beste bosminister Hilde & ministers van de Vlaamse overheid,
beste mensen van het Brugse stadsbestuur,
Chers ami(e)s de Suez-Fabricom Gti,
Ci joint vous trouvez nos remarques sur la communication sur le bois sauvé et en danger de
lundi. On l' avait entendu sur la radio et quelques instants plus tard déjà la police spéciale
nous appelait concernant le danger qui existe encore toujours. Nous on continue le choix pour
le bois de paix. On veut pas la guerre. Et pourquoi pas choisir pour une dernière proposition
de paix : un échangement durable de les 3,5 ha à Ten Briele avec le gouvernement, dans le
cadre du processus afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge qui est à ce moment une
dernière chance de paix et de beauté pour nous tous.
In bijlage leest U onze reactie op de bijna blijde dag. Wij gaan voor een historische dag en
gelieve daarom in bijlage ernstig onze reactie en voorstel te bestuderen. Op de nieuwssite
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24311 hoort U de GGF-voorzitter aan het
woord. Tevens een archiefje on line op www.ggf.be om U te laten weten dat wij het goede
kunnen waarderen. Qua bosbehoud kiezen wij voor het vredesbos. Op 20.04 is in bedreigde
Lappersfort Poëzie- & Vredesbos een protestgedichtenwandeling met Joris Denoo & Peter
Theunynck, 14u30. U bent er welkom. Laat iets weten?

Overheid koopt/kapt deel Lappersfortbos !
Moeten we ongelukkig zijn? Welnee, want we zien een zekere evolutie in de goede richting.
Kunnen we gelukkig zijn? Zeker niet, want we zien geen revolutie (trendbreuk) waar die heel
hard nodig is. Na een nachtje slapen zetten we positievere en negatievere gevoelens op een
rijtje. Wij beginnen eerst met onze ziel, de stem van brood & bossen, te laten spreken.
Land uit Traangasmaatschappij en Rebellion van The Arcade Fire. Denkend aan de nog
steeds vogelvrije Lappersforters – wolfsheads met een prijs op hun hoofd – uit het Sherwood
van Brugge.
LAND
Dit is een land dat zijn adem ophoudt,
zijn eksters hun vooropzeg heeft gegeven,
zijn bomen ontschorst, zijn torens ontschaduwt.
Zijn zon toetakelt tot het bloed in de aders bevriest.
Dit is een land dat zijn woorden likt, er uren op kauwt.
Niets wordt beweerd. Al het zegbare slaapt in zijn vacht. Diep in de grond.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society

REBELLION ( lies ) ...Sleeping is giving in, no matter what the time is. Sleeping is giving in, so lift those heavy eyelids. People say that you' ll die faster
than without water. But we know it's just a lie, scare your sons ans scare your
daughter. People say that your dreams are the only thing that save you. Come
on baby in our dreams, we can live our misbehavior. Every time you close your
eyes Lies, Lies ! ( Funeral, The Arcade Fire www.arcadefire.com )

•

Wij zijn blij met deze nieuwe stappen in overdracht eigendom Lappersfortbos. 14
van de 18 ha privé-bos wordt openbaar bezit, voor het publiek toegankelijk van
zonsopgang tot zonsondergang. Een duurzaam beheer door professionele
boswachters wordt mogelijk. Het beschermde parkgebied en de lager gelegen KMOzone zijn nu definitief van de mensen (als belastingsbetaler zijn wij deel overheid en
financieerden wij mee de aankoop).

•

Er is nog geen bouwvergunning voor Fabricom. Gelukkig zijn er nog de Vlaamse
ministers Bert Anciaux en Kathleen Van Brempt. Zij zijn lid van het beschermcomité
van het Lappersfortbos. Ze zullen nu moeten proberen om goede intenties in daden om
te zetten. Het kan nog allemaal goedkomen met Brugge, Culturele Hoofdstad van het
Bosbehoud 2008. De stap van vandaag is voldoende positief om verder te strijden voor
het integrale behoud van het Lappersfortbos. De overheid kan nog altijd de 3,5 hectare
industriegebied duurzaam ruilen met Fabricom, in het kader van de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Brugge. De VLD van schepen Mercedes Van Volcem en
minister Dirk Van Mechelen kan hier een opbouwende rol spelen. Dit laatste duwtje in
de goede richting maakt van het Lappersfort naast een Poëziebos ook een Vredesbos.

