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Visitatie Groendienst tot nut van het algemeen belang, Brugge 3 juli 2012
Na 10 jaar opkomen voor bossen- en bomenbehoud in Brugge vonden wij het tijd om
de stap naar de Groendienst te zetten. Grotendeels kennen wij elkaar niet echt en
het is goed te luisteren naar elkaars beleidsvisie ( voor 2013 - 2043 ). Ondanks alle
moeilijkheden die we in Brugge ondervonden, was de hoogstaande kwaliteit van de
Groendienst vaak een stille troost. Hoe wil de Groendienst de komende decennia het
groen, de bomen, de bossen, het landschap & de natuur in Brugge versterken ? Hieronder flarden tekst die wij in de loop van de jaren schreven met zinvolle gedachten.
We bieden ze aan als ideeën, vragen en suggesties voor later vanwege een ganse
generatie bosmusketiers. We staan samen in een groter & langer verhaal, getuige de
geschiedenis van de bossen in België http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207
de bosGezellen van het Poëziebosnetwerk Luc Vanneste 050/390957 & Peter
Theunynck 0486/737220 http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugoclauspad-voor-poetische-wandelaars www.poeziebos.be
* Bomenvisie Poëziebosnetwerk & bosdichters Lappersfort Poets Society
Bomenvisie Poëziebosnetwerk www.poeziebos.be & bosdichters Lappersfort Poets
Society ( de stem van de stemlozen: zorg voor dagelijkse landschap: bomen, bos,
natuur, aarde, water, licht, lucht ) http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/WestVlaanderen/Lappersfortbos.aspx van zonsopgang tot zonsondergang langs Hugo
Clauspad http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voorpoetische-wandelaars

De Lappersfort Poets Society is een kring van dichters, dichteressen, verhalenvertellers & boszangers die de bezorgdheid voor de aarde in poëzie heeft gegoten en
onderdak vindt onder de kruinen & het lover van het Lappersfortbos. Net zoals in de
film Dead Poets Society van Peter Weir ervaart het Poëziebosnetwerk de natuur en
de bossen als een onmisbare bron van leven. De stem van de bosdichters fluistert
zich een weg naar het oor van de wereld. Ook wanneer stormen van protest zijn
gaan liggen en iedereen zwijgt, blijven wij koppig fluisteren en formuleren. We richten
standbeelden op voor gesneuvelde eiken, beuken, lindes en populieren, we
schilderen miniatuurtjes voor uitgestorven vogels en vertrappelde paddenstoelen. We
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hamsteren metaforen, we bouwen machtige taalconstructies om het Lappersfort
Poëziebos met het regenwoud te verbinden. We geven zuurstof aan het leven en
houden dromen levendig. We geven eten en drinken aan idealen. Onze thuisplek is
bij de muzes van het Lappersfort Poëziebos. Het Hugo Clauspad in het Lappersfortbos staat onder onze hoge bescherming. Het is een te koesteren rust- en stilteplek.
Iedereen kan er zijn/haar batterijen opladen, om morgen weer onvermoeibaar verder
te strijden voor een wereld van duurzaamheid en dierbaarheid.
HOOG TIJD VOOR EEN RERUM NOVARUM IN VLAANDEREN VOOR DE
BOSSEN EN BOMEN. WEG VAN HET VAGEVUUR VAN DE VOORTDURENDE
KAP WACHTEND OP GODOT & DE BELOOFDE BETERSCHAP ? OVERHEDEN
MOETEN DE TWILIGHT-ZONE & DE NEWSPEAK OPGEVEN ! KIES VOOR BOS !
Wij ondertekenden met de bosdichters, de muzes van het bos & het
Poëziebosnetwerk het Klimaatakkoord van 11.11.11 & Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen www.klimaatakkoord.be en engageerden ons om bij de komende
verkiezingen de (bedreigde zonevreemde) bossen & bomen, de bos-minister & de
politici van goede wil niet los te laten. Ons bosverhaal is er één van aanplanten &
behouden http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bosbehoud
http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207 en elkaar rond de tafels treffen.
