20.11.09 GGF DISTANTIEERT ZICH VAN NIEUWE BOSBEZETTING
We hebben zonet vernomen dat een groep nieuwe bosbezetters de 3,2 ha bedreigd
Lappersfortbos opnieuw bezet hebben en de vrijwillige opkuis stilgelegd hebben. Er
wordt aan nieuwe boomhutten gewerkt. Bij deze distantieert het Groene Gordel Front
www.ggf.be zich van deze nieuwe bezetting. We houden ons aan het contract dat we
afsloten met boseigenaar GDF SUEZ Fabricom & de 3 bosbezetters Dita, Lassie en
Pompier. Die minnelijke bosschikking loopt nog tot en met 30 november 2009. Wij
hebben ze als GGF niet gebroken en zullen geen bruggen opblazen. Met dit boscontract
gaven de 3 betrokken partijen blijk van tolerantie en openheid. Brugge kende tussen 3
juni (de start van de eerste diplomatieke gesprekken) en nu een relatieve bosvrede. Ook
qua politieactiviteit rond het bos was het in die periode rustig. We zijn dankbaar voor 170
dagen bosrust. Maar wat meer is: het contract opende deuren naar de overheid en
bracht het zonevreemde bosverhaal op een rustige, niet verhitte wijze in de media en bij
de publieke opinie. Na 123 dagen minnelijke schikking komt hier misschien een einde
aan? Dit zou jammer zijn. Met deze nieuwe bezettingsactie brengt men ook de 13
veroordeelde bezetters uit 2002 en 3 bosbezetters van 2009 die het contract met GDF
SUEZ Fabricom ondertekenden juridisch en financieel in gevaar.
Het GGF valt als medeondertekenaar onder het contract en dient op 1 december het
strijdtoneel van het bedreigde bos te verlaten. We roepen alsnog alle bosbezetters op
om die einddatum te respecteren. Dat het contract mislukt is, is niet de schuld van de
boseigenaar. GDF SUEZ Fabricom heeft een paar concrete stappen gezet naar de
bosbeweging en naar de overheid. Helaas zonder het verhoopte resultaat. Als de
bosbezetters zich niet houden aan hun afspraak, komt het imago van de bosbeweging
in het gedrang en waren al onze inspanningen tevergeefs. Dit kunnen wij niet dulden .
Wij maken van de gelegenheid gebruik om toch even te wijzen op hetgeen dankzij 2
generaties bosbezettersactie & GGF-diplomatie, overheidssteun en Fabricommedewerking tussen 2001 en 2009 bereikt is. 13 ha Lappersfort is beschermd
Poëziebos geworden en het thema van de zonevreemde bossen staat op de politieke
agenda en in het Vlaamse regeerakkoord. We hebben een eerbare poging ondernomen
om tegenstellingen te verzoenen en bossen te redden. Met pijn in het hart beseft het
GGF dat we definitief vaarwel moeten zeggen aan dit geliefde stukje bos.
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