Week van het bos?
Wordt burgemeester Moenaert ooit week van het bos?
In de Standaard van 7 oktober2007 lees ik “We eten het kapitaal van de aarde
op”. We nemen nog altijd meer maatregelen die het milieu vernietigen, dan
maatregelen die het beschermen. Elke dag gaan in Vlaanderen een paar hectaren
bos voor de bijl. Geoffroy De Schutter van WWF blijft optimistisch, maar zegt ook
duidelijk waar het op staat: “de uitdaging zal zijn of, bij het nemen van
beslissingen, het milieu even zwaar zal doorwegen als economische argumenten.
Alleen als dat het geval is, is er hoop op verbetering.”
Die hoop op verbetering is er in Brugge vooralsnog niet. Een aantal hectaren van
het Lappersfortbos blijft bedreigd. Burgemeester Moenaert en zijn ploeg maken
zelfs plannen om een tweevaksbaan aan te leggen die een stuk van het bos
opeet. Alternatieve, bossparende oplossingen, veegt hij koppig van de kaart. De
economie krijgt alweer voorkeur op de ecologie. En dat in ons veelgeplaagde
Vlaanderen waar bossen en bomen stilaan een zeldzaamheid worden en waar de
luchtkwaliteit abominabel is.
Mensen die respect vragen voor welzijn en levenskwaliteit noemt Moenaert
“groene terroristen”. Pardon, “groene terroristen”??? Als je opkomt voor de
gezondheid van alle Bruggelingen, als je opkomt voor zuurstof voor heel
Vlaanderen, als je opkomt voor plekken waar stilte heerst, waar de opgejaagde
21ste eeuwer rust vindt, ben je dan een terrorist? Ik dacht het niet, meneer
Moenaert? Misschien moet u eens de hand in eigen boezem steken. Misschien zijn
u en de fanatieke believers in de economische groei en de betonnering van ons
land wel de echte terroristen?
Het Lappersfortbos is een bos met oude bomen. Het duurt jaren voor je weer zo’n
bos aan je inwoners kunt aanbieden. En toch vindt Brugge het nodig om te
kappen. Het wordt hoog tijd voor een ommekeer. Wanneer staan in Brugge en
elders politici op met lef en creativiteit. Politici die welzijn even belangrijk vinden
dan welvaart. Het is de hoogste tijd.
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