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Kappen van Japanse kersenbomen in 2017, Georges Benoidtlaan in Watermaal-Bosvoorde (Hoebeeck © urban.brussels)

Sommige straten zijn gekend om
hun bomen, zoals de kastanje
bomen van de Tervurenlaan, Louiza
laan en Churchilllaan, de plata
nen van de Vorstlaan, de Japanse
kerselaars van de tuinwijken Le
Logis en Floréal, de rode beuken
van de Lorrainedreef, de eiken van
de Eikenlaan in Ukkel, de berken
van de Berkendaelstraat in Vorst, de
watercipressen van de Brabançon
nelaan, de vleugelnoten van het Vrij
heidsplein, enz. De lijst is lang.
Het bijzondere aan de grote ‘Leo
poldistische’ tracés is dat de
aanwezigheid van grote bomen

doelbewust in hun ontwerp werd
opgenomen. De optimale voor
waarden werden gecreëerd en vol
doende ruimte werd voorzien om
hen te laten uitgroeien tot volwas
sen exemplaren. De majestueuze
kastanjebomen of platanen struc
tureren het landschap op sterke
wijze. Hun geleidelijke verdwij
ning, meer dan een eeuw nadien,
roept dus vragen op bij het publiek:
waarom verdwijnen ze en waarom
plant men dezelfde soorten niet
opnieuw aan? Zal de Tervurenlaan
er na een eeuw van nieuwe aan
plantingen weer hetzelfde uitzien?
Neen, want de omstandigheden zijn
niet meer dezelfde als vroeger.

KWETSBARE BOMEN
Om te beginnen blijven bomen niet
gespaard van ziekten en kunnen
deze zelfs leiden tot de verdwij
ning van een soort. Dat is het geval
met de olm of iep, die jarenlang
vele Brusselse lanen en boule
vards sierde maar sinds de jaren
1970 gedecimeerd werd door de
iepziekte. Slechts twee exempla
ren langs de Kruidtuinlaan hebben
deze epidemie overleefd en pron
ken er nu fier temidden een rij pla
tanen. Kastanjebomen zijn vandaag

nog moeilijk te planten omwille van
een zwam (Pseudomonas syringae
pv. aesculi) en een vlinder (Cameraria orhidella). De beuk is dan weer
het slachtoffer van een schimmel
(Chalara fraxinea), die reeds hon
derden bomen overal in Europa op
korte termijn heeft doen afsterven1.
De soorten die voor heraanplanting
in aanmerking komen, moeten zich
kunnen aanpassen aan de eisen van
de stad en zijn dus in de loop van
de jaren geëvolueerd: bolvormig
gesnoeide lijsterbessen, sierpe
renbomen, meidoorns, zuilhaag
beuken, enz. Deze bomen zullen
nooit dezelfde grootte of levensduur
bereiken van hun voorgangers. Dat
is de voornaamste reden waarom
merkwaardige bomen langs de
openbare weg slechts zelden wet
telijk worden beschermd.

BOMEN PLANTEN,
EEN NOODZAAK
Bomen maken volwaardig deel
uit van het stedelijke ecosysteem.
De plantengroei in de stad oefent
immers een invloed uit op het
microklimaat, onder meer door
het effect van de schaduw en hun
invloed op de verdamping van het
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Beplantingen vormen een wezenlijk
onderdeel van de scenografie van
een straat. Of het nu gaat om brede,
met grote bomen afgezoomde lanen
of smalle, met struiken beplante
straten, overal dragen beplantingen
in aanzienlijke mate bij tot de esthe
tiek van het stedelijk landschap.
Sommige beplantingen hebben een
historisch belang, zoals de lanen die
met kastanjebomen beplant werden
tijdens de grote stedenbouwkundige
projecten van Leopold II (zie vorig
artikel), andere zijn vanuit weten
schappelijk oogpunt belangrijk, bij
voorbeeld omdat het bomen betreft
van een zeldzame soort.
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De bomen in de stad vormen een belangrijk onderdeel van het stedelijk
landschap. Ze dragen bij tot het specifieke karakter van een straat,
een laan of boulevard, maar ook meer algemeen tot het welzijn van de
bewoners. Ze zijn echter ook kwetsbaar. De ambtenaren verantwoordelijk
voor de dossiers betreffende het natuurlijk erfgoed van urban.brussels laten
hun licht schijnen over de moeilijke leefomstandigheden van bomen in een
stedelijke omgeving.

