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CBS/2022/3237 -21- Openbare Werken

Planten van bomen op verschillende locaties in Sterrebeek, in samenspraak met 
Sterrebeek 2000
Akkoord met lijst van projecten, opgemaakt na bespreking 08.11.2022, 
onderverdeeld in 3 categorieën :
- Negatief advies - geen aanplantingen
- Positief advies
- Nieuwe projecten 
96/groend/sterr.2000

Het College van Burgemeester en Schepenen,

Omschrijving:
Overwegende dat op dinsdag 08 november 2022 een vergadering / bespreking plaatsvond met 
Sterrebeek 2000 om de mogelijkheid te onderzoeken voor het aanplanten van bomen op verschillende 
locaties in Sterrebeek ;

Aanwezigen :

Voor Sterrebeek 2000 :
- Luc Caluwaerts
- Hugo Leonard
- Jos Jonckers

Voor Natuurpunt Zaventem :
- Bernadette Kinart

Voor de gemeente :
- Wim Driesen - Schepen openbaar domein wegenis
- Claus Daelman
- Gunter Picard

Overwegende dat Sterrebeek 2000 een lijst opgemaakt had met verschillende locaties. Na bespreking 
kon de lijst opgesplitst worden in 3 categorieën :

Negatief advies - geen aanplantingen
Kruispunt Veeboslaan & Molenstraat
Privé terrein



Terwenbero
Strook die aangegeven is, ligt op Privé terrein

Mechelsesteenweo aan garage Montana
Dit is langs een gewestweg.

Moorsesteenweq & Vossemlaan
Privé, gemeente mag hier geen bomen planten.

Burchtstraat
Te smal

Berm langs de Vossemlaan ter hoogte van Moorselveld
Te smal: schaduw op het veld: oogstverlies

Mezenhof
Te smal

Pleintje Voskapelstraat & Bosdelle
Dit wordt netjes onderhouden, extra bomen belemmerd het zicht bij uitrijden.

Parking Maalderij
Was niet voorzien bij aanleg, parkeerplaatsen moeten dan verdwijnen 

Vossemlaan
Eén kant van de straat is beplant, de andere kant is te smal ( voetpad ), nog nader te bekijken.

Positief advies
Pleintje Willem Van Oranjehof
Waar kan worden nog een paar bomen bij geplant.

Medekensstraat
Destijds zijn de bomen weggenomen wegens wortels in de rioleringsbuizen, te bekijken rekening 
houdend met de ruiming van de beek. (enkele bomen)

's Gravenveld
Destijds de struiken weggenomen wegens plaatselijk stort, herplanten van bomen mogelijk, eerst 
bevragen bij de buur.

Oude Keulseweg
Strook naast het fietspad, hier en daar bij planten, (gefaseerd over meerdere ja ren)

Zone Pancratiuswiik-Vossemlaan-Waalsestraat
In de bestaande perkjes zullen terug bomen geplant worden.
Op het middenpleintje, een nieuwe speeltuin, visie van het bestuur navragen.

Dorpscentrum fMechelsesteenweqj
Deze bomen worden geplant.

Pad zwarte Jean tot aan de Vossemlaan
Onderhoud gebeurt met klepelmaaier.
Beek laten kuisen Farys.
Een beperkt aantal nieuwe bomen mogelijk.

Zeenstraat
Deel 1: Nieuw aangelegd park, hier worden de dode bomen vernieuwd door Pro Natura.
Deel 2: dient bekeken te worden met Guido Declercq : wordt gebruikt als evenementen zone



Boesberq
Langs de graskant zijn extra bomen mogelijk, daar waar het gemeentelijke grond is, grootste deel is 
privatief.

Nieuwe projecten
Pastoor Vanderevckenlaan
Wordt binnenkort heraangelegd, met inbegrip van de nodige bomen aan de parkeereilanden (op de 
rijweg)

Maurice Geeraertslaan, Timmermanslaan, Jules Laoaelaan, Leopold Nantierlaan)
Voetpaden te smal: straten in beton, boomvakken op de rijweg (zoals bij Pastoor Vandereyckenlaan)

Dennenlaan. Sparrenhof, Berkenhof, Veeboslaan, Eikenhof, Abelenlaan
Voetpaden te smal.
Rekening houdend met de wettelijke afmetingen ( 1.5m )
Boomvakken op de rijweg.

