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Verzoekschrift 9 - Bomenerfgoed Brugge & Visart (Luc Vanneste) - goedkeuring
antwoord.

Schepen Philip Pierins. - In punt 25 wordt de goedkeuring gevraagd voor het antwoord op het
verzoekschrift 9: bomenerfgoed Brugge & Visart door de heer Luc Vanneste.
Ik zal eventjes kort resumeren.
We hebben in het berek daar dieper over zitten praten met de heer Vanneste en het antwoord is
eigenlijk zeer uitvoerig, het is door alle fracties bekeken kunnen worden in het dossier. Ik stel voor
dat ik hier een summier overzicht geef van de antwoorden en dan schriftelijk alle antwoorden
bezorg aan de heer Vanneste. Als jullie daarmee akkoord zijn.
Stad Brugge past altijd een kwalitatief en duurzaam beheer toe volgens de principes van het
technisch vademecum “Bomen” uitgegeven door het Agentschap van Natuur en Bos. Het
vademecum is de norm binnen Vlaanderen voor een duurzaam en ecologisch beheer van parken en
openbaar groen. Het wordt door praktisch alle besturen toegepast en wordt hoog aangeschreven
door de Vlaamse overheid, de Vereniging voor openbaar groen, door provinciebesturen enzovoort.
Om heel kort alle vragen te overlopen. Er is één vraag bijgekomen in het berek: of het mogelijk is
dat er een digitale nieuwsbrief ter beschikking gesteld wordt. Die vraag is genoteerd geweest en ik
heb daar nog geen uitvoerig antwoord op, maar ik zou toch verwijzen naar de vijfde vraag: hoe
communiceert Brugge met een netwerk van bomen, vrienden en bevolking. De algemene
communicatie gaat via de website BruggeINspraak, affiches, activiteiten van het natuurcentrum,
enzovoort; via de communicatiedienst worden bewonersbrieven verspreid die boomverjonging
aankondigen en inspraak mogelijk maken; via het meldpunt voor specifieke vragen, meldingen,
klachten en verzuchtingen. En natuurlijk plakken we ook aan, ik bedoel het aanplakken van
stedenbouwkundige vergunningen voor het vellen van bomen. En dan is er, op vraag, nog
persoonlijke informatieverstrekking.
Ik kan stellen dat onze groendienst, die meer dan honderd jaar bestaat, een zeer grote zorg heeft
aan de dag gelegd voor het verzorgen van bomen. We kunnen bijna stellen dat Brugge op dat
gebied een voorbeeld is. Dat er een bomenplan moet komen: dat staat ook in de beleidsnota, we
gaan dat verder onderzoeken.
Ik zal hier nu bij deze via de bode het antwoord laten bezorgen aan de heer Vanneste. Ik dank u.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Zijn er hier omtrent opmerkingen? Mijnheer Roelant.
Raadslid Sammy Roelant. - Wij willen eerst en vooral meedelen dat we dat burgerverzoekschrift
rond het bomenerfgoed begrijpen en dus ook steunen. Het klopt inderdaad dat er bij het brede
publiek soms veel vragen zijn rond het bomenbeheer van de stad, we merken dat aan de vragen,
die tot bij ons komen. Maar we zijn er evenzeer overtuigd, net als de mensen van het
verzoekschrift ten andere die daarover heel positief zijn, dat er veel expertise is en een goede zorg
bij de groendienst. Dat willen we zeker beklemtonen.
Wij vinden het een goede zaak dat mensen zich emotioneel betrokken voelen bij het bomenbeheer
van de stad, en dat is ook zeer begrijpelijk. Bomen hebben immers veel positieve functies in een
stad naar natuurwaarden, gezondheidswaarden en sociale waarden toe, esthetisch, enzovoort.
Vanuit hun intrinsieke waarde leveren bomen dus een goede bijdrage aan de stad. En hiermee
omgaan vereist een sterke visie, een planmatige aanpak en een goede communicatie.
