunster maakt vandaag deel uit van een 
West-Vlaamse hoeve in Bokrijk (Bron: eigen opname, mei 2010)
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Deze picturale landschapsstijl zette zich scherp af 
tegen de geometrie van de Franse tuin en had als 
basisprincipe het ‘planten van schilderijen’.14 Het 
landschap werd gezien als een beeld dat men maakt 
uit een enscenering en compositie van natuurlijke 
elementen. Volgens Cosgrove was de  wilde natuur het 
culturele antwoord op de komst van de onnatuurlijke 
en anorganische industriële maatschappij. Naast de 
kritiek verdoezelt deze stijl haar impact op het land 
en de mens en verkondigt het de morele orde van de 
natuur en een vlucht uit de maatschappij.2 

Om deze ‘natuurlijkheid’ te bekomen, gebeurden 
in Ingelmunster verschillende ingrepen: groepjes 
bomen (a) of ‘clumps of trees’ werden schijnbaar 
willekeurig ingeplant in een uitgestrekt grasland. 
Hun aanwezigheid verhoogde de dieptewerking van 
het park. De bosranden die het grasland kadreren 
zijn kronkelig van aard, volgens de principes van 
the serpentine line of beauty.15 Daarnaast werd de 

bedding van de Mandel  aangepast en kunstmatig 
verbreed zodat een ‘natuurlijke’ kronkelende vorm 
werd gecreëerd (b) (Fig 50 en 51).  Om het traject te 
fixeren werd ter hoogte van het park de bedding van 
de Mandel uitgemetst met baksteen. 

Eén van de kenmerken van een achttiende eeuwse 
pittoreske tuin is dat hij naadloos overloopt in het 
omringende landschap.2 De ononderbroken blik op 
het landschap onderstreepte macht van de aristocratie 
over haar grondbezit. Ook in Ingelmunster waren de 

visuele grenzen ruimer dan de eigendomsgrenzen. 
Vanuit het kasteel vertrekken er drie nauwkeurig 
geplande vistas (Fig.53). Twee zichten, één naar 
het westen en één naar het zuidoosten, maken 
een visuele relatie tussen het kasteelpark en de 
omliggende Mandelmeersen. De Mandel speelde een 
belangrijke rol in de machtsbasis van de heren van 
Ingelmunster aangezien de meeste van hun gronden 
georiënteerd waren langsheen de Mandel. Bovendien 
leenden de vlakke meersen zich uitstekend tot een 
vergezicht (Fig.52). Bemerk dat in het midden van 
de negentiende eeuw de Mandel nog niet omzoomd 
was met populieren. De architect opteerde duidelijk 
voor een relatie met het ‘natuurlijke’ landschap. 
Storende elementen werden zorgvuldig afgeschermd 
met groen. De zichtrelaties werkten ook omgekeerd. 
De waarnemer die zich beweegt langs de slingerende 
paden in het park krijgt in deze vista’s een zicht op het 
kasteel voorgeschoteld.

Fig.51-Uitgemetste bedding van de Mandel ter hoogte van het 
park (Bron: eigen opname, februari 2012)

D.3 Pittoresk landschapspark

Halverwege de negentiende eeuw ondergaat 
Ingelmunster grondige wijzigingen onder de 
noemer van Industrialisatie: In 1840 draagt men 
het voorontwerp van het kanaal Roeselare-Leie 
voor aan de kamer. In 1847 is de spoorlijn Kortrijk-
Brugge, met halte in Ingelmunster, een feit. De eerste 
weverij met stoommachine in Ingelmunster wordt 

rond 1861 in gebruik genomen.12 Ongeveer rond 
datzelfde ogenblik, in de periode 1830-1850, start 
de kasteelheer met een grondige heraanleg van het 
kasteelpark. De formele tuin werd fors uitgebreid 
tot een oppervlakte van 13 hectare en omgevormd 
tot een Engels landschapspark of jardin pittoresque 
(Fig.50).13 

Fig.50-Ontwerp van het kasteelpark in Engelse landschapsstijl uit 1847 (Bron: Verschuere, De paal, een raadsel opgelost?, 1998)
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Fig.52-Zicht ten westen van het kasteelpark op de Mandelmeersen (Bron, eigen opname, mei 2012)

