Geachte, de recentste cijfers die wij hebben over Brugge vind je hier.
http://www.ademloos.be/nieuws/hoe-bebost en er is hier iets bizars aan de hand : de officiële
versie Bosoppervlakte per gemeente (2001, 2008 en 2011) (XLS, 99 Kb) is
niet langer on line. De cijfers zijn officieel verdwenen.

In ons recente verzoekschrift (6) in hieronder hebben wij dit gebrek aan correcte cijfers
aangekaart. Daar vindt U ook link naar ons tweede bosverzoekschrift en we kregen enkel
antwoord over wat er aan groen bijkwam/is. Niet over wat er verdween. Dit hebben we dan
ook gemeld in onze nieuwjaarsbrief 2011 aan de schepen van groen Vanaf vandaag heeft
ook Brugge zijn schepen van actiegroepen. GGF schrijft nieuwjaarsbrief aan schepen
Demon en we hopen spoedig een eerlijk antwoord te krijgen over wat er verdwijnt en bijkomt.

Recent was er ook deze melding

Week van het Bos: zonder barometer een feest
Zondag (16/10) werd de Week van het Bos onder een stralende zon afgesloten. De Vlaamse
bossen werden een week lang door jong en oud gesmaakt én bejubeld. De opkomst was
talrijk, maar er was toch één opvallende afwezige: de jaarlijkse bosbarometer van de
Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV). Misschien niet onbegrijpelijk: als de barometer in
het rood zou duiken zoals dat de vorige jaren het geval was, dan zou dat de
feestvreugde drukken. En dat zou toch jammer zijn in het internationaal jaar van de bossen
waarin de Vlaamse overheid nogmaals de noodzaak tot realisatie van 10.000ha extra bos
bekrachtigde?

Oude VBV-bosbarometer t.e.m 2009

Echter niet getreurd: er was ook een nieuw gezicht. Zo lanceerde minister Schauvliege de
digitale boswijzer die ongeveer 30.000 ha (!) meer bos (of toch bomen) terugvond dan
eerdere tellingen. Hoewel uitdrukkelijk wordt gesteld dat de nieuwe methodiek niet te
vergelijken is met de VBV bosbarometer, blijft het verschil op zijn minst opvallend en vraagt
zowat de hele sector zich af hoe we door de bomen het bos moeten zien. In afwachting blijft
Natuurpunt uitkijken naar welk nieuws de nieuwe VBV-bosbarometer ons brengt. Maar om
heel eerlijk te zijn: we zijn er niet helemaal gerust in dat het een feestelijke boodschap wordt.

In de hoop dat U een echt en eerlijk antwoord krijgt, Wil het dan ook zeker aan ons
bezorgen, we zijn benieuwd !
beste bosgroet van luc www.ggf.be ( laatste update )

PS. Wees welkom zondag 29.01.12 in het Lappersfort Poëziebos met stadsdichter Brugge

29 januari : de stadsdichter voor Brugge bij de muzes Poëziebos !
http://www.gedichtendag.com/activiteit_detail.asp?ActID=955

http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars

