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Een aanzet tot een bomenbeleidsplan voor Kortrijk 

We merken dat bomen soms op onverantwoorde wijze uit het openbaar domein verdwijnen. Een 

bomenbeleidsplan lijkt ons onontbeerlijk. Daarom willen we hieromtrent enkele suggesties overmaken. 

Dalende biodiversiteit 

Inheemse streekeigen bomen en struiken zijn mede dragers van een rijke biodiversiteit, ze zijn al 

eeuwenlang  hierin fundamenteel en karakteristiek voor het uitzicht van onze streek. Op elkaar 

inspelende en versterkende evoluties  veroorzaken een vrij drastische daling van de biodiversiteit. Uit 

een recent onderzoek blijkt dat het aantal insecten in het NW van Duitsland in vijfentwintig jaar met 

bijna 80% is afgenomen, alles wijst er op dat het bij ons niet beter is.  

Veel van onze vogels en zoogdieren zijn afhankelijk van insecten die dan weer afhankelijk zijn van een 

rijke biodiversiteit. Vele natuurgebieden en parken liggen geïsoleerd binnen een  landelijk- en/of  

stedelijk gebied.  Bomenrijen, hagen en struiken met inheems groen zorgen vaak voor de enige 

verbinding  tussen deze gebieden.  Het is belangrijk dat geïnvesteerd wordt in deze natuurlijke 

netwerken. Hoe sterker het netwerk hoe efficiënter de werking voor fauna en flora. Een sterk groen 

netwerk is ook belangrijk als milderende maatregel tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.  

Wat is inheems, streekeigen groen? 

 

Inheems, streekeigen groen bestaat uit plantensoorten die van nature voorkomen in onze regio. Ze 

zijn perfect aangepast aan de lokale groeiomstandigheden. 

‘Inheems, streekeigen’ groen  is gerelateerd aan tijd. Wetenschappers nemen als uitgangspunt het 

einde van de ijstijd. Toen ongeveer 13000 v. Chr. het ijs zich terugtrok in onze streek werden de kale 

vlakten vanuit het huidige mediterrane gebied geleidelijk aan gekoloniseerd. Geholpen door wind, 

water, insecten, vogels en zoogdieren rukten deze planten onze gebieden binnen. Als laatste 

verschenen de haagbeuk circa 1000 v.Chr. en de gewone esdoorn circa 500 v.Chr.. Het genetisch 

materiaal van die oorspronkelijke bomen en struiken, autochtone planten genoemd, zijn door hun 

eeuwen- lange ontwikkeling het best aangepast aan de plaatselijke bodem en klimaat. Er ontplooide 

zich een  ingewikkelde samenleving met allerlei organismen waardoor ze voor de biodiversiteit van 

cruciaal belang zijn. 

Een goed voorbeeld is onze zomereik, bij een onderzoek werden hierop 423 insectensoorten geteld. 

De korstmossenflora en de zwammen hieraan gebonden zijn eveneens talrijk, dan heb je nog de 

vogels, kleine zoogdieren enz. 

Een ander voorbeeld illustreert geringe ecologische waarde. Een exotische plant zoals de schijnacacia 

(robinia pseudoacacia) werd ingevoerd vanuit Amerika waar de bladeren belangrijk zijn als voedsel 

voor vele soorten rupsen, maar in Europa zijn er geen rupsen die deze bladeren eten. Rupsen zijn  

echter een belangrijke  voedselbron voor vogels. 

Vandaag kiest men vaak expliciet voor ‘ersatz’ bomen die weinig tot geen nut hebben voor insecten en 

verstoort men dus het ecosysteem.  

De inheemse flora wordt beschreven in het lijvig boek : ‘Atlas van de Flora van Vlaanderen en het 

Brussels Gewest. Instituut voor natuur- en bosonderzoek, Nationale Plantentuin van België & Flo.Wer. ‘ 

van  Van Landuyt, W., Hoste, I., Vanhecke, L., Van den Bremt, P., Vercruysse, W. &De Beer, D; 2006.. Met 

deze atlas werd een referentiepunt vastgelegd. 

 

Planologen en landschapsarchitecten zouden die kennis, gebaseerd op  erkend wetenschappelijk 

onderzoek in verband met inheems groen, moeten meenemen in hun plannen.  Ook  het 

wetenschappelijk ijkpunt van de laatste ijstijd zou hierin moeten  meegenomen worden. Dat zijn twee 
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onontbeerlijke conventies wil men tot een gefundeerd bomenbeleidsplan komen. 

 

Lange termijn planning 

Uit de praktijk blijkt dat  een visie op lange termijn  bij de overheid dikwijls tekort schiet. Ook tijdens 

openbare onderzoeken laat de aanduiding  van  te vellen bomen soms te wensen over. Gevelde 

bomen  worden  dikwijls niet of op een verkeerde manier gecompenseerd. Ernstige motivatie voor het 

vellen van bomen ontbreekt soms. Bij de inrichting van de publieke ruimte dienen bomen op een 

evenwaardige manier opgenomen te worden zoals bvb. cultuurelementen. Bomen zijn geen 

straatmeubilair en moeten dus zorgvuldig behandeld worden. 