De straat als stadsbos

bodemwater. Bomen in de stad zijn
een noodzaak. Ze zijn uitingen van
het leven en van de natuur, die ons
verbinden met onze eigen ritmes
(wisseling van de seizoenen, groei
en ontplooiing, maar ook veroude
ring en dood). Het volstaat de sfeer
van twee straten te vergelijken om
te begrijpen hoe bomen, wanneer
de straat er de plaats voor biedt,
bijdragen tot een bijzondere sfeer
(afb. 1a, 1b).
Bomen verbeteren dus onze leef
omgeving. Studies hebben aan
getoond dat patiënten die in een
groene omgeving verblijven sneller
genezen dan patiënten in een lou
ter minerale omgeving2. De posi
tieve impact van bomen in de stad
beperkt zich immers niet tot het
visuele aspect: ze helpen de lucht
vochtigheid regelen, geven scha
duw en beperken de verspreiding
van geluid en stof verbonden met
menselijke activiteiten. Dezelfde
impact kan soms ook negatief zijn,
wanneer een boom te dicht bij een
huis staat bijvoorbeeld. Bomen zijn
goed voor ons als er genoeg plaats
is voor hen en voor ons. Het is dus
belangrijk om op langere termijn te
denken alvorens te planten, want
bomen worden groot.

LEVENSRUIMTE VOOR
ELKE SOORT
Op zich is een boom planten een
voudig. Elk jaar met het feest van
Sint-Katelijne deelt de overheid
bomen uit – fruitboomsoorten en
andere – aan honderden personen,
om ze in hun tuin uit te planten. In
het bos is planten zelfs niet nodig.
De bomenpopulatie ter plaatse
zorgt bij een goed beheer zelf voor
de natuurlijke regeneratie door uit
zaaiingen. De jonge bomen kiemen,
wachten geduldig en groeien afhan
kelijk van het licht dat de oudere
bomen hen laten.
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Afb. 1a, 1b
Stormstraat in Brussel, pare nummers (zonder beplanting) en onpare nummers (met
beplanting). Twee verschillende sferen. (© urban.brussels)

Bomen planten langs een straat
daarentegen is een heel ander ver
haal. Alle beheerders van groene
ruimten weten dat beplantingen
geld kosten. Ze vereisen graafwer
ken en de tussenkomst van opge
leid personeel. En toch zien we dat
een boom soms enkele jaren later
sterft. Waarom? Omdat de boom
ruimte nodig heeft, niet alleen om
zijn takken ongehinderd te kunnen
uitspreiden maar ook en misschien
vooral om zijn wortels te ontwikke
len in een bodem van goede kwali
teit. Wat er ondergronds gebeurt,
zien we echter niet en dus besteden
we er ook geen aandacht aan.
Bomen in het bos beschikken over
veel bodemruimte, zowel rondom
hen als vaak ook in de diepte.
Omringende bomen vormen geen
probleem, integendeel. De wortels
kruisen elkaar, profiteren van de
sporen van oudere wortels om zich
gemakkelijker een weg te banen,
en kunnen soms zelfs versmelten

en de bomen met elkaar verbin
den. De bodem is beschikbaar voor
de bomen. De bosbodem wordt elk
jaar verrijkt met organisch materi
aal door het vallen van de bladeren,
wordt permanent bewoond door de
fauna van het bos en is bovendien
rijk aan hulpstoffen voor de boom:
mycorrhiza-zwammen, zoals bole
ten bijvoorbeeld. Deze zwammen
verbinden zich met de uiteinden
van de wortels, profiteren zo van
de fotosynthese van de boom en
bieden hem in ruil een betere toe
gang tot water en bodemmineralen
(afb. 2a, 2b).
Al deze kwaliteiten van de bosbo
dem ontbreken schromelijk onder
het wegdek van onze straten. Om te
beginnen is er niet genoeg bodem
ruimte. Dat kan haast niet anders
wanneer men de afmetingen van
de plantkuilen ziet en weet wat er
allemaal onder de trottoirs steekt
(leidingen, kabels, inspectieputten,
oudere constructies, enz.) (afb.

