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Vellen kastanjebomen in Prins Van Luiklaan:
er komt een onafhankelijk onderzoek

Schepen  van  Groene  Ruimten  Mustapha  Akouz,  Anderlechts  burgemeester  Eric 
Tomas en het schepencollege van Anderlecht kondigen aan dat een groot aantal 
paardenkastanjebomen een bacterie hebben opgelopen en helaas moeten worden 
geveld. 
Om  ervoor  te  zorgen  dat  er  geen  gezonde  bomen  worden  geveld,  heeft  het 
gemeentebestuur  een  onafhankelijk  fytosanitair  onderzoek  gevraagd  die  de 
toestand van elke kastanjeboom in de Prins Van Luiklaan moet nagaan.

De bevoegde schepen wou hierover het volgende kwijt: "er bestaat geen remedie, noch  

preventieve  maatregelen  tegen  de  zogenaamde  Pseudomonas-syringaebacterie.  De  

bomen vormen een gevaar voor voorbijgangers en ook andere bomen dreigen besmet te  

raken. We beseffen  dat  inwoners  gehecht  zijn  aan  het  stukje  groen  in  hun  buurt  en  

daarom gaan we zo snel mogelijk nieuwe bomen planten." In de Prins Van Luiklaan zullen 

linden worden geplant en deze bomen zijn bestand tegen de bacterie.

Omwille van de transparantie, heeft de bevoegde schepen een onafhankelijk onderzoek 

gevraagd dat elke kastanjeboom in de laan moet onderzoeken. "De inwoners waren sterk  

aangegrepen toen ze hoorden dat de bomen geveld moesten worden. We hebben naar  

hun kritiek geluisterd en, hoewel er geen andere mogelijkheid bestaat dan de zieke bomen  

te vellen, hebben we besloten om elke door de experts gezond verklaarde kastanjeboom  

zo veel mogelijk te sparen."
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Deze bacterie treft niet alleen bomen in Anderlecht, maar ook vele plaatsen in België en 

Noord-Europa.  Eens  de  kastanjebomen  besmet  zijn  met  de  bacterie,  beginnen  ze  te 

sterven. Hun takken gaan afbreken en worden een gevaar voor voorbijgangers. In het  

verleden  moesten  aan  het  park  van  het  gemeentelijk  Verdistadion  en  in  de  Marius 

Renardlaan al kastanjebomen worden geveld.
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