beste West-Vlaamse provincieraadsleden, beste Brugse gemeenteraadsleden, beste
privéeigenaars, beste medelezers van de bosgroep,
we bekeken 07, uitgebreid beheersplan bosgebied Brugge Zuid met aandacht en maakten
de eerste beheerswandeling mee. We voegden onze evaluatiewandeling 007 er aan toe
hieronder. Wij hebben een groot vertrouwen in de boswachters en natuurambtenaren; maar "Ongerustheid over kapwoede bij NMBS"
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24615 ( klachten on line
www.ggf.be ouderwetse wildkap ipv. beheerskap ) indachtig roepen we de provincie en de
stad toch op om volgend overdenkertje op te nemen in hun beheersplan bosgebied
Brugge Zuid.
" Het is onze wens dat de poëzie van Lucebert tot inspiratie en bezinning leidt van de
dames en heren bos en groenbeheerders. Bezinning. Bezint eer gij begint.
Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Wij pleiten er voor dat zulke
overwegingen door ambtenarenhoofden spelen alvorens er gehakt, gekapt en
gekettingzaagd wordt. Lucebert kan daarbij helpen. Het lijkt ons inspirerend wanneer –
de west-vlaamse gouverneur en de provincieraadsleden, de burgemeester van Brugge en
de schepenen, de mensen van de bosgroep – iedere vergadering waarin tot kappen,
hakken en zagen wordt besloten, zullen beginnen met het gezamenlijk uitspreken van de
mantra: "Alles van waarde is weerloos" We bedoelen maar, weest bedachtzaam en
vooral, informeer de mensen uit de buurt wanneer het niet anders kan dat de grote
middelen worden ingezet en wat de bedoeling is en wat de heraanplant wordt. Natuur- en
Milieueducatie is hierin ook belangrijk. Maar vooral, weest zorgzaam met onze schepping
( wat ervan overblijft ).
Gelieve ook volgende zaak aan te kaarten:
In het complex Tillegembos liggen verschillende zones woonparkgebied ingekleurd op het gewestplan.
Volgens dit structuurplan mag er dus gebouwd worden in deze zones. Deze kavels zijn vrij groot en hier en
daar slaagt men erin deze kavels op te splitsen zodat het resultaat ordinaire bouwgrond is met een restant
aan bomen. Wel vraagt stad Brugge bij een verkavelingsvergunning of bouwvergunning een bepaalde som
per boom die zal verdwijnen die ze dan gebruikt om op een andere plaats bomen aan te planten. Bij het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd aandacht gevraagd voor dit probleem en werd opgenomen dat in
zones palend aan bosgebieden geen verdere verkaveling meer zou toegestaan worden. Ook zou men
uitkijken om in deze zones verder aan te kopen ( in woonparkgebied met verkavelingsvergunning kan kap
vaak niet gestopt worden, tenzij de overheid zelf koopt of onteigent, maar misschien moeten ze eens alle
zonevreemde bossen onteigenen, dat zou zeker een zuurstof injectie aan het leven geven ).

Ondertussen http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=871S0SPL_10 welkom op
6 juli in bedreigde Lappersfortbos met Claushommage. Hierna nog een belangrijk VBVbericht over fijn stof, dat zeker ook meegenomen moet worden in het debat. Bossen en
natuur als gezondmakers van zuurstof en leven. Kap ze niet nodeloos of voor het plezier
van één machtig man... Bossen bestaan immers niet in de helft, ze moeten volledig
blijven.
Bossenbeheer is geen wedstrijd - tegen één man - die niemand winnen kan...
Succes met de open Mina-raad van morgenavond! Jullie immer genegen bosgroene
bondgenoten van goede wil, Luc Vanneste en Peter Theunynck, www.ggf.be 050/390957
Hierna oud persbericht www.vbv.be/netwerk & evaluatievwandeling juli 2007
bewonersgroep Tillegembos die gisteren voltallig aanwezig was op beheerswandeling.
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Bert De Somviele [mailto:Bert.DeSomviele@vbv.be]
Verzonden: zondag 17 februari 2008 8:47
Aan: 'Bert De Somviele' www.vbv.be
Onderwerp: Persbericht Fijn Stof - Vereniging voor Bos in Vlaanderen
Van:

