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Schriftelijke vraag van Marc Cools: recente snoeiwerken in de Churchilllaan 
 
Volgens een brief van Mobiel Brussel zouden enkel problematische takken van jonge platanen in de Churchilllaan 
verwijderd worden. Alle lagere takken blijken echter verwijderd te zijn. Het snoeiwerk is evenwel radicaler 

geweest en lage takken werden ook verwijderd. De bewoners stellen zich hier vragen bij. 
 
Antwoorden 
 
Zijn deze snoeiwerken aangevraagd door de MIVB zodat de stammen tot 1 of 2 meter boven de bovenleidingen 
zouden komen? 
Nee. Stammen met takken vanaf 6 tot 7 meter kunnen zonder probleem samengaan met de aanwezige 
communicatie-infrastructuur (tram en steenweg). 
 
Heeft het gewest het college geraadpleegd over deze snoeiwerken?  
In januari werd een studie over problematische bomen voorgesteld. Mevr. De Brouwer, de h. Thibaud Wyngaard 
en vertegenwoordigers van de bewoners waren hierbij aanwezig.  
 
Heeft de Groendienst van de gemeente een gunstig advies gegeven?  
Nee, omdat deze dienst wettelijk geen advies kan geven over snoeiwerken. De gemeente en het gewest werken 
wel steeds nauw samen. Zo werd deze studie overgemaakt aan de gemeente die deze naar het betrokken 
wijkcomité heeft gestuurd.  
 
Heeft de dienst de werken opgevolgd?  
Ja. De Groendienst volgt steeds de werken van dit type op.  
 
Zijn er nog andere snoeiwerken gepland?  
Volgens onze kennis niet.  
 
Waarom werd er niet gesnoeid zoals in andere straten zoals de Molièrelaan in het gedeelte Brugmann-Albert?  
Er wordt gesnoeid op basis van de specifieke aard van elke laan. De gesnoeide bomen in de Albertlaan waren in 
een slechtere toestand.  
 
Staan er nog nieuwe kapaanvragen geprogrammeerd?  
Nee. Er werden bomen gekapt op 11 februari 2018 en de Groendienst werd hiervan op voorhand op de hoogte 
gebracht.  
 
Is het niet overdreven om alle takken onder 6 à 7 meter te verwijderen?  
Platanen zijn bomen die dergelijke snoeiwerken goed kunnen verdragen. De snoeihoogte komt overeen met een 
normale doorgangshoogte voor bussen, trams, vrachtwagens, … De kruinen werden bijgesnoeid zodat ze niet in 
aanraking zouden komen met bovenleidingen en verlichtingspalen vlakbij. 
 
Deze snoeiwerken komen aldus overeen met de vermeldingen in het huis-aan-huisbericht dat de inwoners van de 
Winston Churchilllaan hierover hebben ontvangen (snoeien van ± 180 jonge bomen; verwijderen van 
problematische takken zonder visuele impact op de boom). 
 
Er werd op een globale manier gesnoeid. De bomen in deze laan zijn echter van een verschillende omvang en 
leeftijd en men zou eigenlijk hiermee rekening moeten hebben gehouden bij de snoeiwerken.  
 
Op welke manier zal het college de inwoners van de Churchilllaan informeren over toekomstige beslissingen over 
deze bomen en ook de laan zelf?  
 
De Groendienst informeert steeds het wijkcomité over beslissingen inzake bomen en Mobiel Brussel stuurt 
systematisch huis-aan-huisberichten bij elke tussenkomst. De brief van het gewest was niet duidelijk genoeg. De 
phyosanitaire studies van de bomen worden eveneens meegedeeld aan de wijkcomités met het oog op meer 
transparantie. 


