
Morgen 4 oktober 2014 feest van Franciscus van Assisi, patroonheilige  milieubeschermers. Een dag 

eerder dienen we een Brugs verzoekschrift in. Burgers in onze stad houden van de groene gordel, de 

bossen en de bomen. Over deze laatste - de benen van de hemel - dit verzoekschrift. 
 

Bomenerfgoed Brugge & Visart Verzoekschrift 9, herfst 2014 
 

Zij die, na hun werk, de frisse avondlucht inademen, weten dat lucht het zoetste is wat de wereld heeft. C.L.Philippe 
 

Geachte heer burgemeester, fractieleiders, schepenen en gemeenteraadsleden van Brugge; 

Beste partijvoorzitters & beste André Vannieuwkerke, voorzitter Brugse gemeenteraad;  

Beste medewerkers civil servants van de stad : de secretarie, diensten & adviesraden 
 

In 2009 bereikten we samen, via een Lappersfortbosverzoekschrift, de groene inkleuring van 

een zonevreemde KMO-zone. Vandaag dienen we opnieuw een verzoekschrift in rond 

‘groenbeleid & bomenlandschap’. 

 

Recent rees op diverse plaatsen wantrouwen rond het groenbeleid van de overheden: “De 

afgelopen jaren zijn op zoveel plaatsen rijen bomen gezaagd waarbij omwonenden en 

passanten zich verbaasd en verontwaardigd afvragen welke de reden kon zijn. De indruk 

ontstaat dat overheden, die opdracht geven bomen en struiken te verwijderen, geen 

onderscheid maken tussen levend groen en levenloze obstakels. Landschap verminken voor 

gemak en vermeende veiligheid ? Eerbied voor de natuur en voor landschappelijke 

schoonheid lijken vaak totaal te ontbreken in Brugge?” 

 

Vanuit de bosbeweging hebben wij altijd vertrouwen gehad in de deskundigheid van de 

Brugse groendienst en hen als een potentiële bondgenoot beschouwd. We brachten hen ook 

een visitatie waarbij we onze vragen stelden http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx  

 

Daarom sturen we ook nu sterk aan op dialoog. Laten we niet elk op ons eiland blijven, maar 

samen rond de tafel gaan zitten om pijnpunten weg te werken. Al weten we ook dat bomen 

zaak zijn van veel partners: diverse diensten, agentschappen, nutsbedrijven, ademruimte,… 
 

Daarom deze negen concrete vragen over Brugges bomentoekomst :  
 

* Hoe plant Brugge zijn zorg voor het bomenerfgoed ?  
* Welke problemen ervaart Brugge in zijn bomencommunicatie & bomenzorg ? 
* Hoe verzorgt Brugge preventieve bomencommunicatie als het tot zware ingrepen komt ?  
* Wat doet Brugge om bomenvrienden & bomendiensten dichter bij elkaar te brengen ? 
* Hoe communiceert Brugge met netwerk van bomenvrienden en bevolking ?  
* Wat doet Brugge om de bevolking het aanwezige bomenerfgoed te laten waarderen ? 
* Hoe traag of vlug plant Brugge nieuwe bomen in lege plekken ?  
* Is Brugge op de hoogte van het Gentse bomenplan en komt er een Brugs bomenplan ? 
Bomenplan Gent. Met dank aan de Gentse groendienst voor de inspiratie.  

* Is Brugge op de hoogte van het bomenplan 2050 en hoe wil Brugge daaraan meewerken ? 
Bomenplan 2050 in Vlaams regeerakkoord 2014 - 2019 ( dank aan de professoren Muys & Verheyen ) 
 

We krijgen graag transparante antwoorden van meerderheid en oppositie. Maar het liefst van 

al van een verenigde gemeenteraad! Zoals steeds zijn wij bereid om dit verzoekschrift te 

verdedigen op plaatsen rond de tafel waar men ons uitnodigt. Wij brengen graag een 

bomenspecialist mee naar berek. We hopen dat Brugge – stad van Visart – naast trendsetter 

voor ruimtelijk bedreigde bossen, ook bomenstad wordt. 

 
Luc Vanneste, Paul Saccasyn & Betsy Ruysschaert. Bosgezelllen van het Poëziebosnetwerk voor een dierbare 

en duurzame hanzestad www.poeziebos.be  ( verbonden met www.bosplus.be   www.bblv.be   www.wmfkoepel.be  )  

 

http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars  www.natuurenbos.be/lappersfortbos    

http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx
http://www.poeziebos.be/Portals/0/PDF/Bomenplan%20Gent%20%28%20inspiratie%20%29.pdf
http://www.poeziebos.be/Portals/0/PDF/Bomenplan%202050%20%28%20voor%20nieuwe%20Vlaamse%20regeerakkoord%202014%20-%202019%20%29.pdf
http://www.poeziebos.be/
http://www.bosplus.be/
http://www.bblv.be/
http://www.wmfkoepel.be/
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars
http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos

