ONDERZOEK STRAATBOMEN IN DE MOSTHEUVELLAAN TE
MALLE

Zicht op de mooie rechte dreef van paardenkastanjes in de Mostheuvellaan. Het is bijna eind
september en het lijkt nog zomer.
(foto Johan Possemiers, 20/9/2019)

Onderzoek in opdracht van de bewoners van de Mostheuvellaan.
Contactpersonen :

Kris Versmissen, Mostheuvellaan 6
Dirk Janssens, Mostheuvellaan 22

ir. Johan Possemiers
Groenzorg, expertise, fytopathologie Eyndovensteenweg
119 2960 Brecht

24/9/2019
1. Inleiding
Na een gesprek op 8/9/2019 met de Heren Kris Versmissen (huisnummer 6) en Dirk Janssens
(huisnummer 22), waarbij me voldoende informatie werd bezorgd aangaande de geplande
rioleringswerken werd me gevraagd om op kosten van de bewoners van de Mostheuvellaan,
ook gekend als de ‘Blokskesweg’, een onderzoek te doen van de paardenkastanjes in de dreef.
De bewoners zouden graag hebben dat de paardenkastanjes kunnen behouden blijven.
Vraagstelling is aldus : Zijn de bomen dermate waardevol en zijn hun toekomstverwachtingen
zodanig goed, dat het nemen van de nodige maatregelen bij de geplande rioleringswerken
verantwoord zijn om ze te behouden?
Zoals steeds heb ik het onderzoek in alle objectiviteit uitgevoerd. Meer info betreffende mijn
beknopt CV vind je in Bijlage 2.
De bewoners zijn eigenaar tot in het midden van de straat.

In mei 2010 hingen er banden om de mineermot te vangen.
(Opname google maps mei 2010)

2. Onderzoek paardenkastanjes
Er werd gestart met de linkerstraatzijde vertrekkend van de Turnhoutsebaan. Het onderzoek
ter plaatse werd uitgevoerd op 18, 19 en 20 september 2019.
Alle paardenkastanjes kregen op de stam langs de binnenzijde van de dreef een volgnummer.
Dit nummer werd op 1,3 m hoogte aangebracht met een zwarte stift na het wegschrapen van
een stukje schors.

Van elke paardenkastanje werd de stamomtrek op 1,3 m hoogte gemeten en werden er
opmerkingen gegeven betreffende de gezondheidstoestand, bepaalde gebreken of typische
kenmerken van de betreffende boom.
Ze werden zoals gebruikelijk opgedeeld in vier waardecategoriën:
- : waardeloze boom (afstervend, aangetast door ziekte, onderdrukt door andere bomen,
geen enkele toekomstmogelijkheid, minder waardevolle boomsoort, boom die zeer
waardevolle boom bedreigt in zijn ontwikkeling, al dan niet te kappen in een
bosbouwkundige dunning)
+/- : boom met weinig waarde (in mindere conditie, minder waardevolle boomsoort, niet
vitaal, boom die zeer waardevolle boom bedreigt in zijn ontwikkeling, al dan niet te
kappen bij bosbouwkundige dunning)
+ : waardevolle boom (groeikrachtig en vitaal, niet aangetast door ziekten, grote
toekomstmogelijkheden, waardevolle soort, te behouden indien mogelijk, vrij te stellen
bij bosbouwkundige dunning)
++ : zeer waardevolle boom (zeer vitale boom in zeer goede conditie, waardevolle
boomsoort, grote toekomstperspectieven, vrij te stellen indien nodig bij bosbouwkundige
dunning, te behouden
In het groen : waardevolle boom
In het rood: te kappen boom
In het blauw: op te volgen boom
In het groen : waardevolle boom (+) of +(+)
In het lichtgroen: zeer waardevolle boom ++ of ++(+)
Uit te voeren werken
Ontbrekende boom : Op deze plaats ontbreekt een boom en is het mogelijk een nieuwe te
planten.
Nr.

Boomsoort

Stamomtrek Waar
in cm
de

Opmerkingen

1 Paardenkastanje

147

++

Dicht bebladerde kroon; vitaal en groeikrachtig;
klimop op stam; stamwonde vooraan rechts op een
hoogte van 55 tot 100cm, breedte 15 cm;
dichtgroeiend

2 Paardenkastanje

125

++

Dicht bebladerde kroon; nog volop in blad op
18/9/2019; zoals bij de meeste bomen in deze dreef
aanwezigheid van mineermot erg beperkt!

