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Stads- en Buurtonderhoud B-Punt

23  Beheer openbaar bomenbestand 2008. Vellen van bomen op stadsgrond 
Hydeparkstraat - district Hoboken. Goedkeuring.  (Jaarnummer  11641) 

Agendapunt, college, gewone zitting, 16/03/2000, jaarnummer 3984; Agendapunt, gemeenteraad, 
open, 13/11/2000, jaarnummer 2261 
Auteur: Jeannine Ysenbaardt 

Motivering 

Feiten en context 

Studiebureau Abesim (contactpersoon Stijn Vandeburie), Sint-Elisabethstraat 38a, 2060 
Antwerpen, deelt mee dat zij als deskundige zijn aangesteld door de Openbare Vlaamse 
Afvalmaatschappij (OVAM) om een bodemsaneringsproject op te stellen op het terrein 
Hydeparkstraat, tussen huisnummers 10 en 20, district Hoboken. Het perceel (kadastrale gegevens 
afdeling 37, sectie A, perceelnummer 0315 R 6) is stadseigendom. 
 
Gezien de verontreiniging op dit perceel zal de grond worden afgegraven over een diepte van 
ongeveer 60 cm en daarna terug worden aangevuld. Hierdoor moeten alle aanwezige bomen op het 
terrein worden gerooid. 
Na de sanering van het terrein wenst VESPA agb deze te verkopen aan een sociale 
woningmaatschappij om hier woningen te bouwen. 
 
Het college dient een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen aan de Vlaamse overheid, 
ruimtelijke ordening (R-O) Antwerpen, gebouw Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111/113, bus 53, 
2018 Antwerpen, voor het vellen van de bomen. 
De deskundige communicatie van het district Hoboken dient de buurtbewoners in te lichten over 
de ingreep en tevens een persbericht te verspreiden (gezien de belangrijke vermindering van het 
groenvolume), na aflevering van de stedenbouwkundige vergunning door de Vlaamse overheid. 

Juridische grond 

Binnengemeentelijke decentralisatie 
Op 16 maart 2000 besliste het college (jaarnummer 3984) zijn bevoegdheid over het onderhoud en 
herstel van straat- en verkeersgroen over te dragen aan het bureau van de districtsraad, op 
voorwaarde dat het geen aankoop betreft en dat de werken in eigen beheer gebeuren. 
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Op 13 november 2000 (jaarnummer 2261) ging de gemeenteraad akkoord met de basislijst van 
lokale en bovenlokale straten en parken. 
 
In zitting van 21 oktober 2002 (jaarnummer 2307) besliste de gemeenteraad tot aanpassing van 
deze basislijst. 
De Hydeparkstraat is bovenlokaal.  
 
Stedenbouwkundige vergunningen 
Artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 
en latere wijzigingen bepaalt dat enkel voor het vellen van hoogstammige bomen, die op een 
hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek hebben van één meter, een 
stedenbouwkundige vergunning is vereist (artikel 99 § 1 punt 3). 

Advies 

Op 26 augustus 2008 (jaarnummer 2789) besliste het districtscollege van Hoboken goed te keuren 
dat 288 bomen (verschillende variëteiten) worden geveld op de braakliggende grond in de 
Hydeparkstraat, tussen de huisnummers 10 en 20, district Hoboken in het kader van de sanering en 
afgraving van de grond door het studiebureau Abesim, in opdracht van de OVAM. 

Argumentatie 

Om het te saneren terrein dient de grond te worden afgegraven zodat alle bomen dienen te worden 
gerooid. Omdat de grond verkocht wordt, kunnen er geen nieuwe bomen worden aangeplant. 
 
