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ADVIES OVER
HET ROOIEN VAN BOMEN IN DE KEISTRAAT EN DE VOORDELAAN

De milieuraad nam op de vergadering van 9 september 2014 kennis van de adviesvraag van het college van
burgemeester en schepenen over twee dossiers voor het rooien van straatbomen:
-

Voordelaan: Rooien 51 straatbomen
- 25 Japanse sierkerselaars (Prunus serrulata)
- 17 Lijsterbessen (vermoedelijk Sorbus intermedia – Zweedse meelbes)
- 6 Tweestijlige meidoorns (Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’)
- 3 berken (Betula spec.)
- De stamomtrek varieert tussen 35 centimeter (Crataegus) en 180 centimeter (Prunus).

-

Keistraat: rooien van 45 bomen:
- De bomen staan ingeplant tussen de rijweg en een fietspad in beton.
- 25 populieren (Populus x canadensis, nrs. 1-18 en 22-28) – stamomtrek 200 tot 250 cm
- 20 zomereiken (Quercus robur, nrs. 19-21 en 30-46) – stamomtrek 150 tot 250 cm
- De zomereik met nr. 29 ter hoogte van Reevijver wordt behouden. De boom kan als blikvanger in de
nieuwe aanplanting behouden worden.

Gelet op de motivatie in het dossier;
Gelet dat de bomen in de Voordelaan een weinig samenhangend beeld hebben en de conditie van de bomen sterk
verminderd tot afstervend is;
Gelet dat de bomen in de Keistraat structureel een direct gevaar vormen;
Geeft de milieuraad een gunstig advies, onder volgende voorwaarden:
- Er verder overleg komt met De Pinte inzake de Keistraat. Gezien de bomen momenteel een acuut gevaar
vormen mag dit het dossier zeker niet vertragen. Echter stelt de milieuraad voor om in een later stadium
overleg met De Pinte te voorzien, ook over de snoeiwijze van de hagen.
- Bij de nieuwe aanplant zijn de beginjaren mbt snoeien cruciaal. In de bestekken wordt daarom best
opgenomen deze werken uit te laten voeren door een “European Tree Worker”.
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