3 Paardenkastanje

138

+(+)

Vitaal; oude wonde achteraan op een hoogte van 130
tot 210 cm en breedte van 10 cm; overgroeiend; dood
hout in de kroon (beperkt)

4 Paardenkastanje

120

+(+)

Dood hout in kroon enkel kleine takjes

5 Paardenkastanje

113

+

2 hoofdgesteltakken op 5 à 6 m hoogte; iets
verminderde vitaliteit; concurrentie met boom nr.
107; dood hout in kroon; wonde op hoogte van 80 tot
120 cm en breedte van 5 cm; overgroeiend

6 Paardenkastanje

127

+

Geelgroen blad; vrij vitale boom

7 Paardenkastanje

109

8 Paardenkastanje

108

+(+/-) 2 hoofdstammen op 5 m hoogte; dood hout in kroon; iets
verminderde vitaliteit in top kroon

9 Paardenkastanje

144

+(+)

10 Paardenkastanje

99

11 Paardenkastanje

135

+(+)

Dicht bebladerd en stamopslag; vooraan jonge Taxus

12 Paardenkastanje

184

+(+)

Stam vertakt in 2 hoofdstammen op 6 m hoogte; als het
ware dubbele kroon; blad kleiner; worteldruk links van
oprit woning nr. 13

13 Paardenkastanje

173

++

Worteldruk; rechts van oprit huis nr. 13; dood hout in
kroon (beperkt); vitaal en groeikrachtig; stamwonde
vooraan met een lengte van 20 cm en een breedte van 5
cm

14 Paardenkastanje

145

+(+)

+

Nog vitale boom

Dicht bebladerd; vitaal en groeikrachtig; oude wonde
vooraan op hoogte van van 65 tot 85 cm en breedte van 15
cm; overgroeiend

+(+/-) Verminderde vitaliteit; minder goed ontwikkelde kroon

Ingesloten tussen bomen nrs. 13 en 15; licht verminderde
vitaliteit in top kroon; stamwonde vooraan met een lengte
van 15 cm en een breedte van 10 cm;

15 Paardenkastanje

183

++

Oude symptomen aff. bloedingsziekte; vitale en
groeikrachtige boom met zeer dicht bebladerde kroon

Bij deze paardenkastanje lijkt het helemaal niet 20
september.
(foto Johan Possemiers, 20/9/2019)
Ontbrekende boom
16 Paardenkastanje

200

++

Zeer dicht bebladerde kroon; vitaal en groeikrachtig;
wonde links aan basis inrit woning

17 Paardenkastanje

136

+(+)

18 Paardenkastanje

184

++(+) Eén van de beste paardenkastanjes uit de dreef!

Vitaal en groeikrachtig

Na 2 extreem warme en droge zomers staan vele paardenkastanjes in deze dreef er nog schitterend
bij.
(foto Johan Possemiers, 20/9/2019)
19 Paardenkastanje
131
++
Vitale en groeikrachtige boom met dicht bebladerde
kroon

20 Paardenkastanje

121

+(+)

21 Paardenkastanje

181

++

22 Paardenkastanje

112

+(+/-)

23 Paardenkastanje

168

++(+)

24 Paardenkastanje

166

++

25 Paardenkastanje

235

++

Geen speciale opmerkingen;
Stam vertakt op 7 m hoogte; staat zoals vele bomen nog
volop in blad op 18/9/2019!; stamwonde vooraan van
basis tot op 65 cm hoogte en breedte van 12 cm
Guignardia beperkt; sterke concurrentie met bomen nrs.
21 en 23; stamwonde vooraan van basis tot 30 cm hoogte
en breedte van 20 cm
3 hoofdstammen op 5 m hoogte; vitaal en groeikrachtig;
zeer waardevolle boom
Klimop (beperkt) op stam; dicht bebladerde kroon;
Stam dicht begroeid met klimop; hoofdstam vertakt in 2
op 4 m hoogte; vitaal en groeikrachtig

Drie zeer waardevolle paardenkastanjes op een rij, nrs. 23, 24 en 25. (foto
Johan Possemiers, 20/9/2019)
Ontbrekende boom

Ontbrekende boom
26 Paardenkastanje

128

+(+/-) Stam gedeeltelijk met klimop; verminderde vitaliteit in top
kroon; blad kleiner en geel; extra bodemvoeding

27 Paardenkastanje

122

+/-

Bladvolume 40 % van het normale; blad kleiner en geel;
dood hout in kroon; extra bodemvoeding

28 Paardenkastanje

148

+/-

Bladvolume 50 % van het normale; dood hout in de kroon;
extra bodemvoeding

29 Paardenkastanje

144

+(+/-) Iets verminderde vitaliteit; bladvolume 70 % van het
normale; dood hout in de kroon (beperkt); extra
bodemvoeding

30 Paardenkastanje

128

+/-(-)

Bladvolume 5 % van het normale; kwijnende boom; staat
rechts van servitudeweg

Deze kwijnende boom kan niet meer gered worden.
(foto Johan Possemiers, 20/9/2019)
31 Paardenkastanje

150

+(+/-) Vertakt in 4 hoofdstammen op 2,5 tot 3,5 m hoogte
(vroeger gesnoeid op die hoogte); verminderde vitaliteit;
kleiner en geel blad; extra bodemvoeding

32 Paardenkastanje

163

+

33 Paardenkastanje

146

+(+)

34 Paardenkastanje

89

+

Omgeven door rhododendron; dood hout in de kroon
(beperkt); iets kleiner blad

35 Paardenkastanje

107

+

Vitaal en groeikrachtig; dood hout in de kroon (beperkt)