Fig.53-Geplande vistas vanuit het kasteel rond 1850 (Bron: 
Van Der Maelenkaart, eigen verwerking)
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horticultuur een ongekende climax.2 Glas en staal 
waren de nieuwe industriële materialen die nieuwe 
mogelijkheden schiepen voor het huisvesten van 
deze exotische dieren en planten.2 In het park van 
Ingelmunster werden broeikassen (g) gebouwd en 
een uitgestrekte volière (e) geplaatst waarin allerlei 
exotische vogels werden gecollectioneerd (Fig.50). 
De broeikas voor het kasteel is te zien op Fig.56 en 
Fig. 57. Het is bekend dat graaf Charles Ferdinand 

Descantons de Montblanc (1833-1894) in de ban 
was van Japan.16 Tijdens zijn leven ondernam hij 
verschillende reizen naar dat land en misschien 
verwijzen de huidige bamboes aan de kasteelvijver 
wel naar de fascinatie van deze man?  

Cosgrove ziet deze gardenesque parken op een 
bepaalde manier niet langer als echte landschappen, 
omdat de aandacht van de waarnemer niet meer 
gericht is naar het land, maar naar individuele details 
zoals merkwaardige planten en curiositeiten.2 De 
‘vorm’ van het land, de topografie, de band met de 
gemeenschap en de begrenzing van het park, raakten 
overschaduwd door de rijkdom van de vegetatie. De 
gardenesque-stijl drukt dan ook geen controle over 
land meer uit, maar staat wel voor een veel bredere 
controle over de natuur als proces. Wanneer de 
controle over land slechts één dimensie wordt in de 
controle over kapitaal, dan kan land zijn bevoorrecht 
culturele status verliezen. Controle over kapitaal, 
gekoppeld aan de technologie van ijzer en stoom, 
werden Cosgrove tijdens de negentiende eeuw de 
nieuwe  sleutel in sociale machtsrelaties.2

 Een derde vista loopt vanuit het kasteel in zuidelijke 
richting naar een zuil (c) die als blikvanger het zicht 
structureert (Fig.50). De zuil kan worden aanzien 
als een follie, een typisch onderdeel van de Engelse 
landschapstijl (Fig.54). Een follie of dwaasheid 
heeft tot doel, de wandelaar te verrassen, plezieren 
en inspireren tot verhalen.14  De présence van de 
zuil werd bovendien versterkt door de ligging 
bovenop een kunstmatige aarden heuvel. Onder deze 
heuvel bevond zich een ijskelder, de voorloper van 
een koelinstallatie, waarin tijdens de winter grote 

ijsbrokken  werden opgeslagen. Door de natuurlijke 
isolatie van aarde bleef het ijs het hele jaar lang 
bevroren. De stukken ijs werden tijdens de winter door 
arbeiders uit het dorp losgehakt uit de kasteelvijver.13 
Verder bestond het park ook uit een groenten- (d) en 
fruittuin (f) (Fig.50).

Met de opkomst van het kapitalisme veranderde de 
relatie tussen de mens en het land.2 In een economie 

die is gebaseerd op vrije arbeid en privaat bezit van 
productiemiddelen, ligt de waarde van het land in 
de mogelijkheid tot uitwisseling ervan. De relatie 
tussen mens en land vervreemde en de visuele 
controle erover was dus geen vereiste meer voor 
de uitdrukking van een status. Deze verandering 
heeft zijn gevolgen voor de representatie van het 
landschap. Land als onderwerp van kunst heeft geen 
bevoorrechte status meer onder het kapitalisme. Een 
negentiende eeuwse pentekening van het vernieuwde 
landschapspark visualiseert deze stelling, door in het 
beeld het omliggende landschap te verwaarlozen en 
enkel aandacht te besteden aan de interne kwaliteiten 
van het park en het kasteel (Fig.57). 

Hoewel het het park van Ingelmunster innitieel werd 
ontworpen als een gardin pittoresque met de visuele 
relaties naar het omliggende landschap. Heeft het 
park ook kenmerken die typisch zijn voor een nieuwe 
stroming binnen de landschapstijl die zich in de loop 
van de negentiende eeuw doorzette, de zogenaamde 
gardernesque. Veel tuinen werden in die periode 
aangelegd in opdracht van de nieuwe burgerij die 
haar welvaart putte uit de industrialisering en niet uit 
de opbrengsten van grondbezit. Deze tuinen legden 
dan ook minder de nadruk op visuele controle over 
het land, maar eerder op privacy en veiligheid.2 
Vandaar dat het park van Ingelmunster slechts beperkt 
overloopt in het omliggende landschap. 

