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Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, Vereniging voor Bos
in Vlaanderen, Lappersfort Poets Society 28 september 2006
Vandaag openen Vlaamse en lokale overheden het Lappersfort als Brugs
stadsbos. Voor de brede bosbeweging van het Groene Gordel Front in
Brugge en Ommeland, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw en de
Lappersfort Poets Society een moment van geluk en bijna tevredenheid.
Dit is een belangrijke eerste stap. Toch blijven we ijveren voor het integrale
behoud (voorlopig wil men nog steeds 3,5 ha kappen). Als bewakers van
het natuurerfgoed blijven we zeggen : 'plus est en nous'. We dromen van
een hoffelijke overheid die in samenspraak en dialoog met haar bevolking
zorgt voor bos en stad. Wij geven de moed niet op en blijven lichtpunten
zoeken. Aan de vooravond van 14 oktober ( 4 jaar ontruiming Lappersfort )
lichten wij een tip van de sluier van mogelijke nieuwe actieplannen. Straks
overhandigen wij Bos-minister Peeters het Vlaamse Filmpje ' Slapen in de
armen van een boom ' (zie bijlage Reuzenbos bedreigd voor samenvatting)
Lappersfort slechts 5 jaar veilig?
Na vele jaren strijd en vele wisselende posities is een deel Lappersfort binnenkort als stadsbos geopend. De Vlaamse overheid huurt 10 ha parkbos en iedereen is het erover eens dat de KMO-zone groenzone zou moeten worden en
dat het bos zou moeten worden aangekocht. De achterliggende niet meer gebruikte spoorwegterreinen en het kanaal Brugge - Gent als groen lint door het
landschap maken van deze bos- en groenpool een stuk met nog meer stadsbospotentie.
Voorlopig huurt de Vlaamse overheid de 10 ha parkbos van het Lappersfort
slechts voor 5 jaar. Daarna staan we opnieuw nergens. Het Groene
Gordel Front (GGF), de Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw (VBV)
en de Lappersfort Poets Society roepen minister Peeters dan ook op
om alle mogelijke middelen te onderzoeken om het Lappersfortbos
voorgoed en integraal als stadsbos te vrijwaren !
Het recentste Oeso-rapport steunt ons in deze oproep: “Laatste
waarschuwing: België moet beter zorgen voor zijn groene gebieden
en een netwerk creëren tussen die groene zones.”

3,5 ha Lappersfortbos blijft permanent bedreigd
Waarom moet nog in 3,5 ha de bijl gezet? Omdat de volledige gemeenteraad
van 2000 blunderde? Bos doet leven... waarom is kappen met kappen dan zo
moeilijk ??? De dreiging blijft dus bestaan voor de buffer Lappersfortbos BPA
Ten Briele (industrieterrein 3,5 ha : kantoren en loodsen voor de Fabricom
groep) en een tweevaksbaan in Lappersfort naast de Vaartdijkstraat die
Assebroek en St.-Michiels verbindt. Wedden dat er een bouwvergunning voor
een weg voor Bombardier en een kapvergunning voor Fabricom klaar ligt voor
na de verkiezingen ? Wij hebben een B-plan on line op www.ggf.be voor de
mobiliteit en stellen een duurzame grondenruil voor tussen de overheden en
de Fabricom-groep voor het bedreigde stuk aan Ten Briele : dit concept
noemen we Hut Fabricom Vredesbos/ the Fabricom Peacewood/ le bois
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Fabricom de la paix (*) . Het blijft idioot om een stuk bos te kappen als het
bedrijf Bombardier ernaast 10 ha leegstand te koop aanbiedt en 36,2 % van de
bestaande industriezones om gebruik schreeuwen. Gelukkig worden ook
nieuwe bossen aangeplant maar dat gaat tergend langzaam en er is zoveel
sabotage en weerstand (een hoge toren bouwen gaat veel sneller en
eenvoudiger dan een bosje aanplanten)...
Veel bereikt
De Lappersforters en het Groene Gordel Front hebben veel bereikt. De zonevreemde bossen staan meer dan ooit op de politieke agenda (bijna 1/3 van de
Vlaamse bossen is zonevreemd en om de 36 dagen kapt men in Vlaanderen
bij stukjes en lapjes 1 Lappersfort van 18 ha). Een aanzienlijk deel van het
Lappersfort wordt toegankelijk stadsbos en politici hebben geleerd dat je een
bos ‘nooit alleen’ kapt en dat een vredesbos ontruimen langer dan 4 jaar duurt.
Daarom blijven wij speuren naar tekenen van hoop en verlichting voor de
zonevreemde bossen. Ook na 08/10 laten wij onze stem van brood en bossen
horen. Economie zorgt voor brood; bossen voor geluk en zuurstof. Ecologie en
economie kunnen duurzaam samenleven, zo geloven wij toch !

Volgende zondag 1/10 verzamelt de bosbeweging nieuwe moed aan
het Lappersfortbos. Op www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=706
en op www.weekvanhetbos.be leest U het programma. U bent welkom !
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