Open bosbrief aan de nieuwe
Minister van Leefmilieu Hilde
Crevits over bedreigde poëzie& vredesbos Lappersfort aan
Ten Briele, Brugge
Beste streekgenote & Bosminister Hilde Crevits,
Na de ecologiste Vera Dua bent u de eerste vrouw die bosminister wordt. We heten u graag – zoals Vera destijds – welkom in het Lappersfortbos. Straks, op 12
juli, zal het 5 jaar geleden zijn dat zij ons bezocht in het toen nog bezette Lappersfort. De bedreiging is gebleven en vandaag zijn de bijlen dichterbij dan ooit.
We willen ze nog altijd afwenden met ons C-plan voor Ten Briele ( on line op
www.ggf.be ). We zouden het u graag voorstellen, als u bij ons op bezoek komt.
Natuurlijk kunnen wij ook naar u toe komen.
Het punt dat wij willen blijven maken, is de verdediging van het zwakke, kwetsbare en kleine : de bedreigde Vlaamse zonevreemde bossen, waarvan iedere dag
een oppervlakte vergelijkbaar met één voetbalveld tegen de vlakte gaat… Ons
alternatief is en blijft de leegstand van industriezones (36,2 % van de afgebakende terreinen) aanpakken. Voor het bos van Suez en Fabricom hebben wij het
concept van de duurzame grondenruil uitgewerkt.
Ministers doen alles om de auto-industrie te redden. Wij zoeken een minister die
er alles aan doet om de zuurstofindustrie te redden en die ten volle de minister
van lééfmilieu wil zijn en niet van sterfmilieu… Dus zeg neen aan de kap in het
zonevreemde Lappersfortbos. Hiermee verzaakt u niet aan het werk van uw 4
voorgangers onder onze GGF-legislatuur, maar voltooit u hun werk in schoonheid
en vrede. U maakt als het ware de som van drie groene en één oranje minister:
verstandig bestuur (zie gedicht van Paul Demets, tevens on line en in de poëziewandelroute in het Lappersfortbos).

Som
Het zijn de handen waarmee hij de dingen grijpt,
het zijn de vingers, rivieren die meanderen,
die aarde in een huis veranderden. Ruimhartig
varen van de waterman. Het zijn
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de schouders, bast van een boom die zich buigt
rond al wat moet, wortelend naar vaste voet.
Het is de mond die dorst naar woorden sparen,
die alleen over de lippen krijgt wat hij met liefde
beademt. Het is de buik, het is het lang verteren van schaduw,
vlasakkers, vogels in de hoogte gegooid, grond gesloten als een boek.
De zon doet een duit erbovenop: God die de dag oppot.
Het zijn de benen; ze gaan hun onvermoeibare gang.
Gespierd hebben ze de loop van wat de dag verlangt.
De tijd harkt hij fijn. Hij wiedt ons ongeloof.
Zoveel leven heeft hij aan zijn hoofd. Het is de stem
die zegt dat ons niets. Hij is zichzelf, som van de delen.
Niet zonder ons wil hij. We zijn hem met velen.
Paul Demets, Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Beste Bosminister, in de bomen en lindes van het Lappersfortbos woonden ooit
Lappersfortmeisjes, ook Maria en de bosmuzes vonden er een blijvende plek. Net
zoals de ‘Kleine prins’ van Antoine de Saint-Exupery hebben wij rites geleerd.
Een daarvan was de zondagswandelingen in het Lappersfortbos, ondertussen seizoenswandelingen. “ ‘Wat is een rite ?’ zei de kleine prins. ‘Dat is ook een vergeten begrip’ , zei de vos. ‘Een rite maakt dat de ene dag verschilt van alle andere
dagen, het ene uur van alle andere uren.’”
U begrijpt dat het kappen in het Lappersfortbos onze rites danig zal verstoren.
Als gelovige vrouw zult u begrijpen dat heiligschennis niet thuishoort in het bos.
We hopen daarom dat u en uw partijgenoten-rentmeesters die zorg willen dragen
voor de schepping, de bijlen definitief opbergen. Maak een vredesplek van dit
bos en de bosmuzes zullen uw naam eeuwig bezingen.
In de tijd dat wij bang afwachten, prevelen wij stille gedichten en gebeden en
hopen we dat de heer van de bomen en de god van de bossen ons mag zegenen
en beschermen. We hopen ook ooit uw zegen te krijgen voor het integraal behoud van het Lappersfortbos, Vlaanderens meest bekende zonevreemde parel.