Fijn stof: wordt het niet stilaan tijd voor “groene” lucht?
Fijn stof! Door het eerste smogalarm van 2008 is het vandaag weer even brandend actueel. De milieubeweging dringt
reeds geruime tijd sterk aan op structurele maatregelen die moeten leiden tot een vermindering van de emissies die aan
de grondslag van de uitstoot van fijn stof liggen, en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw onderschrijft deze visie
volkomen.
Het probleem van de luchtvervuiling dient via een meersporenbeleid aangepakt te worden, waarbij brongerichte
maatregelen prioritair zijn, maar ook andere opties een belangrijke rol kunnen en moeten spelen. Onder meer door een
gerichte aanplant van bomen en struiken kunnen de negatieve effecten van vervuilde lucht voor de volksgezondheid
tegengegaan worden.
Vegetatie vormt immers een biologische filter tegen luchtpollutie: ze is in staat stofpartikels op te vangen en te
absorberen in de bladeren en takken. De meest effectieve filterwerking treedt op wanneer de bomen zich dicht bij de
bron van fijn stof bevinden, aangezien de filtercapaciteit van bomen groter is wanneer de stofconcentratie hoger is.
Daarom hebben stadsbossen, parken, laanbomen en bomengordels rond industriegebieden en verkeersaders een zeer
groot belang als biologische filter tegen fijn stof. We vermelden er hier graag bij dat bomen en struiken deze functie het
hele jaar door vervullen: ook in de winter wordt er via takken en stam fijn stof gecapteerd en afgevoerd.
Enkele cijfers:
• Een rij laanbomen kan leiden tot 25% reductie van de stofconcentratie (Khan & Abbasi, 2001).
• Een groene gordel van 500 m breedte, ontwikkeld langs een petroleumraffinaderij in West-India, gaf
aanleiding tot een reductie van de stofconcentratie met 37% (Rao et al., 2004).
• De luchtkwaliteit verbetert met toenemende bosindex. In een bosgebied (100%) kan de luchtkwaliteit op korte
termijn verbeteren met 13% voor PM10 (= fijn stof met diameter < 10 µm) (Nowak & Crane, 2000).
• Een stadsboom kan een hoeveelheid NOx en fijn stof vastleggen gelijk aan de productie veroorzaakt door ca.
10.000 autokilometers (Alterra 2006).
Vandaag de dag krijgen bebossings- en vergroeningsmaatregelen nauwelijks de aandacht die ze verdienen in het debat
over de luchtproblematiek. En dit terwijl groen, in zijn allerbreedste context - van groendaken en muurbegroeiingen tot
bomenrijen en stadsbossen - een primaire en belangrijke producent is van schone lucht.
De Vereniging voor Bos in Vlaanderen pleit dan ook sterk voor een vergroening van onze steden en gemeentes, door
voldoende bos en natuur te voorzien in en om de stad en de dorpskern. Vaak worden groenvoorzieningen in deze
milieus gezien als ruimtevreters en (onaanvaardbare) kostenposten. Indien we het fijn stof willen beschouwen als het
zeer urgente probleem dat het is, dan moet hiervoor orde op zaken gesteld worden. Recent Nederlands onderzoek maakt
de treffende vergelijking met de pestepidemie in de 19de eeuw: toen werden grootschalige rioleringswerken aangevat
om de sanitaire toestand van de woonkernen te verbeteren. In dit tijdperk van luchtvervuiling, met als consequentie een
onaanvaardbaar hoge kost voor de volksgezondheid, is het hoog tijd om groen in en rondom de bebouwde kom hoog op
de maatschappelijke agenda te zetten.
De Vereniging voor Bos in Vlaanderen schuift extra groenvoorzieningen en een versnelde realisatie van (stads)bossen
hier niet naar voren als dé oplossing van het luchtvervuilingsprobleem, maar wel als een belangrijk én kostenefficiënt
onderdeel ervan. We pleiten dan ook voor een ‘groennorm’ per gemeente of per woongebied in dit kader, bindende
richtlijnen die garant staan voor een voldoende aandeel groene oppervlakte bij de verdere ontwikkeling van het
verstedelijkt gebied.
Er zijn wel honderd goede argumenten voor meer bos, meer natuur en meer groen in Vlaanderen. Het feit dat meer
groen in en rondom de stad de zelfreinigende werking van je directe leefomgeving aanzienlijk verhoogt, maakt het
ontbreken van een groennorm voor stedelijke ontwikkelingen dan eigenlijk ook geen optie meer.
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ir. Bert De Somviele (contactpersoon)
Directeur
Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw
Tel: 0474/274.094
Prof. Dr. ir. Kris Verheyen
Diensthoofd Laboratorium voor Bosbouw
Universiteit Gent
ir. Lotte Van Nevel
Wetenschappelijk medewerker
Laboratorium voor Bosbouw
Universiteit Gent
----- Original Message ----From: Lappersfort

Poets Society Sent: Sunday, May 04, 2008 4:45 PM

Subject: Bosgebied Brugge Zuid ( ter attentie van de bewonersgroep Tillegembos )

----- Original Message ----To: 'Groene Gordel

Front'

Sent: Sunday, May 04, 2008 4:37 PM
Subject: Bosgebied Brugge Zuid

Beste Luc,
Op de agenda van de provincieraad in mei staat het beheersplan van bosgebied Brugge Zuid.
In bijlage kan je de samenvatting lezen.
Geef gerust input,
Greets, x

