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Betreft: aanvraag tot natuurvergunning ingediend bij de Deputatie Vlaams-Brabant door
het Agentschap Wegen en Verkeer voor het kappen van de bomenstrook op de
middenberm van de gewestweg N25 tussen kilometerpunt 3.2 en 5.3 op het grondgebied
van de gemeente Oud-Heverlee

Geacht College,

Als vereniging, bezorgd om natuur en leefmilieu, wensen wij volgende bezwaren naar voor te
brengen in verband met de in rand vermelde aanvraag:
- In de eerste plaats zorgt de bestaande beplanting voor een belangrijke bijdrage tot verfraaiing
van het landschap na de verminking door de aanleg van de weg en tot inkleding en inpassing
van de weg in dat landschap.
- De aanwezige beplanting werkt luchtzuiverend, zorgt voor de productie van zuurstof en
compensatie voor de CO2 uitstoot. Het is tevens een uitstekende fijnstofvanger.
- Het groene scherm vormt eveneens een psychologische geluidswal tegenover de omgeving.
- Bovendien biedt het een onderdak voor vogels en insecten.
- Het biedt bescherming van de weggebruiker tegen harde wind en verkoeling bij felle zon
(schaduw).
Daarenboven blijkt uit onderzoek dat weggebruikers de neiging hebben om sneller te rijden
op een weg zonder aanplantingen. Aanplantingen zouden een beter perspectief op de weg
geven, de weg visueel begeleiden wat de veiligheid ten goede komt.
Tenslotte kan ook verwezen worden naar de Open brief aan minister Weyts (14 juni 2017)
ondertekend door talrijke verenigingen en die een groot aantal argumenten naar voor brengt in
verband met het aanplanten en behoud van groen (bomen en struiken) langs wegen,
argumenten waar wij ons als milieuvereniging volledig bij aansluiten.

Wij dringen er derhalve op aan dat de bestaande beplanting om hogervermelde redenen
behouden blijft en verwijzen hierbij naar de negatieve landschappelijke en ecologische
effecten van een gelijkaardige ingreep op de Boudewijnlaan te Leuven.

Met vriendelijke groeten,
Voor de raad van bestuur van VHM vzw,
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