Schriftelijke vraag gesteld door de heer Billiet: Het blinde kappen van eeuwenoude
beuken in het Dudenpark
Tientallen bomen zijn al gekapt in het Dudenpark sinds afgelopen zomer. Tijdens de drie
infosessies die Brussel Leefmilieu in juni en juli organiseerde werd benadrukt dat het om slechts
enkele bomen ging en dat er zo veel mogelijk oude bomen zouden worden gered.
Op maandag 27 en woensdag 29 januari werden opnieuw tientallen bomen omgehakt. Wie door
het Dudenpark wandelt ziet nog eens tientallen bomen die met een oranje kruis zijn gemarkeerd
en dus ook ter dood veroordeeld werden. Ergo: er vindt momenteel een onaangekondigde en
degoutante kaalslag plaats.
Het Burgercomité CODA dat zich sinds mei 2019 tegen de massale bomenkap verzet schreef
Brussel Leefmilieu al herhaaldelijk aan. Geen enkele e-mail of brief werd echter beantwoord.
Men kan zich hier vooreerst terecht de pertinente vraag stellen of niet al te lichtzinnig met
eeuwenoud patrimonium wordt omgesprongen. Om van de luchtzuivering die deze eeuwenoude
beuken in een extreem gepollueerde stad genereren nog maar te zwijgen!
Tijdens de drie voormelde infosessies die Brussel Leefmilieu in de afgelopen zomer
organiseerde werd benadrukt dat enkel die bomen zouden worden omgehakt die een
rechtstreeks gevaar voor de wandelaars zouden uitmaken.
Deze argumentatie faalt volledig op twee fronten. Ten eerste blijkt uit de foto's die ik
doorstuurde van de bomen die op 27 en 29 januari werden geveld dat geen enkele boom in de
buurt van een wandelpad stond. Ten tweede dient te worden vastgesteld dat één of twee
volwassen mannen met kettingzagen (dus een totaal gewicht van pakweg 200kg (!)) tot in de
kruin klimmen om aan de moord te beginnen. Men kan zich terecht de vraag stellen of een
boom waarvan de kruin het voormelde gewicht kan torsen "terminaal" is, dan wel een
"rechtstreeks gevaar" voor de omgeving betekent.
Op diverse plaatsen in België, waar eeuwenoude beuken ook onder de klimaatverandering
hebben te lijden, wordt niet lichtzinnig met eeuwenoud erfgoed omgesprongen. Ik verwijs in
het bijzonder naar het Middelheimpark in Antwerpen, van een vergelijkbare grootte en met een
vergelijkbare predominante beukenpopulatie als het Dudenpark. In het Middelheimpark
worden dezelfde eeuwenoude beuken in de kruin getrimd, dient men palliatieve zorgen toe, en
verlengt men zo de levenscyclus van deze bomen met vele decennia. Zonder het minste gevaar
voor wandelaars. Zoals de slogan van Groen poneert: "Het kan anders!"
Brussel Leefmilieu, bij monde van haar Directeur Grégory Reinbold poneert in het artikel van
Bruzz dat op woensdag 29/01 verscheen: "In mei vorig jaar heeft een gespecialiseerde
maatschappij- Eurosense - het park geanalyseerd. We volgen het rapport van deze maatschappij,
dat zegt dat bepaalde bomen gevaarlijk zijn, en we moeten reageren."
Eurosense (BE 0405.198.296 - www.eurosense.com) is een in Tielt gevestigde kleine BVBA
met een exploitatiezetel in Wemmel. Het bedrijf heeft zelf geen Nederlandstalige website. Het
bedrijf is gespecialiseerd in "airborne, spaceborne and seaborne data acquisition and treatment".