Er moet een nieuwe wind waaien in het Vlaamse bomen- en bosbeleid. Een nieuwe
frisse geest. Om te beginnen moet men de bijlen opbergen. Nu nog bomen & bossen
kappen is geen goed bestuur, maar arrogante machtspolitiek. De bosminister Joke
Schauvliege beloofde aan een vlaams plan te werken voor de bedreigde zonevreemde bossen. Doen !! Ook de steden, gemeentes en provincies kunnen nu beter
hun boomplannen op tafel leggen. Als drie musketiers moeten ze samenwerken aan
boom - en bosbehoud. De gouverneurs zouden per stadsregio de boombeschermers, de lokale overheden, de diverse groendiensten en de actiegroepen
kunnen samen rond de tafel brengen. Er is naast boomactie ook nood aan intervisie
en diplomatie. De verontwaardiging over de zinloze kap moet ook de tafels van de
macht bereiken ! Er kan zo iets nieuws groeien ? Of minstens meer uitleg en debat
over het gevoerde beleid ! Ook is er grote nood aan terreinwandelingen met bos- en
boomgidsen die ons het aanwezige groen en hun verhaal beter leren kennen en
waarderen. NME. Natuur en Milieu Educatie...
Als bosdichters vragen wij dat in de erfgoedsteden minder slordig zou worden
omgesprongen met de nog resterende bomen en natuur. Het beleid mag niet dweilen
met de kraan open. Laat ons bomen planten en bestaande bossen en bomen
behouden. Bomen zijn zuurstof voor het leven. Ze kleuren ons landschap en onze
dag. Vaak worden ze om de meest onnozele redenen weggehakt en dan rest vaak
enkel nog beton en asfalt. De stad en zijn deelgemeentes worden fletser en grijzer.
We roepen vele stadsbesturen op om alle stukjes groen en bomen in de straten van
hun steden in kaart te brengen en wat rest te bewaren. Er moet dringend een
herbebomingsplan opgemaakt worden. In overleg met de bewoners, met de keuze
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voor het beste groen en met een onderhoudsgarantie (werkgelegenheid!). Bomen
zijn zuurstof voor het leven. Ze geven ademruimte aan de ziel (geestelijke
gezondheid & welzijn). We pleiten ook voor het behoud van dreven en
groenelementen. Al te vlug wordt de bijl erin gezet en moeten de omwonenden
opkomen voor het behoud van dit groen. Verder moet nog meer aandacht gaan naar
het behoud van de groene stapstenen als parken, kasteeldomeinen, kloostertuinen,
boomgaarden,… .
De vele wandelaars en joggers duiden op de grote nood aan groen. Bomen zorgen
voor rust, ze helpen onthaasten; eigenlijk zouden we er moeten van uitgaan dat alle
nog bestaande stukjes authentiek bos & natuur beschermd moeten worden. Eigenlijk
zouden oude bomen, die elk hun eigen karakter hebben, beschermd moeten worden.
In sommige delen van Engeland waar er nog veel meer groen is, wordt toch een natuurbeleid gevoerd waarbij bomen actief beschermd worden. We kunnen iets leren.
Wie geregeld het Kanaal oversteekt en wandelt door sommige prachtige Engelse
landschappen, kan niet anders dan de verschillen met grote delen van Vlaanderen
opmerken. Daar overheerst vaak het landschap, nu en dan onderbroken door een
stad of dorp; eens daar voorbij, is het landschap weer heer en meester. De vele
Right of Way-paden door bossen, velden en weiden versterken dit landschappelijke
gevoel en de verbondenheid met de bereikbare natuur. Vlaanderen daarentegen is
aaneengebreid met lintbebouwing en prikkeldraad. Trage wegen als veld- en kerkwegels verdwijnen alarmerend snel. In Engeland zorgt men gedreven voor al het
landschappelijk waarde-volle, zoals voor bomen; meer bepaald oude bomen, de
“veteranen” zoals ze daar genoemd worden. Zo gaat bijvoorbeeld in het beleidsplan
2004-2009 van de Kent Downs http://www.kentdowns.org.uk de zorg voor het
behoud van de oude bossen hand in hand met de aandacht voor de belangen van de
landbouw en van de lokale houtindustrie - met nadruk op lokaal.
