GROENE GORDEL FRONT ROND LAPPERSFORTBOS

PERIODE 8 : JANUARI 2007 – 10 JUNI 2007 :
EEN BOS KAP / RED JE NOOIT ALLEEN ???
Met driekoningen 2007 schrijven we de ombudsman en de de nieuwe brede Brugse bestuursploeg
een open brief rond participatie & communicatie. Kabinetschef Delanote belooft hem aandachtig te
lezen…De on line bospetitie ‘STOP DE OORLOG TEGEN DE ZONEVREEMDE BOSSEN’ loopt …
Op one eleven trotseren we met drie bosmuketiers de storm & de voorzitter van Club Brugge die weg
wil naar Loppem…
Met gedichtendag 25 januari 2007 openen we samen met de boswachters de Poëziewandelroute in
het Lappersfortbos. Het blijft bedreigd, maar is toch Poëziebos van zonsopgang tot zonsondergang…
Rond Valentijn 2007 bezoeken we SP.a voorzitter Vande Lanotte in Oostende en bezorgen hem
als protest 2007 liefdeswensen voor de zonevreemde bossen & 13.000 handtekeningen pro behoud
groene gordel Lappersfort en Chartreuse. Hij belooft alles door te geven aan de medepartijvoorzitters
binnen de Vlaamse meerderheidspartijen.
Tijdens het boompjesweekend 18 maart 2007 besteden wij aandacht aan het boomkappertjesjaar.
Op 1 april 2007 lekt het Brugse Klimaatplan uit. Men wil 5 ha Lappersfort vernietigen. Het Groene
Gordel Front start met zijn seizoenswandelingen in het Lappersfort onder deskundige leiding van een
vogelkenner. Vogelvrij als we zijn… Kom op 1 juli en 7 oktober om 14u30 naar het Lappersfort=bos.
Op 22 april 2007 is het de dag van de aarde en zetten we de feestmaand in van ons vijf-jarig
bestaan met een opendeur dag in het Poëziebos. Er is een persmoment waarbij we ons C-plan voor
Ten Briele voorstellen en erevoorzitter Stef Boogaerts danken voor de voorbije inzet met een
cadeauboek : Bioboy. Er zijn twee drukbijgewoonde gedichtenwandelingen met Peter Theunynck en
Paul Demets & Sabine Luypaert en Staf de Wilde. Voor die gelegenheid verschijnen er 2 stadsgedichten en een Lappersfort-rede. De gemeenteraad van april en zijn leden krijgen live het C-plan aan
de poorten van het stadhuis ( verder geraken we voorlopig niet ). Alles on line op www.ggf.be
Op 1 en 15 mei 2007 sturen we open bos brieven aan rood, oranje en blauw : STOP HET
KAPPEN GAUW. Rudy Verhoeven en Wendel Trio reageerden reeds.
Op 5 mei 2007 doen we mee aan de bossennetwerkdag van de VBV www.vbv.be : toon en zeg mij
de beloofde, bedreigde en verdwenen bossen ???
Op 19 mei 2007 een eerste treffen van het picknickfront en een voorleesmoment met Inge
Misschaert in het bedreigde Lappersfort=bos. Zij leest twee fragmenten voor uit Bioboy &
Klapperbos en ontmoet de vrienden en vriendinnen van de aarde en hut bos....Verder bang
afwachten. Stilte voor de storm. Maar in stilte kan ook politieke moed groeien…?
Bij de gemeenteraad van Pinkster-dinsdag 29 mei 2007 delen we – namens de vele mensen die
zich verbonden voelen met de fellowship of the Lappersfort – ‘ 2 verhaaltjes voor het kappen gaan ‘ uit
aan de gemeenteraadsleden met fragmenten over Bioboy & de witte wolf…We houden de duurzame
bospluim of de bostrofee van het cynisme klaar. Op hoop van zege voor ons symboolbos. We were all
wounded ad wounded wood : U & me. By some politicians & their seventh cavalerie.