Afb. 2b

Honderdjarige beuk in het Zoniënwoud
en jonge aanplantingen. (© Leefmilieu
Brussel)

Sequoia in het Woluwepark (© urban.
brussels)

Afb. 2c

Afb. 2d

Pinus strobus, Wezelslaan in Ukkel (©
urban.brussels)

Jonge aanplant van een kastanje, Waverse
Steenweg in Elsene (© urban.brussels)

2c, 2d). De stedelijke ondergrond
heeft ook een tekort aan organisch
materiaal. Zelfs als men materi
aal toevoegt bij het planten, is de

recyclage van de bladeren van de
boom bijvoorbeeld onmogelijk. Ze
worden snel bijeengeveegd door de
straatvegers. De bestrating vormt

Hoe komt het dan dat zoveel grote
verkeersassen in Brussel beplant
zijn met zulke mooie bomen? Wat
deden de landschapsarchitecten
en boomverzorgers in het verleden
dat wij vandaag niet meer doen?
Neem bijvoorbeeld de Tervuren
laan met haar honderdjarige kas
tanjebomen en jonge lindebomen.
Het tracé van deze prestigieuze as
tussen het Jubelpark en Tervuren
slingerde zich destijds tussen lan
delijke dorpen. Het was dus in een
rijke bodem, zeer beschikbaar en
open, waarin de kastanjebomen in
rijen van vier werden geplant. Om
onze vergelijking van het begin te
hernemen: deze soorten werden
niet in het bos geplant maar in
goede tuinaarde, regelmatig ver
rijkt door de mest van paarden die
tot het begin van de 20ste eeuw
door de laan liepen. Tussen die
aanplanting en het begin van de
21ste eeuw werd de laan sterk ver
breed (waarbij op sommige plaat
sen twee van de vier rijen kastanje
bomen werden opgeofferd), is de
bodem sterk verdicht en ondoor
latend gemaakt door de aanleg van
parkings, wegen en fietspaden en
is de bodem alsmaar meer ver
armd door de systematische afvoer
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een bijna ondoordringbare barrière
tussen het trottoiroppervlak en de
bodem eronder. In sommige geval
len belet deze barrière zelfs dat er
water in de bodem dringt, wat een
andere oorzaak is van stress voor
bomen in de stad. En ten slotte ont
breekt het in de ondergrond ook
aan mycorrhiza-zwammen. Deze
organismen krijgen geen kans in
de bodems van de boomkweke
rijen want die worden verrijkt met
meststoffen om de bomen snel
te doen groeien. Een boom die
geplant wordt in de stad staat er
dus helemaal alleen voor en het
is niet de stadslucht die de sporen
van zwammen zal aanvoeren om de
boom te hulp te komen.

De straat als stadsbos

Afb. 3a
Gekapte kastanjes vervangen door jonge lindes, Tervurenlaan (A de Ville de Goyet, 2016 © urban.brussels).

van de bladeren, zonder compen
satie door ander organisch materi
aal. De goede tuingrond is slechte
straatgrond geworden, vooral in
het westelijke, meest verstede
lijkte gedeelte.

Afb. 3b
De beperkingen op de Tervurenlaan
waaraan de kastanjebomen onderworpen
zijn (© urban.brussels).
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In die omstandigheden werden in
2010 linden geplant om de afster
vende kastanjebomen te vervangen
(afb. 3a, 3b). De grote meerderheid
van deze linden heeft goed wortel
geschoten en is momenteel in volle
groei. Over enkele jaren, wanneer
de wortels het bodemvolume volle
dig zullen verkend hebben, zal deze
groei echter vertragen. Hoewel de
plantvoorwaarden dus goed genoeg
waren om de bomen te laten aan
slaan, zullen ze nooit zo hoog wor
den als de kastanjebomen van vroe
ger, en zeker minder lang leven.