Walzinplein 
Dit is in uitvoering

Du Rov de Blicquvlaan - Fase I
Deze stonden reeds in de planning, daar waar er stuk zijn zullen de bomen vervangen worden door de 
aannemer die de werken heeft uitgevoerd.
Wat betreft de overkant, waar in het ontwerp geen bomen voorzien werden, dient dit bekeken / 
besproken te worden met Sterea, deze zijn ook partner.

Wijk fWera)
Te bekijken na einde bouwwerken huizen.

Zavelstraat
Hier worden bomen voorzien bij heraanleg van deze straat.

Park Derscheid kant Nachtegalenhof
Hier hebben wij plannen om de grote grasstrook extensief te beheren, oorspronkelijk was het voorzien 
om fruitbomen aan te planten. Aangezien de grond te vochtig is zal bekeken worden welke bomen het 
meest geschikt zijn, eventueel met bloemenweide (in beheer bij Pro Natura)

Van Inaelaomstraat, Oude Baan en Voskapelstraat
Boomvakken op de rijweg
De vraag wordt gesteld om het fietspad Weiveldlaan door te trekken tot aan de Voskapellelaan.
Indien dit niet weerhouden wordt is het aangewezen om boomvakken op de rijweg te plaatsen om de 
snelheid af te remmen

Bosdel lestraat
Te bekijken met Guido Declercq : problemen met de boeren

Waalsestraat tot aan de holle weg
Boomvakken op de rijweg

Molenstraat (zit in ontwerpfase)
Dit wordt een fietsautostrade, dus hier geen bomen.

Overwegende dat er tot op heden geen concrete vooruitzichten zijn om het fietspad in de Weiveldlaan 
(tussen brug autostrade en Voskapelstraat) door te trekken ; dat het aangewezen is om boomvakken 
op de rijweg te plaatsen om de snelheid af te remmen



Besluit:
Artikel 1 : - Akkoord te gaan met de lijst, opgemaakt door Sterrebeek 2000 i.v.m. het planten van 
bomen op verschillende locaties in Sterrebeek en besproken op dinsdag 08 november 2022 met : 
Voor Sterrebeek 2000 :
- Luc Caluwaerts
- Hugo Leonard
- Jos Jonckers

Voor Natuurpunt Zaventem :
- Bernadette Kinart

Voor de gemeente :
- Wim Driesen - Schepen openbaar domein wegenis
- Claus Daelman
- Gunter Picard

Na bespreking kan de lijst opgesplitst worden in 3 categorieën :

Negatief advies - geen aanplantingen
Kruispunt Veeboslaan & Molenstraat
Privé terrein

Terwenberq
Strook die aangegeven is, ligt op Privé terrein

Mechelsesteenweg aan garage Montana
Dit is langs een gewestweg.

Moorsesteenweg & Vossemlaan
Privé, gemeente mag hier geen bomen planten.

Burchtstraat
Te smal

Berm langs de Vossemlaan ter hoogte van Moorselveld
Te smal: schaduw op het veld: oogstverlies

Mezenhof
Te smal

Pleintje Voskapelstraat & Bosdelle
Dit wordt netjes onderhouden, extra bomen belemmerd het zicht bij uitrijden.

Parking Maalderij
Was niet voorzien bij aanleg, parkeerplaatsen moeten dan verdwijnen 

Vossemlaan
Eén kant van de straat is beplant, de andere kant is te smal ( voetpad ), nog nader te bekijken.

Positief advies
Pleintje Willem Van Oranjehof
Waar kan worden nog een paar bomen bij geplant.



Medekensstraat
Destijds zijn de bomen weggenomen wegens wortels in de rioleringsbuizen, te bekijken rekening 
houdend met de ruiming van de beek. (enkele bomen)

's Gravenveld
Destijds de struiken weggenomen wegens plaatselijk stort, herplanten van bomen mogelijk, eerst 
bevragen bij de buur.