36 Paardenkastanje

126

3 hoofdstammen op 2,2 m hoogte; vroeger getopt zoals 31;
vrij vitale boom
2 hoofdstammen op 2,2 m hoogte; vitaal; dood hout in de
kroon (beperkt)

+(+/-) Iets verminderde vitaliteit; stamvloed rechts van basis tot
1,7 m hoogte; op te volgen

Deze stamvloed wijst op een duidelijk probleem, dat moet
opgevolgd worden.
(foto Johan Possemiers, 20/9/2019)

37 Paardenkastanje

133

38 Paardenkastanje

136

39 Paardenkastanje

116

40 Paardenkastanje

93

41 Paardenkastanje

127

42 Paardenkastanje

131

+(+/-) 2 hoofdstammen op 4 m hoogte; verminderde vitaliteit in
top kroon; blad kleiner en gelig
+(+/-) Vervroegde bladval; dood hout in de kroon;
+

2 hoofdstammen op 6 m hoogte; vrij vitaal; stamwonde
vooraan rechts met stamvloed op hoogte van 80 tot 180
cm en maximale breedte van 20 cm
+
2 hoofdstammen op 3,5 m hoogte; dood hout in de kroon
(beperkt)
+(+) 2 hoofdstammen op 6 m hoogte; dicht bebladerde kroon;
wonde links van basis tot 60 cm hoogte en breedte van 5
cm met stamvloed
+(+/-) Verminderde vitaliteit; Guignardia aanwezig; dood hout in
de kroon (beperkt); extra bodemvoeding
Ontbrekende boom (afgezaagd voorjaar 2019)
Ontbrekende boom (afgezaagd voorjaar 2019)

43 Paardenkastanje

118

+

44 Paardenkastanje

192

+/-(-)

45 Paardenkastanje

148

+/-

Mineermot beperkt; Guignardia en vervroegde bladval;
toch vrij vitale boom
Ontbrekende boom
2 hoofdstammen op 3 m hoogte; afstervende kroontop;
wonde met rhizomorfen van honingzwam van basis tot 2
m hoogte

De rhizomorfen van de honingzwam, Armillaria mellea,
zijn duidelijk zichtbaar.
(foto Johan Possemiers, 20/9/2019)
Verminderde vitaliteit; dood hout in top kroon; extra
bodemvoeding

46 Paardenkastanje

175

+/-

47 Paardenkastanje

115

48 Paardenkastanje

89

49 Paardenkastanje

83

Stam vertakt op 5 m hoogte; sterk verminderde vitaliteit;
dood hout in de kroon; grote wonde volledige rechterhelft
van basis tot 65 cm hoogte
+
2 hoofdstammen op 3,5 m hoogte; hiernaast ontbrekende
boom, maar uitrit school is te dichtbij
+
Goede bladstand; VANAF BOOM 48 t.e.m. 55 LATER
AANGEPLANT
+(+/-) Verminderde vitaliteit; dood hout in de kroon

50 Paardenkastanje

57

+(+/-) Geen speciale opmerkingen

51 Paardenkastanje

79

+

52 Paardenkastanje

81

+(+)

53 Paardenkastanje

67

+

54 Paardenkastanje

73

+(+)

55 Paardenkastanje

89

+

Geen speciale opmerkingen
Groeikrachtig en dicht bebladerd; concurrentie met gewone
den
Concurrentie gewone den in tuin

Groeikrachtige boom
Concurrentie van grote zomereik in tuin

EINDE LINKERKANT STRAAT
56 Paardenkastanje

110

+(+)

2 hoofdstammen op 3,5 m hoogte; groeikrachtig en vitaal

57 Paardenkastanje

107

+(+)

2 hoofdstammen op 6 m hoogte; groeikrachtig en vitaal

58 Paardenkastanje

119

+(+)

Vertakt op 4,5 m hoogte; groeikrachtig en vitaal

59 Paardenkastanje

93

+(+)

Rechte stam; lichte concurrentie met berk in tuin

60 Paardenkastanje

83

+

Sterke concurrentie met berk in tuin; 4 afgestorven takken
over weg te verwijderen

61 Paardenkastanje

92

+

Berk in tuin groeit in de kroon;

62 Paardenkastanje

94

+(+)

Zeer groeikrachtige en vitale boom; op 18/9/2019 zijn de
bladeren bijna gaaf en donkergroen !

Voor een paardenkastanje is dit een straf beeld voor 20
september. Vele dergelijke dreven staan op dit moment
van het jaar al bladerloos door de droogte, de mineermot
en de Guignardia-schimmel.
(foto Johan Possemiers, 20/9/2019)
63 Paardenkastanje

76

+

Geen speciale opmerkingen

64 Paardenkastanje

118

+(+)

65 Paardenkastanje

86

66 Paardenkastanje

85

+/-

Kleiner blad en bladval; minder vitaal; onderbegroeiing
van Stephandra; extra bodemvoeding

67 Paardenkastanje

96

+/-

Sterk verminderde vitaliteit; bladval; symptomen aff. met
bloedingsziekte vooraan van basis tot 1 m hoogte; voor
oprit huis nr. 24; bodemcompactie; bovenliggende wortels
beschadigd

