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onderwerp

Advies mbt nota milieuraad - Bomenplan ontwerpversie 1.4

Op 27 augustus 2020 werd aan de GECORO een toelichting
gegeven over het ontwerp bomenplan zoals opgemaakt door de
milieuraad. Dit ontwerp dient als advies vanuit de milieuraad en is
ter voorbereiding voor de opstelling van een globaal
bomenactieplan zoals opgenomen in de beleidsnota 2019-2025
van de gemeente Boechout. Het betreft overzicht en analyse van
reeds opgemaakte bomenplannen door openbare besturen. De
nota onderstreept het belang van bomen op het openbaar domein.
Namelijk hun (positieve) invloed op de menselijk psyche en
gezondheid. Bijdrage tot gezondere luchtkwaliteit en mogelijke
geluidsreductie alsook het tegengaan van het hitte-eiland effect.
Daarnaast is er een sterke bijdrage aan de biodiversiteit. Ook
zouden bomen bijdragen tot een hogere woning en patrimonium
waarde en woonbeleving. Deze voordelen zouden vooral
doorwegen bij grote bomen. De nadelen bevinden zich
voornamelijk bij een negatieve perceptie maar ook blij klachten
over bladval en vruchten alsook het aantrekken van negatief
gepercipieerde fauna.
Verder stelt de nota een theoretisch begrippenkader op en gaat
het dieper in op de noodzakelijkheid van degelijke inventarisatie
van het aanwezige bomenbestand op het openbaar domein.
Tot slot worden wordt een visie opgesteld van waaruit enkele
beleidsdoelstellingen worden geformuleerd.

Detaillering advies

Na bespreking in besloten vergadering formuleert de GECORO
volgend advies:
De GECORO aanziet voorliggende nota als een waardevolle
bijdrage tot het ruimtelijk debat. De aangehaalde principes,
aanbevelingen en doelstellingen dienen meegenomen te worden

bij de opmaak en herziening van de planningsinstrumenten. De
GECORO onthaalt deze nota gunstig met
aanbevelingen/opmerkingen:
1. De GECORO kan de positieve bijdragen van bomen in
het straatbeeld onderschrijven. Het reduceren van het
hitte-eiland effect en verhogen van de biodiversiteit
zijn uitdagingen waar zeer veel belang aan dient
gehecht te worden. Bomen dragen sterk bij tot een
betere woonkwaliteit. Een degelijke langetermijnvisie
hierop is noodzakelijk.
2. Het is ook belangrijk om in het straatbeeld een grote
diversiteit in het bomenbestand te brengen. Er wordt al
te vaak uitgegaan van 1 soort per straat toe te passen
om een eenvormig beeld te bekomen. Het is
aangewezen om meerdere soorten per straat/project
toe te passen. Dit om meer diversiteit in fauna en flora
te bekomen. In het geval van ziektes (iepen,
paardenkastanje, es, ...) zal niet de hele straat
aangetast worden of zal dit ziektebeeld zich minder
snel kunnen verspreiden. Ook kan door een gevarieerd
bomenbestand een grotere biomassa bekomen worden.
Een gedifferentieerd straatbeeld heeft ook een
vertragend effect op bestuurders in tegenstelling tot
een monotoon beeld.
3. Het toepassen van vormbomen kan enkel in een zeer
specifieke cultuurhistorische of landschappelijke
context aangewezen zijn (cfr. Leibomen bij historische
hoeves als zonnescherm of knotwilgen zoals toegepast
aan de Bessemstraat). Als deze context niet aanwezig
is, zijn vormbomen te vermijden omwille van het
noodzakelijke intensieve beheer. Het toepassen van
vormbomen om louter technische redenen (vb. smal
straatprofiel) is daarmee ook niet wenselijk. Hiervoor is
het aangewezen een boom van een kleinere grootorde
toe te passen.
4. Het kiezen van boomsoorten dient weloverwogen te
gebeuren met specifiek voldoende inzicht op de impact
van de boomsoort in het betreffende ecosysteem,
staanplaats en technische aspecten .
5. De GECORO stelt zich de vraag of het toevoegen van
ander groen hier mee behandeld moet worden (bv.
hagen, …) die ook een bijdrage leveren aan ecosyteem
en dus biodiversiteit .
6. De GECORO adviseert om ook randvoorwaarden met
mogelijke negatieve gevolgen van een boomkeuze mee
op te nemen, zoals bvb geen lindes bij
autostaanplaatsen, …
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