( naar Wounded Knee & de indiaan in ons bewustzijn )

( hieronder periode 7 tot 0 per blokje in de tijd )
Ontstaansgeschiedenis Groene Gordel Front Korte schets count down periode 7 tot 0
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Periode 7 : OKTOBER 2006 – DECEMBER 2006 :
ZONEVREEMD BOS HEROVER JE STAP PER STAP :
KRIS DOE MET ONS MEE ?
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 ?
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.wittepion.be 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.
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

Periode 6 : JUNI 2005 – SEPTEMBER 2006 :
OVERLEVEN IN TREE FREE STATE : BPA Ten Briele
wordt ten grave gedragen
Vijf juni 2005 : de Velt – open tuinen dag wandelt ook drie momenten in het Lappersfortbos.
Juli 2005 : Live 8 in de wereld en aan het Paviljoen van Toyo Ito geven de verenigde Milieu- en
Natuurverenigingen uit Brugge en Ommeland een persmoment vol bezwaren tegen de
Headquarterszone in de open ruimte groene zuidelijke gordel Chartreuse. Burgemeester Moenaert
wandelt toevallig langs. Ook de lokale BOB was ter plekke en kreeg onze Vlacoro-bezwaren mee voor
verder onderzoek.
Elf augustus 2005 trekken we naar de nieuwe Brugse Ombudsman met de symbolische klacht
wegens onbehoorlijk bestuur en burgerschap. De Bruggelingen binnen Brugge blijven zich roeren
dromend van ‘ Plus est en nous ‘
September 2005 : we zijn aanwezig met de bosgedichten van de Lappersfort Poets Society tijdens de
Corpus Poëzieroute. Twee naakte gedichten handelden over de kleren van de keizer. De bisschop van
Brugge heeft een onderhoud met ons en krijgt een boskapelletje en een open bos brief over Hut
Fabricom Vredesbos. Naast Beisbroek ontdekken we nog een 20 ha. zonevreemd bos voor villa’s…Bij
het begin van de herfst voeren we actie aan de hoorzitting rond het GRS ( gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan ) met spandoek en flyers en tussenkomsten.
Oktober 2005 : bij de start van de week van het bos leest Ludo Enckels voor in hut Lappersfortbos uit
zijn Vlaams Filmpje ‘ slapen in de armen van een boom’ over de bezetting en ontruiming van
reuzenbos in een niet nader bepaalde stad. We planten een symbolisch vredesboompje aan de rand
van het Lappersfort en bezorgen een Pax Christi Vredesboompje ( vredesweek : geen bommen maar
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bomen ) aan de burgemeester en aan Bosminister Peeters. Vanaf nu spreken we van het Brugse
vredesbos…Eind oktober manifesteren we mee in het Hoppebos.
November 2005 : een gunstig Vlacoro-advies staat op de Chartreuse-rem door te wijzen op de nietbestaande HQZ-locatie-motivatie en de nood aan een ernstig alternatieven-onderzoek.
Vijf december 2005 : de vierde sinterklaasschoenzetting voor bos en stad heeft als speerpunt HUT
FABRICOM VREDESBOS. Vanaf nu openen we af en toe onze verkiezingsparaplu die de
Hanzestadcoalitie noemt. We komen op ( niet op lijsten ) voor een duurzaam en dierbaar Brugge. Op
13 december gaat in Roeselare de Tandem-vorming door : ‘ kies voor een duurzame gemeente ‘
Zes januari 2006 : Net voor in Nederland het bezette Schinveld-bos gekapt wordt, raakt bekend dat de
Fabricom groep voor de tweede keer een bouwvergunning heeft ingediend voor het industriegedeelte
van het Lappersfort. We overleggen met Vandelanotte en de Hanzestadcoalitie krijgt Spirit over de
vloer. Naar aanleiding van de landelijke gedichtendag voeren we samen met de bosdichters actie aan
het station voor een stadsdichter(es) in Brugge. Tijdens de gemeenteraad van eind januari laten we de
sirenes en het alarm loeien voor het Brugse stadhuis. Lappersforters & Groene Gordel Front bezorgen
de gemeenteraadsleden die vergaderen een protest-pamflet tegen de plannen voor Lappersfort en
Chartreuse. Het stadsbestuur weigert ons te ontvangen.