2 hoofdstammen op 2 m hoogte; dicht bebladerde kroon

+(+/-) Minder vitale boom; onderbegroeiing van Stephandra
incisa; extra bodemvoeding

Dit is zeer waarschijnlijk een paardenkastanje met de
bloedingsziekte, een bacteriële infectie.
(foto Johan Possemiers, 20/9/2019)
68 Paardenkastanje

101

+/-

Sterk verminderde vitaliteit; voor oprit huis nr. 24;
bodemcompactie en wortelbeschadiging; extra
bodemvoeding; ontbrekende boom niet aan te planten te
kort bij oprit

69 Paardenkastanje

90

+/-

Sterk verminderde vitaliteit; bladval; extra
bodemvoeding

70 Paardenkastanje

64

+/-

Kwijnende, doch ongevaarlijke boom; extra
bodemvoeding en afwachten

71 Paardenkastanje

101

72 Paardenkastanje

71

+/-

Zoals nr. 69; 2 stamwonden; wonde vooraan van op een
hoogte van 35 tot 110 cm met een breedte van 10 cm;
wonde links achteraan van op een hoogte van 40 tot 80
cm en een breedte van 13 cm; extra bodemvoeding

73 Paardenkastanje

121

+

Aanwezigheid van Guignardia vooral onderaan in de
kroon; 2 hoofdstammen op 5 m hoogte; extra
bodemvoeding

74 Paardenkastanje

120

+

2 hoofdstammen op 3 m hoogte; vrij vitaal, behalve in
top kroon

75 Paardenkastanje

118

+

Concurrentie fijnsparren in tuin; verminderde vitaliteit
top kroon

76 Paardenkastanje

95

77 Paardenkastanje

129

+

Vitale boom; verschillende afgestorven zijtakken (+/- 5
cm dik) over weg te verwijderen (lichtgebrek)

78 Paardenkastanje

165

++

Vitale en groeikrachtig boom met dicht bebladerde kroon

79 Paardenkastanje

141

+(+)

Vitaal en groeikrachtig; dood hout in de kroon (beperkt);
vanaf bomen nrs. 79 t.e.m.82 klimop als bodembedekker

80 Paardenkastanje

176

++

In prima conditie; ook klimop op stam

81 Paardenkastanje

147

++

Idem

82 Paardenkastanje

136

+(+)

Smalopgaand en met rechte stam; compacte kroon; vitaal
en groeikrachtig

83 Paardenkastanje

198

+(+)

2 hoofdstammen op 2,6 m hoogte; goede bladzetting;
klimop op stam beperkt

+(+/-) Verminderde vitaliteit; extra bodemvoeding

+(+/-) Grote zijtak op 6 m hoogte; verminderde vitaliteit in top
kroon; dood hout in kroon; concurrentie fijnsparren

84 Paardenkastanje

(163)
met
klimop

+

Verminderde vitaliteit; minder dichte bladstand; bomen
nrs. 84, 85 en 86 hebben dichte begroeiing klimop op
stammen waardoor omtreksmeting een te hoog getal
heeft; ook klimop als bodembedekker

De ideale standplaats (voor vele dreefbomen) : een onderbegroeiing van klimop, met eventueel
klimop op de stammen.
(foto Johan Possemiers, 20/9/2019)
85 Paardenkastanje
(121) +(+) 2 hoofdstammen op 4 m hoogte; blad kleiner, maar groen
met
klimop
86 Paardenkastanje
(190) +(+) zware boom; begin herfsttooi; staat vlakbij Italiaanse
met
populier
klimop
87 Paardenkastanje
151 +(+) In goede conditie; zaailing van valse acacia tegen
stamvoet
88 Paardenkastanje
174
++
2 hoofdstammen op 5 m hoogte; dicht bebladerde kroon;
vitaal en groeikrachtig
89 Paardenkastanje
174
++
Dicht bebladerd en in zeer goede conditie; tegen stam
Wisteria
90 Paardenkastanje
152 +(+) In goede conditie; staat tussen stenen oprit; tegen stam
Wisteria
91 Paardenkastanje
129
+
1-zijdig ontwikkelde kroon; concurrentie met nr. 92; dode
zijtak over weg te verwijderen; tegen stam Wisteria

92 Paardenkastanje

219

++

Zware, dominante boom; dood hout in de kroon (beperkt);
Samen met nr. 25 (met klimop) de zwaarste van de dreef

De zwaarste boom van de dreef
(foto Johan Possemiers, 20/9/2019)
93 Paardenkastanje

144

+

94 Paardenkastanje

145

+(+)

In herfsttooi; vitaal en groeikrachtig
2 hoofdstammen op +/- 8 m hoogte; in goede conditie
Ontbrekende boom

95 Paardenkastanje

204

+(+)

96 Paardenkastanje

156

+

97 Paardenkastanje

136 +(+/-)

98 Paardenkastanje

96 +(+/-)

