Caputsteenpark
Luister

Het Caputsteenpark (fotoreportage) is gelegen tussen de gevangenis, Caputsteenstraat,
Populierendreef en Frans Halsvest en werd officieel geopend op 26 juni 2016. De treurig ogende,
voormalig PIDPA-site transformeerde in de loop van 2016 naar een uniek spel- en
belevingspark. Het Caputsteenpark meet ruim 1 hectare (10 500 m2 ) groot.
Wat vind je er allemaal?
Een rijke biodiversiteit: de stad voorzag een bijvriendelijke rijkbloeiende beplanting. Er is
een bloemenweide en een zone specifiek voor fruitbomen. Zo zullen er peren, aalbessen,
kersen, kastanjes, appels, moerbeien en vijgen groeien. Speciale aandacht ging ook naar
enkele oude Mechelse soorten (bv. Josephine De Malines-peren).
Om de verblijfsruimte zo aangenaam mogelijk te maken, vind je er onder andere een
zitarena, een zone met picknickbanken, een buurtweide en enkele verhoogde
plantenbakken die voor stadstuinieren zijn gereserveerd. Picknickbanken: handig voor een
zomerse lunch in het groen!
Een hondenweide: waar je viervoeter vrij kan rondlopen en ravotten.
Ook wat de speelruimte betreft is er voor elk wat wils. Zo is er een zandspeelzone voor de
kleuters, een pingpongtafel, een horizontale klimmuur en een speellandschap met een
evenwichtsparcours van boomstammen, planken en rotsblokken. Die zone doet bovendien
dienst als waterinfiltratiezone.

Groente- en compostbakken: deze samentuin wordt onderhouden door enthousiaste
vrijwilligers uit de buurt. Samen onderhouden ze groente- en compostbakken in het park.
De groenten worden door de vrijwilligers geoogst en verdeeld.

Het park herbergt ook een buurtparking langs de Populierendreef voor 31 wagens.
De naam van het park verwijst naar het voormalige buitengoed ‘Caputsteen’ van de
familie Hoogt, of ‘stenen huis van Hoofd’, dat al in een akte van 1348 staat vermeld. Het
huidige kasteel, iets verderop gelegen in de Caputsteenstraat, werd in 1641
heropgebouwd. Het werd aangepast en uitgebreid in 1908 en recent gerestaureerd.

Ontwerp
Fris in het landschap (ontwerp) en Atelier Ruimtelijk Advies (ARA, technische uitvoering)

Ingang
Het park heeft twee ingangen: ofwel langs de Caputsteenstraat ter hoogte van nr. 40
ofwel langs het pleintje op de Frans Halsvest, naast de gevangenis.
Aan de ingang langs de Caputsteenstraat is een buurtparking voor 31 wagens voorzien,
waarvan 2 plaatsen voor andersvaliden.

Openingsuren
april t.e.m september: 8u-21u
oktober: 8u-19u
november t.e.m februari: 8u-18u
maart: 8u-19u

+−
Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Natuur- en groenontwikkeling
Huis van de Mechelaar
Reuzenstraat 1
2800 Mechelen
Navigeer
015 29 75 82
natuurengroenontwikkeling@mechelen.be
http://www.mechelen.be/natuur-en-groen
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle openingsuren
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