Februari 2006 lijkt stil maar in de buik en de ondergrond rommelt het. De helaasheid der
dingen…krijgt gestalte in een doodsvonnis voor de Chartreuse door de Vlaamse Regering. Groen vzw
trekt naar de Raad van State.
Op 1 maart 2006 bezoeken we Bos & Groen en bezorgen hen het laatste Lappersfortboskapelletje.
Op 4 maart tijdens de nacht van de duisternis is er JNM-tromgeroffel en een fakkeltocht van stadhuis
naar Lappersfortbos. Een 200-tal actievoerders houden het vuur brandende en begraven het BPA Ten
Briele dat kappen in het Lappersfort wettigt. Bij de Boskapellekensbaan neemt VBV een foto van de
mensen van Borsbeek Fort III bos, Hoppebos en Lappersfort. Op 8 maart, internationale vrouwendag
roepen we het Lappersfort uit tot zusterschapsbos. In maart ontvangt de Hanzestadcoalitie mensen
van de VLD, Groen! en de groenen in de Brugse Samenwerking. De lente zetten we in met een
terrein-beheerswandeling met de mensen van het agentschap voor Natuur en Bos in het Lappersfort.
De zonevreemde dreiging blijft, maar het hart van het Lappersfort wordt reeds gehuurd door de
Vlaamse Gemeenschap.
Op 25 april 2006 zet de Hanzestadcoalitie nav. de dag van de aarde ( breng leven in je Gemeente )
twee lege zetels voor het Brugse stadhuis. We vragen aan de raadsleden om onze Hanze-dromen
mee naar binnen te nemen en te blijven communiceren met de burgers en de burgeressen, het
middenveld buiten. Alsof ze op een andere planeet leven stellen de meeste raadsleden het GRS
definitief vast en bevestigen nog eens het zonevreemde karakter van het industriegedeelte van hut
Lappersfortbos. Ze liggen niet wakker van de bijlen…Wij wel. My forest is a battlefield ?
In mei 2006 overleggen we over het algemeen belang met het ACW in Brugge ( open bos brief ) en
met SP.a en Bron & Decoorne en het CD &V – NVA –kartel. We hebben een 13 in een dozijn
Hanzestadprogramma. Het verschijnt als lezersbrief in het Brugs Handelsblad. Alle politici van goede
wil kregen een open brief
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.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.
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
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.
Tijdens de Nagasaki-herdenking 9 augustus 2006 aan Kleine Brogel begint de politie met de
ontruiming van het bezetters-kamp met boomhutten op Fort III . Het levert het gedicht van Peter
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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…
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 5 : FEBRUARI 2005 – MEI 2005 : OVERHEID
ZET 1 STAP VOORUIT EN 2 ACHTERUIT EN HOOPT
DAT HET PROTEST HIERMEE IS UITGEROOKT :
GGF LAAT ZICH NIET IN SLAAP WIEGEN
Twee februari 2005 : persmoment voor de poorten van Bombardier ‘Brugge 07 transparante
en coproductieve stad’ als antwoord op gemeenteraadsbeslissing januari 2005 om een weg aan te
leggen door Lappersfort.Op datzelde moment vraagt de Fabricom groep een bouwvergunning aan in
hut zonevreemde bufferbos Ten Briele. Negen februari : overleg met de directie van de Fabricom
groep ( over bouwvergunning wordt niet gesproken ) en publieke hoorzitting (met BOB) van VBV –
Lappersforters – GGF :er komt een fietseling !
