Schriftelijke Vraag van Vera Dua aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur, over het kappen van bomen langs de stadsring te Brugge.
Onlangs werden op 2 plaatsen aan de stadsring rond Brugge door de onderhoudsfirma Interplan, in opdracht van
het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest, een 300-tal tot tachtig jaar oude bomen omgehakt.
Op 3 november 2008 werd een mooi parkje aan de Brugse Ring bij Fort Lapin volledig vernietigd. Reeds 7 jaar
terug hadden buurtbewoners expliciet gevraagd aan het Vlaams Gewest om dit parkje als groene long te
behouden, wat hen toen ook bevestigd werd. Het parkje fungeerde als geluidsdemper en als buffer om de CO en
het fijnstof ten gevolge van de uitlaatgassen van het drukke verkeer op de ring, althans gedeeltelijk, te
neutraliseren. De consternatie bij de buurtbewoners was dan ook groot toen de firma Interplan het ganse parkje
omhakte.
Op 13 november gebeurde hetzelfde met een bosje in de Altebijstraat. Dit unieke bosje bezat een grote variëteit
aan prachtige planten en bomen zoals beuken, populieren, platanen, kastanjes en lindes van wel 20 meter hoog
en had een gevarieerde vogelpopulatie. Hier ook werden alle bomen omgehakt. Op 17 november was het ganse
bosje verdwenen en was men intussen begonnen met een aantal bomen in de aanpalende Nijverheidsstraat te
vernietigen.
Een buurtbewoner verwittigde de politie en lichtte de pers in. Blijkt dat het Agentschap Wegen en Verkeer een
kapvergunning van het Departement Ruimtelijke Ordening gekregen had voor 4 populieren terwijl er meer dan
200 bomen werden omgehakt! Met de verklaring dat alle andere bomen beschouwd werden als "hakhout" liet de
korpschef de vernietiging gewoon verder gaan.
De Groendienst van de stad Brugge werd door het Vlaams Gewest niet ingelicht en ook niet om advies gevraagd,
terwijl dit normaal niet kan zonder advies en kapvergunning van de betrokken stedelijke groendienst.
In het totaal werden meer dan 300 bomen vernietigd zonder kapvergunning, terwijl dit altijd vereist is vanaf een
stamomtrek van 50 cm wat hier bij de meeste bomen het geval was. De Brugse schepen bevoegd voor het
Groenbeleid heeft achteraf verklaard dat het hier inderdaad om een illegale daad gaat en dat de groendienst niet
werd verwittigd.
Bij overtreding dient de beambte van het Agentschap Natuur en Bos of de milieupolitie vaststelling te doen,
teneinde al dan niet een PV te kunnen opmaken. Hoewel er hier overduidelijk sprake is van erg zware
overtredingen, gebeurde dit niet.
Als klap op de vuurpijl heeft het Vlaams Gewest, ondanks de ruchtbaarheid via de pers en de expliciete
afkeuring door de Brugse schepen, ook nog de laatste grote en prachtige boom laten vellen in het begin van de
Nijverheidsstraat.
Het Vlaams Gewest heeft zich mede-geëngageerd in de boomplantaktie van 1 miljoen bomen in het kader van de
strijd tegen luchtverontreiniging. Het staat vast dat de aanwezigheid van een stevig bomenbestand, in het
bijzonder langs drukke wegen zoals de Brugse Ring, de hoeveelheid fijn stof ten gevolge van het toenemende
verkeer drastisch kan verminderen. Een dergelijke grootschalige bomenkap die blijkbaar illegaal gebeurde, is in
deze context extra schrijnend.

Graag vernam ik van de minister:
-

Kloppen de feiten zoals hierboven weergegeven? Was het Vlaams Gewest effectief de opdrachtgever
van de grootschalige bomenkap langs de Brugse ring?

-

Werden de nodige kapvergunningen afgeleverd? Zo ja, voor hoeveel bomen, waar en om welke reden?
Indien de kappingen zonder vergunning gebeurden, wie is hiervoor verantwoordelijk? Waarom werd
geen proces verbaal opgemaakt door de bevoegde diensten? Waar is het misgelopen in de gehele
procedure?
Welke sancties zullen er tegenover wie genomen worden? Welke maatregelen zal de minister nemen
om deze illegale bomenkappingen te compenseren?
Welke maatregelen zal de minister nemen om dergelijke overtredingen in de toekomst te voorkomen?

-

Vera Dua
27/12/2008

