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Toelichting:
Wij vernemen van omwonenden en uit de pers dat verschillende bomen in de Vic Heymansstraat
problemen zouden geven. Problemen als daar zijn aantasting van gas- en/of waterleidingen, maar
ook slecht gesnoeide bomen die het zonlicht uit de appartementen wegnemen.

Vragen:
Is er daadwerkelijk een probleem met (een deel van) de bomen in de Vic Heymansstraat?
Zo ja, wat is het probleem / wat zijn de problemen?
Welke acties zullen er ondernomen worden om de problemen op te lossen?
Welke acties zijn er eventueel al ondernomen?

Antwoord
Geacht districtsraadslid
In antwoord op uw schriftelijke vraag over de situatie van de bomen langsheen de Vic Heymanstraat
kunnen we u het volgende meedelen.
Er is geen probleem met de bomen in de Vic Heymanstraat. Alle bomen worden jaarlijks
gecontroleerd en staan in een meerjarenplanning snoeien opgenomen. Bij deze bomen wordt
achterstallige snoei de eerstvolgende jaren weggewerkt (eerste snoeibeurt is dit jaar uitgevoerd), om
de bomen zo lang en gezond mogelijk te kunnen laten uitgroeien. Eens de achterstand weggewerkt
is, is het snoeiregime afhankelijk van de groei van de bomen. De bomen hoeven dan slechts om de
2 à 3 jaar gesnoeid te worden.
-

Er werd een bodemonderzoek gedaan door de boomdeskundige van stad Antwerpen. Er
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werden twee proefsleuven gegraven, waarbij het bewortelingspatroon van de bomen in de diepte
blootgelegd werd. Uit deze proefsleuven en de bijbehorende foto’s valt af te leiden dat er geen
probleem is met de beworteling van de bomen en de aanwezige nutsleidingen. De aangetroffen
wortels zijn dun en de meeste lopen evenwijdig met de buizen. Er is niets gevonden dat erop wijst
dat de wortels schade aangebracht hebben of zouden kunnen aanbrengen aan de nutsleidingen.
-

Er werden reeds acties ondernomen:
Bodemonderzoek door boomdeskundige stad Antwerpen inclusief foto’s + eindrapport
Eindrapport bewortelingsonderzoek werd overgemaakt aan de betrokken nutsmaatschappijen met
de vraag om indien nodig nog actie te ondernemen (bv. onderzoek naar staat van buizen) nu er
nog geen nieuwe bomen staan

-

Te ondernemen acties:
Restanten van de stronken worden in najaar 2014 oppervlakkig uitgefreesd
In het voorjaar 2015 zullen er twee nieuwe bomen geplant worden in de middenstrook

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groeten

Voor stad Antwerpen, district Ekeren
Namens het districtscollege

voor de voorzitter van het districtscollege

de districtssecretaris,

de afgevaardigde districtsschepen,

Karin Nauwelaerts

Ludo Van Reusel
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