Wat betreft de planmatige aanpak verwijzen we inderdaad naar het beleidsplan, waar er gezegd
wordt: wij zullen een bomenplan maken. Maar ondertussen wachten we daar al een tijdje op en ik
merk als raadslid dat als ik een beetje probeer de zaken op te volgen vanuit de vragen van de
burger, ik altijd wel goede gedeeltelijke antwoorden krijg, maar dat het moeilijk is om dat af te
toetsen aan een algemeen beleid. Ik krijg er geen vat op wat nu de kaders zijn, wat het beleid is,
hoe men daarover denkt. En daarom is dat plan, dat aangekondigd is, zeer erg nodig. Ik wil er op
aandringen dat er toch eens een deadline komt, dat men eindelijk komt tot een plan, dat zowel
enerzijds een inventarisatie is, als ten tweede een beleidsplan en een onderhoudsplan. Waarbij, en
daar denk ik dat er wel een paar verschuivingen zullen zijn in vergelijking met de aanpak nu, men
toch als eerste uitgangspunt, de natuurwaarden heeft en de milieuwaarden. Zodat dan bijvoorbeeld
bomen met een hoge intrinsieke natuurwaarde sneller behouden blijven, en dat men bij
infrastructuur- of wegenwerken er extra aandacht voor heeft of de bomen niet kunnen behouden
worden. We hebben straks een aantal dossiers rond boomverjonging, waarbij men bij

wegenwerken heel vlug automatisch de bomen rooit. Er kan bijvoorbeeld overwogen worden in
bepaalde contexten, of afgestorven bomen niet kunnen dienen om de biodiversiteit te verhogen. En
een milieuaspect kan bijvoorbeeld zijn: een gesloten mineralenkringloop te hebben in parken door
de snoei te beperken of het blad- en takafval te laten staan.
Een laatste aspectje. U verwijst in uw communicatie naar de aanplakborden, naar “7 Dagen
Brugge”, et cetera. Maar ik denk dat een moderne communicatie toch ook een stuk public relations
moet zijn en dat, als je voelt dat er toch veel oprispingen vanuit de burgers komen, al dan niet
terecht, je misschien eens moet nadenken over hoe je die communicatie proactief kunt verzorgen.
En inderdaad, de nieuwsbrief die aangehaald wordt, kan daar een goed voorbeeld van zijn. En ik
denk dat u ook moet durven. Want soms zijn er tegenstellingen tussen mensen - iedereen is voor
bomen behalve als het aan mijn huis is - en ik weet dat het als schepen of als college soms
moeilijk kan zijn om mensen teleur te stellen. Maar soms moet je de moed hebben en als je daar
open proactief over communiceert en die concurrerende belangen tegen elkaar afzet, dan denk ik
dat het mogelijk is om daar eerlijk over te zijn en je daar niet defensief verborgen over moet doen.
Tot zover mijn tussenkomst.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Nog tussenkomsten? Nee? Mijnheer de schepen.
Schepen Philip Pierins. - Mijnheer Roelant, ik deel natuurlijk voor een groot deel uw mening en
ik denk met mij het ganse college. We zijn uiterst bezorgd om het verhaal van onze bomen verder
goed te doen, zoals we dat vooropstellen. Ik wens na deze legislatuur niet de man te zijn die
ervoor verantwoordelijk is om ik-weet-niet-hoeveel bomen te hebben verwijderd.
Ik wil er wel op wijzen dat bomen levende dingen zijn. En levende dingen gaan dood, dus moet er
soms ook zeer goed uitgekeken worden naar de veiligheid van verschillende bomen. En ik ga nog
een keer het voorbeeld van de Kazernevest aanhalen, waar iedereen stond te roepen en te tieren ik zal het zo zeggen - omdat die bomen gekapt werden. Wel, en ik heb dat al gezegd in het berek,
we hebben daar foto’s van genomen en van die, als ik mij niet vergis, eenenveertig bomen, waren
er minstens veertig ziek. Het was dus zeer nodig, absoluut nodig, om ze te verwijderen. Ik wil het
absoluut niet op mijn geweten hebben dat er daar één of ander ongeluk mee gebeurt. Laat ons
zeggen dat we alles in het werk stellen om bomen te behouden maar dat er soms ook wel grenzen
zijn. Soms moeten we een kleine vorm van euthanasie doen bij bepaalde bomen omdat het
werkelijk te ver gaat. En ik ga geen voorbeelden aanhalen, er zijn er legio. Ik ga maar één groot
geval aanhalen: die ene boom langs de Dijver, waar de groendienst zelfs te licht over heengegaan
is zodat die 7.000 kilo zware boom gewoon plat viel. Gelukkig dat er op dat moment geen bootje
passeerde. Maar verder aanvaard ik al uw suggesties en ik zal die meenemen, om een eventuele
digitale nieuwsbrief in orde te brengen.
