Laat ons bossen met gravinnen Een bittere lezersbrief recht uit buik & hart –
waar we niet bij betrokken waren – over de brugse bomen deed ons een oude visie-tekst
wat herschrijven. Bij deze geloven wij dat U er iets mee doet? De lezersbrief “ j’ accuse
in het internationaal jaar van het bos “ vind je onderaan. Met hoopvolle groeten & sterke
waardering voor al onze boswachters wil deze discussietekst meer verbindingen leggen.
Vanwege de vrienden van het Lappersfort Poëziebos www.ggf.be 050/390957

VAN BRUGGE NAAR ENGELAND : ZUURSTOF VOOR VLAANDEREN…
We willen hier het verhaal vertellen van de traditie van landschapszorg in
sommige delen van Engeland en we dromen ervan dat die in Vlaanderen
ook ingang mag vinden! Zeker nu we in het internationaal jaar van het bos
zijn. Zoiets begint met communicatie : overleg en dialoog, inspraak en
participatie. Concreet zouden de minister, de schepenen, en de
geduputeerden er kunnen voor zorgen dat er een actief & levend bossennetwerk komt in elke Vlaamse regio. Een bossennetwerk dat zorgt voor
communicatie met de belangengroepen en de bosbeweging en vooral met
het grote publiek van de omwonenden. We staan in langer verhaal, getuige
de geschiedenis van de bossen in België http://www.regiobrugge.be/ggfinfo.php?p=207 en ook in het kader van komende provincie- & gemeenteraadsverkiezingen gaan we de bomen & de politici niet uit de weg
Burgeractiegroepen & gemeenteraad Brugge zetten verkiezingscampagne
in om participatiewijzer te worden in 2013
Bomen zijn niet louter ornament, langs de kant van de weg, in kleine
uitsparingen op voetpaden of als sierstukje in de tuin. In de middeleeuwen
bedekte het oerbos het grootste gedeelte van Vlaanderen. Ondertussen is
het Vlaamse landschap sterk veranderd. Door landbouw en economische
houtkap verdwenen de meeste bossen. Om nu nog een “echt” oerbos te
vinden, moet je al hard zoeken. We hebben er zelfs bijna 10.000 ha te kort.
Een bos herken je meteen: bomen zijn er gevarieerd en van verschillende
leeftijden, er komen ook oude bomen voor, sommige stukken zijn
ondoordringbaar door struikgewas, er schuilen tal van diertjes en vogels en
er hangt een zweem van mysterie. Wie ooit zo’n bos bezocht, vergeet nooit
meer de oude en pure kracht die ervan uitgaat. Soms wordt er op de lagere
school nog over het bos en de natuur onderwezen, maar worden die lessen
biologie niet stilaan ook geschiedenislessen?
De vele wandelaars en joggers duiden op de grote nood aan groen. Bomen
zorgen voor rust, ze helpen onthaasten; eigenlijk zouden we er moeten van
uitgaan dat alle nog bestaande stukjes authentiek bos beschermd moeten
worden. Eigenlijk zouden oude bomen, die elk hun eigen karakter hebben,
beschermd moeten worden. In sommige delen van Engeland waar er nog
veel meer groen is, wordt toch een natuurbeleid gevoerd waarbij bomen
actief beschermd worden.
Wie geregeld het Kanaal oversteekt en wandelt door de prachtige Engelse
landschappen, kan niet anders dan de verschillen met Vlaanderen