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland * Peter
Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society * Rik De Vreese, beleidsmedewerker Vereniging voor Bos in Vlaanderen * Paul De Vlam, beleidsverantwoordelijke van Natuurpunt In Z.Ich.T. en milieuactivist sedert "Tussen Haven en Polder" in 1958 opgericht * Peter Holvoet-Hanssen, dichter en troubadour
van Het Kapersnest (zie www.kapersnest.be ) * Noëlla Elpers, (jeugd)auteur en
‘kapiteine’ van Het Kapersnest * Luuk Gruwez, dichter * Jan Dumolyn, historicus
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Universiteit Gent * Mong Rosseel en alle Vieze Gasten ( en bij momenten zijn er
dat heel veel ) * vzw ’ t Uilekot, Herzele * Martin Burke, dichter * Linda Van
Mieghem, jeugdauteur * Johan Broidioi, secretaris Natuurpunt Middenkust * Staf
De Wilde, bosdichter * Niels Benoot, fotograaf en gitarist F.FWD. * Frank Stappaerts, docent Humanistiek en voorzitter Humanistisch Verbond Antwerpen *
Bernard de Cock, dominicaan * Didi de Paris, auteur * Stefan Brijs, schrijver *
Ludo De Brabander, stafmedewerker Vrede vzw * Wally de Doncker, auteur en
Lappersfort Poet * Stéphane Venmans * Hedwig Speliers, dichter * André Vandekerckhove, Zandvoordse Struikrovers * Patricia Lasoen, dichteres * Peter De
Grande, Jeugdbond voor Natuur en Milieu * Jozef De Coster en Erna Willems,
leden van vzw Groen * Veerle Saccasyn, floriste * Betsy Ruysschaert, huisvrouw
* Paul Saccasyn, bosdichter Lappersfort Poets Society * Marcus Cumberlege,
bosdichter Lappersfort Poets Society * Antoinette Van Mossevelde, godsdienstlerares * Hilde Kuypers, galerie Indigo Damme * Joost Cammaert, burgerlijk ingenieur * Sabine Luypaert, dichteres * Johanna Kruit, dichteres * Luc Vankrunkelsven, Norbertijn * Guy Plasschaert, bezorgde Dammenaar begaan met het in
stand houden van het mooiste stukje Vlaanderen tussen de kust en het Meetjesland * Marijke Libert, freelance journalist en auteur van ‘Enkel de daad’ * Ludo
Enckels, jeugdauteur van ‘Vlaams Filmpje Averbode : Slapen in de armen van
een boom’ * Inge Misschaert, jeugdauteur van ‘Bioboy’ ( Klapperbos ) * Louis De
Bruyn, voorzitter Wervel, Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde
Landbouw * Siegfried Van Ingelgem, voorzitter Natuurpunt Londerzeel * Godelieve Lagae, Okra-lid * Habib Reffas, administratief medewerker en lid Friends of
the Earth Vlaanderen & Brussel * Michel Vanhoorne, Coördinator van LEF
www.lef-online.be Links Ecologisch Forum * Hilde Keteleer, Lappersfort Poetess
en bestuurslid PEN Vlaanderen * Frans Denissen, auteur en literair vertaler * Willy Spillebeen, schrijver * Johan Vandevelde, jeugdauteur * Hendrik Vos, Centrum
voor EU studies Universiteit Gent * Marcel Vermeersch * Paul Schrijvers, B.I.R.O.
