de drie vragen voor de Brugse Groendienst zijn :
* hoe plant de stad Brugge & zijn groendienst de bomen in zijn stad ? Wat zijn de grote lijnen van het
komende bomenplan ? Wat is de achterliggende en onderliggende visie ? Wat is de grote droom en
langetermijndoelstelling ?
De stedelijke bossen worden beheerd volgens de wetgeving en de principes die vastliggen in het
Bosdecreet. Voor de stedelijke bossen werd een bosbeheerplan opgemaakt, dat voor 20 jaar de lijnen
vastlegt waarbinnen het beheer plaatsvindt. Het bosbeheerplan heeft een inspraakprocedure
doorlopen, werd door de Gemeenteraad goedgekeurd en uiteindelijk door de minister definitief
vastgelegd. Het is de bedoeling dat het bos zijn sociale en ecologische functies ten volle kan
vervullen. De economische functie wordt niet verwaarloosd, maar is geen hoofddoelstelling van het
beheerplan. Het bomenbeleidsplan is dan eerder gericht op het stedelijke groen (bomen in straten,
parken en pleinen) en moet een kader vormen waarbinnen bomen op een duurzame manier plaats
kunnen vinden in het openbaar domein. Naast een grondige inventarisatie van het bomenbestand
(soort, levensfase, gezondheidstoestand, )) worden criteria opgesteld voor enerzijds een goede
boomkeuze en anderzijds voor een deskundig beheer. De keuze van de boomsoort hangt onder
andere af van de ecologische waarde, sierwaarde, ziekteresistentie, stressgevoeligheid enz. Ook de
omgevingsfactoren zoals de standplaats, de beschikbare ruimte en het gewenste eindbeeld bepalen
mee de keuze. Het bomenbeleidsplan moet daarnaast ook richtlijnen meegeven voor een duurzaam
beheer van de stadsbomen, zoals begeleidingssnoei, onderhoudssnoei, beheer van veteranenbomen
enz.
* hoe plant de stad Brugge & zijn groendienst de aanplant van nieuwe jonge bomen en ander
omgevingsgroen ? hoe plant de stad Brugge & zijn groendienst de zorg voor oude bomen en welke
zijn de criteria voor mogelijke kap ? Welke alternatieven zijn er voor handen om oude bomen te
behouden ( omleiding weg, elders planten grote waardevolle bomen, ... ) ? Hoe voorkomen jullie te
drastisch snoeien ?
Het doel van de stad is om waar mogelijk vrij uitgroeiende hoogstambomen te voorzien, mits dit in de
omgeving kan worden ingepast. Oude bomen zijn zeer waardevol en kunnen mits de nodige aandacht
worden behouden. Dit is bijvoorbeeld het geval in de stadsparken en langs de Vesten, waar een
dergelijke veteranenzorg mogelijk is. Anderzijds staat de veiligheid in een stedelijke omgeving voorop
en moeten de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden zodat de risico’s beperkt blijven. Indien
een boom ziek of stervende is, of indien er schade wordt toegebracht aan het patrimonium, is dit
aanleiding om een kapvergunning te verlenen. Dit geldt zowel voor stadsbomen als voor private
bomen. In regel wordt altijd voorzien in een heraanplant. Elke aanvraag voor het grondig snoeien of
voor het vellen van een boom wordt degelijk onderzocht. Indien de snoei of de velling gerechtvaardigd
is, wordt een stedenbouwkundige vergunning verleend door het college van burgemeester en
schepenen.
* hoe plant de stad Brugge & zijn groendienst de interne/externe communicatie en netwerking rond
bomen ? Zijn er nieuwsbrieven of publiekswandeling of andere initiatieven waarbij een band wordt
opgebouwd tussen de groendienst, de Bruggelingen en bomenbestand ?
Voor de groenaanleg wordt telkens een inspraak voor de buurtbewoners georganiseerd. Ook voor
boomverjonging, waarbij nieuwe bomen worden aangeplant in de straten, is inspraak voorzien. Nadat
de opmerkingen, vragen en reacties van de bewoners werden genoteerd, wordt een ontwerp
gemaakt. Dit ontwerp wordt uiteindelijk nogmaals teruggekoppeld naar de buurt, zodat het ontwerp in
principe een weergave is van de wensen van de buurtbewoners.
Het natuurcentrum Beisbroek ontvangt jaarlijks ca. 10.000 vrije bezoekers en organiseert daarnaast
ook nog heel wat geleide wandelingen voor scholen en groepen. Er zijn verschillende
seizoensgebonden leerpakketten voorhanden, zoals zwammen, amfibieën, vogels, sporenonderzoek
enz. Langs de Vesten kan ook een geleide wandeling worden voorzien, met aandacht voor het rijke
gamma aan bomen en de historische achtergrond.