Onderwerp: evaluatie gidsbeurt Tillegembos
Datum: donderdag 12 juli 2007 7:02
Hallo, hieronder mijn persoonlijke indrukken die wellicht nog aangevuld zullen worden
door de drie mensen die mee waren, zoals altijd met vier bosmuketiers. Reactie welkom,
we zetten dan een bundeling op de site. groet van Luc

0. Vooraf : heel positief dat de rondleiding er kwam en dat er een mogelijkheid was tot
woord en wederwoord : een tegensprekelijke wandeling door Tillegembos met hart en ziel.
Wat in Brugge niet kan met stadsbestuur rond Lappersfort ( geen reactie schepen RO &
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andere ) kan wel in de provincie ...Zeker ook eens aanbevolen voor Groen vzw of VBV
met de heer Mahieu Johan als gids.
1. Er komt binnenkort een wandeling en inspraakronde omtrent het nieuwe plan dat wordt
opgemaakt en deze openbaarheid van bestuur kan alleen maar positief gewaardeerd
worden. Wellicht is zoiets minder intiem en open en bloot zoals nu gebeurde, maar toch :
het is nodig dat de dialoog gezocht wordt. Want anders worden onze bestuurders
anonieme beheerders, waarvan je soms niet meer weet of er nog een ziel en plan achter
steekt. Daarom had vooraf al communiceren en coproductie zinvol geweest : als
algemene compensatie voor huidige gebrek aan buurtoverleg van de anonieme spelers.
Dat kan men met het nieuwe beheersplan aanpakken : WVI beheerplan met publieke
consultatie aan de bevolking en een informatiewandeling aan gekoppeld. Natuurlijk moet
men dan reeds een tijdje op voorhand zijn bezoekers op één of andere manier kennen :
klantenbinding kan met een buurt-flyer, een persbericht, een E-zine via de gekende
provinciale NME wegen...
2. Uiteraard dient er zo weinig mogelijk en geval per geval beoordelend ( boom per boom
) gekapt te worden. En minstens na buurt-overleg en samenspraak. Daar blijft het
gevoelige punt liggen : elke boom die gekapt wordt is een pijnlijke steek in het hart. Maar
er moet ook nog gewerkt worden in ons land, zou de burgemeester van B zeggen...Juist
daarom is het belangrijk dat men uitlegt waarom men iets doet en welk plan er achter
steekt ( uitdunning, eindkap, exoten weg, naar heide omvormen, zieke bomen, gevaar
voor omvallen bij storm ). We zagen een boom die geveld was voor de dennetakken die
nodig waren voor een processie aan de kust. Moet kunnen, maar waarom dan juist een
exermplaar kiezen op het kruispunt der wegen waar iedereen het zwarte gat en de
omgezaagde stam ziet. Het ligt gevoelig in deze opwarmende tijden : bomen kappen : dus
dient er met extra-zorg mee omgesprongen te worden. Ook de middelen die ingezet
worden kunnnen bevraagd worden : bij wandelingen extra overdreven voorzichtig, bij
kappen de brute hand met monstermachines...?
3. We pleiten er als GGF in ieder geval voor dat in de toekomst dergelijke kapwerken op
voorhand aangekondigd worden. Overheden mogen hun taak van educatie niet
verwaarlozen. Bij kapwerken is de buurt betrokken partij zowel naar informatie als emotie.
Een volwassen democratie is niet bang van de dialoog te zoeken en het debat aan te
gaan met haar burgers en burgeressen. Best in coproductie samen een proces aangaan
en niet achter de feiten aanhollen als het te laat is.
4. Onder meer hierover en over vele andere bosbeheerszaken is er een info-avond samen
met VBV : 1/10 voordracht over duurzaam bosbeheer 1/10
Op maandag 1 oktober om 20u in de Brugse Volkshogeschool, Baliestraat 58 te
Brugge met Rik De Vreese ( VBV ) , een boswachter ( ANB, gevraagd ) en actievoerders ( GGF ) . Toegang gratis. Meer info op www.vbv.be
PS. archiefje RAVAGE IN TILLEGEMBOS http://www.regiobrugge.be/report.php?aid=170
GGF steunt de bewonersgroep Tillegembos en vraagt dat er een beheerplan komt met
publieke consultatie aan de bevolking en een informatiewandeling aan gekoppeld. In alle
geval vragen we eerstdaags een onderhoud aan met de verantwoordelijken binnen de
provincie. We pleiten er in ieder geval voor dat dergelijke kapwerken op voorhand
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aangekondigd worden. Overheden mogen hun taak van educatie niet verwaarlozen. Bij
kapwerken is de buurt betrokken partij zowel naar informatie als emotie.
Uiteraard dient er zo weinig mogelijk en geval per geval beoordelend ( boom per boom )
gekapt te worden. En minstens na buurt-overleg en samenspraak. En spoedige herplant
want anders zijn er bressen en zwarte gaten in het bos. Waar de wind vrij spel heeft.
vriendelijke bos-groet, Luc Vanneste, 050/390957, www.ggf.be