Het bedrijf publiceert bij de NBB voor het laatste boekjaar (2018) een brutomarge van 1,18
Miljoen EUR en een over te dragen verlies van -1,98 Miljoen EUR (www.cri.nbb.be). Er kan
hierbij boven alles de vraag gesteld worden hoe Eurosense in staat is geweest een gedetailleerd
rapport op te stellen per individuele boom, daar waar het bedrijf volgens haar website enkel
"vanuit de lucht" en met "sensors en camera's" geo-informatie verzamelt; zoals ook op haar
Youtube
video
op
haar
website
wordt
vermeld.
https://www.youtube.com/embed/l4veaWxM6FI
Een honderjarige boom verdient een eerlijker proces dan een luchtfoto vooraleer hij or zij ter
dood wordt veroordeeld.
Wat mij tot de kern van de zaak brengt. Om een hoogstammige boom te kunnen kappen is een
bouwvergunning nodig. Deze vergunning moet verplicht uitgehangen worden, op een zichtbare
plaats in het park. Deze vergunning moet ook op de gemeentelijke website worden
gepubliceerd. Deze publicatie moet elke belanghebbende de mogelijkheid bieden om binnen de
60 dagen een annulatieberoep bij de Raad van State te kunnen indienen.
Behoudens vergissing werd aan deze publicatieplicht volledig voorbij gegaan: noch in het park,
noch op de gemeentelijke website werden de kapvergunningen van de betreffende bomen
gepubliceerd.
Ik verzoek u dan ook om mij uiterlijk op de volgende Gemeenteraad de volgende documenten
te willen overhandigen:
Ten eerste, een kopie van het rapport van Eurosense, waarop Brussel Leefmilieu zich beroept
en dat stelt "dat bepaalde bomen gevaarlijk zijn".
Ten tweede, een kopie van de vergunning(en) die aan Brussel Leefmilieu werd afgeleverd en
waarop Brussel Leefmilieu zich beroept voor het kappen van "de oude bomen die aan het einde
van hun leven zijn (de zeventig beuken)."
Ten derde, een uitleg waarom de vergunning van Brussel Leefmilieu voor het kappen van de
voormelde bomen niet op de daarvoor bestemde website werd gepubliceerd
(www.openpermits.brussels), waar èlke belanghebbende Vorstenaar deze moet kunnen
consulteren.
Ten vierde, een uitleg waarom de vergunning(en) die aan Brussel Leefmilieu tot het kappen
van de beuken werd afgeleverd niet op onze Gemeentelijke website werd gepubliceerd.
Ik verzoek u, last but not least, uw "groene" ideologie eer aan te doen en, gelet op de cultuurpatrimoniële, esthetische en luchtzuiverende waarde van de bedreigde eeuwenoude beuken,
op regionaal niveau met aandrang te hameren op een "second opinion" met betrekking tot de
ecologische genocide die momenteel in ons geliefde park plaatsvindt.

Antwoord van de heer Mugabo:
Geachte heer,
Ik dank u voor uw interpellatie.
Wij delen uiteraard uw bekommernis om de toekomst en het beheer van het bosrijke erfgoed
van Dudenpark.

Het lijkt me nuttig om erop te wijzen en te verduidelijken dat dit park tot de koninklijke
schenking behoort. Het wordt sinds 2004 beheerd door de dienst groene ruimten van Leefmilieu
Brussel.
In mei 2019 werd ons door de parkbeheerders meegedeeld dat een groot aantal beukenbomen
beschadigd waren sinds de hittegolven van de zomer van 2018.
De burgemeester heeft onmiddellijk het initiatief genomen om, in samenwerking met
Leefmilieu Brussel, infosessies te organiseren om een denkoefening op gang te brengen met de
gebruikers en de omwonenden van het park.
Zo werden er minstens 6 infosessies georganiseerd, in situ. Ook hebben de burgers zelf kunnen
vaststellen hoe ver de aftakeling van sommige bomen gevorderd is en welk gevaar daarvan
uitgaat. Het personeel van Leefmilieu Brussel gaf tijdens het bezoek uitleg en beantwoordde de
vragen van de burgers. Tenzij ik me vergis, lijkt het me dat u de infosessies niet bijgewoond
hebt. Het zou nochtans een gelegenheid zijn geweest om uw vragen te laten beantwoorden. Ik
wijs u erop dat een verslag van deze samenkomsten te vinden is op de website van de gemeente
(http://www.vorst.irisnet.be/nl/burgerparticipatie/infosessies-1/de-gezondheidstoestand-vande-bomen-in-het-dudenpark?set_language=nl).
Wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, wijs ik erop dat de wet bepaalt dat wanneer de
aanvrager een overheidsinstantie is, in dit geval Leefmilieu Brussel, het dossier wordt
onderzocht door de gewestelijke administratie voor stedenbouw. In dit geval wordt de gemeente
dus op de hoogte gebracht van de toekenning van de vergunning en conform het besluit van 25
april 2019 van de Brusselse Regering dat de vorm regelt en ook de procedures voor de
informatie en de terbeschikkingstelling van de beslissingen die door het college van
burgemeester en schepenen, de afgevaardigde ambtenaar en de Regering worden genomen met
betrekking tot stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige
attesten, zijn de aankondigingen van de beslissingen ook het voorwerp van de volgende
bekendmakingregels:
• Aanplakking gedurende 15 dagen aan het gemeentehuis en in de buurt van het goed
waarop de beslissing betrekking heeft;
• Publicatie van dit bericht gedurende 15 dagen op de website van de betrokken
gemeente(n).
Dit is precies wat er in dit geval is gedaan.
Wat uw andere vragen betreft, zijn de documenten die wij tot onze beschikking hebben ook
naar u verzonden.
Ik nodig u uit om contact op te nemen met Leefmilieu Brussel als u meer informatie wenst.
Nogmaals dank, geacht gemeenteraadslid.

