
 

Aan de bewoners van  
de dorpskern van Emblem 

 
Kastanjelaars kerkhof Emblem verdwijnen... het kon ook anders 
 

 
 

 
 
 

De kap van de 29 kastanjelaars aan het kerkhof van Emblem vindt deze winter plaats. Dat vernam u enkele 
weken geleden van het gemeentebestuur. Als bijlage ontving u het verslag van een medewerker van de 
‘Vereniging van openbaar groen’ waarin stond dat de bomen lijden aan de bloedingsziekte en aangetast 
zijn door de mineermot. 
Het gemeentebestuur voelt zich gesterkt door dit verslag om de kap effectief uit te voeren én tegemoet te 
komen aan een kleine groep klagers.  
 
Groen heeft enkele bedenkingen bij dit verslag én de geplande kap. 
 
1. Beperkt onderzoek door ‘Vereniging van openbaar groen’ 
Het bestuur liet de bomen enkel visueel onderzoeken. Een grondig onderzoek naar de stevigheid van de 
bomen voerde men niet uit.  
Mag je dit niet verwachten als er zo’n drastische ingreep gepland wordt? Wij vinden van wel. 
 
2. Bloedingsziekte... dan maar kappen? 
Heel wat kastanjelaars in West-Europa hebben de bloedingsziekte. Maar hoe ga je om met de 
bloedingsziekte? De bomen zijn voor ons bestuur een doorn in het oog, dus kiest men voor de meest 
drastische oplossing. Groen zou -zoals gesuggereerd wordt in studies- kiezen voor een jaarlijkse grondige 
controle op de stevigheid van de bomen. Dan kunnen we nog jaren genieten van dit dorpsgezicht.  
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“ Het algemeen maatschappelijk belang moet 
primeren, niet de belangen van een kleine 
groep klagers. “ 

“ Aangetaste bomen kunt u het beste laten 
staan, tenzij ze een veiligheidsrisico vormen. “ 
Informatiefolder werkgroep paardenkastanje 



3. Aantasting door de mineermot... nalatigheid van het bestuur 
De aantasting door de mineermot zorgt ervoor dat de bladeren van de bomen sneller verschrompelen en 
vervroegd afvallen. Geen enkele reden om te kappen, want deze mineermot kan perfect bestreden 
worden. Als je wil. Maar na een succesrijke bestrijding tussen 2000 en 2006 weigerde het huidige bestuur 
om de bestrijding verder te zetten. Nu mag de aantasting door de mineermot geen reden tot kap zijn. 
Maar het bestuur denkt hier anders over. Wij vinden dat het bestuur moet inzetten op de bestrijding van 
deze mineermot. Zoals in het verleden. 
 
4. En elders in Vlaanderen en West-Europa? 
 
Kijk gewoon even rond en oordeel zelf. Waarom kiest men in Ranst voor een kaalkap van kastanjelaars en 
kiezen andere gemeenten voor het behoud van deze bomen? Wij denken dat andere gemeenten 
zorgzamer omgaan met hun bomenbestand. 
 
5. Nog een suggestie aan het bestuur... 
 
Als oppositiepartij kunnen we de kap niet vermijden. 
We stellen het bestuur voor om te kiezen voor een gefaseerde kap, zodat er geen kale vlakte ontstaat aan 
het kerkhof.  
Als het dan toch moet... kap enkele exemplaren en vervang deze door een nieuwe aanplant van een 
andere boomsoort. Binnen enkele jaren kan de volgende fase gebeuren. 
Benieuwd hoe ons bestuur hierop zal reageren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Lotte Van Camp 
gemeenteraadslid Groen 

lottevancamp@gmail.com 
0494/44.21.11 

Luc Redig 
gemeenteraadslid Groen 

luc.redig@telenet.be 
0491/52.91.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten over onze acties, standpunten en onze visie op Ranst? Of inschrijven op onze elektronische 
nieuwsbrief? 
 
Zin om mee na te denken om onze gemeente aantrekkelijker te maken? Wij komen graag met u praten. 
 
www.groenranst.be           

“ De belangrijkste maatregel is zieke paardenkastanjes 
zoveel mogelijk met rust te laten! Aangetaste bomen moet 
je opvolgen door ze te beoordelen op aantasting en 
vitaliteit. “ 
werkgroep Aesculaap - Nederland 

http://www.groenranst.be/