Onderwerp: Re: tillegembos
Datum: woensdag 14 februari 2007 15:31

Dag Luc,

Ik moet hieromtrent het antwoord laten aan de echte kenners. Maar ik meende
te begrijpen uit de uitleg van sommige Natuurpuntgidsen dat de strijd tegen
niet-inheemse soorten niet voortspruit uit een blinde (of 'racistische', om
jouw terminologie te gebruiken) afwijzing van planten en bomen van vreemde
origine. Naar verluidt zouden inheemse soorten beter dan ingevoerde soorten
in staat zijn overlevingskansen te bieden aan de complexe flora en fauna in
onze regio. Vandaar wellicht de strategie die thans in Tillegembos wordt
gevolgd.
Het zou natuurlijk een goeie zaak zijn zo enkele competente mensen, die
houden van bomen, ter plekke een kijkje konden nemen.

Beste groeten,

Jozef

Onderwerp: Re: Fw: tillegembos
Datum: woensdag 14 februari 2007 16:09

Beste,

Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Douglasspar zijn allemaal uitheemse
bomen die de laatste twee eeuwen werden ingevoerd omwille van de meeropbrengst
(Amerikaanse eik of Douglasspar) of bodemverbetering (Amerikaanse vogelkers).
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Naarmate deze soorten meer en meer werden aangeplant, merkte men dat deze
soorten voor ecologische problemen zorgden in onze bossen: Amerikaanse eik en
Amerikaanse vogelkers verjongen zeer talrijk en agressief, en de vele
zaailingen verdringen inheemse soorten. Dit geeft op termijn aanleiding tot
monotone bossen met enkel grote, oude Amerikaanse eiken of Amerikaanse
vogelkers. Dit geeft aanleiding tot bossen die een lagere biodiversiteit
hebben. De inheemse planten en dieren zijn immers niet zo goed
aangepast aan de
"buitenstaanders".

Daarom wordt er nu in de Vlaamse bossen geleidelijk aan deze uitheemse soorten
gekapt en vervangen door inheemse soorten. Er is geen sprake van een
grootschalige kap, deze omvorming gebeurt geleidelijk. Als de bomen volgroeid
zijn worden ze gekapt. Op deze manier gaan we geleidelijk over naar meer
natuurlijke bossen met meer biodiversiteit.

Economie is hier ondergeschikt aan ecologie: inlandse eiken (Zomereik en
Wintereik) groeien trager en leveren dus minder hout op als ze gekapt worden.

En tenslotte, waarom moeten bomen gekapt worden? In een volledig
natuurlijk bos,
waar de mens niet tussenkomt, is het kappen van bomen niet nodig. De bomen
groeien, worden oud en sterven af. Bij een storm waaien ze om en op de plaats
die vrij komt, zullen nieuwe bomen groeien. In onze Vlaamse bossen is
er echter
geen sprake meer van natuurlijke, onverstoorde bossen. Als we onze bossen goed
willen onderhouden, zijn we genoodzaakt in te grijpen.

Indien je nog vragen hebt, kan je ons steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Rik De Vreese
Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw
Onderwerp: RE: tillegembos
Datum: donderdag 15 februari 2007 10:39

Beste Luc, Beste Marjan,
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Ik lees in de mail van mr. Mahieu dat er een beheerplan in opmaak is. Dit
beheerplan moet voor publieke consultatie worden voorgelegd aan de
bevolking. Dit wordt aangekondigd in de lokale pers, en meestal wordt daar
ook een informatiewandeling aan gekoppeld.

We pleiten er in ieder geval voor dat dergelijke kapwerken op voorhand
aangekondigd worden.
Met vriendelijke groeten,

Rik De Vreese

Onderwerp: Re: ( een getuigenis) ravage in Tillegembos voor bij foto's regiobrugge ( straks on line )
Datum: vrijdag 9 maart 2007 10:24

Beste Luc en bosvrienden,
In Brugge is een bosgroep actief, ingebed (zo kun je het wel noemen) in het Regionaal Landschap
Houtland.
Die bosgroep verspreidt een tijdschrift naar alle boseigenaars en voert duurzame houtkap en bosbeheer
hoog in het vaandel.
Paul en ikzelf zitten zelf in de Raad van Bestuur van het Regionaal Landschap. Evt. kan het daar 'ns
worden aangekaart ?
Geef maar een seintje,
Trouwens, de "bosgroep" en het RLH zitten in .... Kasteel Tillegem.
mvg, Kris.

