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Kan ik de 
plannen nog eens 
inkijken? 
Je kan de plannen nog steeds 
inkijken bij de dienst Omgeving 
op het gemeentehuis. Wil je 
graag meer weten over de 
historiek van de plannen of 
concrete vragen stellen over het 
project? Maak dan een afspraak 
met Sarah Moeyersoons.

De werken aan het 
dorpspark gaan van start! 

Lees alle informatie over de werken in deze 
folder. Samen maken we Massenhoven nog 
groener! 

Voor vragen en inlichtingen 
kan je steeds terecht op de 
dienst Milieu.

V.U. Luc Van Hove - Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven - 03 410 16 20 - info@zandhoven.be



De werken aan het dorpspark 
gaan van start! 
De plannen voor een vernieuwd (of eerder opgefrist?) dorpspark 
gaan al een tijdje mee. Ze vonden hun oorsprong in de 
bewonersvergaderingen bij de opmaak van de Masterplannen 
voor elke deelgemeente. Verschillende bewoners gaven aan dat 
het groene hart van Massenhoven een enorme sterkte is, die 
door wat kleine ingrepen nog kwalitatiever kon worden. 

De gemeente nam dat signaal ter harte en liet concrete plannen 
opmaken. In de loop van 2019 was de eerste versie klaar en 
werden de plannen getoond aan de verenigingen, de ouderraad, 
de omwonenden en uiteindelijk alle bewoners. Er werden nog 
wat aanpassingen gemaakt op basis van de feedback, en begin 
2020 werden de plannen ingediend ter vergunning. 

Na al dat plannen, is het nu eindelijk tijd voor de aanleg van het 
vernieuwde dorpspark. 

Hoe ziet de planning eruit? 

Hoe gaat het dorpspark er uitzien?
De plannen voorzien een aantal zones gaande van intensief 
gebruik aan de kerk (voor evenementen, parkeren, …) tot 
een natuurlijke inrichting richting het bos van Montens. In de 
‘activiteitentuin’ staat het tettenkot en kunnen evenementen en 
activiteiten worden georganiseerd zoals de tettenkotconcerten. 
Om dat te faciliteren wordt de gedraineerde sportgazon 
aangelegd. De statige bomen rond het tettenkot blijven allemaal 
bewaard. In de ‘speeltuin’ blijven de huidige speeltoestellen 
staan en komt er een speelheuvel bij. 

In de ‘natuurtuin’ komt een ondiepe wadi en wordt de 
overgang gemaakt naar het Montensbos door een aangepaste 
beplanting. Rond de kerk wordt de kasseiweg doorgetrokken 
richting de parking van het oude gemeentehuis, zodat er geen 
keermanouvres meer moeten gebeuren. parking van het oude 

Januari: 
o voorbereidende werken 
zoals plantsoen en bomen 
verwijderen, bodem frezen, …
o grondwerken voor de 
wadi’s en de speelheuvel,
o Opbraak van de verharde 
tennisterreinen

Februari:
o Aanleg van de kasseiweg rond 
de kerk
o Eerste aanplantingen uitvoeren

Maart:
o Voorbereiding voor de trage 
weg doorheen het park
o Verwijderen van de 
halfverharde parkeerplaats 
aan het tettenkot. Waar 
parkeer je dan voortaan? 
Op de kiss-and ride op de 
kasseiweg rond de kerk en de 
parkeerplaats voor het oude 
gemeentehuis)

April:
o Verdere aanplantingen 
uitvoeren
o Aanleg van de trage weg 
doorheen het park  
o Aanleg van de 
gedraineerde sportgazon

We zoeken trouwens nog een geschikte naam voor ons park. 
Kevin Verboven deed al enkele voorstellen voor een naam die past 
bij Massenhoven. 

Op het afscheurstrookje hieronder kan je enkele 
namen met hun historiek terugvinden. Heb jij een 
voorkeur? Breng dan je stem uit en breng het 
ingevulde keuzestrookje binnen op het gemeentehuis 
of scan de QR-code en laat je stem digitaal horen.

Naam:
Adres: 
Wat is jou favoriete naam voor het dorpspark van Massenhoven?

Het loopeke: naar de naam van de beek die in het gebied van het dorpspark 
stroomt. Het kan ook verwijzen naar de loopweg tussen kerk en kasteel. 

Park Sint-Stefaan: naar de heilige die zijn naam gaf aan de parochie, de kerk 
en de parochiezaal. 

Knotsenstuk: een verwijzing naar de knotsen van de legendarische 
Tettenboom.

Keirekplaan: kerkplein op zijn Massenhovens dialect geschreven en 
uitgesproken. Deze naam werd als favoriet voorgedragen door Kevin Verboven. 