opmerken. Daar overheerst het landschap, nu en dan onderbroken door een
stad of dorp; eens daar voorbij, is het landschap weer heer en meester. De
vele Right of Way-paden door bossen, velden en weiden versterken dit
landschappelijke gevoel en de verbondenheid met de bereikbare natuur.
Vlaanderen daarentegen is aaneengebreid met lintbebouwing en
prikkeldraad. Trage wegen als veld- en kerkwegels verdwijnen alarmerend
snel. In Engeland zorgt men gedreven voor al het landschappelijk waardevolle, zoals voor bomen; meer bepaald oude bomen, de “veteranen” zoals ze
daar genoemd worden. Zo gaat bijvoorbeeld in het beleidsplan 2004-2009
van de Kent Downs http://www.kentdowns.org.uk de zorg voor het behoud
van de oude bossen hand in hand met de aandacht voor de belangen van de
landbouw en van de lokale houtindustrie - met nadruk op lokaal. Op
http://www.english-nature.org.uk/pubs/Handbooks is zelfs een
uitgebreide handleiding te vinden voor de zorg voor Veteran Trees (oude
bomen). Zelfs in Amerika ijveren lokale gemeenschappen voor het behoud
en het belang van bomen. Op 14 mei 2007, bijvoorbeeld, ging in het
Amerikaanse Chapelhill (Fulton County, Georgia) een hoorzitting door waar
over het Boombeschermingsdecreet wordt gedebatteerd. De voornaamste
argumenten voor het behoud van de bomen zijn daar: ze zorgen voor
zuurstof (essentieel voor alle leven op aarde), ze verminderen de
luchtvervuiling, gaan bodemerosie tegen, leveren voedsel en schuilplaatsen
voor dierlijk leven, ze zijn geluidsdempend, ze reguleren de luchttemperatuur, ze zorgen voor schaduw en ze verzachten de hardheid van het vele
beton van huizen en straten. (http://townhall.townofchapelhill.org).
VLAANDEREN 2011 : TRAAGZAME OVERHEDEN GRIJPEN NIEUWE
ZORGKANS VOOR HET VLAAMSE BOMENERFGOED?
http://www.jokeschauvliege.be/pers/persberichten/plan_van_aanpak_klaar_voor_zonevreemde_bossen/

Het is positief dat de bosminister Joke nu in overleg is met de sector rond
het Vlaamse plan zonevreemde bossen. In de brede opinie zien de mensen
vaak alleen maar bomen verdwijnen of kapot snoeien !! Er is wellicht nood
aan veel NME en rondetafels beheerders, schepenen, gedeputeerde en
ministers met de omwonenden? Daarom zou het zeker niet slecht zijn dat
alle boom- en groenbeheerders nadenken over een actief en levend
regionaal communicatienetwerk waar ze hun lokale krachten bundelen ( cf.
www.raakvlak.be ). De mensen zien een boom die gesnoeid of gekapt
wordt, een bos dat beheerd wordt of verdwijnt. En ze vragen zich niet af of
die boom Brugs is, West-Vlaams, Vlaams of van de spoorwegen. De mensen
willen correcte info en geen loutere goednieuwsshow over het groenbeleid.
Toch ook weer over de zuurstof van hun leven. En met 60.000
kankergevallen per jaar in Vlaanderen is dat leven vaak concreet bedreigd.
LUCEBERT-OPROEP AAN POLITICI VAN GOEDE WIL VANUIT DE STAD VAN VISART :
ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS, OOK HET SINT-annabos & de populieren langs
Schipdonkkanaal.