----- Original Message ----Sent: Friday, March 09, 2007 8:32 AM
Subject: ( een getuigenis) ravage in Tillegembos voor bij foto's regiobrugge ( straks on line )

RAVAGE IN TILLEGEMBOS

Ze zijn aan het kappen in Tillegem. Nog altijd... 'Kappen' is eigenlijk het goede woord niet want er komt
geen bijl meer aan te pas; wel van die monstermachines die met 1 greep de boom meehebben en zijtakken
er afritsen.
Een paar seconden werk. Waarover gaat het? Stuk bos aan de parking waar je het bos ingaat; mengeling
van beuken en dennen. Ook de dennen verdwijnen. Het was nog een stukje waar sfeer hing, ik ken het al
uit mijn kindertijd. Kan dat wel zomaar, nog altijd zonder beleidsplan ter inzage?
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Het doet pijn dat er vandaag, donderdag 8 maart, weer een honderdtal dennen tegen de vlakte gingen in
Tillegembos, zonder beleidsplan (makkelijk, dan hoeft ook geen rekenschap afgelegd te worden).

Alle wandelingen die ik reeds gemaakt heb in Tillegembos, sommige met erkende natuurgidsen, waarbij we
steeds behoedzaam onze voeten neerzetten om geen diertjes te verstoren. Alle verborgen leven waarop
gewezen werd, een broos ecosysteem,... Zomaar vernietigd en verstoord door reusachtige tractorbanden.
Het lijkt belachelijk hoe je als enkeling geleerd wordt respect op te brengen terwijl er op groter niveau geen
enkel respect is; noch voor de natuur, noch voor de dagelijkse wandelaars die met dit onheil
geconfronteerd worden. Het bos is een gebruiksvoorwerp geworden; dit heb ik zelfs letterlijk gehoord van 1
van de beleidsmensen: "Het bos moet meer gebruikt worden."
Je moet de ravage eens zien! Wanneer je nu van het Mariakapelletje naar het kasteel wandelt,
bijvoorbeeld, eens een prachtige dreef, zie je aan je rechterkant een open, verwoeste ruimte. Moet de
naam binnenkort in 'Tillegempark' veranderd worden? Ik heb geprobeerd wat foto's te nemen.

Groeten, Marjan voor de bewonersgroep Tillegembos

PS. GGF steunt de bewonersgroep Tillegembos en vraagt dat er een beheerplan komt met publieke
consultatie aan de bevolking en een informatiewandeling aan gekoppeld. In alle geval vragen we
eerstdaags een onderhoud aan met de verantwoordelijken binnen de provincie. We pleiten er in ieder geval
voor dat dergelijke kapwerken op voorhand aangekondigd worden. Overheden mogen hun taak van
educatie niet verwaarlozen. Bij kapwerken is de
buurt betrokken partij zowel naar informatie als emotie.

Uiteraard dient er zo weinig mogelijk en geval per geval beoordelend ( boom per boom ) gekapt te worden.
En minstens na buurt-overleg en samenspraak. En spoedige herplant want anders zijn er bressen en
zwarte gaten in het bos. Waar de wind vrij spel heeft.

vriendelijke bos-groet, Luc Vanneste, 050/390957

Onderwerp: Re: Tillegem
Datum: vrijdag 9 maart 2007 11:23

Dag Luc en Marjan,

dergelijke kappingen zien er inderdaad vreselijk uit, maar zo een kappingen zijn
nodig in onze Vlaamse bossen die volledig door de mens beïnvloed zijn.
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Na de kapping zullen er inheemse bomen worden aangeplant en binnen 10 jaar zal
het bos veel natuurlijker zijn dan het huidige bos.

Voor een dergelijke kapping moet een machtiging (= een soort
vergunning) worden aangevraagd, men gaat daarbij zeker niet licht over.

Groeten

Rik De Vreese
VBV

Quoting Luc Vanneste <luc.vanneste@myonline.be>:

ik heb dat ook eens gezien in De Haan, akelig. men nam daar gewoon een eerste rij weg langs de rijbaan.
ik vrees dat wij romantici en dat we wereld van het boshakken een slagveld is : een slachthuis...
Onderwerp: Re: ( een getuigenis) ravage in Tillegembos voor bij foto's regiobrugge ( straks on line )
Datum: vrijdag 9 maart 2007 13:48

Hallo Kris, ik denk dat dat goed zou zijn. Het punt dat GGF wil maken is communicatie met de mensen die
van het bos houden. Dialoog. Enerzijds zijn veel mensen vervreemd van de gedachte dat leven dood is en
dood leven. Maar anderzijds kan je de kreet uit het diepst van het hart van een omwonende niet zomaar
negeren. Dit is voor mij een dilemma. Aangezien de foto's door de regen nog niet gemaakt zijn zijn ze nog
niet on line. Maar Marjan die morgen voor 3 maanden naar Spanje vertrekt is er het hart van in. Ik kan het
relativeren, het is maar een deeltje van de rest... maar als ze aan het Lappersfort beginnen sterf ik ook van
binnen. Maar laat ons dat drama voor later bewaren... Luc