Raadslid Sammy Roelant. – Oké, ik dank u.
De Gemeenteraad,
Neemt kennis:
van het verzoekschrift ingediend door de heer Luc Vanneste op 03 oktober 2014, genaamd
"Bomenerfgoed Brugge & Visart".
Keurt goed:
De antwoorden op de 9 concrete vragen over Brugges bomentoekomst, als volgt:
a. Hoe plant Brugge zijn zorg voor het bomenerfgoed?
Stad Brugge past een kwalitatief en duurzaam beheer toe volgens de principes van het
Technisch Vademecum Bomen uitgegeven door het Agentschap van Natuur en Bos. Dit
Vademecum is de norm binnen Vlaanderen voor een duurzaam en ecologisch beheer van
parken en openbaar groen. Het wordt door praktisch alle besturen toegepast en wordt
hoog aangeschreven door de Vlaamse overheid, de Vereniging voor Openbaar Groen
(VVOG), provinciebesturen e.d.m. Ook de technische handleidingen van de VVOG zijn
een nuttig instrument in de zorg voor bomen. Tenslotte, op regelmatige basis volgen de
medewerkers die instaan voor bomenbeheer vorming rond snoeitechnieken, ziekten en
aantastingen, beheer van veteraanbomen.
Voor de stedelijke bossen Beisbroek, Tudor, Chartreuzinnenbos is binnen de bosgroep
Houtland waarvan Stad Brugge deel uitmaakt een bosbeheerplan opgemaakt dat werd
goedgekeurd door de Vlaamse minister voor Natuur.
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De stedelijke groendienst beschikt over regieploegen die instaan voor het
groenonderhoud in de diverse deelgemeenten, maar heeft daarnaast nog een eigen
gespecialiseerde snoeiploeg die instaat voor het snoeibeheer van de bomen behorende
tot het openbaar domein.
De doelstelling is dan ook de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van ons bomenbestand
maximaal te behouden en indien waar mogelijk uit te breiden. Slechts op die manier kan
het botanisch en ecologisch waardevolle bomenerfgoed van Brugge aan de toekomst
worden overgedragen.
Stadsbomen worden enkel met vergunning van het college van burgemeester en schepen
en omwille van gegronde redenen geveld. Deze redenen kunnen zijn : ziekte, stervende
of afgestorven bomen, ernstige schade aan het patrimonium of indien de boom een
imminent gevaar inhoudt. Voor elke gevelde boom wordt er minstens 1 nieuwe boom
opnieuw aangeplant, zodat het bomenbestand zeker op peil wordt gehouden en waar
mogelijk toeneemt. Voor bomen die in laan- of dreefverband staan, kan het noodzakelijk
zijn op een bepaald ogenblik tot globale vervanging over te gaan om de laan of dreef te
vernieuwen.
In bepaalde parkzones waar de publieke veiligheid het toelaat kunnen de bomen
veteranenfase doormaken. Langs de openbare weg is de publieke veiligheid een
belangrijke factor, waardoor het uiteraard niet altijd mogelijk is om bomen toe te laten
deze veteranenfase te laten doormaken.
Voor private bomen geldt eveneens dat een stedenbouwkundige bouwvergunning vereist
is voor het vellen van bomen. In de mate van het mogelijke wordt een voorwaarde voor
heraanplant opgelegd. Enkel wanneer dit de groeikansen van de reeds aanwezige bomen
zou belemmeren of wanneer de ruimte ontbreekt om volgens de wettelijke voorschriften
een boom te planten, wordt geen heraanplant opgelegd.
b. Welke problemen ervaart Brugge in zijn bomencommunicatie & bomenzorg ?
