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Geachte heer Janssens,
Naar aanleiding van uw verzoek is door Bruno Lambrechts, European Treetechnician van
Terra Nostra België, een nazicht geweest van de expertiseverslagen over de geplande werken
in de Mostheuvellaan. Onze bevindingen geven we weer in dit briefrapport.
Aanleiding en doelstelling
De kastanjebomendreef in de Mostheuvellaan (Blokskesweg) werd in 2019 op vraag van
enkele buurtbewoners gecontroleerd.
De gemeente bereidt rioleringswerken voor en de buurtbewoners vrezen dat hun dreef
hierdoor zal moeten wijken. Dit onderzoek is digitaal te lezen op de website van de
buurtbewoners. (https://reddemostheuvellaan.be/verhaal-van-de-bomen/).
Uit de plannen van de gemeente blijkt dat er vooral ingezet wordt op de rioleringswerken en
de herstructurering van de weg. Een structureel bomenplan zoals in standaardbestek 250 van
de wegenbouw wordt voorgeschreven ontbreekt in heel dit verhaal. Om tegemoet te komen
aan de noden van de buurtbewoners heeft de gemeente het studiebureau Antea Belgium een
boomveiligheidscontrole (BVC) laten uitvoeren door Treexpert.
De buurtbewoners vinden dit onderzoek niet goed genoeg en vermoeden dat het studiebureau
niet objectief de dreef en de noden onderzocht heeft. Daarom vragen de buurtbewoners bij
monde van de heer Dirk Janssens of ik beide verslagen kritisch wil bekijken en onze feedback
vermelden. Op dit moment hebben wij nog geen bewortelingonderzoek uitgevoerd en
analyseren we enkel de verslagen die ons aangeleverd werden. Dit in het kader om een
bezwaarschrift in te dienen.
Resultaten
Beide boomexperts (Treexpert en Possemiers) hebben de dreef op een andere manier
onderzocht. De heer Possemiers (onderzoek 2019) heeft de bomen ingedeeld in vier
categorieën. Ze werden zoals gebruikelijk opgedeeld in vier waarde categorieën:

Symbool
-

Naam
Waardeloze boom

Toelichting
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

+

Waardevolle boom

++

zeer waardevolle boom

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
groeikrachtig en vitaal, niet
aangetast door ziekten,
grote
toekomstmogelijkheden,
waardevolle soort, te
behouden indien mogelijk,
vrij te stellen bij
bosbouwkundige dunning
zeer vitale boom in zeer
goede conditie, waardevolle
boomsoort, grote
toekomstperspectieven, vrij
te stellen indien nodig bij
bosbouwkundige dunning,
te behouden