PS. ik heb dat ook eens gezien in De Haan, akelig. Men nam daar gewoon een eerste rij weg langs de
rijbaan.
ik vrees dat wij romantici zijn en dat we wereld van het boshakken een slagveld is : een slachthuis..., maar
Rik
van VBV ( dergelijke kappingen zien er inderdaad vreselijk uit, maar zo een kappingen zijn nodig in onze
Vlaamse bossen die volledig door de mens beïnvloed zijn. Na de kapping zullen er inheemse bomen
worden aangeplant en binnen 10 jaar zal het bos veel natuurlijker zijn dan het huidige bos. Voor een
dergelijke kapping moet een machtiging (= een soort vergunning) worden aangevraagd, men gaat daarbij
zeker niet licht over.) stelt gerust en dat is een troost

Onderwerp: Re: ( boomkappertjesjaar ) een getuigenis ravage Tillegembos ( foto' s on line )
Datum: maandag 19 maart 2007 20:13
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Hallo Luc,

Waarschijnlijk zijn er nooit zoveel verschillende standpunten als wanneer het bosbeheer betreft. Het is dus
enorm moeilijk om met iedereen rekening te houden, maar ik hou er toch aan je er eens op te wijzen dat
een aantal natuurliefhebbers als de dood zijn voor een "spoedige herplant" en dat "bressen en zwarte
gaten in het bos, waar de wind vrij spel heeft" voor veel mensen eerder een wensdroom zijn dan een
verschrikking. De bressen dichten is voor sommige mensen (oa de bosbeheerders van de provincie) nog
altijd een topprioriteit, maar andere natuurliefhebbers zouden liever bressen maken dan ze te dichten.
Persoonlijk zou ik liefst eens weten van de provincie waar ze naartoe willen met hun kaalkap, voor ik ze
zou veroordelen.

Akkoord dat "Bij kapwerken de buurt betrokken partij is zowel naar informatie als emotie. " Ik herhaal het
nog eens: ik ben 100 % akkoord. Maar: als ik het GGF was zou ik er mij voor hoeden nu al uitspraken te
doen in de richting van "spoedige heraanplant" zonder dat je de bedoeling van de kaalkap weet en nog
voor je vernomen hebt van bvb Natuurpunt wat hun visie is.

Beste groeten

Roland

Onderwerp: RE: ( boomkappertjesjaar ) een getuigenis ravage Tillegembos ( foto' s on line )
Datum: maandag 19 maart 2007 21:40

Beste Luc, De bosbeheerwerkzaamheden in de boszone Brugge-zuid (het
Tillegembos en aangrenzende private bossen, ttz tussen K.Albert I-laan/E40/
Oostendse vaart), zijn het gevolg van een verplicht bosbeheersplan dat onder
streng toezicht van Bos en Groen is opgesteld geworden door de Bosgroep
Houtland, en thans in uitvoering gaat. Er is dus niks mis mee. Groetjes.
Paul

Onderwerp: Beheersplan Tillegembos
Datum: maandag 19 maart 2007 22:44

Beste Luc en geïnteresseerden,
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Hieronder vind je het antwoord van de dienst. De bomenkap is dus met een
doordacht plan. Ik hou alvast het nieuwe beheersplan in de gaten. Dan neem
ik jullie opmerking mee over het gebrek aan buurtoverleg.

De huidige kappen in het Tillegembos zijn een uitvoering van het bestaande
beheersplan van dit provinciedomein dat reeds in 1983 door de Bestendige
Deputatie werd goedgekeurd. Het betreft enerzijds een gewone dunning in twee
naaldhoutpercelen en een eindkap van twee stukken loofhout, die uitsluitend
uit kaprijpe Amerikaanse eik bestonden.

Deze dunningen en kappen worden samen met het Agentschap van natuur en bos
(Vlaamse Gewest) aangeduid. De plaatsen, die na het vellen van de
Amerikaanse eiken vrij komen worden met inlandse zomereiken heraangeplant.

De WVI is thans bezig met de opmaak van een uitgebreid beheersplan voor
Tillegembos en voor diverse andere openbare en privé-bossen in de omgeving.
Dit beheersplan zal het oude vervangen en het wordt ook openbaar gemaakt. Er
werd gekozen voor een uitgebreid beheersplan met meer dan 10 eigenaars o.m.
omdat de subsidie van het Vlaamse Gewest voor de opmaak van een
gemeenschappelijk beheersplan gevoelig hoger ligt. Eenmaal dit plan
goedgekeurd ( na openbaar onderzoek, provincieraad en Vlaams Gewest) kan er
jaarlijks een subsidie bekomen worden o.m. voor bestanden met inlandse
boomsoorten (vandaar de vervanging van Amerikaanse eik door inlandse eik) en
voor het beheer van open ruimtes met een belangrijke natuurwaard (o.m. heide
en graslanden).