•

Het positieve aan ons verhaal is natuurlijk dat er nog altijd niet gekapt is en dat onze
actiegroep ondertussen een heel bossennetwerk www.ggf.be is geworden. Een heuse
bosbehoudsbeweging. We hebben overal contacten (ondanks tegenkanting en de niet
altijd vriendelijke houding van het lokale bestuur). Het Lappersfort is al voorzien van
een poëziewandelroute in het niet bedreigde hart. Wij zijn dus zeker niet mislukt in ons
streven. Maar natuurlijk is de essentie van de actie integraal bosbehoud. De aankoop
van een groot deel van dit bos en de dynamiek van onze beweging geeft ons zeker
veel voldoening. Maar met de opwarming van de aarde is het absoluut noodzakelijk om
bosbehoud hoog op de politieke agenda te zetten en te houden. Natuurlijk samen met
bosaanplant, want beide zijn noodzakelijk voor meer zuurstof voor het leven. Wij
hebben heel goede contacten met VBV www.vbv.be en hun bosbarometer spreekt
boekdelen !

•

Als er gekapt wordt dan zijn de vrienden van het Lappersfortbos klaar voor allerlei
acties www.lappersfort.tk. Wij zullen waardig en geweldloos aanwezig zijn als vorm van
protest en als rouwbetuiging. De andere bedreigde bomen en bossen indachtig. De
hoop voor hen levend houden.

•

In essentie liggen nu weer dezelfde dossiers op tafel als in 2002. Gelukkig is onze
beweging na zes jaar actie levendiger dan ooit. In 2002 wou men hier een
viervaksbaan en een bussenstelplaats (in het stuk zonevreemd bos). In 2008 wil men
een tweevaksbaan en kantoren, loodsen en parkings (in het stuk zonevreemd bos). De
kmo-zone is gelukkig definitief groenzone geworden. Fabricom meldt vandaag in Het
Laatste Nieuws dat hun bouwproject in het Lappersfortbos niet voor eigen gebruik is
maar ter beschikking zal gesteld worden aan geïnteresseerde bedrijven.

•

Op maandag 7 april werden we verrast met een persmoment waar we niet welkom
waren. De overheid heeft toen niet geheel correcte informatie verspreid: “Het
Lappersfort is gered.” De 3,5 hectare zonevreemd bos die in 2002 bedreigd waren zijn
dat vandaag nog altijd even zeer. De overheid gaat de dialoog uit de weg met de
mensen die gaan voor bosbehoud . Pijnlijk blijft dat wij tot nog toe nooit de kans
kregen om bosminister Crevits te zien. We hebben nooit ons verhaal kunnen vertellen
en samen met VBV onze duurzame alternatieven kunnen voorstellen. Dat kan hopelijk
nog komen... .

•

Ons standpunt rond de overbodige tweevaksbaan is bekend. Ja, maar dan handen af
van de 2 bedreigde Lappersfortbosgronden : KMO-zone en industriezone. De belofte
uit 2002 om de KMO-zone groen in te kleuren is nu vervuld. Blijft nog de strijd rond de
3,5 ha industriezone, waar het allemaal om begonnen is. Geen bussenstelplaats voor
De Lijn maar ook geen kantoren en loodsen voor Suez - Fabricom Gti.

•

Meer dan ooit wordt er bos gekapt in Vlaanderen ( zie bosbarometer www.vbv.be ).
Ook in Brugge lijkt het de Bosprocessie van Echternach.. Onlangs werd in het

kader van Kom Op Tegen Kanker een klein stukje jong bos aangeplant. Tegelijk wordt
een oud bos ter grootte van 7 voetbalvelden bedreigd. Dat zou echt niet moeten, want
er zijn duurzame alternatieven.
•

Burgemeester Moenaert & Bosminister Crevits krijgen een unieke kans om zich in
het Lappersfortbos te profileren als visionaire oranje politici, in de lijn van Graaf Visart,
die van Brugge een groene stad maakte. Voor deze laatste reddende stap in het
Lappersfortbos blijven wij gaan. De overheid moet stoppen met het dweilen met de
kraan open, zeker als het over Vlaamse bossen gaat. We hopen hun hart te kunnen
veroveren als poltici van goede wil…

Peter Theunynck, voorzitter GGF en woordvoerder Lappersfort Poets Society
Luc Vanneste, secreraris Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland
Jozef De Coster, lid Groen vzw en erevoorzitter GGF
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