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Kastanjebomen: informatievergadering voor de omwonenden
3 oktober 2017

De omwonenden van de Prins van Luiklaan worden op dinsdag 3 oktober om 18u
uitgenodigd voor een informatievergadering over de gezondheidstoestand van de
kastanjebomen.   Dit  gebeurt  op  initiatief  van  schepen  van  Groene  Ruimten
Mustapha Akouz, met de steun van het college van burgemeester Eric Tomas en het
schepencollege.

De vergadering heeft tot doel de resultaten van de fytosanitaire studie door de firma T&MC
partners  bvba  /  Aliwen  voor  te  stellen.   Bomenarts  mevrouw  Eyletters  zal  een
gedetailleerde balans opmaken van de gezondheidstoestand van de kastanjebomen langs
de laan. Een presentatie van de mogelijkheden voor de heraanleg en van de boomsoorten
die in aanmerking komen om de huidige bomen te vervangen, is ook voorzien.

Heel  wat  witte paardenkastanjes in  de gemeente Anderlecht  zijn  momenteel  door een
bacterie aangetast. Om ervoor te zorgen dat er geen enkele gezonde boom wordt geveld,
heeft  het  gemeentebestuur  een  onafhankelijk  fytosanitair  onderzoek  gevraagd  dat  de
toestand van elke kastanjeboom in de Prins Van Luiklaan heeft geëvalueerd.

“Volgens de bevoegde schepen bestaat  er  geen remedie en zijn  er  geen preventieve
maatregelen tegen de zogenaamde pseudomonas-syringaebacterie. De bomen vormen
een  gevaar  voor  voorbijgangers  en  ook  andere  bomen  dreigen  besmet  te  worden”,
beklemtoont schepen van Groene Ruimten Mustapha Akouz. “We beseffen dat inwoners
gehecht  zijn  aan het  stukje  groen in  hun buurt  en daarom gaan we zo  snel  mogelijk
nieuwe bomen planten." 

Deze bacterie treft niet alleen bomen in Anderlecht, maar ook op vele plaatsen in België
en Noord-Europa. Eens de kastanjebomen besmet zijn met de bacterie, sterven ze af. Hun
takken gaan afbreken en kunnen voorbijgangers verwonden.

Info:
Dinsdag 3 oktober om 18u - School Les Peupliers, Fruitstraat 73 - 1070 Anderlecht

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Florence Colard, persattaché bij de gemeente Anderlecht

 02 558 08 68 of 0494 577 944.
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