Sent: Tuesday, May 13, 2008 7:28 AM
Subject: Re: preventieve klacht bomen- en struikenkap langs spoorweg: Stationslaan Sint-Andries
beste,
mogen wij U vragen om in parlementen en commissies waar U actief in bent actieve vragen te stellen
rond een duurzaam bomen- en groenbeheer van onze spoorwegen. Ten dienste van de
volksgezondheid en de strijd tegen C02- en fijn stof ? bosgroet van Luc Vanneste, www.ggf.be
Sent: Tuesday, May 13, 2008 7:16 AM
Subject: preventieve klacht bomen- en struikenkap langs spoorweg: Stationslaan Sint-Andries
Geachte ombudsman NMBS,
Daar ik vorige week ook niet vermoedde dat enkele dagen later onheil geschied zou zijn te SintMichiels mogen we vrezen dat de kapwerken misschien overmorgen de Stationslaan te Sint-Andries
opkuisen. Het is een prachtig stukje groen en ademruimte. Preventief link ik U reeds in cc. met enkele
mensen uit de buurt. Je weet maar nooit waar de bijlen toeslaan.
Luc www.ggf.be
PS. door al het groen dat op Sint-Michiels weg is is de natuurlijke geluidsbuffer ook weg en is er meer
lawaai op sommige momenten. Indien er geen natuurlijke heraanplant-buffer komt misschien
geluidsschermen?
Sent: Friday, May 09, 2008 9:11 AM
Subject: Re: ( bijlage ) bomen- en struikenkap langs spoorweg: Spoorwegstraat Brugge ( tussen Ten
Briele en Heidelbergstraat )
Geachte heer ombudsman, toen ik vanmorgen om de krant ging was de firma Mahieu uit Jabbeke
opnieuw aan het kappen en zagen. Ik heb de vier arbeiders aangesproken en zij wisten niet echt de
reden van de werken. Ondertussen heb ik ook vernomen dat de NMBS regelmatig zonder
kapvergunning werkt. Ik mag hopen dat er een gegronde reden is en dat uw antwoord - zoals U in uw
schrijven van 3 april - binnen de zes weken bekend wordt. Dit is dan volgende week. De verwoesting
is dan compleet. Leve de kankers en het fijn stof die het gevolg zullen zijn, tenzij jullie accuraat en
spoedig nieuwe aanplantingen voorzien langs deze drukke weg!
Ongerustheid over kapwoede bij NMBS http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24615 de 3
klachten staan ook on line op www.ggf.be http://ovl.indymedia.org/news/2008/04/22804.php sprookje
van de zotte koning http://video.google.nl/videoplay?docid=2564262903868802793&pr=googsl Mogen wij toch vragen dat de NMBS Luceberts vers 'alles van waarde is weerloos' ernstig zou
overwegen? Hierna een kijkje in onze binnenkant. Als mensen van goede wil rekenen we op
spoorwegen van goede wil die stoppen met onze leefomgeving te banaliseren en te verspillen! Luc
Vanneste
Aan het bos van de morgen kwam op een dag een houthakker aan met honderd bijlen om de heilige
boom te vellen, vochtig van dauw. Het was een oude es met hemisferische kruin, dicht grijs gebladerte
en bittere vruchten. Zijn wortels zonken weg in de diepe bronnen waar de schikgodinnen
beraadslagen over de menselijke lotgevallen. De houthakker met de honderd bijlen wilde stelen
maken voor zijn lansen, bezet met ijzeren punten, druipend van bloed. Blind zag hij de pracht niet van
de tempel die hij afbrak. Doof hoorde hij de arend niet in zijn takken noch de kwetterende vogels. Hij
gaf de eerste slag op de dikke stam, splijtte de askleurige schors, ontwaardde het witte vocht. Maar bij
de tweede slag brak de grond open onder zijn voeten en zonder zich aan iets te kunnen vastgrijpen
viel hij in een hel van gevelde bomen. (Homero Aridjis, Mexico)

