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GO! basisschool Lyceum en Busleyden Atheneum campus Caputsteen reserveren voor
boombeheersplan, dat bestaat uit het snoeien van dode takken, rooien van risicobomen,
ploffen van de ondergronden en aanplanting van nieuwe bomen, tienduizend euro.

LIEFDE VOOR ONZE BOMEN IS GROOT
De bomen in het parkdomein van GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen en
GO! basisschool Lyceum kregen een flinke snoeibeurt. “Het parkdomein was aan een
grondige verzorging toe. Om te vermijden dat bomen omvallen bij stormweer of door
ziekte, controleren we regelmatig de gezondheid van onze bomen en grijpen we in
waar nodig”, zegt Katie Steemans, directeur van campus Caputsteen van het GO!
Busleyden Atheneum in Mechelen. De directies van beide scholen doen hiervoor
beroep op een boomverzorgingsbedrijf. De groendienst van Mechelen kwam eveneens
ter plaatse om de werken te inspecteren en vast te stellen dat alles conform de regels
gebeurt.
De verzorgingswerken aan de bomen van het scholendomein aan de Caputsteenstraat
verlopen in fases. “In februari werd een inventaris opgemaakt waarbij 114 bomen met een
stamdiameter van 1 meter op het scholendomein in kaart werden gebracht qua standplaats
op het domein en de gezondheidstoestand. Op basis hiervan is een boombeheersplan
opgesteld. De volledige uitrol van dit plan kost ons de komende jaren ongeveer € 10.000.”
Het boombeheersplan bevat naast het snoeien van dode takken ook het rooien van
risicobomen (fase 1 en 2), het ploffen van de ondergronden zodat er meer lucht in de bodem
komt (fase 3) en de aanplanting van nieuwe bomen (fase 4) waardoor het bomenbestand op
de campus kan verjongen en nog vele jaren beschutting en verkoeling kan brengen aan de
leerlingen op het scholendomein. Voor de uitvoering van het plan werken de scholen samen
met een professioneel boomverzorgingsbedrijf.
“Als milieuvriendelijke campus koesteren we ons groen patrimonium. Het is een meerwaarde
midden in de stad. Wij ijveren als Unescoschool voor de duurzame ontwikkelingsdoelen
waarbij het boombeheersplan bijdraagt tot SDG 13 klimaatactie en SDG 15 leven op het land
en we de biodiversiteit in onze groene schoolomgeving in stand wensen te houden. De
bomen vormen immers de thuis voor tal van vogels en insecten. Vorig jaar nog was het
schooldomein twee maanden een thuis voor een verdwaald reebokje.”
De snoeiwerken die werden uitgevoerd passen tevens in het preventieplan van de school,
waarbij we de veiligheid van onze leerlingen en teamleden voorop stellen. “Het was
dringend nodig om de dode takken weg te snoeien, zodat onze leerlingen veilig op de
speelplaatsen kunnen spelen of vertoeven bij de start van het nieuwe schooljaar vanaf 1
september”, zegt Katie Steemans.
GO! Basisschool Lyceum en GO! Busleyden Atheneum zijn scholen van GO! scholengroep 5. Scholengroep
5 is met 13.200 leerlingen, 8.200 cursisten avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste GO!
scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen,
Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