Hopend jullie hier van dienst mee te zijn,

Jasmijn Bonte, Provincieraadslid spirit

Onderwerp: RE: ( onderzoek ) VAN CHINA NAAR ENGELAND : ZUURSTOF VOOR VLAANDEREN...
Datum: dinsdag 20 maart 2007 16:18

Dag Luc, Dag allen,

Ik hoor ook verhalen dat men in Vlaanderen hout koopt voor de Chinese markt.
Dit is pure economie:
* China heeft een enorme nood aan grondstoffen, maar heeft zelf vrij weinig
hout
* schepen komen in Antwerpen toe volgeladen met electronica, speelgoed,
etc., maar Vlaanderen voert weinig uit naar China. Dus heeft men twee
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keuzes: schepen leeg laten terugvaren of iets meenemen wat men tekort heeft
in China. Men neemt dus Vlaams hout mee naar China.
* door het feit dat er een houttekort is in China en de transportkosten
nihil zijn, kan China meer betalen voor Vlaams hout dan wij er in Vlaanderen
voor willen betalen.

Dit is een eigen interpretatie van mijzelf, ik check dat nog even met
anderen.

Nu, het hout dat gekapt wordt wordt niet speciaal gekapt voor China of uit
winstbejag. Iedere kapping in Vlaanderen past in een beheerplan of er moet
een vergunning voor zijn. In openbare bossen worden de kappingen steeds
aangeduid door het Agentschap voor Natuur en Bos. Een kapping kan in het
beste geval vervroegd of uitgesteld worden omdat de marktprijzen goed of
slecht zijn. Er zijn natuurlijk steeds illegale kappingen mogelijk, maar dat
is een zeer beperkte minderheid.

Met vriendelijke groeten,

Rik De Vreese

Subject: ( onderzoek ) VAN CHINA NAAR ENGELAND : ZUURSTOF VOOR
VLAANDEREN... Importance: Low

" Geruchten uit verschillende provincies doen de ronde dat mooie grote
bomen winstgevend zijn voor een groeiende markt in China die er het dubbel
van de prijs voor wil betalen. Gaan we onze bossen uitverkopen uit
winstbejag? "

Hallo Rik/Jasse & Jasmijn & journalist Stef/Jozef en Houtlander Kris,

Ik link jullie even met twee mensen van de bewonersgroep Tillegembos in
cc.

Het bovenstaande zinnetje werd uit onze persnota 14 maart geschrapt. Omdat
verder onderzoek zich aandient.Ik heb gehoord van de schoonbroer van Peter
Mahieu dat chinezen de Limburgse bossen komen kappen aan het dubbel van de
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prijs. Is dit een roddel ? Of steekt daar een globale economie achter ? Ook
Marjan en Leen hebben zelfde geruchten opgevangen.

Tijd voor een ernstig onderzoek en analyse ? Tenzij bossen hier ook vooral
economie zijn ?

Luc

Onderwerp: Fw: Beheersplan Tillegembos ( antwoord provinciediensten onderaan )
Datum: dinsdag 20 maart 2007 18:31

huidige gebrek aan buurtoverleg kan men met nieuwe beheersplan aanpakken
WVI beheerplan met publieke consultatie aan de bevolking en een informatiewandeling aan gekoppeld.
Er is ondertussen een onderhoud toegezegd met de verantwoordelijken binnen de provincie.
We pleiten er in ieder geval voor dat in de toekomst dergelijke kapwerken op voorhand
aangekondigd worden. Overheden mogen hun taak van educatie niet
verwaarlozen. Bij kapwerken is de buurt betrokken partij zowel naar informatie als emotie.
Uiteraard dient er zo weinig mogelijk en geval per geval beoordelend ( boom
per boom ) gekapt te worden. En minstens na buurt-overleg en samenspraak.

De WVI is thans bezig met de opmaak van een uitgebreid beheersplan voor Tillegembos en voor diverse
andere openbare en privé-bossen in de omgeving. Dit beheersplan zal het oude vervangen en het wordt
ook openbaar gemaakt. Er werd gekozen voor een uitgebreid beheersplan met meer dan 10 eigenaars
o.m. omdat de subsidie van het Vlaamse Gewest voor de opmaak van een gemeenschappelijk
beheersplan gevoelig hoger ligt. Eenmaal dit plan goedgekeurd ( na openbaar onderzoek, provincieraad en
Vlaams Gewest) kan er jaarlijks een subsidie bekomen worden o.m. voor bestanden met inlandse
boomsoorten (vandaar de vervanging van Amerikaanse eik door inlandse eik) en voor het beheer van open
ruimtes met een belangrijke natuurwaard (o.m. heide en graslanden).

