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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Sthriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Erfgoedbomen 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld): 

Gericht aan 
Wout De Meester; 

Bondige toelichting 
De provincie Oost-Vlaanderen startte 2 jaar geleden met het project 
erfgoedbomen. Erfgoedbomen zijn zeldzame of heel oude bomen die de publieke ruimte 
typeren en waar de bewoners bijzondere waarde aan hechten. Op de website van het 
erfgoeddepot van de provincie Oost-Vlaanderen wordt het project als volgt omschreven: 

1. De provinciale erfgoedconsulent landschapszorg verzamelt in samenwerking met 
specialisten enten, stekken of zaden van de meest waardevolle of bedreigde 
erfgoedbomen. Hij registreert dit materiaal in het provinéiaal erfgoeddepot in Ename. 
Elk jaar wordt een selectie vermeerderd en opgekweekt in samenwerking met 
provinciaal domein Het Leen, het Arboretum Rivierenhof en het INBO. 

2. Wanneer de originele boom sterft door ouderdom, ziekte of een gebeurtenis zoals een 
storm, biedt de Provincie het plantgoed aan. Afhankelijk van de situatie plant men dan 
een nakomeling van de erfgoedboom terug op de oorspronkelijke plaats, of op een 
andere erfgoedlocatie. 

3. Het beeld van het erfgoedlandschap blijft intact en het eeuwenoud genetisch materiaal 
van veteraanbomen blijft verder leven. De soort kan zich zo beter beschermen tegen de 
klimaatverandering. 

Concreet wil dit zeggen dat als een erfgoedboom ooit ziek wordt dat hij vervangen kan worden 
door een kleinere boom maar wel met een identiek biologisch karakter. Op 2 jaar tijd 
verzamelde de provincie al 150 enten van 35 bomen. 
Mijn vragen: 

• Zijn er reeds bomen uit Sint-Niklaas en deelgemeenten geregistreerd en aangemeld bij 
het erfgoeddepot van de provincie voor dit project? Zo ja, welke? 

• Welke bomen komen in aanmerking voor dit project? Ik denk hierbij zeker en vastal aan 
de vrijheidsboom op de Dries van Sinaai, één van de hoogste, dikste en oudste eiken van 
het Waasland. 

• Hoeveel bomen telt Sint-Niklaas die beschermd zijn? Waar zijn deze gelegen? 
• Hoe kan de stad vanuit haar rol bijdragen aan dit mooie project van de provincie? 
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bijlagen

p roject E rfgoed bomen provi ncie Oost-V[aa nderen

Geacht raads[id

Graag bezorgen we u een antwoord op uw vragen over het project Erfgoedbomen van de
provi ncie Oost-V[aanderen.

Zijn er reeds bomen uit Sint-Niktaas en deelgemeenten geregistreerd en aangemeld bij het
erfgoeddepot uan de provincie voor dit project? Zo ja, wetke?

Het stadsbestuur ontvi'ng nog geen communicatie over dit project van Provincie Oost-
Vlaanderen. Er zijn bijgevotg nog geen bomen van het stadsbestuur geregistreerd.

Welke bomen komen in aanmerking voor dit project? lk denk hierbij zeker en uast al aan de
vriiheidsboom op de Dries uan Sinaai, één uan de hoogste, dÍkste en oudste eiken uan het
Waasland.

Het project'erfgoedbomen' Lijkt zich toe te spitsen op veteraanbomen en bomen met een
bepaatde erfgoedwaarde. Het aantaI veteraanbomen op het grondgebied van Sint-Niklaas (en

bij uitbreiding het heLe Waasl.and) is helaas beperkt. Het gevol.g van ons landgebruik,
onàorgvul.dige ruimtel.ijke ordenin,g en ons gebrek aan erkenning voor de waarde van oude
bomen. De zomereik op de Dries, de tamme kastanje in de Vijverstraat, een amberboom in Park
De Schryver en enkele beuken in Belsel.e worden vaak vermetd a[s oude, waardevolle bomen.
Hun waarde staat buiten kijf, maar de bomen bevinden zich doorgaans nog niet in de fase van
senescentie, de [aatste fase in het Leven van een boom die zijn voLl.edige ontwikke[ing heeft
doorgemaakt. Daarvoor zijn de bomen in kwestie eenvoudigweg nog niet oud genoeg.

De zomereik, de amberboom en enkele Linden in de nabijheid van een oude kapeL komen doór
hun cultuurhistorische achtergrond of door hun prominente aanwezigheid in het landschap en
het coltectief geheugen welLicht weI in aanmerking voor het project.
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Hoeveel bomen telt Sint-Niklaas die beschermd ziin? Waar ziin deze gelegen?

Bomen zijn beschermd indien zezijnopgenomen in de inventaris van het onroerende erfgoed.

Sint-Nikl,aas tel.t 24 individueeI beschermde bomen. Een groter aantaI geniet bescherming

omdat ze deel uitmaken van een beschermd Landschap (bv. het Romain De Vidtspark). De

individueel. beschermde bomen zijn niet steeds monumenta[e exemplaren, maar hebben vaak

een cuttureeL bel.ang door de aanplant nabij een kapet. De inventaris van het (houtige) erfgoed

ka n ge raadpteeg d wo rde n via https://geo.on roere nde rfg oed.bel.

Hoe kan de sad vanuit haar rol biidragen aan dit mooie proiect wn de provincie?

Voor zover gekend werd het bestuur noch de inwoners gecontacteerd over het project
'erfgoedbomen'. Het bestuur zal.zelf contact opnemen met Provincie Oost-V[aanderen en

vragen of ze op basisvan de inventarisonroerend erfgoed kunnen onderzoeken welke bomen in

Sint-Nikl.aas in aanmerking komen voor bemonstering en bewaring.

We hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend

E

n Verhulst
algemeen directeur
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