Volgende bomen dienen te worden gerooid: 
 
1 . Bomen met stamomtrekken van minder dan 100 cm: 
 
aantal Wetenschappelijke 

benaming 
Nederlandse 
benaming 

stamomtrek foto op bijlage 
nummer 
 
op plan 
aangeduid met 
nummer 

10 Populus x 
canescens 

grauwe abelen tussen 36 en 94 
cm 

732 
 
10 

26 Populus x 
canadensis 

Canadapopulieren tussen 62 en 95 
cm 

733 – 734 
3 en 4 

35 Tilia x europaea gewone linden tussen 34 en 98 
cm 

735 
11 

10 Betula pendula gewone berken tussen 31 en 96 
cm 

736 – 738 
1 en 2 

35 Fraxinus excelsior gewone essen tussen 31 en 96 
cm 

739 
F12 
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18 Salix alba schietwilgen tussen 37 en 98 
cm 

740 
9 

17 Sorbus aucuparia lijsterbessen tussen 36 en 67 
cm 

741 
8 

35 Acer campestre veldesdoornen tussen 35 en 87 
cm 

742 
7 

31 Alnus incana witte elsen tussen 38 en 98 
cm 

743 
5 

32 Acer 
pseudoplatanus 

gewone 
esdoornen 

tussen 32 en 86 
cm 

744 
6 

totaal: 
249 bomen 

    

 
2 . Bomen met stamomtrekken boven 100 cm   
 
Wetenschappelijke 
benaming 

Wetenschappelijke 
benaming 

stamomtrek foto op bijlage 
nummer 

op plan 
aangeduid met 
nummer 

Populus x 
canadensis 

Canadapopulier 156 cm 745 – 746 – 
747 – 748 – 
749 

1 

Populus x 
canadensis 

Canadapopulier 116 cm 751 – 752 – 
753 – 754 – 
755 

2 

Populus x 
canadensis 

Canadapopulier 114 cm 756 – 757 – 
758 – 759 – 
760 

3 

Populus x 
canadensis 

Canadapopulier 170 cm 761 – 762 – 
763 – 764 – 
765 

4 

Populus x 
canadensis 

Canadapopulier 102 cm 766 – 767 – 
768 – 769 – 
770 

5 

Populus x 
canadensis 

Canadapopulier 110 cm 771 – 772 – 
773 – 774 – 
775 

6 

Populus x 
canadensis 

Canadapopulier 108 cm 776 – 777 – 
778 – 779 - 
780 

7 

Populus x 
canadensis 

Canadapopulier 116 cm 781 – 782 – 
783 – 784 – 
785  

8 

Populus x 
canadensis 

Canadapopulier 116 cm 786 – 787 – 
788 – 789 – 
790  

9 
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Acer 
pseudoplatanus 

gewone esdoorn 117 cm 791 – 792 – 
793 – 794 – 
795  

10 

Salix alba schietwilg 175 cm 796 – 797 – 
798 – 799 – 
800  

11 

Salix alba schietwilg 110 cm 801 – 802 – 
803 – 804 – 
805  

12 

Salix alba schietwilg 134 cm 806 – 807 – 
808 – 809 – 
810  

13 

Salix alba schietwilg 162 cm 811 – 812 – 
813 – 814 – 
815  

14 

Salix alba schietwilg 103 cm 816 – 817 – 
818 – 819 – 
820  

15 

Salix alba schietwilg 173 cm 821 – 822 – 
823 – 824 - 
825 

16 

Salix alba schietwilg 150 cm 826 – 827 – 
828 – 829 – 
830  

17 

Salix alba schietwilg 157 cm 831 – 832 – 
833 – 834 – 
835  

18 

Acer 
pseudoplatanus 

gewone esdoorn 132 cm 836 – 837 – 
838 – 839 – 
840  

19 

Acer 
pseudoplatanus 

gewone esdoorn 120 cm 841 – 842 – 
843 – 845 – 
846  

20 

Acer 
pseudoplatanus 

gewone esdoorn 128 cm 847 – 849 – 
850 – 851 – 
852  

21 

Tilia europaea gewone linde 147 cm 853 – 854 – 
855 – 856 – 
857  

22 

Tilia europaea gewone linde 105 cm 858 – 859 – 
860 – 861 – 
862 – 867  

23 

Tilia europaea gewone linde 107 cm 863 – 864 – 
865 – 866  

24 

Fraxinus excelsior gewone es 110 cm 868 – 869 – 
870 – 871 – 

25 
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872  
Fraxinus excelsior gewone es 108 cm 873 – 874 – 

