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Achtergrondinfo ‘rode beuk Bekegem’ 
 
 
In tegenstelling tot wat in het krantenartikel werd vermeld, was de vergunning wel degelijk 
in orde. Dat is ook niet zo moeilijk, aangezien de wetgeving de voorbij jaren gevoelig 
versoepeld werd. Maar dat deze beslissing unaniem werd genomen door het voltallige 
schepencollege, blijkt niet te kloppen.  
 
Het is bijzonder jammer dat deze boom gekapt is. Hij stond hier al 100 jaar en had nog 
makkelijk 100 of 200 jaar ouder kunnen worden. Zo’n volwassen boom vervang je niet 
zomeer even door twee jonge boompjes aan te planten. Het duurt tientallen jaren voor 
deze jonge boompjes even veel CO2 vastleggen, deel uitmaken van het landschap, als 
groene stapsteen voor vogels en andere wilde dieren kunnen dienen, zorgen voor 
verkoeling tijdens zomerhitte of zuurstof produceren. (Áls ze al de kans krijgen om uit te 
groeien tot echte, volwassen bomen, en niet gekortwiekt worden.) 
 
Het is natuurlijk prachtig dat de gemeente jaarlijks 100 nieuwe bomen plant, zoals 
bijvoorbeeld rond domein Rozendaal en de stationsput. Maar als je dit objectief bekijkt, 
kan je alleen maar concluderen dat dit absoluut onvoldoende is. De gemeente Ichtegem 
scoorde de voorbije zomer in het onderzoek ‘Hoe groen is uw gemeente’ van ‘Het 
Nieuwsblad’ een 4.3/10, waarbij ‘Groen op wandelafstand’ een 2/10 en de ‘Oppervlakte 
natuur’ een 3/10 kreeg. Enkel door de luchtkwaliteit, een 8/10, werd de totaalscore wat 
opgetrokken. 
 
De voorbije jaren hebben heel wat gemeenten hun kapreglement afgeschaft. En als 
resultaat krijg je dit: een kapvergunning à la tête du client. Dit is iets wat we absoluut 
moeten vermijden. Elke gemeente zou een inventaris van waardevolle bomen, hagen, 
heggen, houtkanten, struiken, … op gemeentelijk domein moeten opmaken en daar een 
visie en gedragscode rond uitwerken.  
 
Het gaat dus niet om deze beuk alleen, maar om het beleid dat dit mogelijk maakt. Het kan 
niet de bedoeling zijn dat waardevol gemeentelijk groen verdwijnt omdat iemand komt 
klagen ‘dat het in de weg staat’. Daarvoor zijn die weinige monumentale en volwassen 
bomen die ons nog resten te belangrijk. 
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