Daarnaast vinden we nog een ander typisch 
kenmerk van de gardernesque terug in het park van 
Ingelmunster. Namelijk het collectioneren van alles 
wat exotisch was.2 Tijdens de negentiende eeuw 
heerste er in de hogere sociale klassen een grote 

interesse voor onbekende culturen. Het was de 
periode van de ontdekkingsreizen en de kolonisatie 
en dat uitte zich in een ware verzamelwoede. Dit 
gebeurde niet alleen onder de vorm van musea of 
dierentuinen, maar ook de gardernesque tuin was 
een uitstekend medium. Vanouds werden in tuinen en 
parken (exotische) planten verzameld en toegepast, 
maar gedurende de negentiende eeuw beleefde de Fig.57-Pentekening van het de kasteelpark na de aanleg van het engels landschapspark eind negentiende eeuw (Bron: beeldar-

chief, den Hert)

Fig.56-Exotisme rond het kasteel wordt geillustreerd door de  
en glazen serre rechts op de voorgrond

Fig.54-Zicht op de zuil na de rechttrekking van de het kanaal 
in 1973. (Bron: Verschuere, De paal, een raadsel opgelost?, 
1998)

Fig.55-Zuidelijke vista’s vanuit het kasteel zijn vandaag deels verloren door aanplant met populieren. De rechter vista leidde 
ooit tot de zuil (Bron: eigen opname, mei 2012)
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Cosgrove dat de vervreemde sociale relatie tussen de 
mens en het land zijn hoogtepunt heeft bereikt.2 Het 
proces van collectieve toe-eigening van de natuur is 
helemaal vervangen door een individuele manier van 
kijken naar het landschap. Hoewel sinds haar ontstaan 
op het einde van de negentiende eeuw fotografie werd 
geassocieerd met objectiviteit en wetenschappelijke 
precies gaf de camera de mens de kans tot individuele 
visuele toe-eigening van een externe realiteit.2 Het 
werd mogelijk om een beeld op te nemen voor pure 
persoonlijke, subjectieve consumptie.2 

Op het einde van de twintigste eeuw evolueert het beeld 
van het kasteeldomein zelf tot een marketingbeeld.
De brouwersfamilie Van Honsebrouck koopt in 1986 
zowel het park als het kasteel aan en drie jaar later 
wordt het eerste kasteelbier gebrouwen. Voortaan 
figureert een beeld van het kasteel van Ingelmunster 
op het etiquet van dit lokale zware bier.18  

D.5 Naar een ecologisch park ...

Verwildering en verval resulteerden in het vervagen 
van de historische parkstructuren (Fig.59). De vista’s 

D.4 Park valt ten prooi aan verwildering en verval 
in de loop van de twintigste eeuw

Al op het einde van de negentiende eeuw maar 
vooral in de loop van de twintigste eeuw taande de 
economische macht van de familie de Montblanc. 
Hun inkomsten waren voornamelijk gebaseerd op 
grondbezit en dat maakte hun positie kwetsbaar.17 
Enerzijds doordat de landbouw als economische 
sector aan belang moest inboeten ten opzichte van de 
industrie- en de dienstensector en anderzijds doordat 
bij erfopvolging het familiale grondbezit moest 
worden verdeeld, verschrompelde de machtsbasis van 
de familie. De familie zocht, met uitzondering van de 
tapijtenfabriek, nauwelijks naar nieuwe inkomsten, 
bijvoorbeeld door te investeren in  de industrie. Het 
economisch verval heeft zijn gevolgen voor het 
kasteelpark: de ontworpen structuren vervagen door 
verwildering en gebrekkig onderhoud.  

