Bruggenbouwers
De mens en de natuur
Zij gaan al eeuwen samen
Evenwichtig element
Balans
Groene rust
Dat kunt je toch beamen
Helaas de laatste jaren
Is de planeet versteend
Groen verdwijnt
Stoep verschijnt
Dieren in ’t nauw
Mens en groen vervreemd
Waar zijn die
bruggenbouwers
Voor onze moeder aarde
Is dat een brug te ver
Tunnels en bruggen
Kruisen de weg
Voor wie natuur bewaarde
Alles wat we maken
Vond oorsprong in natuur
Aarde water
Lucht en vuur
Vervlochten industrie
Soms is het leven zuur
Bewaar toch ook ons groen
Dat zal je niet berouwen
Voor nageslacht
Voor toekomst
Voor gezonder leven
Blijf groene bruggen bouwen
Een brug dat is verbinden
Verbinden van twee zijden
Zand en water
Mens en dier
Oud en nieuw
Groene parel blijf verblijden
Door: Karin van den Heuvel
Stadsdichter van Oisterwijk

Manifest
Groene Bruggen Bouwen in 2017
De gemeente Oisterwijk afficheert zichzelf als de Parel in het
Groen. Maar zijn wij ook trots op ons groen?
In 2016 zijn opnieuw veel kapvergunningen afgegeven. Zonder
overleg vond aantasting van de ecologische verbindingszone De
Voorste Stroom plaats, en nieuwe aantasting ligt op de loer. Het
groen in het beschermd stads- en dorpsgezicht, en daar historisch
onlosmakelijk mee verbonden is, wordt verwijderd.
Enkele jaren geleden heeft de gemeente Oisterwijk de eekhoorn
als ambassadeursoort gekozen. Maar nog altijd vallen veel
eekhoorns ten prooi aan het verkeer. Daarom is één van onze
goede voornemens voor 2017 eekhoornbruggen tussen bomen
over de weg te bouwen. Maar wat we als B-team vooral willen is
in 2017 groene bruggen bouwen, waarin de waarde van de
verscheidenheid van het leven op aarde – de biodiversiteit - weer
herpakt wordt.
Een groene brug tussen economie en ecologie, waarin deze geen
tegenstelling zijn, maar waarin we als toeristisch-recreatieve
gemeente de natuur ook binnen de bebouwde kom juist
koesteren als bron van welvaart. In plaats van steeds het onderspit
te laten delven in de belangenafweging.
Een groene brug tussen cultuurhistorie, landschap en natuur en
onze woon- en leefomgeving. Ons historisch groen is essentieel
voor onze identiteit als gemeente. Steeds meer wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat groen in de directe leefomgeving een
positieve uitwerking heeft op het welzijn en de gezondheid van
mensen. Zowel fysiek (o.a. afvangen fijn stof) als psychisch (o.a.
verhoging kwaliteit van leven bij dementie, eenzaamheid en
depressie).

Duurzame ontwikkeling is de balans tussen ons ecologisch, sociaal-cultureel en economisch
kapitaal, waarbij deze kapitalen niet mogen groeien ten koste van elkaar (Brabants centrum
voor duurzame ontwikkeling Telos). En juist in de gemeente Oisterwijk kan de groei van het
ecologisch kapitaal bijdragen aan de groei van het sociaal-cultureel en economisch kapitaal.
De gemeente Oisterwijk heeft daarvoor kansen ten overvloede. Er ligt een Groenprogramma
strategie 2013-2017 dat bol staat van deze kansen, en bij het opstellen door ons als B-team
indertijd zeer positief is gewaardeerd. Wij roepen het gemeentebestuur op dit
Groenprogramma in 2017 te evalueren, en op basis daarvan een nieuw strategisch
groenprogramma te ontwikkelen. En dan ook deze kansen te realiseren!
Daarnaast zullen wij in 2017 een groenprijs ‘de Oisterwijkse eekhoorn’ in het leven roepen
voor groene initiatieven.
In oesters ontstaan parels door irritatie, en het gezegde luidt: ‘zonder wrijving geen glans’.
Ook in 2017 zal het B-team de ontwikkelingen in de gemeente Oisterwijk die invloed hebben
op de biodiversiteit kritisch volgen. Maar ook positief kritisch, door in samenwerking groene
bruggen te bouwen in concrete projecten. Wij roepen de inwoners van de gemeente
Oisterwijk op ideeën aan te dragen en deze samen met ons te realiseren. Wij gaan daarbij
niet zozeer voor groots en meeslepend; hoe mooi en fijn klein kan zijn bewijst ons symbool,
de eekhoorn!
We moeten niet kappen maar planten. Met het oog hierop roepen we het gemeentebestuur
op om de lijst van monumentale bomen die het B-team opgesteld heeft onderdeel te maken
van beleid. En stelt het B-team in 2017 zeventien bomen ter beschikking aan particulieren
die een boom willen planten in hun tuin.
Het B-team wenst alle inwoners van de gemeente Oisterwijk een gelukkig,

en groen 2017.

gezond

