Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 1 maart 2006
Het Groene Gordel Front had zopas een positief gesprek met de ambtenaren van
Bos en Groen. Het Groene Gordel Front bezorgde hen een boskapelletje van de
muze/vrouwe/maria bij hut bos (Kapellekensbaan langs bedreigde Lappersfort,
Vaartdijkstraat) & een Vlaams Filmpje 'Slapen in de armen van een boom’ van Ludo
Enckels over het bedreigde Reuzenbos. Hiermee drukten we onze sympatie voor de
mensen van Bos & Groen uit en zegden we onze loyale medewerking toe voor de
opmaak van een beheersplan van het parkgedeelte van het Lappersfort als
stadsbos.
We bezorgden hen daarom ook ons plan B (een eigen oefening tot beheer) dat on
line is op http://users.skynet.be/zandvoordse.struikrovers/
Onze hoofdtaak blijft echter de verdediging van de zonevreemde bossen concreet te
maken en de strijd voor het laatste stukje zonevreemd deel van het Lappersfortbos
aan Ten Briele vol te houden. Desnoods nog jaren.
Inbreiding is eigenlijk de enige boodschap. Het samen in kaart brengen van
leegstand en braak is hierin een noodzaak. Bestaand bos dat zonevreemd ligt moet
maximaal beschermd worden via groene RUP's (cf. villagronden Beisbroekbos
Brugge). Volgens VBV is 1/3 van de Vlaamse bossen zonevreemd waarvan 10%
accuut bedreigd. Het debat is open en andere (en betere) voorstellen zijn welkom.
Ook daarom verwelkomen we het rode SP.a -voorstel uit levend landschap, een
actieplan voor het landschap in West-Vlaanderen (pg. 19 puur natuur: stadsbossen & andere natuurgebieden). Dit is voor ons één van de mogelijke pistes
van een debat dat dringend concreet gevoerd moet worden.
'Een andere taak die gemeenten kunnen opnemen is het regulariseren van
zonevreemde bossen. Tal van bossen hebben geen afdoende bescherming omdat
ze bij de opmaak van de gewestplannen bijvoorbeeld als agrarisch gebied of als
industriegebied ingekleurd werden. Door middel van een zogenaamde 'groene RUP'
kan een gemeente het bos een veilige groene gewestplanbestemming geven.'
( uit Levend Landschap, een sp.a-actieplan, www.levendlandschap.be )
Ook lazen wij enkele voorstellen van Spirit (www.stadsomroep.com) in het kader van
de stedelijke afbakening. Als GGF reageren we hier kritisch-positief op. Positief
omdat er politiek naar een oplossing gezocht wordt inzake ruimtelijke ordening.
Kritisch omdat de voorstellen voor verbetering vatbaar zijn. We zijn er zeker van dat
er zoveel potentie is in Brugge als men maar een beetje goede wil aan de dag legt.
Natuurlijk moeten we de mogelijkheden van inbreiding (bij leegstand in de breedte en
in de hoogte) op reeds afgebakende terreinen en in stationsomgevingen blijven benadrukken. Het proces van oplossingen zoeken moet er nog veel meer één worden
van coproductie (cf. Ronde Tafel Raad) i.p.v. de hongerige grondenoorlog van nu.
Stad Brugge, waarop wacht je?
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