Naast het vervagen van de parkstructuur maakt ook 
de context van het park grote veranderingen door. De 
aanleg van het kanaal Roeselare-Ooigem heeft een 

versnippering van de Mandelmeersen tot gevolg en 
de bewoning rondom het park neemt fors toe vooral 
na de tweede Wereldoorlog. De Mandel die een 
centrale rol speelde in het landschapspark raakte in 
de loop van de twintigste eeuw zwaar vervuild. De 
geurhinder die de waterloop verspreidde, maakte het 
leven errond onaangenaam. In 1979 werd de Mandel 
in de regio ingekokerd en zoveel mogelijk aan het 
oog onttrokken.18 Ter hoogte van het park behield de 
rivier echter zijn meanderende en open karakter met 
kwalijke gevolgen voor de sfeer in het kasteelpark.

De beeldvorming van het park gebeurt tijdens de 
twintigste eeuw voor het eerst met behulp van de 
fotografie. Uit een analyse van de foto’s, merken 
we dat bepaalde standpunten populair waren en 
herhaaldelijk werden hergebruikt. Onderstaande 
Fig.58 situeert al deze opnamepunten. Opvallend 
is dat zowat alle foto’s  naar binnen toe zijn gericht 
en focussen op interne merkwaardigheden van het 
park: het kasteel, de Mandel, een toegang. Geen van 
de foto’s richt zich op de vista’s of verbindt het park 
met het omliggende landschap. Hieruit blijkt volgens 

Fig.58-Fotografische opnames uit de eerste helft van de twintigste eeuw aangebracht volgens standpunt op situatie 1911 (bron: 
beeldarchief den Hert en topografische kaart van MCI)

N
100m

Fig.59-Kasteelpark vandaag (Bron: google earth en CADMAP, eigen verwerking)
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een nutstuin. Verder spreekt uit de configuratie van 
de site, nog een militaire functie. Dit blijkt uit de 
dubbele omgrachting, de ronde hoektorens en een 
brede wal. Status was in die tijd gerelateerd aan 
visuele controle over land. Dit komt sterk tot uiting 
in de beelden van het landgoed uit deze periode. Ook 
andere elementen zoals de duiventoren fungeren in 
dit subtiele machtsdiscours. 

In de loop van de achttiende eeuw vervaagd het 
militaire belang van deze site en wordt het geheel 
omgevormd tot lustkasteel. Een formele franse tuin 
predikt symmetrie en regelmaat en vervangt de eerder 
losse toets van de middeleeuwse tuin. De tuin is niet 
meer harmonisch verbonden met het landschap en 
vormt vanaf dan een volledig kunstmatig vormgegeven 
eenheid.  

Met de transitie naar een kapitalistische economie 
daalde het belang van controle over land. In 1847 
wordt een pittoresk landschapspark aangelegd. Het 
bevat ondermeer vistas die een restant vormen van 
die wens naar visuele controle over land en zorgden 
ervoor dat het park visueel overliep in het omliggende 
landschap. De wilde natuur was het culturele antwoord 
op de komst van de onnatuurlijke en anorganische 
industriële maatschappij. Naast de kritiek verdoezelt 
de pittoreske tuinstijl ook zijn impact op het land en 
de mens en voelt dit ‘nieuwe’ landschap aan alsof het 
er altijd al geweest was. Hoewel het park initieel werd 
ontworpen als pittoresk park, had het ook kenmerken 

grauwe abeel        Populus x canescens 

hollandse linde        Tilia x europea 

paardekastanje        Aesculus hippocastum 
plataan         Platanus x acerifolium             1670 

zwarte den        Pinus nigra 

Fig.61-Inventaris van het bomenbestand in het park. grijs: bomen met cultuurhis-
torische waarde (bron: More en White, Trees of Britain & northern Europe,  2003)

Fig.62- Oude plataan (boven) en Turner 
Eik (onder) bron: eigen opname mei 2012

zijn opgevuld geraakt met populieren, padenstructuren 
ten zuiden van de Mandel zijn verdwenen, de 
noordelijke kasteelmuur vormt geen gesloten geheel 
meer, de voormalige boomgaard is deels ingepalmd 
door bebouwing langs de Gravinnestraat, et cetera.

Uit de analyse van de biologische waarderingskaart 
blijkt dat de parkruimte tot de meest biologisch 
waardevolle zones behoort in Ingelmunster. Vooral 
de vochtige contexten langs de Mandel, zijn zeer 
waardevol (Fig.60). Bovendien maakt het park deel 

uit van een groot ecologisch netwerk dat zich uitstrekt 
in de vallei van de Mandel en langs het kanaal 
Roeselare-Ooigem (Fig.12).