Belgisch Instituut Real. Onderzoek * Geertrui Daem, auteur * Manu Claeys, stRaten-generaal en BorgerhouDt van Mensen * Patrick Lateur, auteur * Andries
Neirynck, oud voorzitter Brugse Milieu- en Natuurraad * Joeri Thijs, Transportcampaigner Greenpeace België * Jan De Vriese, Docent Lerarenopleiding Katholieke Hogeschool Brugge Oostende * Paul Demets, dichter * Hilde Lauwers, leerkracht Nederlands * Bart Roose, bestuurslid Spirit Brugge * Erik Ver Eecke,
voorzitter vzw Groen * Luc De Vos, zanger * Johan Pieters, bestuurslid Natuurpunt Gent * Erik de Smedt, leraar en publicist Turnhout * Anne Van Lancker, europarlementslid sp.a * Piet Hardeman, voorzitter stichting Marguerite Yourcenar
* Lut de Block, dichter * Paul De Witte, voorzitter en woordvoerder Basisbeweging voor Democratie in Samenleving en Kerken * Piet Piryns, journalist * Freya
Piryns, senator Groen! * Warre Borgmans, akteur * Walter van den Broeck, auteur * Bert van Dierdonck, ondervoorzitter Mina-raad Kortrijk en bestuurslid Natuurpunt Kortrijk * Annemie Lauryssens, verantwoordelijke uitgever Symforosa
www.symforosa.org * Ivo van Strijtem, dichter * Hans Buyle, leerkracht Buitengewoon Onderwijs en Witte Bospion * Jacqui Stragier, onderwijzer/directeur op
TBS gemeenschapsonderwijs en voorzitter milieuraad Izegem en bestuurslid vzw
De Buizerd * Daniël Van Hecke, dichter * Rudi van Buel, Doel * Willy van Doorselaer, schrijver * Joke van Leeuwen, auteur – tekenaar – performer * Pol Arnauts, pastor ACW Brussel * Ewout Compernol & JNM Brugge * Frits van der Made, Bewust Bruggeling en inwoner van St. Michiels bij de groene long * Benno
Barnard, schrijver * Koen De Meester, Brugse Boekhandel Bvba * Jet Marchau,
recensente jeugdliteratuur * Piet Dedecker, leraar * Katrien Seynave, psycholoog
– auteur * Stefaan Declercq, algemeen secretaris Oxfam – Solidariteit * Erik Nobels, coördinator Omgevingsfilosofie * Kris Janssens, producer * Brigitte Minne,
jeugdauteur * Tine Timmerman, lid Natuurpunt * Ludo Abicht, docent filosofie,
Antwerpen * Koen Cornelis, Bestuurslid Friends of the Earth vzw * Kris Dekey3

zer, voorzitter Houtlandse Milieuvereniging en voorzitter Provinciale Minaraad
West-Vlaanderen * Carine Huyghe, De groene aarde, Oostkamp * Els Keytsman,
medewerker politieke cel Groen! & gemeenteraadslid Aalst * tapis plein, Projecthuis voor actueel erfgoed * Betty Mellaerts, freelance journaliste * Thomas Ducheyne, beleidsmedewerker Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling * Lectrr,
cartoonist, Gent * Rudi Daems, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen! *
Lin Ploegaert en stRaten-generaal * Filip Lersberghe, actieve buurtwerker en ervaringsdeskundige * Jean-Pierre Rondas, producer radio Klara VRT * Hanna KIRSTEN, dichteres * Ignace Tousseyn, voorzitter Groen! Beernem * Etienne Vermeersch, ere-vicerector Universiteit Gent * Brigitte & Boudewijn BrabantDeclercq, ‘onderwijzend’ personeel Brugge * Stefaan Lievens, docent, Oostende
* Ine Lievens, lerares Oostende * WABO, werkgroep archeologie Brugs Ommeland * Raf Allaert, documentalist Wereldcentrum Oost-Vlaanderen vzw en voorzitter Vlaams Guatemala Comité * Don Fabulist, verteller-schrijver, riddervagebond van het Kapersnest www.kapersnest.be * Jo Hanssens en Gio De
Weerd, Pax Christi Vlaanderen * Frédéric Leroy, docent Vrije Universiteit Brussel
en auteur * Frank DENIS, Directeur FN Brugge, 22 jaar beheer en verzorging van
het FN bos. Volledig akkoord met Uw Brief en inspanningen om dit enig stukje
natuur van een vroeger kasteelpark te beschermen tegen projectontwikkelaars
voor wie de natuur en groen geen waarde heeft tenzij als bouwgrond om beton
te gieten. De grootste dreiging voor het ons overblijvend natuur patrimonium is
de NV "projectontwikkelaars, bouwpromotoren, en corrupte politici op alle niveaus" die zorgen voor de nodige bouwvergunningen en wijzigingen van de gewestplannen * Hugo Van Dienderen, nationaal voorzitter Groen!Plus, groene senioren * Jef Ravelingien, priester actief in de basisgroepen * Pierre Martin Neirinckx, domein "Walenberg", Dikkelvenne (kleinschalig bosbeheerder) & VRIJZINNIG CENTRUM GEUZENHUIS, Gent * Brugge, zomer 2007
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