GROENE GORDEL FRONT
Periode 6 : OVERLEVEN IN TREE FREE STATE : BPA Ten Briele wordt ten grave gedragen
43. Op 4 juni 2006 is er de eerste zondag boswandeling in het Lappersfort. De dag er voor
vergaderde het bossennetwerk in Gent. Het Brugse stadsnetwerk voor duurzaamheid en
participatie zet geen punt achter natuur en bos.
44. Met vaderdag 11 juni 2006 stuurden we een open brief aan VLD-politica ( ondertusssen
schepen van ruimtelijke ordening 2007 ) over Brugge(n) bouwen. Op 22 juni, feest van
Thomas Mores, patroonheilige van de politici stuurden we 13 Hanze-vragen aan de
politici van goede wil. Hun antwoorden lees je op www.ggf.be
45. Eind juli 2006 begint de bezetting van bos Fort III te Borsbeek door Boomspotting en
GroenFront. Wij steunen hen symbolisch en moreel van op afstand.
46. Tijdens de Nagasaki-herdenking 9 augustus aan Kleine Brogel begint de politie met de
ontruiming van het bezetters-kamp met boomhutten op Fort III . Het levert het gedicht van
Peter Theunynck ‘handboek van de bosbezetter’ op. Wij doen een Groene Gordel
Fietstocht langs het tracé van de AX en het oude Noorderkanaal nu nieuwe Brugse
Ommevaart…De dreiging van de kaalkap van de coupure-kastanjebomen doet ons
terugdenken aan Lucebert en zijn vers : alles van waarde is weerloos…
47. Enkele dagen na onze eerste boom-melding opent bos-minister Peeters op 28
september 2006 het Lappersfort als wandel – en stadsbos. En de doos van Pandora ?
Waar de bijlen in zitten…? De Lappersforters houden een rode neus farce optocht en het
Groene Gordel Front bezorgt bos-minister Peeters het Vlaams Filmpje van Ludo Enckels
‘ slapen in de armen van een boom ‘. Bos en hoop doen leven.
Periode 7 : ZONEVREEMD BOS HEROVER JE STAP PER STAP : KRIS DOE MET ONS MEE ?
48. Op 1.10 roepen de bosdichters en bosdichteressen van de Lappersfort Poets
Society op tot verdraagzaamheid voor de zonevreemde bomen en bossen. En dit bij de
voorstelling van hun dichtbundel en bloemlezing ‘ stem van brood en bossen ‘. Op 8.10
gaat de zetelende coalitie licht vooruit, al wil dat niet zeggen dat dat een achteruitgang
moet zijn voor het Lappersfortbos…? Naar aanleiding van 4 jaar ontruiming aan de
zondagsmarkt en naar aanleiding van de gemeenteraad van eind oktober houden we een
nieuwe boommelding. Fabricom/Suez & de nieuwe brede coalitie ( ondertussen met een
schepen uit het beschermcomité van het Lappersfort en de Chartreuse ) van Brugge ( CD
&V, NVA, SP.a, Brugse Samenwerking, Spirit, VLD ) krijgt een open brief ‘ Baas in eigen
bos ‘ Binnenkort zullen ze reageren ?
49. November 2006 lekt geruchten over voetbal in de zuidelijke Chartreuse groene gordel.
Dexia wil 2 torens en een shopping center en heeft 100.000.000 euro veil…Maar dit is
buiten de witte pionnen www.loppem.net in het schaakspel gerekend. Het is de herfst van
de ‘Inconvenient Truth & Volkswagen’ met zomerse temperaturen. Tegen de CO2
lanceren we op www.ggf.be de online Bospetitie : Lappersfort bos blijft bos : stop de
oorlog tegen de zonevreemde bossen. In het boek ‘Brugge gedraaid’ staan opmerkelijke
gedachten over 2.250 jobs niet in de Chartreuse ( Groenvzw procedeert bij de Raad van
State ) en doet Alex Calmeyn de groene schouwburg van Brugge uit de doeken : het
Lappersfortbos als ecologische stadszone C als openluchtmuseum met vergankelijke
eco-kunst. We spelen het voorstel door aan de nieuwe brede coalitie.
50. 1 December 2006 is er NME-beurs in het Boeverbos. We zijn er on line samen met
Regionbrugge.be en stellen december in het teken van de poëziewandelingen in het
stiltebos…Op zes december is er de vijfde sinterklaasschoenzetting op de Burg van
Brugge en we verwachten een brief uit hogere regionen. Met driekoningen 2007
brengen we het licht naar de Brugse Ombudsman voor het nieuwe Brugse stadsbestuur
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