Stad Brugge heeft een rijke traditie van communicatie en inspraak. Het jaarlijkse dossier
van de boomverjonging in de diverse straten, wordt uitgebreid aangekondigd, d.m.v.
bewonersbrieven (ontwerpdossier met mogelijkheid tot inspraak en naderhand
terugkoppeling over de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en
van de gemeenteraad).
Elke stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van bomen dient te worden
aangeplakt. Dit geldt zowel voor stadsbomen als voor private bomen. Op die manier kan
een belanghebbende eventueel beroep aantekenen tegen de beslissing van het college.
De voorbije 3 jaar is in 3 gevallen beroep tegen de vergunning van het college ingesteld
bij het provinciebestuur. In twee gevallen werd Stad Brugge in het gelijk gesteld, het
derde geval is nog in behandeling bij de Provincie.
Via het stedelijke Meldpunt kunnen burgers vragen, problemen of andere specifieke
meldingen m.b.t. bomen aan de Stad overmaken. Elke melding wordt op die manier
behandeld, en de burger is verzekerd van een antwoord. De meeste vragen betreffen
bladeren, vruchten en zonafname als bron van ergernis. Er wordt altijd getracht een
oplossing te vinden via bemiddeling of d.m.v. ingrepen met respect voor de bomen.
c.

Hoe verzorgt Brugge preventieve bomencommunicatie als het tot zware ingrepen komt ?
Grote ingrepen worden voorafgaand bekend gemaakt aan de burgers, hetzij via
bewonersbrieven, hetzij via een persbericht in 7Dagen Brugge, hetzij door een artikel in
BruggeInspraak. Zoals hiervoor vermeld, wordt voor boomverjonging ook inspraak
georganiseerd. Die inspraak kan gekoppeld zijn aan een ontwerpdossier voor heraanleg
van wegenis. Het volledige ontwerpdossier ligt steeds ter inzage bij de diensten, zodat
opmerkingen kunnen worden geformuleerd.
Elke vergunning moet gedurende 30 dagen worden aangeplakt op een goed zichtbare
plaats. Voor grote werken wordt bovendien een infobord voorzien, of wordt bijkomende
informatie op de website voorzien.

d. Wat doet Brugge om bomenvrienden & bomendiensten dichter bij elkaar te brengen ?
De afdeling Natuur en Educatie van de stedelijke groendienst organiseert in het
natuureducatief centrum Beisbroek een aantal activiteiten rond het bos en rond bomen.
Er zijn workshops, lessen en voordrachten die verschillende aspecten van het bos
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belichten. Daarnaast kunnen scholen en groepen doorheen het jaar een gidsbeurt
aanvragen voor een geleide wandeling in één van de stedelijke bossen Beisbroek, Tudor,
Chartreuzinnenbos. N.a.v. Open Monumentendag of Autoloze Zondag organiseert de
groendienst eveneens geleide wandelingen in de Brugse parken of langs de Vesten.
De groendienst, via het natuureducatief centrum Beisbroek, neemt eveneens deel aan de
Week van het Bos, Dag van de Natuur e.d.m. Deze activiteiten vinden plaats in
samenwerking met het agentschap voor Natuur en Bos, Bos+, provincie WestVlaanderen, …
Een andere activiteit die zeker het vermelden waard is, zijn de regelmatige
bosplantacties i.k.v. de aanleg van geboortebossen. Deze acties bieden aan jonge
gezinnen de kans om bomen aan te planten als symbolische actie ter gelegenheid van de
geboorten van hun kind. Gemiddeld wordt hierdoor jaarlijks 0,5 ha geboortebos
aangeplant.
e. Hoe communiceert Brugge met netwerk van bomenvrienden en bevolking ?
Stad Brugge beschikt over verschillende kanalen die worden ingezet voor de betreffende
communicatie.
1. Algemene communicatie via de website, BruggeInspraak, affiches (activiteiten
natuurcentrum Beisbroek), …
2. Via de communicatiedienst worden bewonersbrieven verspreid die boomverjonging
aankondigen, en inspraak mogelijk maken.
3. Via het Meldpunt voor specifieke vragen, meldingen, klachten, verzuchtingen, …
4. Aanplakken van de stedenbouwkundige vergunningen voor het vellen van bomen.
5. Persoonlijke informatieverstrekking op vraag (vb. van scholieren, studenten, …)
f.

