
Bomenbeheerplan 
Brasschaat 



nieuw beheerplan  
voor 34.093 bomen 
 geïntegreerd groen- en natuurbeleid: laanbomen als ruggengraat 

 



nieuw beheerplan  
voor 34.093 bomen 

 
 

  
 organisatie planmatig bomenbeheer: werkinstrument! 



nieuw beheerplan  
voor 34.093 bomen 

 
 

 Gebruik maken van waarde van natuur voor verbetering 
maatschappij: ecosysteemdiensten 



Analyse 

• 34.093 laanbomen in 260 straten incl. gewestwegen 
• 224 verschillende soorten/variëteiten 
• meest aanwezige soorten:  

• Zomereik 
• Beuk 
• Winterlinde                                 samen ca. 50% 
• Amerikaanse eik 
• Haagbeuk  
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Conditie 

goed matig slecht zeerslecht dood geen gegevens



Analyse 

Brasschaat scoort sterk qua impact van laanbomen op leefkwaliteit en 
natuur door aanwezigheid van  
- veel bomen en hagen !  
- in bijna alle straten! 
- oude bomen ! 
- veelal inheemse bomen 
- brede bermen met deels aangepast beheer! 
- bomenrijen als verbindende structuren 

 



Oude bomen 

 
Groene punten:  

420 bomen met stamomtrek = > 250cm 
 
Dikste boom omtrek > 470 cm 



Belang van laanbomen voor natuur 

• Oude bomen hebben grote biodiversiteitswaarde! 
• Bermen zijn essentiële groeiplaatsen 
• Vleermuizen als belangrijke doelsoorten, regio is van uitzonderlijk 

belang in Vlaanderen! 
 





 



Maatregelen natuur 

• Soortkeuze: inheems en aangepast 
• Beschermen van bomen en bermen 
• Kiezen voor grote en oude bomen 
• Verder uitbouwen aangepast bermbeheer 
• Genuanceerd beheer exoten 
• Afstemmen verlichting 



 



 

Leefkwaliteit 



afbeelding naar: The Nature Conservancy 

luchtzuivering 

temperatuurregulering 

fysieke 
gezondheidseffecten 

biodiversiteit 

waterretentie 

stress 



Samenhang natuur en leefkwaliteit:  
de ladder van Brasschaat 

De mate waarmee natuur kan bijdragen aan maatschappelijke noden 
(ecosysteemdiensten) stijgt met  

geen groen 
groen 

aangepast aan lokale 
biodiversiteit 

met structuuropbouw 

aaneengesloten 

op voldoende oppervlakte 

Potentiële toename 
van ESD 





 



Fijn stof 
 Afvang fijn stof / jaar Brasschaat 

Aantal* 
 
hoeveelheid 

Stadsboom 20-25 jaar 100 g/boom 8.118 811.800 g 

Beuk diameter 20 cm  130 g/boom 21.527** 2.798.510 g 

Beuk diameter 100 cm  1.300 g/boom 142** 184.600 g 

3.808.910 g 
* Bomen in aanslagfase niet meegeteld 
** veralgemeend 
Bron: Bade et al 2011; Tonneijc & Bade 2011 

• Bijna 4 ton afvang fijn stof, door bomen alleen ! (geen rekening gehouden met hagen enz.) 
• Vergelijking: gemiddelde wagen produceert 22 g fijn stof per 1.000 km 



Belang van laanbomen voor leefkwaliteit 

• Oude, veelal inheemse bomen hebben grote capaciteit voor ESD! 
• Bermen zijn essentieel: groeiplaats, waterretentie 
• Ook structuur is zeer belangrijk! 

 



Maatregelen 
leefkwaliteit 
• Soortkeuze: aangepast 
• Beschermen van bomen en 

bermen 
• Kiezen voor grote en oude 

bomen 
• Uitbreiden groene structuur 

 



Belang van laanbomen voor erfgoed 



  



Maatregelen erfgoed 

• Historische context in rekening brengen 
• Boomsoort en grootte  
• Behoud esthetische beeldwaarde  

 



Conclusie Bomenbeheerplan 

• Kader voor aangepast hedendaags bomenbeheer voor de volgende 
24 jaar 

• Kadering in brede ruimtelijke visie met verbetering van groen en natuur 
• Gebruik makend en inspelend op ecosysteemdiensten voor maatschappelijke 

baten 
 

• Concrete terreinplanning vervolg met DIPLA 
 



Dank u! 
 
Vragen? 
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