Ook grote bouwprojecten, met voldoende ruimte in de stad,  kunnen  voorzien worden  van inheems 

streekeigen groen, zoals bvb.  het toekomstige schoolgebouw in de Graaf Karel de Goedelaan.  Dat op 

deze site 33 waardevolle bomen zullen worden geveld zonder dat ze op een volwaardige manier op 

het terrein gecompenseerd worden vinden we ongepast. (er komt een bont allegaartje ) 

Expertise, leeftijdsverwachting, waardebepaling, betekenis en doel  van de aanplanting, evaluatie van 

de plaats, historiek… zijn elementen die nodig zijn om bomen duurzaam aan te planten en  te beheren. 

Daarom is een planmatig en vooral een gedragen, participatief bomenbeleid en -beheer noodzakelijk. 

Het geeft een houvast in de communicatie en vermijdt confrontaties met bewoners.  

 

 
Kappen van essen in de Vennestraat. Onvoorstelbaar dat zoiets kan gebeuren! 

Naast de genoemde conventies is een degelijke inventaris van het huidig bestand en het vastleggen 

van enkele zeer algemene krachtlijnen van belang. Onder inventariseren wordt begrepen dat alle 

individuele bomen in kaart gebracht worden mits VTA (visual tree assessment) Ze worden kwalitatief 

als kwantitatief beoordeeld en worden onder de correcte wetenschappelijke naam vermeld.  
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De Doornikserijksweg in Kooigem is een goed voorbeeld. 

 

  

           

Goede voorbeelden zijn  verkavelingen ‘Ten Houte’ en ‘De Schaapsdreef’ die het natuurgebied ‘De Kleiputten’ met 

het open landschap verbinden.  
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Een gemiste kans: een Elzenvariëteit (Alnus spaethii?) verbindt het Stadsgroen Marionetten met het Kennedybos!  

 

Foto 

Siegfried Desmet‘ 

 

‘Den Boulevard’ Een slim beheer door afgestorven kastanje bomen  systematisch te vervangen door een minder 

ziektegevoelige boom, Aesculus x carnea ‘Briotii’?  

http://www.boomzorg.nl/upload/artikelen/bz3_kastanje.pdf 
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Foto Siegfried Desmet 

De Gleditsia triacanthos'Skyline' op de grote Markt:  een stijlvolle verschijning. 

Algemene krachtlijnen en suggesties 

 

* Natuurpunt stelt  voor om buiten de stedelijke kernen uitsluitend te werken  

   met inheems streekeigen groen. Te verwijderen bomen worden stelselmatig vervangen door  

   inheemse. 

* Inheemse, streekeigen bomenrijen en struwelen verbinden onze natuurgebieden en  

   parken, hiervan wordt een netwerk uitgetekend.    

* In de stedelijke kernen wordt gekozen voor meer geharde soorten maar die   

   het dichts aanleunen bij de inheemse soorten. 

* Parken die geen  historisch belang hebben worden gefaseerd omgevormd tot  

   toegankelijke natuurgebieden, vb het park de Blauwe Poorte en het Van Raemdonckpark. 

* Voor alle parken wordt een groenbeheersplan op basis van het HPG (harmonisch park- en  

   groenbeheerplan) opgesteld. 

* Elke gekapte boom (met stamomtrek van 30cm op 1m hoogte) op grondgebied Kortrijk  

   wordt gecompenseerd door de aanplant van een andere boom van minstens 10 jaar oud. 

* De stad zoekt locaties waar één winterlinde, één zomereik of één fladderiep mag  

   uitgroeien tot een monumentale boom. 

* Als algemene regel kan men stellen dat bomen niet verwijderd worden ten gunste van      

   zonnepanelen. 

* Elke boom krijgt een ruime boomspiegel. 

* Een boom mag wat overlast bezorgen gezien zijn belang. 

* De stad streeft naar een draagvlak bij de bevolking. 
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Deze  beleidsmaatregelen kunnen voor heel wat meer biodiversiteit zorgen. 

 

Enkele jaren terug heeft Leiedal een intergemeentelijk bomenbeleidsplan opgemaakt voor Harelbeke, 

Kuurne, Waregem, Wevelgem, Wervik en Zwevegem. 

Mits enkele aanvullingen is het een goed bomenbeleidsplan. 

https://www.harelbeke.be/leefomgeving/natuur-en-groen/bomenbeleidsplan 

Om tot een geïntegreerde visie te komen is de samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, 

Waterwegen en Zeekanaal en Infrabel belangrijk. 

 

Ook de burger kan bijdragen om het inheems, streekeigen netwerk van bomen en struiken te 

verstevigen. 

 
De particuliere aanplant van haagbeuk rechts is een bonus. 

Een bomenbeleidsplan zou zeer welkom zijn, het legt de basis voor het deskundig omgaan met 

bomen in de stad. 

 

Deze krachtlijnen en suggesties werden aan het College van Burgemeester en Schepenen bezorgd. 

We hopen op een constructief overleg met de stad Kortrijk.  

 

 

Werkgroep Natuurbeleid 

24 09 2017 
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