
Straat Locatie omschrijving Boomsoort Aanvrager: Opmerking: Aantal

Pieter  Staesensstraat Groenzone thv huis nr 2 -4 -6 Voorstel: Acer campestré Buurtcomité Pieter Staessensstraat 
via MBIR

Volgens verkavelingsplan( 2010) zouden 6 bomen aangeplant 
worden. Slechts 1 is nog aanwezig , in slechte toestand

6 stuks

Zeger Malfaitstraat nabij spoorweg Enkelvoudige Dreef Meerdere vraag meldingen via FB-
pagina MBIR

Tussen rijweg en beek, of tussen beek en fietspad is heelwat 
ruimte voor boomaanpalnting 

20  stuks

Mandellaan Tussen beversesteenweg en 
Bruanebrug

Quercus robur Enkelvoudige 
dreef op middenberm

Bestuur MBIR Op de middenberm ontbreken op veel locaties eiken die er 
ooit wel stonden. Heraanplant van deze verdwenen bomen is 
hoogst noodzakelijk

… Stuks

Mandellaan: Tussen  Bruanebrug en 
spoorwegovergang Rumbeke

Platanus Bestuur MBIR In de parkeerzones bevinden zich plantvakken met platanen. 
In sommige plantvakken ontbreken deze bomen. Aanplanten 
is er zeker mogelijk  wegens aanweigheid van zeer brede 
voetgangerszone en zeeer brede rijweg. De plantvakken zijn 
zeer ruim.

… Stuks

Leopold III laan Tussen Beversesteenweg en tunnel Quercus robur Bestuur MBIR Op de middenberm ontbreken aangeplante eiken.               Ter 
hoogte van Aldi  en Prairi werd de oversteek verwijderd en 
ontstond er een middenberm . Het is logisch de bestaande 
bomenrij daar te vervolledigen

… Stuks

Leopold III laan Verkeersplein nabij tunnel / 
Rotsestraat / Prinsenhof

Alnus spaethii  Kaukasische Els Bestuur MBIR Op het verkeersplein zijn grote enkelvoudige graspleinen 
aanwezig. Deze zijn voorzien van bloembollen. Alnus Spaethii 
is er passend

15 stuks

Brugsesteenweg Rotonde Verkeersplein Rotonde / leopold III 
laan

Gleditsia Bestuur MBIR Tijdens werkzaamheden  Rioleringswerken / herinrichting 
rotonde werden 6 Gleditsias weggenomen. Deze waren in 
perfecte toestand. Heraanplant is hier noodzakelijk

6 stuks

Noordlaan Middenberm Carpinus betulus Bestuur MBIR Op de middenberm zijn aangeplante Haagbeuken afgestorven. 
Deels accidenteel en deels na een storm afgeknakt

5 stuks

Westlaan Middenberm Carpinus betulus Bestuur MBIR Op de middenberm zijn aangeplante Haagbeuken afgestorven. 
Ook verdwenen 3 stuks bij heraanleg keerpunt nanbij kerkhof. 
Er is ruimte om opnieuw 2 bomen aan te planten

5 stuks

Locaties voor boomaanplant                                DOOR 
TE STUREN AAN DE DIENSTEN (Louis VDM)



Kleine basin Noord zijde Quercus palustris - Moeraseik Bestuur MBIR in 1997 werden ze aangeplant. Een belangrijk aantal 
verdwenen en werden nooit vervangen. Dringende actie is 
nodig

… Stuks

Kleine basin Zuid zijde Quercus palustris - Moeraseik Bestuur MBIR in 1997 werden ze aangeplant. Een belangrijk aantal 
werdwenen en werden nooit vervangen. Dringende actie is 
nodig

… Stuks

Ronde kom Zuid - oost - noord zijde Quercus palustris - Moeraseik Bestuur MBIR in 1997 werden ze aangeplant als vervanging van zieke 
Populus italica. Een belangrijk aantal verdwenen en werden 
nooit vervangen. Dringende actie is nodig

… Stuks

Ventweg noord / Heirweg Nabij tunnel in zone met extensieve 
bermonderhoud

Quercus robus Bestuur MBIR In 2005 werd twee beuken aangeplant. Geen enkele 
overleefde. In 2009 werden 12 eiken aangeplant. Slechts 2 
daarvan zijn overgebleven. Deze verkeren in prima conditie en 
worden onderhouden door buurbewoners. Dringende 
heraanplant is nodig  

10 stuks

Ventweg zuid / Heirweg Nabij tunnel in zone met extensieve 
bermonderhoud

Quercus robus Bestuur MBIR In 2005 werd twee beuken aangeplant. Eentje enkele 
overleefde en verkeerd in slechte toestand. In 2009 werden X  
eiken aangeplant. Slechts 1 daarvan  is overgebleven. 
Dringende heraanplant is nodig  

10 stuks

Dammestraat oost t.h.v.  huis nr 7 Prunus eminens 'Umbraculifera' 
Bolprunus

Bestuur MBIR Er werd een zieke boom weggenomen. Vervangen is 
noodzakelijk.  De toestand van alle bomen (Prunussen) in 
deze straat is zorgwekkend na onnodige grove snoei . 
Vakkundige aandacht is noodzakelijk.

… Stuks


