
 

 

Mijn argumenten om persoonlijk bezwaar aan te tekenen: 

 

1. Impact op het landschap en milieu. 

a. Uniek landschap, open ruimte en ‘groene dreven concept’ wordt 

onherroepelijk aangetast voor een project zonder uitzonderlijke waarde of 

urgentie op die plaats. 

b. Aantasting van de ‘groene gordel’ rond Puurs. Het geplande project beslaat 

meer dan 21.OOO m2:  De dierenkliniek 679 m2 met daarbij nog een extra 

woning van bijna 1000 m3. 

c. Er is reeds een dierenkliniek op de Dendermondse Steenweg en in 

buurgemeente Londerzeel (ook gericht op paarden) . Samenwerking en/of 

uitbreiding op beide bestaande locaties zonder verminking van het Liezelse 

groene erfgoed is de evidente oplossing. 

d. Als gevolg van de klimaatverandering kennen wij steeds meer droge periodes. 

Het aanbrengen van drainagebuizen, grote gebetonneerde oppervlaktes en 

het oppompen van het grondwater zal ervoor zorgen dat in de omgeving de 

grondwatertafel lager komt te liggen. Dit is nefast voor het milieu. 

e. Onvermijdelijk zorgt deze geplande activiteiten voor bijkomende lichtpollutie. 

f. Aantasting van de bodem door verder aanleggen van nutsleidingen. 

 

2. Impact op de omgeving  

 

a. Totaal ongeschikte plaats o.g.v. bereikbaarheid: 

b. Enkel bereikbaar via Zone 30 woongebied met zwakke wegbedekking 

c. Vrachtwagens, paardentrailers,.. kunnen de bocht van 90° van de Esdoorndreef 

naar de smalle Turkenhofdreef onmogelijk nemen 

d. Vrachtwagens, paardentrailers,.. kunnen de bocht van 90°naar de inrit van de 

dierenkliniek (grinddreef, overkapping beek van 15m) moeilijk maken 

e. Grinddreef wordt volledig stuk gereden (ook in de constructiefase) 

f. Aantal parkeerplaatsen op het eigen terrein is zwaar onvoldoende voor een 

bedrijf met 3  veeartsen, onderhoudspersoneel, administratief personeel en 

bezoekers. Dit zal zorgen voor bijkomende parkeeroverlast in de buurt. 

g. Nu al ervaren bewoners  een opmerkelijke toename van verkeersdruk in de 

omliggende straten van de Turkenhofdreef door sluipverkeer.  

Dit project doet die druk enkel toenemen en is eveneens een extra belasting voor 

de aanpalende Zone 30 woonwijk met zijn bochtige smalle straten, zeker niet 

voorzien op paardentrailers en vrachtwagens.  

 

 



 

3. Verkeersveiligheid 

 

a. De dreefaansluitingen fungeren nu als veilige schoolwegen zowel voor de lokale 

basisschool als voor Sjabi in Puurs en OLVP in Bornem. 

b. De dreef is een populaire locatie voor wandelaars, joggers ,fietsers en 

mountainbikers. Het fietsknooppuntennetwerk, de mountenbikeroutes en de 

wandelroutes lopen langs de dreven aanpalend aan het project. 

c. DE nieuw gebouwde CHIRO lokalen liggen op een paar honderd meter. Dit 

verhoogt het risico op ongevallen met spelende kinderen aanzienlijk. 

d. Niemand verwacht vrachtwagens, trailers, .. in de groene recreatieve dreven en 

op het reeds zeer gevaarlijke ‘blinde’ kruispunt van de  Turkenhofdreef met de 

Esdoorndreef.  

e. De dreef leent zich niet tot kruisen van meerdere weggebruikers  (auto-

voetganger-fietser-trailer-vrachtwagen) 

  

4. Verlies van natuurparel, bron van rust en voeling met de natuur  

a. Het drevencomplex ligt op wandelafstand van de woonkernen Liezele, Puurs, 

Oppuurs. Deze ideale uitvalsbasis voor mensen die nood hebben aan rust en 

ontspanning in open natuur, wordt hen voor een stuk ontnomen. 

 

5. Wat gebeurt er naar de toekomst? 

 

a. Nog meer uitbreiding wanneer er meer activiteit is? 

b. Wat gebeurt er met de gebouwen als de kliniek de deuren moet sluiten om 

welke reden ook?  

c. Wat gebeurt er als ze later voor een andere invulling van de activiteiten 

kiezen met nog meer overlast? Is er dan nog inspraak van de omgeving 

mogelijk? 

 

       

 

 


