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Wintermoonwandeling 28 dec 2022

Deze route wordt jou aangeboden door Wsv Ibis 
Puurs vzw

Lengte: 5.7  km

Stijging: 10  m

Moeilijkheidsgraad: 2/10

AD Delhaize, Palingstraat 30, 2870 Puurs-Sint-
Amands, België / Belgique / Belgien

AD Delhaize, Palingstraat 30, 2870 Puurs-Sint-
Amands, België / Belgique / Belgien

Routebeschrijving

wandeling georganiseerd door FC Oppuurs en Ibis 
Puurs ter gelegenheid uitbating winterbar. Speciale 
aandacht voor museum of the moon in de Sint-
Pieterskerk.

Bezienswaardigheden

Sint-Pietersgodsgasthuis
Palingstraat 48, Puurs

1  - Afstand langs route: 0.33  km

Rustoord van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.). Complex met 
neogotische inslag van vijftien traveeën en twee 
bouwlagen.  Middenpartij met markerende 
steunberen mogelijk naar ontwerp van J. Schadde, 
naar  verluidt opklimmend tot 1866: volgens kadaster 
perceel onbebouwd in 1865 en  bebouwd in 1869; 

Afbeelding 1: Sint-Pietersgodsgasthuis (Bron: 
Vlaamse Gemeenschap, 01-08-1993, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

zijvleugels en aansluitende ziekenzalen naar ontwerp 
van E. Careels respectievelijk van 1901 en 1912, 
bovenverdieping van laatstgenoemde vergroting naar 
ontwerp van 1948 van G. Careels. In het derde kwart 
van de 19de eeuw uitgebreid met woningen voor 
echtparen.

Fort Liezele
Fortbaan 2, 2870 Liezele (Puurs-Sint-Amands), 
Antwerpen

2  - Afstand langs route: 1.44  km

Afbeelding 2: Fort Liezele (Bron: Toerisme Klein-
Brabant - Scheldeland vzw)

Fort Liezele is één van de best bewaarde en 
gerestaureerde pantserforten van de Vesting 
Antwerpen. Het fort dateert van begin 20ste eeuw, 
doorstond de twee wereldoorlogen en is nu een 
vestingbouwkundige parel in een groene zone.
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Een groot gedeelte van het fort is ingericht als 
museum, dat de geschiedenis van het gebouw en de 
omgeving tijdens de beide wereldoorlogen belicht. In 
de museumzalen ontdek je een unieke collectie 
originele uitrustingsstukken, uniformen, wapens en 
fotomateriaal.

Windmolen Heidemolen
Overheide, Puurs

3  - Afstand langs route: 2.85  km

Afbeelding 3: Windmolen Heidemolen (Bron: 
Vlaamse Gemeenschap, 01-08-1993, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Op grens met Liezele en op de hoek met Heide staat 
een maquette (1980-1986) van de vroegere 
"Kimpelbergmolen", opgericht door de Sint-
Bernardsabdij als banmolen behorend tot de regalia-
windrechten aanvankelijk in het bezit van de abdij 
van Cornelimunster.

Arboretum
Ter hoogte van Overheide 21 – 2870 Puurs-Sint-
Amands, 2870 Puurs-Sint-Amands, Antwerpen

4  - Afstand langs route: 3.36  km

Afbeelding 4: Arboretum (Bron: Toerisme Klein-
Brabant - Scheldeland vzw)

Al gehoord van de augurkenstruik? Of de 
zakdoekjesboom? In het Arboretum ontdek je meer 
dan 650 plantensoorten! Het is een gewaardeerde 
verblijfsplaats voor tal van vogelsoorten, insecten en 
amfibieën en dateert van 1970. Toen plantte Louis De 
Wachter er een verzameling van 450 bomen en 
struiken.
In 1999 kocht de gemeente Puurs het domein op en 
breidde het uit met een vijver, moeraszone en 150 
extra plantensoorten. Om uren te bewonderen! Sinds 
2013 heeft Natuurpunt het arboretum in beheer en 
wordt er een semi-natuurlijk beheer gevoerd.

Tekbroek
Scheeveld, 2870 Puurs-Sint-Amands, Antwerpen

5  - Afstand langs route: 4.64  km

Afbeelding 5: Tekbroek (Bron: Toerisme Klein-Brabant 
- Scheldeland vzw)

Dit typische broekbos is het oudste groendomein van 
Puurs en bevindt zich op een steenworp van het 
centrum. Het is de uitgelezen plek voor herfstige 
boswandelingen en zomerse fietstochten. Het gebied 
is maar liefst 17 hectare groot! 
In Tekbroek staat natuurontwikkeling centraal. 
Inheemse wilgensoorten, de zwarte en gewone els 
vind je er in grote getallen. Het hoe en waarom 
ontdek je op de 12 informatieborden van het 
natuurleerpad, dat de gemeente samen met 
Natuurpunt vzw uitwerkte.

museum on the moon Puurs

6  - Afstand langs route: 5.4  km

De maan inspireert en intrigeert. Wie meer wil weten 
over de maan en zelfs oog in oog wil staan met een 
gigantische replica kan daarvoor terecht in Puurs. 
Vanaf 28 december is daar in de Sint Pieterskerk de 
installatie Museum of the Moon van kunstenaar Luke 
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Afbeelding 6: museum on the moon Puurs (Bron: 
gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands)

Jerram te bewonderen.

Dichterbij de maan komen dan bij Museum of the 
Moon is niet mogelijk. Of je moet toevallig net een 
astronautenopleiding aan het volgen zijn. De maan 
van Luke Jerram heeft een doorsnede van maar liefst 
7 meter en is dankzij een samenwerking met NASA 
zeer waarheidsgetrouw en gedetailleerd. Je kunt heel 
mooi van dichtbij het indrukwekkende krater- en 
berglandschap van de maan bewonderen.

Doordat de maan van binnenuit is verlicht geeft het 
Museum of the Moon een mooie gloed. Dat komt 
heel mooi tot zijn recht in de Sint-Pieterskerk. De 
bijbehorende soundscape van Dan Jones zorgt dat de 
installatie een traktatie is voor alle zintuigen. In dit 
specifieke geval is er ook nog de wisselwerking tussen 
de kunst en de kerk zelf.
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Vind de route op RouteYou
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