IN DE TOEKOMST…
Hoe kan men in dat geval nog bomen
planten om onze straten in de toe
komst te verfraaien? Een recent
voorbeeld toont dat het mogelijk is
om een bomenrij van grote land
schappelijke kwaliteit te restau
reren en tegelijkertijd de natuur
opnieuw in de stad te brengen. Het
gaat om de Georges Benoidtlaan in
Watermaal-Bosvoorde. Deze laan
in de tuinwijk Le Logis, die beplant
was met Japanse kerselaars (Prunus serrulata ‘Kanzan’), wekte elke
lente algemene bewondering door
de schitterende bloei van de bomen
(afb. 4a, 4b), zozeer zelfs dat de
kerselaars met de wijk vereen
zelvigd werden. Jammer genoeg
heeft het toenemende autoverkeer
er vele jaren geleden toe geleid dat

Afb. 4a, 4b
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De Japanse kersenbomen aan de Georges
Benoidtlaan in Watermaal-Bosvoorde werden
in 2017 gekapt om gezondheidsredenen, wat
felle emoties uitlokte bij de omwonenden.
De zieke bomen zijn vervangen door nieuwe
aanplantingen. De foto van de werf is genomen
door een bewoner van de straat. (Hoebeeck ©
urban.brussels)
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de bomenrij op termijn homogeen
wordt) en de rest van het dode hout
te recupereren om het naast de
laan op te stapelen in de vorm van
half-ingegraven piramides (afb. 5).
De larven van het vliegend hert zul
len er zo hun ontwikkeling kunnen
voltooien. Er werd ook voor gekozen
om bomen te planten met een hoger
entpunt, waardoor de kroon op een
grotere hoogte zal beginnen. De
lagere takken lopen op die manier
minder risico om gesnoeid te wor
den en de bomen zullen langere tijd
vrij kunnen evolueren. Het is zoals
altijd een kwestie van het delen van
ruimte.

IN EEN HERINRICHTINGSPROJECT: EERST PLAATS
VOOR DE BOMEN!

Afb. 5
Piramide met dood hout van Japanse kersenbomen, maatregel ter bescherming van de
populatie vliegende herten. (© urban.brussels)

deze bomen vaak op brutale manier
gesnoeid werden. De snoeiwonden
zijn toegangspoorten voor parasiet
zwammen bij de Prunus-soorten en
we zien dat dit ook hier het geval is.
In 2018 was de gezondheidstoestand
van de nog resterende kerselaars zo
slecht dat besloten werd om ze alle
maal te vervangen. De plantvoor
waarden in de tuinwijken zijn uiter
aard beter dan in het stadscentrum,
het beschikbare bodemvolume was
niet verminderd sinds de eerste
aanplant en daarom werd beslist
om de oude kerselaars te vervan
gen door identieke exemplaren. Alle
voorwaarden leken hier op ideale
wijze verenigd om het voortbe
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staan van de historische bomenrij te
garanderen en toch is de uitvoering
met heel wat moeilijkheden gepaard
gegaan. Het toeval wou immers
dat er zich in de zieke oude bomen
een beschermde insectensoort had
genesteld: het vliegend hert (Lucanus cervus). De dode stammen,
wortelstronken en dikke wortels
vormden dus een woongebied dat
met het oog op de bescherming van
de biodiversiteit niet mocht worden
vernietigd. Hoe kon men in deze
omstandigheden de bomen kap
pen en vervangen? In overleg met
Leefmilieu Brussel werd beslist
om sommige dode stammen ter
plaatse te laten (ze zullen binnen
tien jaar verwijderd worden opdat

De inrichting van een wijk of heraan
leg van een straat zijn werken die
door de overheid jaren op voor
hand worden gepland alvorens de
eerste spadesteek wordt gegeven.
Stedenbouwkundigen, architecten
en burgergroeperingen verenigen
zich om strategische plannen te
definiëren, die vertaald worden in
projecten en nadien, na jaren wer
ken, in nieuwe leefruimten. Jam
mer genoeg worden de beheerders
van de groene ruimten veel te wei
nig betrokken bij deze processen.
Vaak worden de beplantingen op
plan getekend zonder rekening te
houden met de vereisten op lange
termijn. Soms worden er eenvoudig
wat groene toetsen toegevoegd om
het plan op te smukken zonder dat
er echt naar landschappelijke har
monie wordt gestreefd. Het gevolg
is dat nadat de nutsleidingen gelegd
zijn, de straten en trottoirs aange
legd en het straatmeubilair geïn
stalleerd, en het moment gekomen
is om als finishing touch bomen te
planten, men moet vaststellen dat
er helemaal niet is nagedacht over
de vereisten.

