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Nieuwe beek vormt basis voor recreatief landschapspark

Landschapspark puurs

De omgeving rondom het fort Liezele, aan de rand van Puurs, 
wordt ontwikkeld tot een landschapspark voor passieve 
recreatie. De gemeente heeft de ambitie de belevingswaarde 
van het gebied te verhogen en tegelijkertijd de landschappelijke 
kenmerken te versterken. Daarbij is speciale aandacht 
gewenst voor verweving van het park met de omgeving (fort, 
woongebieden, beekvallei) en de unieke landschappelijke en 
historische kenmerken van de plek. Het park moet uiteindelijk 
een plek worden waar men kan ontmoeten, vertoeven en 
recreëren in een landschappelijke omgeving.

nieuwe waterloop
Buro Lubbers greep de specifieke landschappelijke kwaliteiten 
aan voor het ontwerp van Park-P. De basis hiervan schuilt in 
het aanleggen van een nieuwe beek. Dat doen we door een 
ogenschijnlijk onbeduidende bestaande waterloop, namelijk 
een landbouwsloot breder uit te graven, vorm te geven en 
te verbinden met de Molenbeek. De nieuwe beek vormt de 
robuuste drager, de duurzame landschappelijke structuur 
van het park waarbinnen de deelgebieden flexibel in tijd en 
functies invulbaar zijn. De deelgebieden zijn het fort, velden 
voor evenementen, een es voor de verbouwing van gewassen, 
de begraafplaats en het bestaande omliggende landschap. 
Langs de beekzone liggen ook een jongerencentrum, een 
parkeerplaats en het nieuw te ontwikkelen Park-P-paviljoen. 

De slingerende waterloop wordt wisselend voorzien van 
natuurlijke oevers, kades en steilere taluds. Parallel eraan 
bevinden zich een goed begaanbare wandelboulevard en een 
dolende route van struin- en knuppelpaden. Ertussen is ruimte 
voor natuurontwikkeling. De beekloop, de wandelboulevard 
en het struinpad wisselen voortdurend van ligging en 
richting, waardoor de beleving, de oriëntatie en het zicht op 
het landschapspark steeds verandert. Verborgenheid en 
zichtbaarheid wisselen elkaar af. Daarnaast worden steeds 
andere landschappelijke deelgebieden aangedaan, zodat een 
gevarieerde route ontstaat. Binnen de totale strook van beek, 
natuurzones, wandelboulevard en dolende route bevinden zich 
bijzondere objecten.
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objecten
In het landschaps park staan ontmoeten, vertoeven en spelen 
centraal evenals de aspecten ontdekken, avontuur, educatie en 
natuur. Diverse objecten in Park-P, met name langs de beekloop, 
de wandelboulevard en de dolende route, vormen high lights. 
Het betreffen zitplekken, bruggen, vlonders, uitkijkpunten, een 
waterspeelplaats,… De objecten zijn wisselend verscholen in 
het riet of liggen juist als balkon uitkijkend over het landschap. 
Hier en daar liggen ze ingesneden in de es waardoor besloten 
zitplekken ontstaan en het reliëf van de es extra benadrukt 
wordt. Een onderdeel van de bijzondere objectenreeks is 
het parkpaviljoen, een grote trekker langs de beekzone. 
Hier kan men neerstrijken voor een drankje of maaltijd.  De 
gewasopbrengsten van de es kunnen in het parkpaviljoen als 
gerecht op de kaart geplaatst worden of verkocht worden. 

routes
Binnen Park-P worden diverse interessante routes aangelegd. 
Elke wandeling heeft een eigen karakter en thema. De routes 
doorsnijden de verschillende landschappelijke eenheden, 
waardoor de wandelingen divers en gevarieerd zijn. De 
recreatieve route volgt grotendeels de wandelboulevard 
en maakt net als de beek een slingerende beweging. De 
wandelboulevard ligt wisselend direct aan het water, tussen of 
langs rietkragen, langs de es met gewassen of langs het fort 
met haar gracht. De dolende route volgt onverharde paden, 
waaronder een struinpad langs de beek. Het pad bestaat op de 
nattere plekken of waar de beek doorkruist wordt uit vlonders of 
knuppelpaden. De dolende route gaat ook over de uitgemaaide 
graspaden over de es, tussen de gewassen door. De historische 
route voert de wandeling langs de kern van Puurs, rondom het 
fort en via de fortbaan. Men passeert een aantal kazematten en 
wandelt langs de gracht rondom het fort. De sportieve route is 
een hardloopparcours in de vorm van een Finse piste. Men kan 
kiezen voor een kortere of langere ronde. 
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