Tabel 1: waarde categorie volgens Possemiers

Hij geeft hier geen aantal voor slechte bomen maar geeft wel aan dat er van de 110
Paardenkastanjes 62 bomen waardevol zijn en 19 bomen extra waardevol zijn.
Het bedrijf Treexpert spreekt niet van waardevolle bomen, maar heeft de bomen wel objectief
aan een visuele controle (VTA) onderworpen. Ze schatten in dat 24 bomen een jaarlijkse
controle en 98 bomen een 3-jaarlijkse controle nodig hebben.
In het verslag van de heer Possemiers wordt een alternatieve manier voorgesteld om de
leidingen onder de straat te persen. Hij benoemt dat wortelschade aan deze bomen een
negatief effect zullen geven aan de gezondheid van de bomen.
Ook Treexpert geeft aan dat het huidige ontwerp nefast is voor de gezondheid van de bomen.
Ze beschrijven dat de bomen in een goede conditie verkeren en zeker behouden kunnen
blijven.
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Beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden
We voegen niet alle stukken die we ontvangen hebben hier toe, we gaan ervan uit dat alle
partijen weten hoe de stand van zaken is op dit moment.
De gemeente plant rioleringswerken. Voor deze werken voorzien ze het uitbreken van de
huidige kasseien (blokskes). De riolering zal dan centraal geplaatst worden in de rijweg en de
aankoppeling van de huizen zal hierop gedaan worden. Het terugplaatsen van de “blokskes”
zou gebeuren met een strook beton ernaast en de blokskes zouden in beton gegoten worden.
De huidige kastanjes zouden gerooid worden voor de werken en na afwerking zullen er nieuwe
bomen geplant worden.
De heer Possemiers heeft een algemene waardebepaling gedaan van het bomenbestand met
de uniforme methode en kwam op een totaal waarde van de dreef van 231.660 euro. Er werd
hier geen extra meerwaarde gerekend voor de dreef en/of de ecologische waarde.
Treexpert heeft geen waardebepaling gedaan.
De ‘”blokskes” of kasseistrook is opgenomen in de inventaris van waardevol erfgoed
onroerend erfgoed.
Conclusie
Wat onmiddellijk opvalt is dat er bij de planning van de rioleringswerken niet grondig
onderzocht werd of er alternatieve methode zijn om deze werken uit te voeren.
Na het besluit om de dreef te vervangen, wat stuitte op protest, is een BVC uitgevoerd waarin
de bovengrondse kwaliteit van bomen is beoordeeld. Beoordeling van de bodemopbouw,
bewortelingsprofiel en invloed van de voorgenomen werkzaamheden heeft niet
plaatsgevonden. Afgezonderd van enkele rotte appels is het rooien van de gehele laan daarom
onvoldoende gemotiveerd, daarom discutabel en aanvechtbaar. Een Bomen Effect Analyse is
hiervoor het juiste instrument
Beide boomexperts schatten de waarde van de dreef zeer hoog. Toch wordt hier door de
opdrachtgever geen rekening mee gehouden. Het verwijderen van deze dreef zal een heel
ecologisch systeem van de kaart vegen en minimaal 50 jaar vragen om opnieuw op te bouwen.
De huidige bomen hebben een degelijk formaat en worden op regelmatige tijdstippen
aangereden en beschadigd. Indien er gekozen wordt om toch de dreef te vervangen dan
moeten er zeker de nodige maatregelen getroffen worden om dit te voorkomen bij de jonge
bomen. Het terug plaatsen van de kassei zoals nu geplant zal ook de waterdoorlaatbaarheid
belemmeren.
Ook de zones tussen de bomen worden nu bereden en verdicht. De aanleg van de riolering
kan een kans zijn om dit aan te pakken.
Advies
Het rooien van de bomen die als ziek of gevaarlijk zijn aangegeven moet zeker gebeuren.
Bomen met een parasitaire aantasting behouden kan, maar is twijfelachtig met het oog op
veiligheid.
Het rooien van de gezonde bomen op basis van de verkregen visuele inspectie uitgevoerd
door treexpert is niet gerechtvaardigd.
Een onderzoek naar de invloed van de voorgenomen werkzaamheden op de bomen en naar
alternatieve werkwijze is zeker aan te raden. Hieronder vermelden we de onderzoeksvragen
die behandeld zouden moeten worden om tot een goed onderbouwd bomenplan te komen,
met het oog op de rioleringswerken en mogelijk behoud of vervanging van de dreef:
• Wat is de benodigde werkruimte voor vervanging van de riolering?
• Wat is de opbouw van het bodem- en bewortelingsprofiel?
• Welke bomen komen in aanmerking voor duurzaam behoud?
• Welke (alternatieve) werkhandelingen zijn nodig om bomen duurzaam te behouden?
• Zijn groeiplaatsverbeterende maatregelen noodzakelijk?
• Welke boomsoorten komen in aanmerking voor herplant?
• Welke groeiplaatsinrichting is daarvoor nodig?
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Heeft u, naar aanleiding van dit rapport nog vragen of opmerkingen?
U kunt contact met Bruno Lambrechts opnemen op telefoonnummer

of per e-mail

Met vriendelijke groet,
Terra Nostra België

Bruno Lambrechts
Zaakvoerder
Bijlagen:
• Plan van de Mostheuveldreef en verslag van boomdeskundige

-

boomdeskundige
VTA lijst (1).pdf

boomdeskundige
VTA lijst.pdf

Mostheuvellaan “blokskesweg”

4

© Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
scannen of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Terra Nostra België
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