Bomen zijn ridders
lezersbrief Brugsch Handelsblad
Het Brugsch Handelsblad brengt geregeld verslag uit over het wel en wee van de
mensen en de bomen in Brugge en Ommeland.* Zo konden we lezen dat Vera Dua
op zondag 19 april 2009 een bezoek bracht aan het Lappersfortbos en er tot ridder
geslagen werd. Met haar werden de bedreigde bomen en alle aanwezigen geridderd.
Er is een grote behoefte aan politici als Vera Dua. Zij is een van de beleidsmakers
die de dialoog met de verontruste jonge generatie bosbezetters durft aangaan. Bij die
jongeren leeft veel terechte woede om wat er allemaal aan natuur vernield wordt. Zij
liggen wakker van de genadeloze machine die als een pletwals bomen, bossen en
open groene ruimte platdrukt en opslokt. Zij staan heel sceptisch tegen de grote
politieke machten die deze machine een hand boven het hoofd houden.
Met het Groene Gordel Front en de bosdichters van de Lappersfort Poets Society
proberen wij met positieve ogen naar Brugge te blijven kijken. Elke keer dat er een
boom geplant wordt, haalt ons hart opgelucht adem. Toch ervaren ook wij alom de
dreiging. Elk stukje landschap dat Brugge vandaag mooi maakt, kan morgen
verdwijnen onder asfalt of beton. De magie van het landschap wordt op vele plaatsen
onttoverd. Bomen als geluidsschermen en fijnstofzuigers worden in mootjes gehakt.
Wie maalt er om?
Zeven jaar lang hebben wij geprobeerd duidelijk te maken dat ‘het dweilen met de
kraan open’ moet stoppen. Al zes jaar plant men ‘kom op tegen kanker bomen’, maar
in die 6 jaar heeft men slechts geplant wat Vlaanderen in één jaar aan bos kapt. GGF
heeft na 7 jaar strijd de hoop in de politiek (nog) niet verloren. Maar we worden wel
ongeduldig. Daarom vroegen we aan enkele politieke partijen wat ze van plan waren
met de bomen en de bossen. De antwoorden schreeuwen om daden. U kunt ze
lezen op www.ggf.be.
De bedreigde bomen in het Lappersfortbos zijn eigendom van Gdf – Suez – Fabricom
Gti. Zijn er echter geen grenzen aan ‘eigendom’, wanneer het milieu en de
gezondheid van onze kinderen op het spel staan? Bomen zijn wachters, bewakers,
beschermers. Bomen zijn ridders, omdat ze kost wat kost hun ding blijven doen,
tegen de stroom in. Maar bomen kunnen zich niet verdedigen. Wie voor de bomen
opkomt, mag zich van Het Kapersnest – www.kapersnest.be – Bosridder noemen.
We hopen dat er in Brugge nog veel meer bosridders opstaan, die met ons
meedromen. Laat hen hun stem gebruiken om te kiezen voor het behoud van
zonevreemde bossen.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
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(*) 19 december 2008, Snoei de linden * 9 januari 2009, Het oerwoud van Brugge verdwijnt *
23 januari, Foute bomen, druk verkeer * 27 februari Geen kaalslag maar heraanplant * 24
april 2009, Tot hier en niet verder. Als krant verdient het Brugsch Handelsblad hoe dan

ook een duurzame pluim vanwege die brede interesse.