Op http://www.english-nature.org.uk/pubs/Handbooks is zelfs een uitgebreide
handleiding te vinden voor de zorg voor Veteran Trees (oude bomen). Ook in
Amerika ijveren lokale gemeenschappen voor het behoud en het belang van bomen.
Op 14 mei 2007, bijvoorbeeld, ging in het Amerikaanse Chapelhill (Fulton County,
Georgia) een hoorzitting door waar over het Boombeschermingsdecreet werd
gedebatteerd. De voornaamste argumenten voor het behoud van de bomen zijn
daar: ze zorgen voor zuurstof (essentieel voor alle leven op aarde), ze verminderen
de luchtvervuiling, gaan bodemerosie tegen, leveren voedsel en schuilplaatsen voor
dierlijk leven, ze zijn geluidsdempend, ze reguleren de luchttemperatuur, ze zorgen
voor schaduw en ze verzachten de hardheid van het vele beton van huizen en
straten. (http://townhall.townofchapelhill.org).
LUCEBERT-OPROEP AAN POLITICI VAN GOEDE WIL VANUIT DE STAD VAN
VISART : ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS. Ook het Brugse bomenerfgoed
Wij roepen vanuit de stad van Visart (*) de KOMENDE Brugse bestuurscoalitie en
alle overheden (stad, ocmw, resoc, wvi, provincie, Vlaanderen, België, Infrabel,
Europa) op om de bijlen op te bergen en eindelijk de moed te hebben om van bomen
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en bossen van dagen te houden. Tot slot geven wij alle NIEUWE bewindsploegen
van 2013 de volgende suggestie voor als het niet anders kan uit Nederland mee :
“Het is onze wens dat de poëzie van Lucebert tot inspiratie en bezinning leidt van de
dames en heren groen-beheerders. Bezinning. Bezint eer gij begint. Voorzichtigheid
is de moeder van de porseleinkast. Wij pleiten ervoor dat zulke overwegingen door
ambtenarenhoofden spelen alvorens er gehakt, gekapt en gekettingzaagd wordt.
Lucebert kan daarbij helpen.
Het lijkt ons inspirerend wanneer de groenverantwoordelijke/schepen iedere
vergadering waarin tot kappen, hakken en zagen wordt besloten, zal beginnen met
het gezamenlijk uitspreken van de mantra: "Alles van waarde is weerloos". "
(*) VISART In het Zoniënwoud in Brussel kreeg een honderjarige beuk in 1893 de
naam 'beuk VISART' ter ere van de Brugse burgemeester graaf Amedée Visart de
Bocarmé (1835 - 1924), voorzitter van de toezichtsraad voor de stadstuin in Brussel.
Visart was meer dan veertig jaar burgemeester van Brugge. Als burgemeester had hij
zich tot doel gesteld om van het vervallen Brugge opnieuw een stad van aanzien te
maken. Hij spande zich niet alleen in voor monumentenzorg - onder zijn bewind
werden onder meer de gotische zaal van het stadhuis, Gruuthuse en het Griffiegebouw gerestaureerd - maar hij was ook zeer begaan met het stedelijk groen. Hij
legde verschillende parken aan zoals het Baron Ruzettepark en het MilneEdwardspark, en voltooide de aanleg van de vesten, een eerste groene gordel rond
Brugge. Tijdens zijn ambtsperiode werd ook de 'Dienst der Wandelingen' opgericht,
één der eerste gemeentelijke groendiensten van België. Van Visart is de gevleugelde
uitspraak: "J'ai planté beaucoup d'arbres dans ma vie, je dois dire qu'actuellement
surtout je considère le boisement et le reboisement comme une des opérations
culturelles les plus productives que l'on puisse faire." Zijn naam wordt vandaag in
Brugge in ere gehouden met het Graaf Visartpark. Press Releases Oktober 2006 "Welke partij levert de nieuwe Visart ?" uit : Laat ons bossen met gravinnen nav. de
dag van het park
* Beleid begint met communicatie : overleg en dialoog, inspraak en participatie.
