Wandel je mee in Puurs?
6,5
km

CC de Kollebloem > 125 > 127 > 115
> 122 > 123 > 124 > 125 (tot aan CC)

WELKOM IN KLEIN-BRABANT!
Bornem, Puurs en Sint-Amands zijn de drie gemeenten die Klein-Brabant vormen.
Puurs heeft je veel te bieden. Ken jij het Fort van Liezele? Ben je al gaan spelen in de SintPietersburcht? Of winkel je liever op het Dorpshart? Je merkt het, veel leuke dingen in Puurs.
Trek je wandelschoenen aan en ontdek al het moois van Puurs.

Dorpshart

Sint-Pietersburcht
Welkom in Puur
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Wat is de naam van het standbeeld?
................................................................
ANtwoord: De Honderdman

(Scheeveld 18)
Hier kan je naar harte lust ravotten. De Sint-Pietersburcht is een aantrekkelijk speelparadijs voor kinderen
tot 9 jaar. Hij maakt sinds 1912 deel uit van de derde
fortengordel rond Antwerpen en dient sinds 1954 als
speeltuin. In deze vernieuwde speeltuin kan je je helemaal
uitleven: er is het huttendorp of de zandbak. Ontdek de
bloemenweide, de moerasvijver of vleermuizenbunker. Je
ouders, grootouders kunnen ondertussen genieten van
een drankje in de cafetaria.

We vertrekken in het centrum van Puurs.
Hier kan je winkelen, een bezoek brengen aan de bib of
een voorstelling volgen in CC De Kollebloem. Het gemeentehuis
ligt hier ook om het hoekje. Aan de bib sta je even stil aan het
standbeeld. Lees onderaan de tekst op het standbeeld en je
bent weer een beetje slimmer!

Watertoren

Heb je de moerasvijver al ontdekt?

In het Dorpshart is

Blotevoetenpad

altijd iets te beleven

(BSGO ’t Kasteeltje, Molenstraat 7)
Trek je schoenen en kousen uit en voel het
kriebelen tussen je tenen.

Bornem

Tekbroek
Groendomein Tekbroek is het oudste groendomein
van Puurs. Het is een groene oase aan de rechteroever van
de Vliet, vlakbij de watertoren. Het is 17 hectare groot.

Wat vind jij het leukst?

Puurs

17 hectare: weet jij hoeveel
voetbalvelden dit zijn?
.....................................................

CC de Kollebloem
Zin in een snuifje cultuur?
CC de Kollebloem heeft een groot aanbod
aan kinder- en familie activiteiten.
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Antwoord: ongeveer 34 voetbalvelden

Arboretum

122

Leve de natuur!

115

(Toegang aan parking naast woning Overheide 21)
Allemaal plantjes! In het arboretum ontdek je meer dan 650 plantensoorten. Je leert iets bij over de doodsbeenderenboom, de zoutstruik
en de zakdoekjesboom.
En... allemaal beestjes! Het is ook een gewaardeerde verblijfplaats
voor heel wat vogelsoorten, insecten en amfibieën.

2. ..............................................................................

Fort

Ontdek de geschie

Vind jij in het Arboretum 2 eetbare planten?
1. ...............................................................................

Fort Liezele

Planten en dieren in

harmonie

127

denis van Fort Lie

Zon, regen of wind. Wandelen kan je altijd. We wandelen vandaag een
stukje in het centrum van Puurs en een deel op onverharde wegen.
Voorzie je dus van het gepaste schoeisel. Het is een toffe kindvriendelijke wandeling van 6,5 km. De wandeling loopt zowel langs verharde
als niet verharde wegen en volgt de wandelknooppunten: je hoeft dus
enkel de nummers op de bordeauxkleurige bordjes te volgen.

Klein-Brabant, de moeite waard!
Samenstelling en teksten: Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw | Foto’s: Toerisme Scheldeland, GO! Scholen Klein-Brabant | Opmaak: Factum | Uitgever: Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw; Boomstraat 1, 2880 Bornem

zele

Fort Liezele is één van de best bewaarde en
gerestaureerde pantserforten van de Vesting
Antwerpen. Het fort dateert van begin 20ste
eeuw en doorstond ferm de twee wereldoorlogen. Nu is het een vestingbouwkundige
parel in een groene zone. Je kan er een
unieke collectie originele uitrustingsstukken,
wapens, foto’s en een zeer uitgebreide
verzameling originele uniformen zien.

