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Cyberactie: Zeg nee tegen de kap!
NavaNadi.com is een website om in enkele muisklikken een
protest e-mail te sturen naar de burgemeester van Brugge.
Deze vorm van online activisme maakt het mogelijk om druk
uit te oefenen op het beleid.
Door zoveel mogelijk e-mails te versturen hoopt NavaNadi de ogen
van de burgemeester te openen en hem te laten zien dat
Vlaanderen de schaarse bossen die nog overblijven, niet wil
verliezen.
Het irriterende effect
“Het voordeel van deze actie in vergelijking met een petitie is het
irriterende effect. De beleidsmaker ontvangt dagelijks tientallen emails van mensen die hun ongenoegen uiten en wordt zo telkens
aan het onderwerp herinnerd. Een petitie daarentegen wordt
éénmalig overhandigd en heeft dus minder impact” aldus Joachim,
één van de initiatiefnemers van de website.
Reactie van de Burgmeester
Meer dan 420 mensen hebben al een protest e-mail gestuurd naar
Burgemeester Moenaert. De Burgemeester heeft intussen ook al
gereageerd op de brief .
“De Burgemeester verdedigt het duurzaam milieubeleid van de stad
en haalt aan dat er in de voorbije 15 jaar 300 hectare bos is
bijgekomen in Brugge” vertelt Joachim “Dat zal ik niet tegenspreken
maar toch moet dit genuanceerd worden. Het betreft vooral bos dat
al ingekleurd stond als bosgebied. Vlaanderen heeft bovendien een
grote achterstand boscompensatie, er is dus nog werk aan de
winkel”.
“Belangrijk is dat ieder z’n verantwoordelijkheid opneemt, zowel de
burger als de beleidsmakers” gaat Joachim verder “Vlaanderen is de
bosarmste omgeving in West Europa en bossen hebben een zeer
belangrijke functie om onder andere de klimaatopwarming te
vertragen. De ontbossing in Vlaanderen stootte het vorige jaar
308.000 ton CO2 uit, dat kost de belastingbetaler ruim 6 miljoen
euro per jaar. Reden te meer dus om de weinige bossen te
behouden en massaal bos bij te planten”.

Boscompensatie
Wanneer bos gekapt wordt moet dit gecompenseerd worden door
nieuwe bomen aan te planten. “Vergeet niet dat het vele jaren
duurt vooraleer je terug kan spreken over een bosbiotoop. Een bos
bestaat niet uit de optelsom van bomen maar omvat een volledig
ecosysteem. Jonge bomen hebben bijvoorbeeld niet dezelfde CO2
opslagcapaciteit en vangen niet dezelfde hoeveelheid fijn stof op.
Onlangs verscheen een artikel van een Europees gesubsidieerd
onderzoek dat stelt dat de ontbossing meer geld kost dan de
huidige kredietcrisis. Dus wees slim en behoud het bos” oppert
Joachim.

Nieuwe acties
De cyberactie wordt vanaf 16 oktober uitgebreid met een campagne
gericht aan Fabricom GTI. Dit is het bedrijf – waar de kapvergunning is aan verleend is onderdeel van de Gdf Suez GTI holding.
Fabricom GTI wil 3,5 hectare bos kappen om er loodsen op te
bouwen en nadien te verkopen. “Brugge kent nu al een grote
leegstaand aan bedrijfspanden en grondenruil is een alternatief”
vertelt Joachim “Moet het weinige groen dat rest, wijken voor
industrie en is er überhaupt nog vraag naar de bouw van loodsen,
de bouwpromotoren voelen nu al de gevolgen van de kredietcrisis.”
De initiatiefnemer van de website hoopt met deze bijkomende actie
de multinational Fabricom GTI alsnog te doen afzien van de kap.
“Het gaat niet enkel om 3,5 hectare in het Lappersfortbos maar om
10.000 hectare zonevreemde bossen die bedreigd worden.
Binnenkort pakt NavaNadi ook uit met een actie gericht aan Minister
Van Mechelen en Minister Crevits met de vraag om het probleem
van de zonevreemde bossen te erkennen en aan te pakken” zegt
Joachim. “De regering kan kort op de bal spelen en snel handelen
om de financiële crisis aan te pakken. Waarom ontbreekt deze
dynamiek bij de aanpak van de milieucrisis” vraagt Joachim zich af.
NavaNadi stelt de website ter beschikking aan andere
milieubewegingen die gebruik wensen te maken van cyberactivisme. Dit gebeurt in overleg met de bosbeweging.
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