Uit de inventarisatie van het bomenbestand, 
uitgevoerd in juni 2012, bleek dat de beplanting 
steeds meer het karakter krijgt van een bosvegetatie. 
De dominantie van beuk, eik, els, es en populier zijn 
hiervoor verantwoordelijk. Slechts enkele bijzondere 
parkbomen met cultuurhistorische waarde die typisch 
zijn voor een Engels landschapspark, zijn bewaard 
gebleven (Fig.61). Sommige oude bomen zoals de 
monumentale platanen gaan vermoedelijk terug tot 
de aanleg van het park in 1847 (Fig.61) en markeren 
nog de originele parkstructuur. Een bijzondere boom 
in het park van Ingelmunster is de Turner Eik, een 
kruising tussen een Hulst Eik en een Engelse Eik 
(Fig.62). Deze boom maakte oorspronkelijk deelt 
uit van de groententuin van het park, werd bij de 
dorpskernvernieuwing gevrijwaard en geïntegreerd 
in het dorpsplein van Ingelmunster.   

D.6 Conclusie

Tijdens de zeventiende eeuw waren vooral de principes: 
nut, defensie en status bepalend voor het beeld van 
dit domein. Het neerhof en het kasteel vormden nog 
één geheel, andere nutsvoorzieningen op het domein 
waren: een boomgaard, een konijnenwarande en Fig.60-Biologische waardering van het kasteelpark en omgeving (bron: BWK (2005) eigen verwerking) 

N
100m

biologisch waardevol gebied

biologisch zeer waardevol gebied

complex van biologisch waardevolle 
en zeer waardevol elementen

complex van biologisch minder 
waardevolle en waardevolle elementen

biologisch minder waardevol gebied
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die typisch waren voor de gardenesque. De neiging 
naar absolute controle over de natuur vertaalde zich 
in een fascinatie voor alles wat exotisch was.

Tijdens de twintigste eeuw wordt de sociale relatie 
tussen het kasteel en het omliggende land stilaan een 
vervreemde relatie. In de (fotografische) beelden van 
het park wordt de aandacht van de waarnemer niet 
meer gericht naar het land maar naar individuele 
details en curiositeiten. Het proces van collectieve 
toe-eigening van de natuur is helemaal vervangen 
door een individuele manier van kijken naar het 
landschap. In een laatste fase fungeert het beeld van 
het kasteelpark in de marketingstrategie van een 
lokaal zware bier.

Door verval en verwildering is identiteit van het 
park in de 21e eeuw sterk vervaagd. Daar tegenover 
staat het toegenomen belang van haar ecologische 
kwaliteiten. 
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e. conclusie & 
reflectie

De wisselwerking tussen macht en landschap is 
bepalend voor de identiteit van deze plek. Hoe 
kunnen we de bevindingen uit de historische analyse 
laten doorwerken in concepten voor de toekomstige 
ontwikkeling van het park? 

Het park is een knoop. Sinds zijn ontstaan ligt 
het kasteel op een knooppunt van infrastructuren. 
De heren van Ingelmunster hebben doorheen hun 
geschiedenis steeds getracht de rol van deze plek als 
knoop in het  infrastructuurnetwerk te ondersteunen. 
Hun macht is ondermeer gematerialiseerd onder de 
vorm van bochten in de tracés van het kanaal en de 
spoorlijn ter hoogte van het park. De nabijheid van de 
infrastructuren gold zowel als een bedreiging als een 
kans. Bij het wegvallen van de macht van de heren 
van Ingelmunster werd parkruimte prijsgegeven 
om het transport efficiënter te laten verlopen. Maar 
de marges van die infrastructuren fungeren in deze 
natuurarme regio, wel als dragers van het ecologisch 
netwerk, waardoor het park zich vandaag positioneert 
als een ecologische knoop. De ecologische kwaliteiten 
van het park en in het bijzonder de groencorridors 

Fig.63- Huidige context van het park (bron: google earth (2009) en eigen opname februari 2012)
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Fig.64- Schetsontwerp van het beheersplan binnen de geplande wijzigingen van de dorpskernvernieuwing (bron: CADMAP 2010 
en parkontwerp door Erik De Waele  (2012)) 

langs de Mandel en het kanaal moeten met behulp 
van het beheersplan worden ondersteund en verder 
versterkt. Verder moet er bijzondere aandacht besteed 
worden aan het feit dat het park een knoop vormt in 
het fietsnetwerk. Het fietsnetwerk is een belangrijke 
drager van het toerisme in de Leiestreek. Het park en 
de omliggende horeca zijn uitstekend geschikt om 
van deze plek een aangename stopplaats te maken. 
Een deel van het bestaande fietstraject kan worden 
geïntegreerd in de padenstructuur van het park  ten 
zuiden van de Mandel (Fig.64). 

