NIEUWSBRIEF PARK BRIALMONT
JUNI 2018

Wandelt u mee door Park Brialmont? We gunnen u graag een blik achter de schermen
van wat de groene zones centraal in het hart van Berchem voor u kunnen betekenen. Het
masterplan Park Brialmont verenigt het De Villegaspark, natuurgebied Wolvenberg en het
Brilschanspark tot één groen gebied. Natuur, ecologie en het historisch erfgoed van de
voormalige militaire omwalling spelen hier een hoofdrol.
Dit jaar zetten we de eerste stappen om twee deelprojecten van masterplan Park Brialmont
te realiseren: een recreatief natuurpark ten westen van natuurgebied Wolvenberg en een
nieuwe entree aan de Grotesteenweg waar het historische verleden van de Brialmontomwalling opnieuw zichtbaar wordt.

Als u deze nieuwsbrief voortaan graag digitaal ontvangt, dan kan u zich daarvoor inschrijven via:
info@vespa.antwerpen.be met vermelding ‘digitale nieuwsbrief Park Brialmont’.
Eerdere nieuwsbrieven kan u downloaden op www.berchem.be/parkbrialmont.
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Ontwerp deelproject 1:
Recreatief natuurpark naast natuurgebied Wolvenberg
Ligweide die tegelijk dienst doet
als wateropvang voor Oud-Berchem
na hevige regenval

Ontwerp deelproject 2:
Entree Grotesteenweg

Trappen naar de Brilschansvijver

NATUURGEBIED
WOLVENBERG

Historische leeuwenkop
van de militaire kazerne Brialmont

Ingang via Berchembrug

SINGEL

‘Broekbos’: een waterrijk bos
met avontuurlijke stapstenen
en evenwichtsbalk

Natuurgebied

Ligweide
Bakstenen trappen
aangelegd als terrassen naar het water.
Plek om te zitten, liggen en tot aan de vijver te gaan.

Historische leeuwenkop
van de militaire kazerne Brialmont

Avontuurlijke speelheuvel
met houten toren

Boomgaard met lange picknicktafels
en schuilplek
Bloemrijk grasland
met grote keien om op en rond te spelen.
Ook deze zone is een wateropvangbekken
Natuurgebied met bos en grasland

GROTESTEENWEG

RING

Goed toegankelijk wandelpad
doorheen het gebied

toekomstkaart masterplan Park Brialmont

Deelproject 1: Groene zone
tussen Ring en Singel ten
westen van Wolvenberg
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Natuurgebied met bos en grasland

Brilschansvijver
Nieuwe paden
met goede verbindingen doorheen het park

Entree aan de Grotesteenweg
Bomen die voldoende plek hebben
om groot uit te groeien

Herstel van de historische contouren
van de Brilschansomwalling.
De steile binnenkant was een beschermingswal
voor de soldaten en werkt nu als geluidsscherm
voor de gebruikers van de ligweide.
Toegang van de Grotesteenweg
naar het park
Bakstenen zitmuurtje

© CLUSTER - Witteveen+Bos

Ligweide
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Deelproject 2:
Entree Grotesteenweg

Zones met afwisselend
kort gemaaid gras
en extensief grasland
Goed toegankelijke paden
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Wat maakt Park Brialmont zo uniek?
We vroegen een aantal experts en betrokkenen bij het project wat Park Brialmont volgens hen zo uniek maakt.
“De klimaatswijziging zal de stad Antwerpen confronteren met meer intensieve neerslag en dus een grotere kans op wateroverlast. Daarom is het van belang om tijdelijk grote hoeveelheden water te kunnen opslaan. Park Brialmont geeft hiervoor
een unieke kans. Het gebied kan voor een groot deel van Oud-Berchem het water opvangen en deze zone dus beter beschermen tegen overstromingen.”
Ronny Van Looveren – dienst Energie en Milieu Antwerpen, stad Antwerpen
“Park Brialmont biedt nu al een thuis aan talrijke diersoorten die je niet in een stad zou verwachten, zoals sperwer, ijsvogel,
bunzing, alpenwatersalamander, snoek en meer dan 300 soorten planten, waaronder orchideeën. We willen er op toezien
dat die biodiversiteit behouden blijft.”
Koen Van Keer – beleidsverantwoordelijke Natuurpunt Antwerpen Stad
“Het masterplan Park Brialmont is een unieke kans om de herinnering aan de verdwenen Brialmontomwalling terug tot
leven te brengen in een actuele context. Historische omwalling en parkomgeving gaan hand in hand een mooie toekomst
tegemoet.”
Johan Veeckman – afdeling onroerend erfgoed, stad Antwerpen
“Natuur en erfgoed zijn de kernwoorden voor Park Brialmont. Het landschapsontwerp sluit aan op haar omgeving en vormt
hiermee een evenwichtig geheel. Wolvenberg wordt ter hoogte van de voormalige volkstuintjes uitgebreid tot een nieuw
natuurpark dat toegankelijk is voor wandelaars en joggers. Het Brilschanspark geeft een blik op het verleden met het herstel
van de oude omwalling en vormt een oase van rust in een verstedelijkte omgeving.”
David Verhoestraete – ontwerper Cluster
“Park Brialmont is het kloppende groene hart van een levendig Berchem. Het is een gebied dat verenigt en verbindt. Het
park geeft bewoners toegang tot een groene ruimte, de uitgelezen plek voor rust en ontspanning. Daarenboven doet het
masterplan suggesties voor een parkverbinding over de Ring, bijvoorbeeld door een ecoduct. Naast de ecologische waarde
van Park Brialmont ligt de nadruk ook op erfgoed, de historische Brialmontomwalling komt opnieuw in beeld.”
Evi Van der Planken – districtsburgemeester Berchem
“De Freinetkinderen van De kRing kunnen binnenkort op ontdekking in de wereld van Brialmont”
Freinetschool De kRing

Ga mee op een gratis, begeleide natuurwandeling door het toekomstige Park Brialmont. Begeleiders van
Natuurpunt gaan er samen met u op zoek naar de bijzondere natuurpracht. Inschrijven is verplicht via
www.berchem.be/parkbrialmont. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen per wandeling is beperkt.
y zaterdag 14 juli van 14 tot 16.30 uur
y zondag 29 juli van 10 tot 12.30 uur
y verzamelplaats: container op de hoek van Singel en Posthofbrug

Bootcamp in Wolvenberg Bis
Van 20 juni tot en met 29 augustus kan u elke woensdag gratis deelnemen aan een bootcampsessie, onder begeleiding
van een professionele trainer. De ideale manier om uw conditie op punt te stellen tijdens de vakantie. Deze training
start elke week om 20 uur in het recreatief natuurpark ten westen van natuurgebied Wolvenberg, te bereiken via de
voetgangersbrug vanuit het De Villegaspark of vanuit het Brilschanspark.
y elke woensdag van 20 tot 21 uur
y verzamelplaats: aan de trap van Berchembrug naast natuurgebied Wolvenberg
Meer info: Download het masterplan Park Brialmont op www.berchem.be/parkbrialmont.
Voor meer informatie over het project Park Brialmont kan u terecht bij AG VESPA:
03 259 28 10 of info@vespa.antwerpen.be.
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Natuurwandeling met gids
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