Beleid begint met betrokkenheid : communicatie : overleg en dialoog, inspraak en
participatie. In de brede opinie zien de mensen vaak alleen maar bomen verdwijnen
of kapot snoeien !! Er is wellicht nood aan veel NME en rondetafels beheerders,
schepenen, gedeputeerden en ministers met de omwonenden? Daarom zou het
zeker niet slecht zijn dat alle boom- en groenbeheerders nadenken over een actief
en levend regionaal communicatienetwerk waar ze hun lokale krachten bundelen ( cf.
www.raakvlak.be ). De mensen zien een boom die gesnoeid of gekapt wordt, een
bos dat beheerd wordt of verdwijnt. En ze vragen zich niet af of die boom Brugs is,
West-Vlaams, Vlaams of van de spoorwegen. De mensen willen correcte info en
geen loutere goednieuwsshow over het groenbeleid. Beleid dat dient te waken over
de zuurstof van hun leven. En met 60.000 kankergevallen per jaar in Vlaanderen is
dat leven vaak concreet bedreigd.
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Concreet zou de Groendienst en de groenschepen er kunnen voor zorgen dat er een
actief & levend natuur & bossennetwerk komt in Brugge ( & ommeland ). Een
Groendienstnetwerk dat zorgt voor communicatie met de belangengroepen en de
natuur- & bosbeweging en vooral met het grote publiek van de omwonenden.
Misschien kan er gestart worden met een E-zine of een website ?
Participatie(informatie) in modern jasje steken. Nood aan een participatierenaissance Ook dient opgemerkt te worden dat alle openbare onderzoeken best
gebundeld zouden worden op een toegankelijke stadssite. Nu breek je bijna de
benen om op het terrein de gele/witte brieven te gaan lezen. Moderne inspraak aub.,
dus ook online te consulteren in de nabije toekomst ?
* Correcte cijfers over natuur, groen, bos en bomen die verdwijnen…

Correcte cijfers over natuur, groen, bos en bomen die verdwijnen… In ons recente
Lees hiet het zesde Brugse evaluatie-verzoekschrift verzoekschrift (6) dat men
weigerde te behandelen ceci n' est pas un verzoekschrift hebben wij het gebrek aan
correcte cijfers aangekaart. Daar vindt U ook een link naar ons tweede
bosverzoekschrift en we kregen enkel antwoord over wat er aan groen bijkwam/is.
Niet over wat er verdween. Dit hebben we dan ook gemeld in onze nieuwjaarsbrief
2011 aan de schepen van groen Vanaf vandaag heeft ook Brugge zijn schepen van
actiegroepen. GGF schrijft nieuwjaarsbrief aan schepen Demon en we hopen
spoedig een eerlijk antwoord te krijgen over wat er verdwijnt en bijkomt. Bouwen we
Brugge vol? Bomen, bos & groen blijven verdwijnen Volledige cijfers groen Brugge?
www.wes.be studie leegstand Hoeveel ruimte is er nu echt om te ondernemen in
West-Vlaanderen? De grond van de zaak... Uit : Lees hier onze notities over de
Lappersfortbosomgeving 2013 archiefje einde 2010 nav. Brugs RUP groene kleur
Lappersfortbos KMO-zone
* Concrete punten brede stationsomgeving Ter Groene Poorte tot Lappersfort !
Op de oude foto zie je de hoofdingang
Lappersfort Poëziebos bij ANB-bord op
hoek Ten Briele /Vaartdijkstraat.
Concreet dient de aangekochte Vlaamse
KMO-zone ook op papier Groenzone te
worden. De schepenen Mercedes Van
Volcem & Franky Demon beloofden daar
werk van te maken. Want in Brugge
worden de groene potloden geslepen.
Het stadsbestuur zal op termijn 4,6
hectare – nu nog als kmo-zone
ingekleurd – van het aangekochte (13
ha) Lappersfortbos inkleuren als groen
gebied. Dan is het Lappersfortbos niet langer zonevreemd (wellicht eind 2012).