Zware, dominante boom; 2 hoofdstammen op 3 m hoogte;
vitaal en groeikrachtig; begin herfstkleuren
2 hoofdstammen op 3,5 m hoogte; goede bladstand; dood
hout in de kroon (beperkt); iets verminderde vitaliteit in
kroontop; extra bodemvoeding
Verminderde vitaliteit en vervroegde bladval; extra
bodemvoeding
Verminderde vitaliteit; kleiner blad; vervroegde bladval

99 Paardenkastanje

122

+

Tegen boom een rhododendron

100 Paardenkastanje

117

+

Smalopgaande habitus; concurrentie met nr. 15

101 Paardenkastanje

115

+

Goede bladstand; concurrentie met nr. 13

102 Paardenkastanje

132

+(+)

103 Paardenkastanje

85

+

2 hoofdstammen op 4 m hoogte; gedeeltelijk ingesloten

104 Paardenkastanje

110

+

Smalopgaande habitus; ingesloten; concurrentie beuk
(tuin) en boom nr. 11

Hoge boom; smalopgaand; mooie rechte stam

105 Paardenkastanje

119

+(+)

106 Paardenkastanje

143

+

107 Paardenkastanje

200

+(+)

Scheefstand kroon door concurrentie met beuk; dicht
bebladerd
Lichte scheefstand naar weg; dood hout kroon (beperkt);
2 kleinere dode zijtakken te verwijderen;
Ontbrekende boom
Op een hoogte van 4 à 5 m laag vertakkende boom;
donkergroen, gaaf blad

De laag en breed vertakkende paardenkastanje nr. 107. Een waardevolle boom ! (foto
Johan Possemiers, 20/9/2019)
108 Paardenkastanje
142 +(+) Vitaal en groeikrachtig; dode tak over weg te verwijderen
109 Paardenkastanje

137

++

110 Paardenkastanje

153

++(+)

Vitale en groeikrachtige boom; laagvertakkende
hoofdstam;
Zeer waardevolle paardenkastanje in een schitterende
conditie; boomhoogte 25 à 26 m

De laatste paardenkastanje is een zeer waardevolle boom (++(+). Uiterst waardevol is +++
en komt weinig voor. Het lijkt nog volop zomer op 20 september. (foto Johan Possemiers,
20/9/2019)

Opmerking : Bomen vooraan in de straat tegen de Turnhoutsebaan.
Kijkende vanuit de Turnhoutsebaan staan er links 4 meelbessen en rechts eveneens 4
meelbessen (waarvan 1 met houtzwam) één 2-stammige zomereik en enkele doorgeschoten
struiken van een meidoornhaag.
De 8 meelbessen verkeren in een minder goede conditie en hoeven niet behouden te worden
bij de geplande rioleringswerken. De zomereik is echter zeer waardevol (++) en dient zeker
behouden te blijven.

De 8 meelbessen zijn in een minder goede conditie. Zeer waardevol en te behouden is de
2stammige zomereik.
(foto Johan Possemiers, 20/9/2019)

3. Bespreking resultaten onderzoek
3.1. Aantallen
Op het moment van het onderzoek stonden er zowel links als rechts in de dreef 55 bomen, wat
dus een totaal geeft van 110 paardenkastanjes.
Tussen de rijen is er een afstand van ongeveer 6,6 m, in de rij bedraagt die ongeveer 6,4 m.
Het gedeelte van de Mostheuvellaan waar de rechte dreef staat heeft een lengte van +/- 380 m.
De paardenkastanjes zouden volgens de gemeente Malle dateren van bij de aanleg van de weg
in 1939. De bomen zouden dus 80 jaar oud zijn.
In het achterste gedeelte van de straat tegen de Epicealaan werden de bomen later aangeplant
of eventueel vervangen. Het gaat om een 16-tal bomen.
Er staan geen jonge bomen.

3.2. Algemene conditie en waardebepaling
Rekening houdende met :
-

De extreem warme en droge zomers van 2018 en 2019
De jarenlange infectiedruk van de paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella),
de paardenkastanjebladvlekkenziekte (Guignardia aesculi) en de
paardekastanjebloedingsziekte (Pseudomonas sp.)