Oude Keulseweq
Strook naast het fietspad, hier en daar bijplanten, (gefaseerd over meerdere jaren)

Zone Pancratiuswiik-Vossemlaan-Waalsestraat
In de bestaande perkjes zullen terug bomen geplant worden.
Op het middenpleintje, een nieuwe speeltuin, visie van het bestuur navragen.

Dorpscentrum CMechelsesteenwegj
Deze bomen worden geplant.

Pad zwarte Jean tot aan de Vossemlaan
Onderhoud gebeurt met klepelmaaier.
Beek laten kuisen Farys.
Een beperkt aantal nieuwe bomen mogelijk.

Zeenstraat
Deel 1: Nieuw aangelegd park, hier worden de dode bomen vernieuwd door Pro Natura.
Deel 2: dient bekeken te worden met Guido Declercq : wordt gebruikt als evenementen zone

Boesbero
Langs de graskant zijn extra bomen mogelijk, daar waar het gemeentelijke grond is, grootste deel is 
privatief.

Nieuwe projecten
Pastoor Vanderevckenlaan
Wordt binnenkort heraangelegd, met inbegrip van de nodige bomen aan de parkeereilanden (op de 
rijweg)

Maurice Geeraertslaan, Timmermanslaan, Jules Laoaelaan, Leopold Nantierlaan)
Voetpaden te smal: straten in beton, boomvakken op de rijweg (zoals bij Pastoor Vandereyckenlaan)

Dennenlaan. Sparrenhof, Berkenhof. Veeboslaan, Eikenhof, Abelenlaan
Voetpaden te smal.
Rekening houdend met de wettelijke afmetingen ( 1.5m )
Boomvakken op de rijweg.

Walzinplein 
Dit is in uitvoering

Du Rov de Blicauvlaan - Fase I
Deze stonden reeds in de planning, daar waar er stuk zijn zullen de bomen vervangen worden door de 
aannemer die de werken heeft uitgevoerd.
Wat betreft de overkant, waar in het ontwerp geen bomen voorzien werden, dient dit bekeken / 
besproken te worden met Sterea, deze zijn ook partner.

Wiik CWeraj
Te bekijken na einde bouwwerken huizen.



Zavelstraat
Hier worden bomen voorzien bij heraanleg van deze straat.

Park Derscheid kant Nachtegalenhof
Hier hebben wij plannen om de grote grasstrook extensief te beheren, oorspronkelijk was het voorzien 
om fruitbomen aan te planten. Aangezien de grond te vochtig is zal bekeken worden welke bomen het 
meest geschikt zijn, eventueel met bloemenweide (in beheer bij Pro Natura)

Van Ingelgomstraat, Oude Baan en Voskapelstraat
Boom vakken op de rijweg
De vraag wordt gesteld om het fietspad Weiveldlaan door te trekken tot aan de Voskapellelaan.
Indien dit niet weerhouden wordt is het aangewezen om boomvakken op de rijweg te plaatsen om de 
snelheid af te remmen

Bosdel lestraat
Te bekijken met Guido Declercq : problemen met de boeren

Waalsestraat tot aan de holle weg
Boomvakken op de rijweg

Molenstraat (zit in ontwerpfase)
Dit wordt een fietsautostrade, dus hier geen bomen.

Er rekening mee te houden dat er tot op heden geen concrete vooruitzichten zijn om het fietspad in 
de Weiveldlaan (tussen brug autostrade en Voskapelstraat) door te trekken ; dat het aangewezen is 
om boomvakken op de rijweg te plaatsen om de snelheid af te remmen.

Artikel 2 : - Een exemplaar van de aangepaste lijst, opgemaakt na bespreking op 08 november 2022, 
over te maken aan Sterrebeek 2000.

Gedaan te Zaventem, 28 november 2022

Algemeen Directeur, 
Wim Debruyn

Burgemeester,
Ingrid Holemans

Voor eensluidend afschrift: 
Zaventem, 2 januari 2023


