
EEN BARRIER VERTELT EEN VERHAAL

Het Regionaal  Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) heeft een paar geleden een Leaderproject,een 
Europees ondersteuningsproject voor het platteland,ingediend om het klein historisch erfgoed in de kijker
te plaatsen omdat heel wat mensen de omgeving en het landschap waarin ze leven willen leren kennen 
en willen waarderen. Ook het landschap in Haspengouw is de laatste 50 jaar sterk gewijzigd :naast  het 
landschap voor de voedselvoorziening  ontwikkelden zich heel wat nieuwe waarden in dit landschap zoals 
recreatie,natuur,erfgoed,esthetisch inzicht.                            Kleine erfgoedelementen kunnen zeer 
typerend en herkenbaar zijn voor de streek maar anderzijds bleven ze vaak ongekend omwille van de 
willekeurige verspreiding ervan,het gebrek aan aandacht ervoor. Wie kent er geen waterputten 
,kapelletjes,kruisen en ook hekken en poorten?                                De hekkens of barrieren werden met 
veel vakmanschap in smeedijzer vervaardigd en vormden een onlosmakelijk onderdeel van een 
boomgaard ,een tuin. Het opwaarderen van zulk erfgoed draagt bij tot  de streekidentiteit  want zulke 
barrieren hebben een verhaal te vertellen. Rond de hoeves stonden vroeger meestal boomgaarden die 
begraasd werden en ook fruit bezorgden aan de bezitters;deze boomgaarden werden omzoomd met 
meestal meidoornhagen waarin later prikkeldraad geweven werd en waren toegankelijk via barrieren. Die
omheining was uiteraard nodig om de dieren in de wei  te houden. De barrieren verschilden sterk al naar 
gelang  de status van de eigenaar van de boomgaard;soms hing het hek tussen monumentaal gemetselde 
steunen en was zelf een ingewikkeld gevlochten patroon van ijzeren latten met vaak de initialen van de 
eigenaar in de vleugels,soms was het een eenvoudige constructie van ijzeren latwerk zonder veel 
franjes,soms een eenvoudig draadwerk. Zo vertelden ze het verhaal van aandacht en vermogen .

In Borgloon werden heel wat barrieren opgeruimd bij de verscheidene ruilverkavelingen en de 
werkzaamheden die erbij hoorden (en heel wat boomgaarden verdwenen eveneens). De reden was 
eenvoudig:bij laagstam was het niet gebruikelijk om hagen of barrieren aan te brengen,er liep geen vee 
meer op een plantage. Gelukkig konden toch wat exemplaren bewaard worden en hersteld worden met 
de steun van het Leaderproject. Zonder deze steun zouden weinig mensen de kosten dragen die zo’n 
restauratie van smeedijzeren hekwerk met zich meebrengt. Al liep het Leaderproject over gans 
Haspengouw,toch zijn we blij dat in Borgloon enkele exemplaren deskundig hersteld werden en weer in 
het landschap geplaatst werden. Smederij Maesen uit Gellik was de ondernemer die de restauraties 
uitvoerde.Enkele voorbeelden zijn :een barrier aan de speelboomgaard,aan de notenwei op de Romeinse 
Kassei,aan de Oostelijk omleiding in de wei Vranken,aan de Natuurpunt wei in Grootloon. Ze sieren weer 
het landschap voor een volgende generatie dank zij de inspanningen van erfgoedliefhebbers en het RLHV.

Ik wil toch eindigen met een korte beschrijving van een typisch Loonse barrier. De vleugels zijn niet zo 
typerend maar de steunen of pijlers waarop de vleugels werden vast gemaakt bestonden uit 2 geplooide 
staven die samen geklonken werden met klinknagels (lassen bestond nog niet) en er bovenop een kruis of 
pijlpunt. Deze pijlers stonden in een grote fundering van natuursteen  en werden op 4 punten in lood 
vastgezet (dat lood is nu verboden).Onderzoek heeft niet kunnen achterhalen welke Loonse smederijen 
deze barrieren gemaakt hebben:de nazaten van Boulet,Fourier,Diercks konden het niet meer duiden.

Jammer is vooral dat de ijzeren poorten bij hedendaagse  afsluitingen in het open landschap vrijwel niet 
meer voorkomen;het zijn vaak gewone palen met prikkeldraad of ook houten poorten zoals men in 
Engeland gebruikt voor de schapenweiden.
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