Wat doet Brugge om de bevolking het aanwezige bomenerfgoed te laten waarderen?
Stad Brugge streeft er net zoals andere overheden naar om haar stedelijke bossen zoveel
mogelijk toegankelijk te maken voor het grote publiek. Deze toegankelijkheid gaat
verder dan het louter openstellen, er wordt getracht een divers publiek te bedienen.
Bijzondere aandacht is er voor zachte recreatie zoals wandelen en fietsen,
mountainbikeroutes, speelbossen voor de jongeren, informatieverstrekking enz.
Daarnaast neemt de Stad gerichte acties naar welbepaalde doelgroepen, zoals de eerder
vermelde deelname aan de Week van het Bos, de organisatie van workshops in het
natuureducatief centrum, rondleidingen voor verenigingen en zijn er op weerkerende
basis bosplantacties voor geboortebossen.

g. Hoe traag of vlug plant Brugge nieuwe bomen in lege plekken ?
Voor elke velling van een boom waarbij de vergunning een heraanplant oplegt, wordt
deze heraanplanting in regel het eerstvolgende plantseizoen volgend op de velling
uitgevoerd. Uitzonderingen hierop vormen externe factoren die een aansluitende
heraanplant verhinderen, zoals wegenwerken, geplande heraanleg van het openbaar
domein, … Aan private personen wordt een uitvoeringstermijn van 3 jaar na het rooien
van de boom opgelegd, teneinde conform te kunnen zijn met de algemene wetgeving
inzake stedenbouwkundige vergunningen.
Ter info : de groendienst plant jaarlijks ca. 460 individuele hoogstammige bomen aan als
vervanging van afgestorven exemplaren (50 %) en als invulling van in bestaande
groenzones en plantsoenen (50 %). Daarnaast worden jaarlijks ca. 500 hoogstammige
bomen aangeplant i.k.v. de boomverjonging. Hiervoor trekt Stad Brugge jaarlijks maar
liefst 250.000 tot 300.000 euro uit. Ook bij de (her)aanleg van parken en groene ruimte
wordt steeds één of meerdere bomen aangeplant.
h. Is Brugge op de hoogte van het Gentse bomenplan en komt er een Brugs bomenplan ?
De groendienst van Brugge is hiervan op de hoogte. Het Gentse bomenplan kadert
binnen een groenstructuurplan dat voor de stad werd opgemaakt. De nood aan een
dergelijk plan is veel groter in Gent, waar een degelijke groenstructuur veel minder
aanwezig is dan in Brugge, ten gevolge van de industriële ontwikkeling van de stad in de
19de eeuw. Het ruimtelijk structuurplan voor onze stad, de BPA’s en de gemeentelijke
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Niettemin kan een bomenbeleidsplan een nuttig en interessant beleidsdocument zijn. Een
dergelijk plan dient vooreerst een grondige inventarisatie te bevatten van de aanwezige
bomen, alvorens beleidsdoelstellingen kunnen worden geformuleerd. De nodige
initiatieven worden genomen om de opmaak van een dergelijk bomenbeleidsplan aan het
college voor te leggen.
i.

Is Brugge op de hoogte van het bomenplan 2050 en hoe wil Brugge daaraan
meewerken?
Dit plan is ons bekend. Er wordt actief gewerkt aan het behoud en de versterking van
zowel de kwaliteit als de kwantiteit van bomen op het Brugse grondgebied. Zo hanteert
Brugge een streng beleid in het kader van kapvergunningen (cfr. de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening). Een vergunning is reeds verplicht vanaf een
stamomtrek van 50 cm (i.p.v. 1 m volgens de gewestelijke vergunning), een aanvraag
wordt steeds ter plaatse beoordeeld door een ambtenaar en er wordt gestreefd naar een
1 op 1 heraanplant. De vergunningsplicht geldt eveneens voor het vellen van afgestorven
bomen of voor het drastisch snoeien.
Stad Brugge is minstens even streng voor wat betreft de aanplant, heraanplant of
vervanging van stadsbomen in parken, straten en nieuw verworven groenzones.
Tot slot zijn de inspanningen voor wat betreft de aanplant van (geboorte)bossen ook hier
te vermelden.

_____
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