The quest of the fellowship of the Lappersfort

a never ending and to be continued story

to save forests from choppers
Nawoord bij de paper van dr. Bart Cammaerts ‘Activist Media
Strategies in the Information Society : the Lappersfort-case
Al lijkt het vechten tegen de bierkaai ( cf. nieuwe bedreigingen Beisbroek-bos
blijft bos, Belgacom-bos blijft bos en nog steeds Fabricom-bos blijft bos : zijnde
zonevreemde villagronden woonparken Beisbroek, het bos achter het Belgacomgebouw achterkant station Brugge en het industrieterrein-bos van de Fabricomgroep & de recentste cijfers van het Natuurrapport 2005 die berekenen dat elk
jaar in Vlaanderen 126 ha legaal en 50 ha illegaal gekapt worden dwz. één
Lappersfortbos van 18 ha om de 36 dagen …) , toch is de paper rond Activist
Media Strategies nuttig, zeker aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 8 oktober 2006. Want wat helpen actie en duurzame alternatieven als de
heersende politieke klasse niet ‘zien’ wil … Er blijft veel werk aan de winkel
om de samenleving & de goegemeente te overtuigen dat bosuitbreiding best
begint met bosbehoud. Bomen en bossen kunnen niet spreken dus doen wij
het maar…Gelijk hebben we ! Maar zullen we het halen ? Want wie opkomen
voor bos, natuur en groen zijn in hoofde van sommige bestuurders marginale
groepen …De Hanzestadcoalitie zal in alle geval al het mogelijke doen wat je
van Klein Duimpje in een gevecht met reus Goliath kan verwachten…We
blikken terug en ook vooruit ! Wie een volledige terugblik wil kan grotendeels
terecht in het Lappersfortmuseum online op http://ggf.regiobrugge.be/
0. HET PRILLE BEGIN : de boom N ( augustus 2001 – maart 2002 )
Waar de meesten – die hoorden over de plannen om hut bos te kappen – er zich
bij neerlegden (wet is wet, de meerderheid beslist) besliste een uitzonderlijk
groepje jonge tedere anarchisten ‘ action speaks louder than words ‘ en ze
gingen over tot directe axie en bezetten hut bos ( nog voor nine eleven 2001 ).
Zo maakten ze ‘ can do citizenship ‘ van Matthew Pike concreet…Geen
woorden maar daden ! Geweldloos verzet als teken van hoop…
1. TOEGANKELIJK LAPPERSFORTBOS ALS BROEDPLAATS
VOOR FELLOWSHIP OF THE WOOD ( april 2002 – oktober 2002 )
Dankzij de openheid van de bezetters – de Lappersforters – was hut bezette bos
een vrijplaats/ronde tafel/volkshuis (een bos kan je niet bezitten dus is iedereen
hier welkom die respect toont) waar iedereen welkom was die een steentje wou
bijdragen voor de redding van hut bos. Zoals in Tolkiens fellowship of the Ring
(elfen, dwergen, hobbits, mensen, … ) groeide daar een divers bondgenootschap
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van mensen van diverse pluimage. Hun GGF-doel : de torens van economie en
macht op hun verantwoordelijkheid wijzen dat stadsplanning en ontwikkeling
ook duurzaam kan. Hut Lappersfortbos was een collectief goed en wie er wilde
voor zorgen was welkom. Zo groeide het netwerk rond hut bos gestaag verder.
Zo werd hut Lappersfortbos symbool voor lokale duurzame ontwikkeling.
LAPPERSFRONT & GROENE GORDEL FRONT ZWEREN SAMEN
IN HUT BOS ALS DRIE MUSKETIERS MET ZIJN VIEREN…
Het is niet onbelangrijk om te weten dat het eerste half jaar van het prille
ontstaan van het Groene Gordel Front er één was van samen lief en leed delen
met de bezetters in en rond hut Lappersfortbos. Een krachtige vorm van
samenwerken die onvermijdelijk sporen naliet en blijft nazinderen. Zelfs een
achterbakse ontruiming van de overheid kon niet kapot maken wat daar groeide
aan geloof, hoop en liefde voor een andere wereld. En vooral de ervaring dat die
mogelijk was. De bezetting die in hut bos begonnen was verspreidde zich in
alsmaar meer beschermende cirkels buiten hut bos. Op de duur leefde bijna gans
Vlaanderen mee met hut Lappersfortbos en zijn bezetters. Zoals in Robin of
Sherwood kan men de held doden, maar hij herrrijst onherroepellijk in het volk !
2. 14 OKTOBER, ZWARTE DAG VAN BRUGGE 2002 WAAR
BURGERSCHAP MISPREZEN WORDT. DE POLITIEONTRUIMING VAN HUT LAPPERSFORTBOS
Een deel van de overheid had gehoopt dat het bos-protest nu zou luwen, maar ze
beseften toen maar half dat die ontruiming als het paard van Troje was waar
regenboogkrijgers uit bleven komen. De poging ( door anderen gesaboteerd )
van Groen! agalev-minister Dua om hut bos te redden was een waarderen van
een brede milieu- natuur en burger-beweging. De ontruiming was een trap op de
ziel van tienduizenden wakkere bewuste burgers & burgeressen. Verbeelding in
de hoofdrol ? Nooit van gehoord in de Europeese culturele hoofdstad…
3. DRIEKONINGEN 2005 ALS EERSTE STAP
Bos-Minister Peeters zet een eerste stap ( plan A) en het Groene Gordel Front
dringt aan op een B-plan ( zie www.ggf.be ) zodat het integraal behoud van hut
Lappersfortbos op de politieke agenda blijft. Een mogelijk middel is een duurzame grondenruil tussen de overheden en de Fabricom groep. Negeren de
overheden de luide roepstem van een aanzienlijk deel van bos- en natuurminnend Vlaanderen en Brugge – en wordt hut Lappersfortbos toch deels gekapt –
dan zal dat zeker een gevaarlijke leegte & enkele zwarte gaten nalaten. En dan
kiezen we best een marionettentheater als toekomstig stadsbestuur …
4. DRIEKONINGEN 2007 : WIE WEET…?
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