BaRRIeRsPaRK
te geven. er is ook aan de allerkleinsten gedacht met een avonturenspeelplaats die
werd ingericht met houten speeltoestellen.

Waterrecreatie in de Barrier
met de nieuwe visvijver wordt de Barrier de
place to be in lommel op het vlak van waterrecreatie. nu al kunnen de mensen terecht
bij het Parelstrand, de jachthaven, het kanaal
en de waterskiput voor een ﬂinke portie waterplezier. Het park met de visvijver biedt
een mooie aanvulling op het bestaande aanbod.
Voor maximaal visplezier is de vijver aangelegd op de plaats waar de grondwaterstand
het hoogst is. Hij is deels afgezoomd door
brede houten vlonders, die het de vissers gemakkelijk maakt om zich te installeren. aan
de vijver zijn twee rietzones verbonden, die
als het ware een raam vormen op het nabijgelegen landschap. In het kader van het project Kunst in de Wijken werd in de vijver ook
een kunstwerk van sjer jacobs geplaatst.

Barrierspark opent de deuren
Op zondag 3 juli opent het gloednieuwe
Barrierspark ofﬁcieel de deuren en dat
moet gevierd worden! Het stadsbestuur en
het comité van Barrier Wijk in de Kijker
sloegen de handen in elkaar en organiseren die dag van 14 tot 18 uur een feestelijke
familiehappening voor alle Lommelaren.
Kom zeker een kijkje nemen, want het

Het Barrierspark bevindt zich tussen de
luikersteenweg, Vaartstraat, fabrieksstraat en st.-thomasstraat. De stad wil in
dit vijvergebied van ongeveer 1 ha groot
vooral zachte recreatie zoals wandelen en
vissen promoten. Rondom de vijver is een
mooi parkgebied aangelegd dat doorkruist wordt met wandel- en fietspaden.
De paden werden allemaal rechtlijnig aangelegd, niet om een strakke of moderne

vormgeving te verkrijgen, maar wel om
het geheel eenvoudig en aantrekkelijk te
houden.
grasheuvels creëren een intiemere sfeer in
het park. Hun overkijkbaarheid laat wel sociale controle en overzicht toe. Verder werden
er willekeurig bomen over het park “gestrooid” om gespreide schaduwvlekken te
creëren en een zekere intimiteit aan het park

Feestelijke opening
op zondag 3 juli
14 uur
14.30 uur
14.45 uur
15 uur

receptie voor de bevolking
inhuldiging park
door burgemeester Peter Vanvelthoven
toespraak Roger Hoekx,
voorzitter comité Wijk in de Kijker
inhuldiging kunstwerk sjer jacobs

Wat staat er op het programma?
Ruimte voor evenementen
Bij de aanleg van het park werd rekening gehouden met bestaande evenementen zoals
de folle fak fuif en kleinere activiteiten in de
wijk die hier kunnen plaatsvinden. een onzichtbare gewapende grasstrook maakt de
logistieke bediening in deze zone mogelijk.
langs het bosje aan de luikersteenweg is een
parkeerstrip voorzien, zodat de vissers en
parkbezoekers dicht bij hun bestemming kunnen parkeren.

• Montmartre waar verschillende (amateur)kunstenaars uit de Barrier
aan het werk zijn!
• Gezellige markt waar verenigingen uit de Barrier zich op een originele
manier voorstellen
• Nostalgische paardenmolen, springkasteel en volksspelen
• Muziek door de Oelewappers de rondtrekkende groep van Johan Janssen
• Levend kinderstandbeeld door Lindsay Leppens en een grappige,
interactieve mimeact
• Demo’s door de scheepsmodelbouwclub RSMB uit Deurne
• Gezellig terras met drankjes, ijsjes en paëlla
• Madame Chapeau maakt hoeden met karton, pluimen, folie, guirlandes
en zelfs afval
• Dansstudio Patco, ballonnenwedstrijd en clown Bjorn
• En nog veel meer!

park is werkelijk een pareltje. Dé eyecatcher is absoluut de nieuwe visvijver met
het kunstwerk van Sjer Jacobs.

Wachten op de vissen
De stad zal voor het beheer van de vijver samenwerken met lommelse vissersclubs. fervente vissers moeten echter nog even wachten voor ze hun hobby kunnen beoefenen in het
Barrierspark. Dirk Kenis van vissersclub ‘t macheltje legt uit waarom: “om de vijver leefbaar
te maken voor de vissen, moeten de waterplanten zich eerst degelijk kunnen ontwikkelen.
Bovendien is de zomer niet de ideale periode om vissen te laten wennen aan een nieuwe
omgeving.” Daarom wordt er pas dit najaar een hele lading brasem in de vijver geplaatst.
“We zetten eerst 200 kg uit om te kijken of de vijver leefbaar is, om dan vervolgens nog eens
1.800 kg vis los te laten,” legt Dirk uit. normaal gezien kan er vanaf maart 2012 gevist worden in de Barrier.
Wij houden je in ieder geval op de hoogte!
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