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STOP DE AANSLAG OP ONS GROEN
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26051
( politiek getouwtrek terwijl illegale bomenkap doorgaat )
Vorige woensdag 12 november kwam hier bij het mooie mini-bosje nabij de nieuwe
Colruyt in de Nijverheidsstraat ( tussen Gentpoort en Kruispoort ) een onderhoudsfirma aan. Zelf woon ik hier in de buurt en heb al altijd weet van het bestaan van dit
unieke stukje natuur. Dat niet alleen als nestplaats voor taltrijke vogels fungeert, maar
tevens de long- en luchtfilter voor CO2 en fijn stof is. Hiernaast geproduceerd door de
talrijke wagens op de drukke ring. Een bosje als buffer dus tegen de drukke ringlaan
en de talrijke woonhuizen hier.
Tot onze grote verbijstering zagen wij –vooraleer we goed beseften wat er gebeurde –
dat deze onderhoudsfirma systematisch vrijwel ALLE prachtige bomen alhier gewoon
begon te vellen en te vernietigen. Vele bomen staan hier reeds tientallen jaren en plots
in één dag tijd wordt gans dit bosje gewoon vernietigd.
Welk één rechtschapen mens haalt het nu in zijn hoofd om tot dergelijke vernietiging
en aanslag op de natuur over te gaan, vraag je je dan af? En dit in een tijd waarin de
luchtkwaliteit – door ondermeer een gebrek aan voldoende bossen om onze lucht te
voorzien van de nodige zuurstof – in rasse schreden achteruit gaat?
Toen ik mij informeerde, wist men mij te vertellen dat dit alles enkel een
“opkuisbeurt” betreft in opdracht van het Vlaamse Gewest…Daarna nam ik bijgevolg
contact op met iemand van de groendienst van Brugge die mij dit bevestigde. Waarop
betrokkene na de situatie ter plaatse te zijn gaan gadeslaan tot zijn consternatie tot de
vaststelling komt dat het hier niet over een opkuisactie gaat; maar dat er wel degelijk
talrijke bomen illegaal geveld worden waarvoor de groendienst of de stad Brugge
geen kapvergunning heeft gegeven. Terwijl die wel nodig was. Kan dit dan zomaar ?
Als buurtbewoner ben ik, en dit samen met vele mensen, erg onthutst door deze
toestanden. Daarnaast zou zich - enkele weken geleden – in een buurtparkje nabij Fort
Lapin aan de ringlaan iets gelijkaardigs hebben voorgedaan; en wel door dezelfde
vernietigingsfirma van het Vlaamse Gewest. Ook daar zouden vele dikstammige
bomen zonder enige vergunning zijn vernietigd. Kan deze vernietiging aub. stoppen of
laten we ze ook passeren aan het Graaf Visart-park en het Stil Ende…? Laat ons een
bloem en wat gras dat nog groen is!! Alain
NAMENS VERONTWAARDIGDE BOMENVRIENDEN
Nijverheidsstraat-Altebijstraat
GGF-LUCEBERT-OPROEP : ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS
Wij delen de verontwaardiging van de gealarmeerde buurtbewoners en roepen de
overheden en hun diensten (stad, ocmw, provincie, Vlaanderen) op om de bijlen ( en
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de machines waarmee ze verwoesting en ravage zaaien ) op te bergen en eindelijk de
moed te hebben om van groen, bomen en bossen van dagen te houden. Tot slot geven
wij de bewindsploegen de volgende suggestie uit Nederland mee. Misschien
meenemen voor de geplande kapwerken aan Visart-park en Stil Ende... :
“Het is onze wens dat de poëzie van Lucebert tot inspiratie en bezinning leidt van de
dames en heren groen-beheerders. Bezinning. Bezint eer gij begint. Voorzichtigheid is
de moeder van de porseleinkast. Wij pleiten ervoor dat zulke overwegingen door
ambtenarenhoofden spelen alvorens er gehakt, gekapt en gekettingzaagd wordt.
Lucebert kan daarbij helpen. Het lijkt ons inspirerend wanneer de directeur Stadswerk
iedere vergadering waarin tot kappen, hakken en zagen wordt besloten, zal beginnen
met het gezamenlijk uitspreken van de mantra: "Alles van waarde is weerloos". "
Luc Vanneste en Peter Theunynck, Groene Gordel Front www.ggf.be