Beloftes nakomen is positief. Het stadsbestuur kwam in actie na een verzoekschrift
aan de gemeenteraad van wakkere burgers & het Groene Gordel Front. In dat
verzoekschrift vroeg het GGF om het resterende zonevreemde deel ook groen in te
kleuren. Zij werden daarin gesteund door VBV en BBL. Lees alles na op www.ggf.be
november en december 2010.
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De onderhandelingen tussen NMBS (Infrabel) en ANB over het uitbreiden van de
wandelroute (nu stopt die midden in het bos) dienen spoedig te starten, zodat een
wandelroutelus gemaakt kan worden van de hoofdingang Ten Briele tot aan het
einde op NMBS-terrein om dan terug te keren langs de andere kant van het
Zuidervaartje. Ook in de brede Lappersfortbuurt is waakzaamheid geboden. Hier wil
de stad de ruimtelijke ontwikkeling en kwalitatieve herbestemming van de terreinen
Rammant & Verhelst én het achterliggend gebied van Infrabel bekijken; alsook het W
& Z gebied aan de overzijde van het kanaal ( BPA 102 Baron Ruzettelaan Zuid-West
? ) dat op de kanaalfolder van Natuurpunt "Onder de Katelijnebrug" werd gedoopt.
Als stem van de bossen en het leefmilieu willen wij pleiten voor het maximaal behoud
van de groene longen in de brede stationsbuurt. Er zijn hier mogelijkheden om groen
in de buurt te beschermen als 'ecologische stapstenen' voor de verbinding van de
natuurwaarden langs het kanaal met de Brugse vesten.
- Er is ook beslist dat vanuit de stad Brugge zal nagestreefd worden dat de groenzone in het aansluitend NMBS-terrein ingeschakeld wordt in wandellus rond het Lappersfortbos. We juichen deze hoopvolle intentie in alle geval toe. Het is een oude belofte. Na de dromen & de woorden nu graag dringend daden ! Het werd al in de krant
aangekondigd begin 2007 en ondertussen stroomde er toch al veel water naar de
zee… http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GTV17HE8S
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003135786146 Huur Lappersfortbos
kost 1.900euro
- Voor het industriegedeelte van het zonevreemde en gekapte deel van het
Lappersfortbos dienen de nieuwe plannen voor het invullen van de industrieruimte
nauwlettend opgevolgd ( conform de stedenbouwkundige verordening ) te worden.
Op de plannen is er groenaanleg voorzien, nl. een bufferzone van 6 m. + 4 m.
versterkte grasstrook achteraan het industrieterrein, en de aanplant van 73
hoogstammige bomen op het terrein (tussen de verschillende industriegebouwen).
- Bomen stationsomgeving : Misschien moet er aan de achterkant van Sint-Michiels
geen beursgebouw en ook niets anders komen ? Drie voorstellen aan de schepenen
van Brugge in nieuwe zonevreemde bosdossier parkbos de Groene poort Maar net
zoals in alle grote verhalen zal men later zeggen : ze hadden gelijk. Als het te laat zal
zijn en de spoorwegkant van Sint-Michiels een woestijn zal zijn met veel uitlaatgassen van auto’s en weinig bomen om het fijn stof en de C02 te compenseren en op te
slaan. Onze woorden waren vaak antwoorden in de wind en het voelt als roepen in
de woestijn. Gelukkig werkt bosminister Joke Schauvliege aan een zonevreemd
Vlaams bossenplan… Plan van aanpak zonevreemde bossen: bosbrief van minister
Joke Schauvliege, advent 2011 en is er een bomenresolutie in het Vlaams Parlement
http://www.dirkpeeters.info/2011/11/25/na-de-kap-op-de-keyserlei%E2%80%98bomencharter%E2%80%99-moet-stadsbomen-beter-beschermen/ en
scherpen de schepenen Van Volcem en Demon de groene potloden in het
aangekochte zonevreemde KMO-deel Lappersfortbos. Welke zijn de groenuitbreidings- en of behoudsplannen voor de brede stationsomgeving die nood heeft aan
extra zuurstof en ademruimte. ( Lege plekken langs de spoorwegberm
Spoorwegstraat heraanplanten. Zuurstof zinvol ! Infrabel & Stad : werk samen !
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