is de gemiddelde conditie van deze paardenkastanjes bijzonder goed. (zie ook Bijlage 1 :
Verschillende ziekten bij paardenkastanje)
Ik heb de laatste 15 jaar geen enkele dreef met paardenkastanjes gezien, die op 20 september,
dus vrij laat in het groeiseizoen er nog zo goed bij stond. In vele gevallen stonden dergelijke
dreven bijna kaal op dit moment van het jaar. Bij vele bomen lijkt het in de Mostheuvellaan
nog volop zomer.
In totaal staan er nu 62 paardekastanjes die te beschouwen zijn als waardevol. + of +(+)
De volgende 19 paardekastanjes zijn ondanks de moeilijke klimatologische omstandigheden
zeer waardevol ++ of ++(+) : 1, 2, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 78, 80, 81, 88, 89, 92,
109 en 110.
De infectiedruk van de paardenkastanjemineermot is hier dit jaar beperkt gebleven en is
mogelijk over zijn hoogtepunt heen. Ook de aantastingsgraad door de schimmel, Guignardia
aesculi, is laag. Deze bladvlekkenziekte veroorzaakt hier voornamelijk vervroegde bladval.
Recente De paardekastanjebloedingsziekte komt beperkt voor. Boom nr. 67 waar deze ziekte
voorkomt, staat op de kaplijst.
Een louter informatieve waardebepaling werd berekend volgens de uniforme methode voor de
waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein. (Zie
Bijlage 3 : Waardebepaling paardenkastanjes dreef Mostheuvellaan te Malle)
Uit deze berekening blijkt dat de 110 paardenkastanjes een globale waarde hebben van
231.660 Euro.
3.3. Op te volgen bomen
Een aantal paardekastanjes is op te volgen. Het zijn 8 bomen met de volgende nrs. 27, 28, 36,
45, 68, 69, 70 en 72.
Deze bomen zijn in een minder goede conditie om diverse redenen. De weersomstandigheden
van de volgende 10 maanden zullen een belangrijke rol spelen. Krijgen we geen extreme hitte
en regelmatig een malse regen, dan kunnen deze paardenkastanjes (en vele andere bomen)
conditioneel verbeteren.
3.4. Te kappen bomen
In totaal dienen 4 paardekastanjes gekapt te worden. Het zijn de bomen met nrs. 30, 44, 46 en
67.
3.5. Ontbrekende bomen en aan te planten bomen
Er werden de laatste 20 jaren geen jonge bomen aangeplant.
In totaal ontbreken er 6 paardekastanjes (op plaatsen waar een boom kan geplant worden)

Het totaal eventueel aan te planten jonge bomen bedraagt aldus : 10 zijnde,
- 6 ontbrekende bomen
- 4 te vervangen bomen (voor de 4 paardekastanjes die moeten gekapt worden)
Bij het aanplanten dient een gedeelte van de grond vervangen te worden door goede teelaarde.
3.6. Vorming van dood hout en uit te voeren werken
Het is normaal dat in de kronen van ouder wordende bomen takken afsterven. Lichtgebrek is
hier de voornaamste factor bij dit afstervingsproces. Een beperkte ingreep is aangewezen om
dood hout te verwijderen. Het gaat meestal om geen te zware takken.
Bij de opmerkingen staat in het cursief en het vet welke werken bijkomend dienen uitgevoerd
te worden.
3.7. Extra bodemvoeding
Bij een aantal paardenkastanjes, die minder vitaal zijn, is volgende behandeling aangewezen.
Onder de kroonprojectie wordt met een spitriek de grond voorzichtig losgemaakt en worden er
organische meststoffen gestrooid. Op regelmatige afstanden van 50 cm onder de kroon
worden er 40 cm diepe gaten geboord die opgevuld worden met een mengsel van potgrond en
meststof. In deze boorgaten kan klimop geplant worden. Indien nodig wordt de eerste zomer
extra water gegeven.
Deze behandeling helpt uiteraard ook tegen zuurstofgebrek door bodemverdichting of eerdere
wateroverlast.
3.8. Concurrentie paardenkastanjes met bomen in tuinen
Het gebeurt vaak dat straatbomen concurrentie ondervinden van bomen in tuinen en
omgekeerd. Wanneer die concurrentie een gevolg is van minder waardevolle boomsoorten
zoals een berk, dan moet die minder waardevolle boomsoort ofwel sterk gesnoeid te worden,
ofwel gekapt.
Is er anderzijds een concurrentie met een waardevolle en conditioneel nog goede boom, dan
heeft deze laatste de voorrang om behouden te blijven. In deze dreef gaat het in eerste
instantie om enkele bedreigende berken.
3.9. Wortelschadebesparende maatregelen
Voor het leggen van de persleiding voor de afvoer van het vervuild afvalwater en het leggen
van de verschillende nutsleidingen zijn er technieken om wortelschade te beperken. Gelet op
het feit dat passerende wagens momenteel vrij kort bij de stammen rijden op de niet-verharde
strook naast de rijweg verwacht ik dat de meeste wortels zich bevinden op de wegbermen.
Voor eventuele bijkomende info betreffende wortelschadebesparende maatregelen heeft de
gemeente Kapellen, die regelmatig beroep op mij doet voor allerlei onderzoeken en adviezen,

heel wat expertise in huis sinds de rioleringswerken in Kapellenbos (SPAK). Zij werkten
samen met studiebureau Sweco. Contactpersoon voor inlichtingen is de Heer Ronny Denisse,
diensthoofd Publieke Ruimte en Leefmilieu van de gemeente Kapellen. Door het nemen van
de nodige maatregelen om wortelschade bij de paardenkastanjes te beperken, kunnen zij
zonder problemen behouden blijven en kunnen de bewoners nog vele jaren genieten van hun
groene dreef.

