
GEMEENTE UKKEL 
Gemeenteraad 

19/06 
 
Schriftelijke vraag van mevr. Fraiteur: Ontbrekende bomen in de Diesdellewijk 

 
Volgens inwoners ontbreken er talrijke bomen in de Diesdellewijk:   

 Beloeillaan nr. 12 en 15 (de boomspiegels zijn aangelegd)  

 Prins de Lignelaan, van het Sint-Jobsplein tot de Beloeillaan (de boomspiegels zijn aangelegd) 

 Diesdelleplein, aan de frituur, 1 boom (de boomspiegel is aangelegd) 

 Maarschalklaan, de 3de boom links en aan nr. 19, 21, 23, 26 en de laatste boom op de linkerhoek net voor 
de toegang tot het bos. 

 Eikenlaan, vanuit het bos. De eerste twee bomen links.  

 André Ryckmanslaan nr. 12 en 16 (de boomspiegels zijn aangelegd) 

 Aan de groene strook langs de spoorweg, het kruispunt van de Beloeillaan tot de bushalte, vlakbij de fri-
tuur van het Sint-Jobsplein, ontbreken talrijke aanplantingen. Er zijn ook gaten in de hagen. 

 Op de nieuwe parking van de Prins de Lignelaan, tegenover de Beloeillaan, zijn aanplantingen gewenst. Er 
zijn reeds twee percelen voorzien.  

 
Zijn deze aanplantingen gepland en kunnen er eventueel fruitbomen en vogelnestkastjes voorzien worden? 
  
Antwoord 
 

 Beloeillaan  Deze bomen worden heraangeplant in maart 2019; 

 Prins de Lignelaan  De aanplantingen gebeuren in maart 2019 door de onderaannemer van de weg; 

 Diesdelleplein  In het najaar 2019 worden aanplantingen voorzien; 

 Maarschalklaan  Geen heraanplantingen wegens concurrentie met de grote bomen op privé-eigendom-
men; 

 Eikenlaan  Eén boom wordt heraangeplant in het najaar 2019 (er is slechts plaats voor 1 boom); 

 André Ryckmanslaan  Deze bomen worden heraangeplant in maart 2019; 

 Spoorweg  Het betreft een haag op een terrein van Infrabel;  

 Parking  De onderaannemer van de weg zal in maart 2019 aanplantingen voorzien. 
 

Deze aanplantingen worden uitgevoerd in het kader van de vervanging van dode, zieke of beschadigde bomen. Er 
wordt steeds eenzelfde soort aangeplant om harmonie met andere bomen te behouden. Fruitbomen passen be-
ter in parken, op squares en in kleine groene ruimtes (vallend fruit) en worden ook vaker voorzien in tuinen van 
gemeentegebouwen, scholen en kinderdagverblijven. Vanaf 2019 zullen er nestkastjes voorzien worden in bomen 
van bepaalde wegen, parken en groene ruimtes van de gemeente Ukkel. 


