
 

 

 

 

 

Beste buurtbewoners, 

Zoals jullie weten vinden er binnenkort ingrijpende werken plaats in het Heuls kasteelpark. Met deze 

brief willen we jullie informeren omtrent wat er te gebeuren staat en de daaraan gekoppelde timing: 

Werkzaamheden 

- Vellen van bomen: in totaal zullen er 74 bomen geveld worden (waarvan 52 grotere). Deze  

bomen zijn ziek of zelfs 

dood waardoor we 

genoodzaakt zijn deze te 

vellen. De anderen vellen 

we om meer plaats te geven 

aan de waardevolle 

exemplaren of om 

zichtassen in het park te 

herstellen (erfgoedwaarde). 

De te vellen bomen kregen 

op onderstaand plan een 

rode markering. 

De boomstammen zullen 

deels hergebruikt worden 

als speelelementen in het 

speelbos (zone achter de 

parking Lecot) en de rest 

wordt afgevoerd en 

verwerkt. 

 

o Er worden 24 nieuwe bomen aangeplant 

o Een 20-tal bomen worden gesnoeid 

o Er wordt onderbeplanting voorzien en bollen & knollen worden aangeplant (voor- en 

najaarsbloeiers). 

 

- De volledige speelzone wordt vernieuwd (zie afbeelding op ommezijde) 

- De vijver wordt gebaggerd: Hiervoor zal de vijver grotendeels leeg getrokken worden, het 

slib en vuil wordt er uit geschept en afgevoerd. De vijvermuur wordt geïnspecteerd en er 

zullen kleine herstellingen uitgevoerd worden daar waar nodig. 

- Een deel van de pastorietuin zal geïntegreerd worden in het park. 

- De paden worden hersteld, let wel, deze krijgen nog geen definitieve aanleg. Er dienen na 

deze fase nog werken uitgevoerd te worden aan het park. De definitieve aanleg van de 

paden is voorzien in de laatste fase. 



 

 

Timing 

- De aannemer start op 19 augustus met het vellen van de bomen en baggeren van de vijver. 

Hiervoor wordt het park volledig afgesloten. Hou in deze periode wel rekening met 

lawaaihinder tussen 7 en 18 uur. Visueel zal er gedurende deze periode ook heel veel 

veranderen.  

- Vanaf maandag 2 september worden alle andere werken opgestart, en deze zullen duren tot 

eind december.  

o De toegang Gullegemsestraat zal gedurende de volledige periode afgesloten blijven. 

Deze kant zal gebruikt worden als werfweg (werfverkeer park – Gullegemsestraat – R8) 

o De toegang Heulsekasteelstraat en Peperstraat zullen toegankelijk blijven, er zal wel 

nog plaatselijk afgesloten worden in functie van werkzaamheden. We zorgen voor de 

nodige signalisatie gedurende de werken. 

- Eind december moeten de werken afgerond zijn. 

 

De aannemer die deze werken zal uitvoeren is Al Verde uit Lendelede. 

Heb u nog vragen omtrent deze werken, dan kan u contact opnemen met projectleider Lieven 

Vandeputte via 1777. 

 

 

 


