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Nadat vorig jaar de werken zijn gestart voor de Chalet, de luifels en het tuiniersgebouw, start 
binnenkort ook de restauratie van het park zelf: de grasperken en borders, de paden en het 
waterbeheer, het speelplein en de heuvel. Deze werken verlopen in nauwe samenwerking 
met de gemeente Vorst.

In dit geklasseerde park van 1877 hebben ruim 70 jaar geen grote ingrepen meer 
plaatsgevonden en het park heeft dringend nood aan een opfrisbeurt. Het is een stuk levend 
erfgoed dat het verdient om in ere hersteld te worden.

Wij danken u alvast voor uw begrip en uw geduld.

VOORZIENE WERKEN

Aangezien er de voorbije decennia geen groot onderhoud of renovatiewerken hebben 
plaatsgevonden, bevinden er zich heel wat zeer oude en zieke bomen in het park, evenals 
wildgroei van onder andere invasieve soorten. Hierbij werd er gestreefd om de kap van 
bomen zo veel mogelijk te vermijden.

Ter referentie, het park telt meer dan 800 bomen. In de loop van het project zullen zo’n 150 
nieuwe bomen worden geplant, waarbij de keuze van de soort zowel rekening houdt met de 
historiek van het park als met de biodiversiteit van de beplanting.
 

PLANNING

De bomen zullen worden gekapt in februari en maart 2022, voordat het broedseizoen 
van de vogels start in april.

Door slecht weer of onvoorziene omstandigheden kan de planning nog veranderen. Kijk op 
www.beliris.be voor de meest recente informatie.

PRAKTISCH

Het park blijft geopend tijdens de werken. Voor de veiligheid zullen bepaalde zones in 
functie van de werken worden afgesloten. Beliris en de aannemer engageren zich om de 
hinder tot een minimum te beperken en de werken binnen een zo kort mogelijke termijn te 
realiseren.

Voor praktische of urgente problemen verbonden aan de werken, kan u contact 
opnemen met de aannemer Abog: 09 365 70 50

Schrijf u in 
op de nieuwsbrief!