875 – 876 – 
877  

26 

Salix alba schietwilg 134 cm 878 – 879 – 
880 – 881 – 
882  

27 

Salix alba schietwilg 151 cm 883 – 884 – 
885 – 886 – 
887  

28 

Populus x 
canescens 

grauwe abeel 115 cm 888 – 889 – 
890 – 891 – 
892   

29 

Populus x 
canescens 

grauwe abeel 105 cm 893 – 894 – 
895 – 896 – 
897  

30 

Salix alba schietwilg 127 cm 898 – 899 – 
900 – 901 – 
902  

31 

Salix alba schietwilg 130 cm 903 – 904 – 
905 – 906 – 
907  

32 

Salix alba schietwilg 109 cm 908 – 909 – 
910 – 911 – 
912  

33 

Salix alba schietwilg 116 cm 913 – 914 – 
915 – 916 - 
917 

34 

Salix alba schietwilg 115 cm 918 – 919 – 
920 – 921 – 
922  

35 

Salix alba schietwilg 146 cm 923 – 925 – 
926 – 927 – 
928  

36 

Salix alba schietwilg 144 cm 929 – 930 – 
931 – 932 – 
933  

37 

Tilia x europaea gewone linde 106 cm 934 – 935 – 
936 – 937 – 
945  

38 

Populus tremula ratelpopulier 132 cm 939 – 941 – 
942 – 943 – 
944  

39 

totaal:  
39 bomen 
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Besluit 

Artikel 1 

Het college beslist goed te keuren dat 288 bomen (verschillende variëteiten) worden geveld op de 
braakliggende stadsgrond in de Hydeparkstraat, tussen de huisnummers 10 en 20, district 
Hoboken, in het kader van de sanering en afgraving van de grond door het studiebureau Abesim, 
in opdracht van de OVAM. 

Artikel 2 

Het college beslist in toepassing van artikel 127 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening, de aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning, met 
gunstig advies, in te dienen bij de Vlaamse overheid, ruimtelijke ordening (R-O) Antwerpen, 
gebouw Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111- 113, bus 52, 2018 Antwerpen, voor het vellen van 
deze bomen. 

Artikel 3 

Het college geeft opdracht aan: 
Dienst Taak 
SB/GB district Hoboken en OVAM op de hoogte 

brengen wanneer de stedenbouwkundige 
vergunning afgeleverd werd en het district 
inlichten over het tijdstip van de uitvoering 
der werken 

HO/MC in onderling overleg met OVAM en SB/GB 
de buurtbewoners tijdig inlichten over de 
geplande ingreep en een persbericht 
verspreiden, na aflevering van de 
stedenbouwkundige vergunning door de 
Vlaamse overheid 

Artikel 4 

Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen.  
 
 
Afschrift:    10 exemplaren 
Aan: Aantal: Actie: 
KO 1 voor kennisname 
HO/DL/DS 1 voor kennisneming 
HO/DL/DR 1 voor kennisneming 
IV/ST/ADM 1 voor kennisneming 
SW/SV/HO 1 voor kennisneming 



 
 

                 College van burgemeester en schepenen            beraadslaging/proces verbaal 
                                                                                                                                                                                                        Kopie  
 
 
 
 
 

collegebesluit: 11641  van vrijdag 26 september 2008 
  Pagina  7 van 7 
 

SB/SD/S 1 voor gevolg 
HO/MC 1 voor kennisneming 
SB/SD/COM 1 voor kennisneming 
AG Vespa (Katrien 
Cluckers) 

1 voor kennisneming 

SB/GB (dossier 1192/08) 1 voor dossier 
 
 