Aanbevolen lectuur: een gids die een overzicht geeft van de meest
recente kennis en technieken om bomen succesvol te integreren in
de stad van vandaag.
Trees in Hard Landscapes: A Guide for Delivery (Tree and Design
Action Group), 2014 consulteerbaar of downloadbaar op : http://tdag.
org.uk/guides-recources

kan dringen, of toch minstens
door een deel ervan. Het komt
er dus in feite op neer dat men
zowel plaats maakt voor de stad
als voor de bomen. Dat alles
heeft natuurlijk een prijskaartje.
Dit moet evenwel worden afge
wogen tegen de verbetering van
de landschappelijke kwaliteit
van de stadswijken en de kosten
voor het regelmatig vervangen
van slecht geplante bomen die
vroegtijdig sterven. Op lange ter
mijn loont het dus de moeite om
dit uit te proberen.

Trees in the city are important
elements of the urban landscape.
While they sometimes contribute
to the specific character of a
street, avenue or boulevard,
they also contribute in a general
way to the well-being of the
inhabitants. Nevertheless, trees
in the city are fragile. Their
living conditions in the urban
environment are challenging.
Planting trees to embellish our
streets is a major issue for the
future of cities, which calls for
planning in the early stages of
public development projects to
ensure high-quality planting.

Vertaald uit het Frans

NOTEN
1. GERAERT, F. et alii, ‘Évolution de
la chalarose du frêne en Wallonie’,
Forêt Wallonne, nr. 134, januarifebruari 2015.
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2. MANUSSET, S., ‘Impacts psychosociaux des espaces verts dans les
espaces urbains’, in Développement
durable et territoires [on line], Vol. 3,
nr. 3, december 2012.
3. www.greenmax.eu; www.frizweed.
com
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Er is momenteel een trend om
bomen te kiezen die kleiner zijn en
minder lang leven. Ze zullen regel
matig worden vervangen – wat veel
gemakkelijker is dan te opteren voor
bomen met een levensduur van 100
jaar, die veel hogere eisen stellen
aan hun omgeving.
Anderzijds zien we een toenemende
vergroening van gevels, voeten van
bomen en pleintjes. De bevolking
heeft dus nog steeds behoefte aan
groen. Zou het kunnen dat we bin
nenkort alleen nog grote bomen vin
den in de bossen en parken? Zullen
er in onze straten dan alleen nog
klimplanten en bebloemde stroken
te vinden zijn, bij gebrek aan plaats?
Niet noodzakelijk. De technische
oplossingen die in meerdere grote
Europese steden worden toegepast
zou men ook in Brussel heel goed
kunnen uittesten. Hierbij wordt de
bodem onder de trottoirs en de rij
weg zo uitgerust dat er voldoende
plaats wordt gelaten voor de boom
wortels. Van bij het ontwerpplan
voor de vernieuwing van een rijweg
wordt de integratie van kubische
(Sylva Cell ®) of cilindrische struc
turen (TreeTube) voorzien3. Hiermee
worden de leidingnetten (riolering,
gas, elektriciteit, e.a.) geschei
den van de eigenlijke bodem. Het
belangrijkste punt is echter dat men
ervoor zorgt dat de bodem niet ver
dicht en ruimte laat voor de wortels
om te ademen, ondanks het feit dat
er aan de oppervlakte een trottoir
wordt aangelegd. Dit type wegin
richting moet er ook voor zorgen dat
het regenwater door de bestrating

THE STREET, AN URBAN
FOREST
Investing in plants
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