GGF bezoekt met www.meerstedenbeleid.be Minister Keulen + Paasmaandag 28 maart 2005:
start ‘ Corpus Lappersfortus 50’ met Bos-Kapellekensbaan langs Lappersfort : maria/muze/vrouwe bij
hut bos : het bedreigde lichaam in beeld. ’s Morgens gidsbeurt in Lappersfort met jong CD & V –
Bosdichters Lappersfort Poets Society op Romerodag 25
Vlaamse Regering stelt in voorafname voorlopig het GRUP voor HQZ Chartreuse vast
HRS (Hanze Ruimtelijk Structuurplan) alternatief gemeentelijk structuurplan voor Brugge wordt op 3
mei voorgesteld op SP.a-secretariaat aan Minister Landuyt
Op 16 mei 2005 viert het GGF - samen met de Lappersforters, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen,
Don Fabulist uit Hoppebos, Natuurbehoud Kapellenbos en de Zandvoordse Struikrovers en de Bond
Beter Leefmilieu Vlaanderen – zijn derde verjaardag aan het Lappersfortbos : er is een bomen- en
bosriddering door de kinderen van het Kapersnest en een bootoptreden van de Lappersfort Poets
Society. We sturen zeven bos-kapelletjes naar alle bedreigde Vlaamse zonevreemde bossen (en
vragen een plan B aan minister Peeters) en naar het Hoppebos in Flobecq. GGF stelt een feestbundel
voor (on line) met 28 prominente meningen omtrent bos, hoop, democratie en 2006…
21 mei 2005 Bossennetwerkdag VBV met oa. boskapelletjesnetwerk

Periode 4 : OKTOBER 2003 - 6 JANUARI 2005
VERWANTSCHAP MET LAPPERSFORTERS BLIJFT
STERK; MAAR GGF EN LAPPERSFORTERS
(anarchie) GAAN HUN EIGEN WEG
Oktober 2003 : Heilige Spoedprocessie trekt door Brugge opdat het Lappersfort Bos blijft
De derde stRaten-generaal prijs toegekend aan de Lappersforters en het Groene Gordel Front
5 december 2003 met de tweede Sinterklaasschoenzetting en een aangekondigd onderhoud met het
SP.a + CD & V- stadsbestuur en de landelijke CD & V-voorzitter Leterme midden december....
29 januari 2004 : Hanzestad-project wordt geboren... The return of the King ? Ons derde deel van
'The fellowship of the Lappersfort'... Koninklijk is wie Groene Gordels en Zonevreemde Bossen
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integraal en duurzaam bewaart uit dierbaarheid voor de volgende generaties die zonder Zuidelijke
Ontsluiting aan de toekomst willen participeren...?
februari en maart 2004 : flyer-actie aan mina- en gemeente- en provincieraad
Hoopvol Sprookjes-Paasei 2004 voor stadsbestuur gevonden in zonevreemde Lappersfort=bos
(onder bewaking van de lokale en federale BOB)
Open 1 mei brief SP.a : maak van je tak en behoud een zonevreemd bos & virtuele opening
Lappersfortmuseum on line op http://ggf.regiobrugge.be/ Op bezoek bij ACW stellen we het
Hanzestadmanifest voor duurzame democratie voor. Ondertussen krijgt GGF steun van 103 kleine en
grote verenigingen die opkomen voor duurzaamheid & dierbaarheid
Juni 2004 : wandeling in Lappersfort & Chartreuse met KVNS (Koninklijke Vereniging voor Natuur- en
Stedenschoon
Juli 2004 : Leterme 1 : start nieuwe Vlaamse Regering (Just do it, Yves)
Augustus 2004 : symbolische viering 3 jaar bezetting : 72 nieuwe BV’s (Bos-Vlamingen) treden toe
tot het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur. Kabinet Peeters wil dossier
Lappersfort klasseren en vergeten
September 2004 : bezoek kabinet Peeters met brood, rozen en bomen…GRS-Brugge wil 2
zonevreemde delen Lappersfort kappen (voorontwerp)
Oktober 2004 : week van het bos met eerste publieke optreden Lappersfort Poets Society
November 2004 : GGF participeert aan de Thuis in de Stad gesprekken en lanceert aan de poorten
van het Brugse stadhuis het idee van de rondetafelraad (naar model communicatieraad Turnhout)
December 2004 : derde Sinterklaasschoenzetting voor bosbehoud en bosuitbreiding samen met de
JNM-sambaband/VBV. Burgemeester Moenaert noemt ons marginale groepen…
6 januari 2005 : Driekoningen-akkoord Bos-Minister Peeters behoudt 5/7 Lappersfort

Periode 3 : OKTOBER 2002 – OKTOBER 2003
OVERHEIDSPOGING NETWERK UITEEN TE SLAAN
MISLUKT : LAPPERSFORTERS ZITTEN NU OVERAL
EN HEBBEN LAT-RELATIE MET GGF
14 oktober 2002 : de ontruiming van het bezette Lappersfortbos als culturele happening van
Brugge 2002
Driekoningen 2003 met vertegenwoordigster Fabricom groep in het Visartpark : Ode aan de
aristocratie door Noortje Wiesbauer van stRaten-generaal...