Wij roepen vanuit de stad van Visart (*) de bestuurscoalities en de
overheden (stad, ocmw, resoc, wvi, provincie, Vlaanderen, België, Infrabel,
Europa) op om de bijlen op te bergen en eindelijk de moed te hebben om
van bomen en bossen van dagen te houden. Tot slot geven wij
de bewindsploegen de volgende suggestie voor als het niet anders kan uit
Nederland mee :
“Het is onze wens dat de poëzie van Lucebert tot inspiratie en bezinning
leidt van de dames en heren groen-beheerders. Bezinning. Bezint eer gij
begint. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Wij pleiten
ervoor dat zulke overwegingen door ambtenarenhoofden spelen alvorens
er gehakt, gekapt en gekettingzaagd wordt. Lucebert kan daarbij helpen.
Het lijkt ons inspirerend wanneer de groenverantwoordelijke iedere
vergadering waarin tot kappen, hakken en zagen wordt besloten, zal
beginnen met het gezamenlijk uitspreken van de mantra: "Alles van waarde
is weerloos". " ( zie ook www.ademloos.be en www.tgrootgedelf.be )
(*) VISART
In het Zoniënwoud in Brussel kreeg een honderjarige beuk in 1893 de naam
'beuk VISART' ter ere van de Brugse burgemeester graaf Amedée Visart de
Bocarmé (1835 - 1924), voorzitter van de toezichtsraad voor de stadstuin
in Brussel. Visart was meer dan veertig jaar burgemeester van Brugge. Als
burgemeester had hij zich tot doel gesteld om van het vervallen Brugge
opnieuw een stad van aanzien te maken. Hij spande zich niet alleen in voor
monumentenzorg - onder zijn bewind werden onder meer de gotische zaal
van het stadhuis, Gruuthuse en het Griffiegebouw gerestaureerd - maar hij
was ook zeer begaan met het stedelijk groen. Hij legde verschillende parken
aan zoals het Baron Ruzettepark en het Milne-Edwardspark, en voltooide
de aanleg van de vesten, een eerste groene gordel rond Brugge. Tijdens zijn
ambtsperiode werd ook de 'Dienst der Wandelingen' opgericht, één der
eerste gemeentelijke groendiensten van België. Van Visart is de gevleugelde
uitspraak: "J'ai planté beaucoup d'arbres dans ma vie, je dois dire
qu'actuellement surtout je considère le boisement et le reboisement comme
une des opérations culturelles les plus productives que l'on puisse faire."
Zijn naam wordt vandaag in Brugge in ere gehouden met het Graaf
Visartpark. Press Releases Oktober 2006 - "Welke partij levert de nieuwe Visart ?"
LAAT ONS
Laat ons jurken met gravinnen.
Laat ons rokken met prinsessen.
Laat ons bakken de duchessen.
Laat ons in uw harnas binnen.
Laat ons scheden om de zwaarden
Laat ons druipen van het braad.

Laat ons zingen na de daad.
Laat ons lachen in de baarden.
Laat ons draven in de manen.
Laat ons blinken in het brons.
Laat ons wapperen de vanen.
Laat ons schetteren pistons.
Laat ons waaien als de hanen.
Laat ons dansen onder dons.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be actief in
www.vbv.be/netwerk http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspadvoor-poetische-wandelaars http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=468
Lezers schrijven
Internationaal Jaar van het Bos ? J'accuse !
Na het débâcle met het Lapperfort, na het gerooide stukje groen op privéterrein aan het
Tillegembos ter hoogte van de Kinepolisbrug, ging deze week alweer een kostbaar stuk
natuur verloren. Op een van de uithoeken van het terrein van de schuttersvereniging in
Tillegembos bezweek een meer dan honderdjarige, kerngezonde boom onder het
geweld van de kettingzaag.
Enkele jaren geleden klaagden we reeds de quasi ongebreidelde bomenkap in Tillegem
aan. We haalden de lokale pers en werden gesust met een geleid bezoek en de belofte
van inspraak in het bosbeheersplan. Vandaag staan honderden bomen gemerkt om te
verdwijnen. Vooral de zgn. exoten en nu ook alle sparren. Om daarnaast nog maar te
zwijgen van de 'Brugse bomen" waarbij alleen een naakte stam overblijft, ontdaan van
kruin en zijtakken. U kunt dit type boom bv. bewonderen langs de Torhoutse Steenweg
richting Torhout.
In tijden van klimaatsverandering moeten we met zijn allen minder auto rijden, meer
zonnepanelen plaatsen enzomeer, maar onze groene longen, de bomen die voor het
evenwicht in het ecosysteem zorgen en onze hoop op zuurstof en zuivere lucht voor de
komende jaren moeten garanderen, die bomen moeten kost wat kost tegen de vlakte.
Het hout verdwijnt lucratief richting China. Vlaanderen stikt in het fijne stof en
binnenkort moeten we zuivere lucht aankopen om te overleven !
Mensen, denken jullie ooit nog wel eens aan de levenskwaliteit van jullie kinderen
binnen 20 à 30 jaar ? Denken jullie echt dat we het redden met de zogenaamde verplicht
aan te planten 'veertjes' ter vervanging van de gekapte bomen ? J'accuse !
Leen Charles, Sint-Michiels
Krant Van West-Vlaanderen editie Brugsch Handelsblad - 27-05-2011 www.kw.be
Lees ook Opmerkingen bij beheersplan bosgebied Brugge Zuid Press Releases Maart
2007 - "Boomkappertjesjaar & politici van goede wil" Ravage in Tillegembos (St-Andries,
6 foto's) http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=798

