
KASTEELDREEF BORNEM

Realisatie 2022 
Opdrachtgever Gemeente Bornem en Domein van Bornem nv i.s.m. Regionaal landschap Schelde - Durme 
Adres  Kasteelstraat Bornem 
Ontwerpteam Stramien cv i.s.m. Sweco 
Projectverantwoordelijke Evert De Baere 
Ereloon 75.500,00 euro 
Kosten deel gemeente 635.000,00 euro 
Kosten deel privaat 245.200,00 euro



De Kasteelstraat vormt de historische verbinding tussen 
de kerk van Bornem en het kasteel van Bornem aan de 
Oude Schelde. De dreef heeft een bomenrij van beuken, 
kastanjes en eiken en is deels publiek en deels privaat. Het 
openbare deel is een onverharde grindweg, het private deel 
werd met asfalt verhard en is versleten. Omwille van de 
slechte toestand van de grind- en asfaltverharding en het 
intensieve onderhoud wil de gemeente Bornem samen met 
de kasteeleigenaar de dreef renove-ren met een duurzame 
verharding, het herstel van de bomenstructuur en nieuw 
straatmeubilair. 

Het is de ambitie van de opdrachtgevers om het kasteel-
domein en het landschap errond beter publiek toegankelijk 
te stellen. Het nieuw belevingscentrum in de paardenstal-
len van het kasteel zal in de toekomst een breder publiek 
aantrekken. De Kasteelstraat, als belangrijk toeristisch, 
landschappelijk en historisch project, dient als onderdeel en 
entree van die beleving met respect gerenoveerd. Stramien 
werkt graag en goed onderbouwd aan ons historische land-
schap.  

De dreef wordt een samenhangende, doorgaande en com-
fortabele dorpspromenade tussen het dorp en het kasteel. 
Drie plekken; de dorpsrotonde, de rotonde ter hoogte van 
Huis Colette en het voorplein voor het kasteel vormen de 
drie accenten langs haar traject. Het prachtige beemden-
landschap van de oude Schelde wordt onderdeel van haar 
scenografie. 

De dreef laat het oude landschap opnieuw lezen. We laten 
de bomen, bermen en grachten (en hun vegetatie) onge-
schonden en werken met historisch correcte materialen. Na 
lang overleg en lange beschouwingen werd gekozen voor 
een tweesporenprofiel met een middenberm in kassei. Om 
de bomen maximaal te vrijwaren stellen we een minimaal 
profiel voor dat we met zo min mogelijk ingrepen trachten 
te realiseren. De fundering is volledig waterdoorlatend. 
Comfortabele betonlinten toegankelijk voor elke doelgroep 
en voldoende zitgelegenheid maken de promenade tot een 
volwaardige ‘zilverroute’. 

In de lente verheugen 40.000 wilde hyacinten de kasteel-
toeristen en wandelaars. 



TYPEPROFIEL C-C'

±2% 2.59
2.48±2%

aslijn rijweg op gemiddelde tussenafstand van de bomen
hoogte rijweg afstemmen op gemiddelde hoogte wegbermen

licht uitgewassen cementbetonverhading
gewapend, dikte 20 cm

sleuf voor nutsleidingen, diepte onderkant sleuf 100cm, breedte 50cm
3x gefaseerde aanvulling met zand (steenvrij)

drukleiding Ø50mm, waterleiding Ø75mm

Belgische porfierkassei tonrond, halfsteens gestraat met bijhorende baptisten/verbandstenen
voegvulling in twee fases: 1) porfier 2/7; 2) porfier 0/3 gemengd met 50% gewassen zeezand

legbed van porfier 2/7, dikte 7cm
fundering continue steenslag, dikte 10cm

fundering niet-continue steenslag, dikte 25cm
geotextiel

inzaaien grasberm, streekeigen zadenmengsel

Belgische porfierkassei met grasvoeg
legbed van zand, dikte 7cm

betonband type ID1 - 30x10x100, licht verzonken
stut van schraal beton, dikte 15cm

75 100 130 100 200

Belgische porfierkassei met grasvoeg
legbed van zand, dikte 7cm

schaal: 1/50
BA_PRT_N_03_CC'