Groene Gordel Front en Lappersforters in Lappersfortvoettocht naar en bij Fabricom tussen 14 en 16
april 2003 : verkoopsaanbod Minister Dua en Fabricom groep tot eind ‘04
De gemeenteraad van mei 2003 participeert in de viering van 1 jaar Groene Gordel Front en krijgt het
Lappersfort-manifest aangeboden & 12.000 handtekeningen pro behoud
GGF-Gecoro-actie : op 1 juli 2003 wordt samen met de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en onder
begeleiding van de Brugse BOB het Groene Gordel Charter voor duurzaam ruimtegebruik bezorgd aan
de lokale actoren. Vele bezoeken aan actoren, kabinetten en politieke partijen
GGF & Groen vzw en VBV bezoeken Rode Steve Stevaert op 11/10/03 in Kortrijk
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Periode 2 : APRIL - MEI 2002 : EILANDEN
VERENIGEN ZICH IN EN ROND LAPPERSFORT ALS
GGF-NETWERK
Natuurpunt en JNM en Wabo en Lappersfront en Groen vzw die samen de dag van de aarde in de
Chartreuse vieren midden april 2002
Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland wordt geboren en omringt de krakende
bosbezetters in Lappersfort en Chartreuse en houdt niet op met groeien als netwerk voor
duurzaamheid en participatie. Wij zorgen voor overleg, dialoog, communicatie en verbinding :
netwerking (mei 2002)

Periode 1 : 2001 : STERKE EILANDEN
Mei 2001 : fietseling VAARTDIJK = FIETSDIJK (Fietsersbond & AZO)
Augustus 2001 als geboortemoment voor de Lappersforters : start boomhuttenbezetting

Periode 0 : de jaren 70 NIETS VERMOEDEND
Onze voorgeschiedenis begint begin jaren 70 en kent een hoogtepunt met de bezetting van het
Lappersfortbos door 'de tedere anarchisten - Lappersforters'. Dankzij hen werd het een
mediadossier. We zijn gesitueerd in een lang verhaal...van NIMNA (not in my nature)
Voorgeschiedenis voor Lappersforters : de jaren 70 van Eckhart Kuijken, ondertussen directeur van
het Instituut voor Natuurbehoud

Niet zonder reden
Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms schroeit het binnenskamers, slaan de pannen
van het hoofd. Soms hongert ook een hond naar brood,
snakt het raam naar rozen. Mensen hebben bossen nodig.
Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms is het al metaal dat ons betintelt en magnetiseert.
Steden zijn gulzige motoren, kleppen en cilinders
ratelen maar door. Steden hebben bossen nodig.
Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms vreet het miltvuur van de eindigheid,
het vijverslijk, het knarsetanden van de overweg,
een kolf, een fles aan ons. Mensen hebben bossen nodig.
Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
In beuken zwelt het verlangen naar kathedralen aan,
gedachten rijpen op eik, linde giet slaap op, taxus
ent volharding in. Steden hebben bossen nodig.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society, Poëziebos Brugge, erfgoeddag van bos & aarde, 22 april
2007 http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php www.ggf.be Meer info over het bedreigde Brugse
dichtersbos...op 050/390957 bij Luc Vanneste, secretaris GGF of op 0486/737220 bij Peter
Theunynck, woordvoerder bosdichters en voorzitter Groene Gordel Front.
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