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TOEGANKELIJKHEID 7/7 | 9 tot 19 u. (wintertijd) / 9 tot 21 u. (zomertijd)

LITERATUUR Groencontact 2016, 42, 1 (22-25)

ERVARINGEN (ALGEMEEN)

In 2008 werd een allesomvattend beheerplan uitgewerkt.
Dit plan werd vanaf 2011 in fases uitgevoerd:
• 2011: inkomzone aan de Lentedreef (voormalig Vijverpark)
• 2014: inkomzone Holsbeeksesteenweg (voormalig Hemelrijckcentrum)
• 2016: inkomzone Beemdenstraat

ERVARINGEN INZAKE PESTICIDENVRIJ BEHEER

In 2008 werd bruusk gestopt met het gebruik van herbiciden. Enkel op de voetbalterreinen werd 
na het jaarlijks doorzaaien nog 1x gespoten tegen onkruiden. In 2014 werd deze praktijk ook 
stopgezet.
Bij de herinrichting van het recreatiedomein werd in belangrijke mate rekening gehouden met 
het pesticidenvrij beheer:
• versmallen van wegen en paden waar mogelijk om betreding te verhogen;
• aangepaste verhardingen waaronder betonpaden en knuppelpaden;
• differentiatie van het gazononderhoud: zit- en speelgazons intensief maaibeheer, andere 
 gazons extensief (hooilandbeheer);
• aangepaste, vaste beplanting.

BEHEERDER Groendienst (eigen regie)

PERSONEEL Het park vraagt 1 VTE (continu op jaarbasis)

MATERIEEL/MACHINES Veeg- en borstelmachine + onkruidbrander (duwbrander)
Stoomreiniger

BODEMBEDEKKING Houtsnippers tussen pas aangeplante struikmassieven en 
vaste planten. De planten zullen uiteindelijk zelf zorgen voor 
bedekking van de bodem. 

ERVARINGEN INZAKE WATERVRIENDELIJK BEHEER

In verband met het aspect water werden verschillende zaken verwezenlijkt:
• afl eiding overtollig kwelwater naar vijver via wadi’s en glooiingen in landschap;
• aanleg ploeterbos (speelwadi);
• natuurlijker inrichting van de vijver met oeverbeplanting.

ALGEMEEN

Het provinciedomein Kessel-Lo heeft een oppervlakte van 50 ha. en situeert zich ten 
noordwesten van de stad Leuven. Het domein werd eigendom van de provincie Vlaams-
Brabant in 1972 door samenvoeging van 3 bestaande parken: Vijverpark, Leopoldpark en 
het Van Hemelrijckcentrum. Nu is het een drukbezocht recreatieoord met speeltuinen, een 
verkeerspark, verschillende vormen van waterrecreatie, een kinderboerderij, minigolf en 
sportterreinen.

EIGENAAR
Provinciebestuur Vlaams Brabant
Provincieplein 1 | 3010 Leuven 
provinciedomein.kessello@vlaamsbrabant.be

ADRES Gemeenteplein 5 | 3010 Kessel-Lo

OPPERVLAKTE 50 ha

ONTWERP
Studiebureau Stramien (fase 2)
Mechelsesteenweg 271 bus 5 | 2018 Antwerpen
T. 03 248 54 02 | info@stramien.be | www.stramien.be

AANLEG
Firma Heylen bvba (fase 2)
Schrans 23 | 2440 Geel
T. 014 70 41 78 | info@heylenbvba.be l www.heylenbvba.be

GROENBEHEER Provincie | groendienst (onderhoud in eigen regie)

CONTACT
Oswald Debelder, domeinbeheerder
oswald.debelder@vlaamsbrabant.be

WEBSITE www.veurne.be



Paden (na heraanleg) | Gescheiden fiets- wandelpad in aangepaste materialen. 
© Oswald Debelder

Obstakels | Obstakels zoals verkeerspalen 
werden in de beplanting geplaatst en niet in 
de verharding. 
© Dan Slootmaekers


Ploeterbos | Waterspeelplek voor kinderen als 
technische oplossing voor de afvoer van  
overtollig water. 
© Dan Slootmaekers




Ploeterbos2 |  Waterspeelplek voor kinderen als technische oplossing voor de afvoer van overtollig 
water. 
© Oswald Debelder
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Parking | Afwerking parking, obstakels in de 
beplanting. 
© Oswald Debelder
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Paden (voor heraanleg) | Onkruidgevoelig pad 
voor de heraanleg. 
© Oswald Debelder

SAMENSTELLING VMM |  MET DANK AAN Provincie Vlaams-Brabant






