BOSSEN BESTAAN NIET IN DE HELFT. ZE MOETEN VOLLEDIG ZIJN
GGF-visitatie aan Johan Vande Lanotte, SP.a voorzitter, 16/02/07 Oostende
Komt, mijn vrienden. Een nieuwe wereld wacht. Tot achter de zonsondergang wil ik varen.
Al is de oude kracht niet meer, die hemel & aarde verzette, we zijn wat we zijn : ons hart
verlangt naar grootse daden. Tijd verzwakt ons, wilskracht versterkt ons om te streven, te
zoeken, te vinden en niet te wijken. ( Lord Tennyson, geciteerd in 'Dead Poets Society'
inspiratie bosdichters www.regiobrugge.be/lappersfortpoets )
Het is de eerste keer dat we een belangrijk politicus bezoeken sinds All Gores ' an inconvenient truth ' het politieke klimaat bij politici en bevolking opwarmde. We hopen dat de
wereld klaar is om groene dromen & woorden te koppelen aan de daden. De 13.000 groene gordel petitie-handtekeningen en de 2007 liefdeswensen voor een goed jaar voor de
bossen getuigen van een breed gedragen volkswil.
NA DE STEM VAN DE MUZES LAAT GGF DE STEM VAN HET VOLK HOREN
Het is een ode aan de liefde voor bossen, bomen, natuur, groen en leven. Het motto van
Louis Neefs indachtig : laat ons een bloem en een bos dat nog groen is ! Kijken mag :
aankomen met bijlen niet. Het oude industrieplan van Brugge moet afgevoerd worden
want we willen geen zotte toeren in het symboolbos dat het Lappersfort geworden is.
Politici van Brugge: luister naar uw mensen ! Bos is leven en zuurstof. Bossen bestaan niet
in de helft: ze moeten volledig zijn. Na veel getalm en een onzekere beslissing is het tijd
om dit bos- en natuurgebied integraal te beschermen.

ja dus voor de bescherming van vele zonevreemde bossen en ja aan veel nieuwe bossen!
TERUG NAAR BRUGGE
Maar nu terug naar Brugge, dat in 2002 wereldberoemd werd met het bedreigde
Lappersfortbos : een begrip voor Vlaanderen en een symbool voor de zonevreemde
bossen. Maar ook vredesbos & poëziebos & zusterbos.
Met gedichtendag 2007 opende het Lappersfortbos in Brugge zich als een poëtische
stilteplek middenin de stadskern. Met bosdichters & boswachters openden we de
poëziewandelroute in het Lappersfortbos. We hopen dat de muzes en de godinnen ons
gunstig gezind blijven en dat er een nieuwe wind mag waaien door de huizen van de
overheden, opdat ze het poëziebos sparen en de bijlen opbergen.
LAAT ER EEN BOS ZIJN
Laat er een bos zijn

waar de bladeren heel traag
vallen, menig maal
hun laatste landingsplaats
bepalen, alvorens
de aarde juist te raken
waar ze in het verlengde
van hun vrije val ligt.
Laat het mijn bos zijn
waar de wereld eeuwig blijft
haperen tussen zomer en herfst
tussen vallen en opstaan.
Dit gedicht van Peter Theunynck droegen we op aan de nieuwe bestuurscoalitie, met de
bede om geen bijlen naar het Lappersfortbos te sturen. Aangezien jullie nu in Brugge mee
een nieuw bestuursakkoord schrijven, richten we tot jullie een oproep om op een
vreedzame manier uit het DRAMA van het Lappersfortbos te komen. Wij willen geen
gezichtsverlies voor burgemeester Moenaert noch voor het Lappersfort Poëziebos. Een
win-win situatie dient zich aan. Duurzaamheid en bescherming van de bossen is een
uitdaging voor alle politici, mensen en bewegingen van goede wil!
Wil daarom a.u.b. nu alle mogelijke pistes bestuderen om het integrale Lappersfortbos als
stads- en Poëziebos te vrijwaren (aankoopoptie industrieel gedeelte, Brugse BPAwijziging, nieuw groen Vlaams RUP, duurzame grondenruil ergens in Vlaanderen of
Brugge, Fabricom-bos-stichting met schenking voor 1 symbolische euro, ...)
DRIE CONCRETE VRAGEN BIJ DEZE OPEN BRIEF
1. één : De duurzame grondenruil voor BPA Ten Briele tussen de overheden en de
Fabricom groep lijkt ons het eerlijkste; technici verzekeren ons dat het mogelijk is. U kent
hen veel beter dan wij. Ze werken in de administraties en de plannings-groepen. Technici
& politici zouden in een werkgroep een Brugs voorstel van duurzame grondenruil kunnen
uitwerken.
2. twee : De problematiek van de tweevaksbaan langs/in/door Lappersfortdomein. In alle
geval zou WVI beter wel de toelating krijgen om met GGF te praten over ons B-plan. Een
hoorzitting en inspraak zou ook niet misstaan en dit zeker voor de buurt-bewoners van de
Vaartdijkstraat, B. Ruzettelaan en Godelievewijk & de gezamen-lijke Milieu- en
Natuurbeweging die via de Mina-raad advies heeft verleend. Plan B staat op
www.ggf.be bij persberichten maart 2006.

3. drie : Op 12 juni 2002 werden we met een delegatie van het Groene Gordel Front
hartelijk en deskundig ontvangen door een kabinetsmedewerker van minister Van
Mechelen. Hij sprak er deze visionaire woorden : 'Hier zou men het Lappersfortbos
kunnen wisselen met elders industrieterrein. Normaal moet een BPA de ruimtelijke
afspraken verfijnen en niet veranderend wijzigen; maar uitzonderingen kunnen mits men
ze motiveert en kadert in een globale brede visie (Structuurplan Vlaanderen : versterking
leefkwaliteit voor de leeffuncties + speelbos & stadsnatuurpark als versterking groene
gordel,...) en een globaal beeld toont!'
Aan de Vlaamse regering (en aan U en uw collega-voorzitters) vragen we om, wan-neer
Brugge er zelf niet uitkomt, een reddend en heilzaam bos-initiatief te nemen in het kader
van de afbakening van het Regionaal Stedelijk Gebied Brugge (Vlaamse materie). Red
a.u.b. het Poëziebos.
Luc Vanneste, secretaris GGF en medewoordvoerder Hanzestadcoalitie voor een
duurzame en dierbare stad & Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society
& voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland
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