4. Besluit
Uit mijn recent onderzoek van de 110 paardenkastanjes, staande in de Mostheuvellaan te
Malle, dat werd uitgevoerd op vraag en op kosten van de bewoners van deze laan blijkt dat
deze bomen zich nog in een bijzonder goede conditie bevinden na de 2 extreem warme en
droge zomers van 2018 en 2019. Het onderzoek werd in alle objectiviteit uitgevoerd.
Volgens mijn waardebepalingsmethode zijn 62 bomen te beschouwen als waardevol en 19
zelfs als zeer waardevol. 81 van de 110 aanwezige bomen zijn aldus het behouden meer dan
waard. Van de overige bomen dienen er 4 gekapt te worden. Een aantal bomen komt in
aanmerking voor extra bodemvoeding.
Bovendien is ook gebleken dat de jarenlange infectiedruk van de paardenkastanjemineermot,
de paardenkastanjebladvlekkenziekte en de paardenkastanjebloedingsziekte dit jaar sterk
verminderd is en dat de paardenkastanjes van deze dreef deze aantastingen goed hebben
doorstaan.
Het nemen van de nodige maatregelen om deze waardevolle paardenkastanjes te behouden bij
de geplande rioleringswerken zijn daarom zeker verantwoord en ik steun hierbij voluit de
bewoners van deze laan.
Aldus gedaan om te dienen, waar en wanneer nodig, onder voorbehoud van aansprakelijkheid,
alle rechten onzer opdrachtgevers ten stelligste voorbehouden.
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Bijlage 1: Verschillende ziekten bij de paardenkastanje (Johan Possemiers)
De meest voorkomende paardenkastanje in onze streken is Aesculus hippocastanum, een
boomsoort die oorspronkelijk van de Balkan afkomstig is. Na enkele eeuwen is deze boom
goed geïntegreerd als park-, tuin- en laanboom. Ze groeien bij voorkeur op een warme, maar
vochthoudende bodem. Ze houden niet van extreem warme en droge zomers.
Paardenkastanjes zijn de lenteboden bij uitstek, wanneer uit de dikke, kleverige knoppen het
weelderige loof zich ontvouwt, dat ons tijdens warme zomerdagen deugddoende schaduw
bezorgt. Aesculus hippocastanum ‘Baumannii, de dubbelbloemige paardenkastanje, heeft op
het einde van mei gevulde bloemen, die vrijwel geen vruchten geven, waardoor hij als
laanboom erg geliefd is.
Na de ontdekking van de eerste paardenkastanjemineermot, Cameraria ohridella in België in
de herfst van 1999, is er heel wat onderzoek gedaan om afdoende bestrijdingsmiddelen te
ontwikkelen om dit kleine motje te beheersen. Na 7 jaren aanwezigheid zijn sommige
paardenkastanjes verzwakt door de jaarlijks weerkerende mineerschade van de larven. Bij
vele bomen zijn de bladeren begin juli volledig gemineerd en daardoor niet meer in staat om
aan fotosynthese te doen. Kort daarna worden ze volledig bruin en vallen vervroegd af. Deze
sterk aangetaste bomen kunnen door het verkorte groeiseizoen niet voldoende voedingsstoffen
opnemen, verzwakken en moeten aan vitaliteit inboeten. Men verwacht evenwel dat de
exponentiële ontwikkeling van Cameraria ohridella zal gestopt worden door een aantal
endoparasieten, zoals dat ook in de jaren 90 het geval was bij Phyllonorycter platani, een
vergelijkbare bladmineerder, maar dan bij plataan.

Op het moment dat de plaag van de bladmineerder nog niet uitgewoed is, is er recent een
nieuwe ziekte bij de paardenkastanje opgedoken, die door een bacterie wordt veroorzaakt. De
eerste meldingen van deze nieuwe ziekte dateren van het voorjaar van 2002. Vanwege de rode
sapvloei uit stam en hoofdtakken heeft deze de naam bloedingziekte heeft gekregen.
Verontrustend is het feit dat deze ziekte op korte tijd en op grote schaal paardekastanjes heeft
aangetast in alle leeftijdsklassen, waarbij jonge vitale bomen met stamdiameters tussen de 20
en 35 cm helemaal niet gespaard blijven. Momenteel lijkt het erop dat zelfs gezonde en
groeikrachtige bomen zich niet kunnen herstellen na besmetting met deze mysterieuze ziekte.
Er zijn reeds vele voorbeelden gekend waarbij aangetaste bomen na enkele jaren zijn
afgestorven.
Gelijkaardige bloedingverschijnselen komen bij verschillende boomsoorten voor zoals
esdoorn, eik, wilg, linde, populier en notelaar. Maar de verspreiding lijkt minder epidemisch
dan bij de paardenkastanje en mogelijks liggen bij deze boomsoorten andere factoren aan de
basis van de aantasting.
Sinds vorig jaar is men zowel in Vlaanderen als in naburige landen naarstig aan het zoeken
naar de oorzaak van de bloedingziekte. Na kunstmatige infectie van een aantal grote bomen
hebben onderzoekers nu definitief vastgesteld dat de oorzaak ligt bij een tot nog toe
onbekende variant van de Pseudomonas syringae bacterie. Vanwaar die bacterie afkomstig is
en hoe hij op de paardenkastanjes wordt overgebracht is voorlopig nog onbekend.
Speelt de mineermot een rol in de overdracht van de bacterie of zijn er andere factoren die bij
de verspreiding van de ziekte een rol spelen? Het blijft voorlopig een open vraag.