Onderwerp: kappen van bomen voor China
Datum: woensdag 21 maart 2007 15:29

Dag Luc,

ik heb mijn oor te luisteren gelegd bij verschillende experten in
bosexploitatie (een lesgever duurzaam bosbeheer bij Inverde en de houtvester
van het Zoniënwoud, dus niet de minste). Ze bevestigen in globo wat ik
gisteren reeds mailde, nl.
1. Voor de openbare bossen is er een algemene beheervisie die zegt wat er
kan en niet kan. Deze beheervisie is een deugdelijk document en kappingen in
openbare bossen gebeuren weloverwogen in deze visie.
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2. Eens de beheerder overwogen heeft om bomen te kappen en eventueel te
vervangen door een andere soort (= omvorming, vaak uit ecologische
overwegingen), is de houtvermarkting een volgende stap. Dan is het mooi om
voor een hoge prijs te kunnen verkopen. De omgekeerde stap (kappen omwille
van het geld) is weinig of niet van tel bij openbare boseigenaars, één omdat
de meesten van de centen niet wakker liggen en twee omdat we een dergelijk
wetgevend kader hebben dat misbruik schier uitgesloten is.

3. Jammergenoeg is het goedkoper om hout naar het verre oosten te voeren
(ongeveer 15 $ per container van een 20-tal cubieke meter) dan om hetzelfde
hout naar een lokale verwerker over de weg te vervoeren (reken 7-15
€/cubieke meter voor een 100-200 km met de camion). Dat komt omdat schepen
naar hier komen met goedkope producten uit die economische groeiers met
minimale arbeidsrechten, en dat de boten liefst vol teruggaan. Grondstof
hebben ze daar toch nodig, hout weinig, ook metaal overigens, en zo'n boot
ligt nog beter in 't water volgeladen dan leeg. Voila, zo is het
wereldmarkteconomische plaatje compleet en hebben we met de in sé duurzame
grondstof hout weer tienduizenden kilometers rond de wereld gezeuld. Aan dit
verhaal niet meedoen is mogelijk, maar niet makkelijk: koop boom, haal uit
bos, doe naar zagerij, leg te drogen, verwerk; voorwaar niet aan de modernen
Belg besteed...

4. Bomen en bossen zijn niet winstgevend, heel den hutsekluts rond
openstelling van bossen, natuurbeheer, vergaderingen, beheerplanning en
toffe wandelingen kost ontichelijk veel meer dan die paar bomen die verkocht
worden

5. Als binnen een verantwoord duurzaam bosbeheer bomen gekapt worden, is het
toch gerechtvaardigd om daar een rechtvaardige prijs voor te krijgen.
Trouwens, met onze houtverkooptraditie wordt er op stam verkocht, voert een
exploitant het werk uit en verdient een houtkoopman zijn brood met de bomen
door te verkopen. Nogal wiedes dat die aan de Chinezen verkoopt, als hij dat
niet doen gaat-ie gewoon failliet want houthandel is keihard een
wereldmarkt.

6. De Vlaamse boswetgeving maakt een uitverkoop van bossen gewoonweg
onmogelijk

Onderwerp: FW: ( boomkappertjesjaar ) een getuigenis ravage Tillegembos ( foto' s on line )
Datum: donderdag 22 maart 2007 21:01

ter info wat achtergrondinfo van een boswachter
mvg
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Onderwerp: Re: ( boomkappertjesjaar ) een getuigenis ravage Tillegembos (
foto' s on line )

Andries,
- zwarte gaten in het bos: heb vandaag op een ANB studiedag gezeten over
open plaatsen in het bos - denk dat Luc Vanneste met zijn 'zo weinig
mogelijk kappen' daar serieus teruggefloten zou geweest zijn
- ik kan hem wel bijtreden als hij om een meer informerende begeleiding van
de kapwerken vraagt
M.v.g.,
F

Onderwerp: Re: Fw: ( onderzoek ) VAN CHINA NAAR ENGELAND : ZUURSTOF VOOR VLAANDEREN...
Datum: vrijdag 23 maart 2007 19:58

ik geef de boodschap door. In 2002 wouden we prins Laurent naar Lappersfort halen. Anarchisten met
honden en prins ook . Maar de politie ontruimde te vroeg

----- Original Message ----To: Luc Vanneste
Sent: Friday, March 23, 2007 5:15 PM
Subject: Re: Fw: ( onderzoek ) VAN CHINA NAAR ENGELAND : ZUURSTOF VOOR VLAANDEREN...

Beste Luc,

Ik vind het geen goede manier van handel drijven ,wij zitten binnenkort met al
hun synthetisch rommel en zonder zuurstof.Misschien moet je eens gaan praten met
prins Phillipe onze grote handelsmissionaris. Ik zorg wel voor Pauline
Groeten Anne
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