Ook het spel tussen controle en landschap typeert dit 
park. Tijdens de middeleeuwen was controle over 
land een maatstaaf voor status. Dit uitte zich in het 
grote belang van visuele controle over het omliggende 
landschap vanuit het kasteel. Later werd controle over 
de natuur belangrijk om macht uit te drukken. Deze 
principes vertaalden zich in de tuinstijlen die hier 
opéénvolgend voorkwamen. Om absolute controle 
te kunnen uitoefenen over de parkruimte werd het 
park als het ware een gesloten enclave. Vandaag 
symboliseert de vervallen en onvolledige kasteelmuur 
deze wens tot controle. In het beheersplan kan daarom 
worden voorgesteld om de noordelijke kasteelmuur 
te herstellen. Het herstel van de harde grens tussen 
de dorpsgemeenschap en het park zou ervoor zorgen 
dat de bewaarde historische parktoegangen opnieuw 
in gebruik worden genomen en betekenis krijgen 
(Fig.64). Wanneer de grenzen van het park meer 
permeabel werden ondermeer door de rechttrekking 
van het kanaal ging dit ten koste van de absolute 
controle over de ruimte. Het meest afgelegen parkdeel 
ten zuiden van de Mandel kan zelf worden aanzien 
als een terrain vage. Deze ruimte die ooit sterk aan 
controle was onderworpen, wordt nu gekemerkt door 
een onbepaald en open karakter, als vrijplaats voor 
experiment en informele activiteit. Een verademing in 
ons overgeprogrammeerd Vlaamse landschap. Deze 
dualiteit wordt aanzien als een sterkte en het meer 
informele parkdeel kan in de toekomst misschien 
blijven bestaan als een soort wild garden.   

Het beeld van deze plek is in de loop der eeuwen fel 
geëvolueerd. De transities zijn gerelateerd aan de 
overgang van een natuurlijke naar een kapitalistische 
economie. Crusiaal in dit verband is de betekenis van 
de vistas in het park. Het beheersplan kan pleiten voor 
een gedeeltelijk herstel van deze zichten, rekening 
houdend met de geëvolueerde context van het park 
(Fig.63). Het gaaf bewaarde en open meersenlandschap 
ten westen van het kasteel leent zich in het bijzonder 
tot een vergezicht.  Verder zal ook de zichtrelatie met 
de zuil worden hersteld. Zodat deze follie opnieuw 
zijn rol kan opnemen als blikvanger die het zicht 
structureert en de wandelaar kan verrassen, plezieren 

en inspireren. Hiervoor zal de zuil enkele tientallen 
meter moeten worden verplaatst in de richting van de 
zuidelijke vista.  

De ecologische kwaliteiten van dit park moeten we 
ondersteunen en verder versterken. De biodiveriteit 
wordt in de eerste plaats verhoogd door de introductie 
van een aantal nieuwe parkbomen en struiken die 
typisch zijn voor een pittoresk landschapspark. De 
kapping van ondermeer populieren zorgt voor meer 
licht in het park waardoor interessante mandelzomen  
kunnen ontstaan. Op termijn zal ook de waterkwaliteit 
van de Mandel verbeteren wat mogelijkheden schept 
voor de natte contexten in het park. Het open grasland, 
dat een groot deel van de parkruimte omvat, kan 
worden beheerd als hooiland wat de soortenrijkdom 
ten goede zal komen. Tenslotte kan in het kader van 
natuureducatie gedacht worden aan de herintroductie 
van de kasteelvolière en het inrichten van ecologische 
volkstuintjes op de rasterstructuren van de fruittuin 
uit 1847. Dit zou ongetwijfeld de band tussen de 
dorpsgemeenschap van Ingelmunster en het park 
versterken.

 


