PERSBERICHT VERENIGING voor BOS in VLAANDEREN

ER ZIJN NOG HONDERDEN LAPPERSFORTEN
Ontbossing Lappersfortbos: op zondag 14 maart wordt ter nagedachtenis van het recent
gekapte Lappersfortbos een “in memoriam” mars gehouden: vertrek om 14u op ’t Zand in
Brugge. Voor de jarenlange pogingen en tomeloze inzet van de natuurbeweging voor het
integrale behoud van de “Moeder aller Zonevreemde Bossen” is dit een erg wrang einde.
VBV bedankt iedereen voor de jarenlange inzet en aandacht voor het Lappersfortbos. Het
heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van het bos effectief bescherming geniet. Helaas is
dit voor veel andere zonevreemde bossen nog steeds niet het geval. Gemiddeld verdwijnt er
in Vlaanderen immers 226 hectare zonevreemd bos per jaar, mét vergunning.
Er staan dus nog honderden Lappersforten op de helling, klaar om gekapt te worden!
VBV stelt vast dat nog steeds 31% van de totale bosoppervlakte zonevreemd is. Deze
bossen – die niet in een groene bestemming liggen – kunnen vrij eenvoudig ontbost worden.
Vooral de 8.174 hectare bossen in de harde bestemmingen (bv. woon- en industriegebied)
zijn zeer sterk bedreigd. Nochtans is uit onderzoek gebleken dat ongeveer de helft van de
zonevreemde bossen als waardevol tot zeer waardevol kan beschouwd worden, en dat hun
verdwijning eigenlijk niet kán gecompenseerd worden… Je kan de kap van deze waardevolle
bossen vergelijken met de sloop van een historisch gebouw, zoals de SintSalvatorkathedraal in Brugge, om plaats te maken voor een loods: ondenkbaar toch?
Hoewel, in Brugge lijkt alles mogelijk…
Want over loodsen en bedrijfsgebouwen gaat het hier. Uiteraard is hiermee geen enkel
algemeen maatschappelijk belang gediend, maar gaat het om het gewin van een firma –
Gdf Suez – die in de eerste helft van 2009 volgens de eigen website een omzet van maar
liefst 42,2 miljard euro (!) genereerde (www.gdfsuez.com).
Samen met een aantal andere actiecomités, stelt VBV de nood aan nieuwe
bedrijventerreinen in Brugge in vraag: is de nood echt zo hoog dat hiervoor bos moest
wijken?
Cijfers van de BBL tonen aan dat er in Brugge meer dan 60 leegstaande of verwaarloosde
bedrijfsgebouwen zijn. De voorbije dagen trok Burgemeester Moenaert in de pers fel van

leer tegen deze uitspraak, en vertelde categoriek dat er in Brugge maar “12 sites op de
inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes in gebieden voor
milieubelastende industrieën én gebieden voor ambachtelijke bedrijven of KMO te vinden
waren.” Een bewering die meteen ontkracht werd door een wakkere journalist van
Stadsomroep.com: op een half uurtje tijd had deze bij een gespecialiseerde makelaar al
heel wat meer en andere locaties gevonden die direct beschikbaar zijn voor
bedrijfsactiviteiten.
Het is hoog tijd om verstandig en bewust om te springen met de schaarse ruimte in
Vlaanderen. VBV pleit dan ook voor een waarheidsgetrouwe inventarisatie van het
ruimtegebruik in Vlaanderen en de opmaak van een correcte ruimtebalans. Enkel
duurzaam en weloverwogen ruimtegebruik kan de teloorgang van tal van (zonevreemde)
waardevolle bossen en natuur verhinderen.
Kom zondag 14 maart om 14u massaal naar ’t Zand in Brugge en laat zien dat het genoeg
geweest is en dus hoog tijd voor duurzame en bewuste keuzes!

Meer informatie over zonevreemde bossen in bijlage en op www.vbv.be/zonevreemdbos
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