Het Groene Gordel Front in Brugge en
Ommeland
ER LIGGEN DERTIG ( + 23 ) BOMEN GEVELD http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=8
Het Groene Gordel Front www.ggf.be & de
bosdichters van de Lappersfort Poets Society in
hanzestadcoalitie voor een duurzame & dierbare
stad houden ook van oudere bomen. Wij pleiten
voor respect en behoud van oude bomen en bossen
in Brugge. Wat de mogelijke kapvergunning voor 53
populieren aan de zuidelijke grens van het
Lappersfortbos betreft geven we hier onze
afwegingen. Hierbij herhalen wij tevens onze
beleidsvisie op de brede Lappersfortbosomgeving.
• Vooreerst dient opgemerkt te worden dat alle openbare onderzoeken best
gebundeld zouden worden op een toegankelijke stadssite. Nu breek je bijna de
benen om op het terrein de gele brieven te gaan lezen. Moderne inspraak aub.,
dus ook online te consulteren in de nabije toekomst?
• De vraag blijft of een grondige snoei en/of behoud van de derde rij geen
realistische mogelijkheid is? De bomen zijn majestueus en gezichtsbepalend voor
het groene lint dat door het landschap gordelt als men Brugge binnenfietst vanop
de hoge brug in Oostkamp. Ook zijn oude populieren waardevol als CO2-opslag en
geen onkruid zoals recent gemeld http://www.facebook.com/pages/Populieren-enAmerikaanse-eiken-zijn-geen-onkruid/193508120696238
• Indien behoud van één of meerdere rijen geen alternatief is, lijkt het ons alleszins
zinvol dat er gekozen wordt voor de aanplant van de oude langzaam groeiende
scheve soort Marilandica of van zwarte populieren ? Zodat ze toch weer meer dan
2 generaties meegaan! Duurzame hoge nieuwe bomen die oud mogen worden.
• Het is een belangrijke vraag : wanneer dienen die populieren gekapt? In elk
geval zou men beter wachten tot het deels zonevreemde bedrijf (komt daar nu ook
een opslag van zwaar gevaarlijke stoffen?) dat ernaast staat ook verhuist. Dan
krijgen de nieuw aangeplante bomen maximale groeikansen. De recent
aangeplante bomen langs de nieuwe Vaartdijkstraat door het bos indachtig – 2 op
de 3 zijn verdord – zou het ook nuttig zijn om de groei te monitoren met voldoende
groeimest en water.
• Wij rekenen er op dat wanneer tot kap wordt overgegaan het publiek en de
bosbeweging tijdig op de hoogte worden gebracht. Dit zou zeker zinvol zijn indien
het gekaderd is in een bredere visie op de Lappersfortomgeving en gekoppeld
wordt aan toekomstige groenuitbreidings- en of behoudsplannen voor de
brede stationsomgeving die nood heeft aan extra zuurstof en ademruimte.
Daarom lijkt het ons heel relevant dat u ook ons bijgevoegde postscriptum zou
beantwoorden. We kijken uit naar de visie van groendienst & ANB en van Brugse
schepen van actiegroepen & groen Franky Demon.
Luc Vanneste, Groene Gordel Front, 050/390957 & Peter Theunynck, Lappersfort Poets
Society, 0486/737220 http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voorpoetische-wandelaars www.ggf.be actief in www.vbv.be/netwerk
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PS. bredere visie op de Lappersfortomgeving stationsbuurt
Lege plekken Spoorwegstraat 2012 herplanten. Zuurstof zinvol ! Dertien bomen welkom ?
BPA Ten Briele 3,2 ha bufferbos gekapt, Philips welkom !
Nu vloekt immers de leegstand van gekapte bosdeel.
We horen het meisje dat woonde boven de vijver en het licht
van duizend dagen verzamelde in haar grote ogen; we zagen
de hoop, de noodzaak om een woning van vrede te redden
van de sloop. Philips niet in geredde Lappersfort Poëziebos
Hoofdingang
Lappersfort
Poëziebos
Bij ANB-bord op
hoek Ten Briele
/Vaartdijkstraat.
Concreet dient de
aangekochte KMOzone ook op papier Groenzone te worden.
Schepenen Mercedes Van Volcem & Franky
Demon beloofden daar werk van te maken.
Want in Brugge worden de groene potloden
www.groenepotloden.be geslepen. Het
stadsbestuur zal op termijn 4,6 hectare – nu
nog als kmo-zone ingekleurd – van het aangekochte (13 ha) Lappersfortbos inkleuren als
groen gebied. Dan is het Lappersfortbos niet langer zonevreemd (wellicht eind 2012). Dat
is positief. Het stadsbestuur kwam in actie na een verzoekschrift aan de gemeenteraad
van wakkere burgers & het Groene Gordel Front. In dat verzoekschrift vroeg het GGF om
het resterende zonevreemde deel ook groen in te kleuren. Zij werden daarin gesteund
door VBV en BBL. Lees alles na op www.ggf.be november en december 2010. De
onderhandelingen tussen NMBS (Infrabel) en ANB over het uitbreiden van de
wandelroute (nu stopt die midden in het bos) dienen spoedig te starten, zodat een
wandelroutelus gemaakt kan worden van de hoofdingang Ten Briele tot aan het einde op
NMBS-terrein om dan terug te keren langs de andere kant van het Zuidervaartje. Ook in
de brede Lappersfortbuurt is waakzaamheid geboden. Hier wil de stad de ruimtelijke
ontwikkeling en kwalitatieve herbestemming van de terreinen Rammant & Verhelst én het
achterliggend gebied van Infrabel bekijken; alsook het W & Z gebied aan de overzijde van
het kanaal (BPA 102 Baron Ruzettelaan Zuid-West) dat op de kanaalfolder van
Natuurpunt "Onder de Katelijnebrug" werd gedoopt. Als stem van de bossen en het
leefmilieu willen wij pleiten voor maximaal behoud groene longen in de brede
stationsbuurt. Er zijn hier mogelijkheden om groen in de buurt te beschermen als
'ecologische stapstenen' voor de verbinding van de natuurwaarden langs het
kanaal met de Brugse vesten. Actie nu ! Laat ons in alle geval weten wat de
behoudsvisie is voor de komende tien jaar ? Zie ook site Nieuwsblad, sterk in regio-info.
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleID=LI2TD8SR&_section=11925582&ut
m_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regio-nb
Afgegeven voor het stadsbestuur van Brugge & de bevoegde diensten via de secretarie op 27.06.11
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