ZIN IN MEER?

Puurs

Er zijn ook kidskaarten voor
Bornem en SintAmands.

VOOR NOG MEER INFORMATIE:
Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland,
Infokantoor Het Landhuis, Boomstraat 1, 2880 Bornem
T 03 899 28 68, E info@tkbs.be,
W www.toerismekleinbrabant.be of kijk op Facebook

Fiets je mee in Puurs?

WELKOM IN KLEIN-BRABANT!
Bornem, Puurs en Sint-Amands zijn de drie gemeenten die Klein-Brabant vormen. Vandaag
gaan we op ontdekking in Puurs.Puurs heeft je veel te bieden. Ken jij het Fort van Liezele?
Ben je al gaan spelen in de Sint-Pietersburcht? Of winkel je liever op het Dorpshart?
Je merkt het, veel leuke dingen in Puurs. Spring op je fiets en ontdek al het moois van Puurs!

Sint-Pietersburcht

start

(Scheeveld 18)
Hier kan je naar harte lust ravotten. De Sint-Pietersburcht is
een aantrekkelijk speelparadijs voor kinderen tot 9 jaar. Hij
maakt sinds 1912 deel uit van de derde fortengordel rond
Antwerpen en dient sinds 1954 als speeltuin.
In deze vernieuwde speeltuin kan je je helemaal uitleven: er is
het huttendorp of de zandbak. Ontdek de bloemenweide, de
moerasvijver of vleermuizenbunker. Je ouders, grootouders
kunnen ondertussen genieten van een drankje in de cafetaria.
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Sint-Pietersburcht > 80 >
37 > 82 > 84 > 85 > 88 > 81 >
Sint-Pietersburcht
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Hof van Coolhem
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De mooie tuin van het Hof van Coolhem

Puurs

Watertoren

81
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Heb je de vleermuizenbunker al ontdekt?

start

82
82

Ooit was dit culturele Hof van Coolhem eigendom
van de Cisterciënzers. Met een kruiden-, bijenen aspergetuin benadrukt het domein het groene
karakter van Kalfort. Het Hof van Coolhem vormt
ook een uniek kader tijdens een jaarlijks festival van
half april tot einde juni.
TIP: Zet je fiets aan de kant, en wandel door het
domein. Je ouders kunnen uitrusten op het terras
van de brasserie.

Fort

Weet jij welk festival hier
ieder jaar in de kijker staat?
............................................
Antwoord: het Aspergefestival

Aan de rand van het Lippelobos
staat het Hof te Melis. Dit kasteel
is spijtig genoeg niet te bezoeken,
maar kijk door de poort en vang een
glimp op van het prachtige gebied.

Bornem
Sint-Amands
Sint-Amands Puurs

Wandel je mee langs de coolste
plekjes van Bornem?

wandelroute - 4 km

Spelen in het speelbo

Tekbroek
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Tekbroek is het oudste groendomein van Puurs. Het is een
groene oase aan de rechteroever
van de Vliet, vlakbij de watertoren.
Het is 17 hectare groot.
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Wandelen in Lippelobos

Is je fiets in orde? Heb je je fietshelm op? Dan ben je klaar om Puurs te ontdekken
per fiets. Met de fiets verlaten we het centrum van Puurs en zoeken we de groene
plekjes op. De route van ongeveer 23 km loopt langs de fietsknooppunten. Je kan
makkelijk de groene nummerbordjes volgen. Fijne tocht!

Legende
38

wandelroute
bosrijk gebied

Weet jij hoeveel voetbalvelden 17 hectare telt?
..............................

84
84

Antwoord: ongeveer
34 voetbalvelden

Lippelobos

Fijn spelen in de speeltuin

Ontdek al deze plekjes:

groen gebied

quisque

quisque

quisque

bebouwing

quisque

quisque

quisque

Klein-Brabant, de moeite waard!
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Rustig wandelen in het Tekbroek

ZIN IN MEER?

Puurs

Er zijn ook kidskaarten voor
Bornem en SintAmands.

VOOR NOG MEER INFORMATIE:
Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland,
Infokantoor Het Landhuis, Boomstraat 1, 2880 Bornem
T 03 899 28 68, E info@tkbs.be,
W www.toerismekleinbrabant.be of kijk op Facebook