Na een eerste inventarisatie blijkt dat in België en de omringende landen ongeveer 1/3 van de
bomen symptomen vertonen die verwijzen naar de bloedingsziekte. Deze symptomen zijn
zwarte vlekken op de stam en de hoofdtakken ofwel een stroperige uitvloei van een heldergeel
vocht dat door oxidatie van de aanwezige suiker verkleurt naar donkerrood en bruinzwart.
Nadien vertoont de stam scheuren in de schors, waardoor het onderliggende weefsel komt
open te liggen en de sapstroom op die plaats onderbroken wordt.
Vervolgens beginnen de bladeren van bepaalde takken te verdrogen, treedt taksterfte op en
uiteindelijk kan geheel de boom afsterven door verdroging.
De in Vlaanderen in het najaar van 2005 opgerichte werkgroep ‘paardenkastanje’
(www.paardenkastanje.be) peilt via een enquête naar de ernst en de verspreiding van de ziekte
in Vlaanderen. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vzw Bomen beter
beheren, het Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers afdeling Boomkwekerij, het
Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek eenheid Gewasbescherming, het Agentschap
voor Natuur en Bos, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek diagnosecentrum Bomen en
de Vereniging voor Openbaar Groen. Deze werkgroep hoopt tegen eind september een beter
beeld te hebben omtrent de omvang van de bloedingsziekte.
De Nederlandse werkgroep ‘Aesculaap’ werd in het voorjaar van 2005 opgericht en staat
onder de coördinatie van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving van de Universiteit en het
Researchcentrum van Wageningen. (www.kastanjeziekte.wur.nl)
Zowel zieke als gezonde paardenkastanjes zoveel mogelijk met rust laten, is voorlopig de
enige aanbeveling. Laten we hopen dat deze ziekte even snel verdwijnt als ze gekomen is,
anders ziet de toekomst voor vele paardenkastanjes er niet goed uit, zolang er geen
eenvoudige en betaalbare behandeling is gevonden.
P.S. : 1: Na enkele jaren ervaring lijkt het me nu belangrijk om zo snel mogelijk aangetaste
bomen te verwijderen om verdere infectie te vermijden.
P.S. : 2: Een derde aantasting die bij vele paardekastanjes voorkomt is de
paardenkastanjebladvlekkenziekte (Guignardia aesculi). Vanaf het midden van de zomer
ontstaan er donkerbruine vlekken op de bladeren; Typisch is de heldergele rand. Bladeren
worden bruin en kunnen voortijdig afvallen.
Bij deze schimmelaantasting krullen de bladeren meer op dan bij de mineermot (Cameraria
ohridella). Bovendien worden de vlekken niet begrensd door de bladnerven, wat wel het geval
is bij de mineermot.

Aantasting door Guignardia aesculi wordt niet begrensd door de bladnerven.
Bijlage 2 : Beknopt CV Johan Possemiers

1972 tot 1977 : RUG Landbouwkundig ingenieur specialiteit bosbouw
1979 tot 1982 : Verantwoordelijke plantsoendienst stad Mortsel
1980 tot 1985 : Lesgever stedelijke Nijverheidsschool Antwerpen (5 jaar
avondschoolonderwijs)
1983 tot 1 juli 2019 : Assistent conservator Arboretum Kalmthout ....
1996 tot op heden : Zelfstandige in bijberoep (adviezen en onderzoeken betreffende
groenproblematiek voor gemeente Kapellen voornamelijk, verder Wuustwezel, Brecht,
Kalmthout;
Groenexpert voor Amlin Europe schadedossiers voor werken uitgevoerd in opdracht van
Aquafin NV;
Opstellen globale boomplannen voor diverse bouwprojecten;
Allerlei onderzoeken voor bomen en bossen voor privé-personen.
1999 tot op heden : Medewerker Gazet Van Antwerpen rubriek tuinvragen weekendeditie
diverse publicaties

Bijlage 3 : Waardebepaling paardenkastanjes dreef Mostheuvellaan te Malle
Deze waardebepaling gebeurt volgens de uniforme methode voor de waardebepaling van
straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein.
Deze waardebepaling is louter informatief.
We nemen als gemiddelde een paardenkastanje met een stamomtrek van 126 cm en een
conditie van 8,5.
De basiswaarde bedraagt oppervlakte grondvlak op 1,3 m (1.262,89 cm²) x actuele
eenheidsprijs (5,84 Euro/ cm²) = 7.375 Euro (afgerond)
Verschillende parameters :
-

Soortwaarde voor paardenkastanje : 0,6

-

Standplaatswaarde : overgangszone bebouwde kom – landelijk gebied : 0,7

-

Conditiewaarde : gezonde boom : 0,85

-

Plantwijzewaarde : in rij beplanting : 0,8

Boomwaarde na toepassing parameters : 2.106 Euro
Voor de 110 paardekastanjes bedraagt de totale waarde volgens deze methode :
231.660 Euro

