V-plan in participatie voor integrale
Lappersfortbos & Brugge culturele
hoofdstad van het bosbehoud 008
En op 1 dag vroeg in de ochtend werd het bos dan toch ontruimd. De ontruiming van het
bos was één van de hoofdpunten van het nieuws. Je zag hoe de bezetters naar
overvalwagens gedragen werden. Lies stak 2 vingers op, het V-teken, voor victorie...
( uit: ‘slapen in de armen van een boom’, met dank aan Ludo Enckels en Uitgeverij
Averbode voor dit mooie Vlaamse Filmpje - VF, jaargang 75/16 : 6.5.2005 )
Inhoud : 0. Inleiding – 1. Vredesoproep aan Suez-Fabricom Gti : wij staan achter al uw
dromen – 2. Scooping duurzame grondenruil ( BPA Ten Briele ) – 3. Geen tweevaksbaan
door het Lappersfortdomein: goed nabuurschap! – 4. Nieuwe klacht onbehoorlijk bestuur
ombudsman? – 5. Alles van waarde is weerloos ( Lucebert ) – 6. GGF jarig : 6 kaarsjes
op de taart: de 6 mooiste GGF-momenten – 7. Stadsgedicht: repetitie voor moeder aarde

0. Inleiding
Als Groene Gordel Front wilden wij een netwerk zijn om het Lappersfortbos en zijn
vogelvrije bezetters te beschermen. Dit is maar deels gelukt. De overheid is soms wreed
en genadeloos. We hadden duurzame alternatieven en hebben die ook gemeld ( met
dank aan de pers voor hun rol als vierde macht ). De machthebbers kunnen niet stellen :
‘ we hebben het niet geweten ‘ …Er was een B-plan en daarna een C-plan. Nu, bij onze
zesde verjaardag als GGF-netwerk, presenteren wij graag ons V-plan voor vrede, vrijheid & duurzame vooruitgang met bosbehoud als zuurstof voor het leven. Laat het
onze bijdrage zijn aan www.lentevanhetleefmilieu.be als lente voor bedreigde bossen?
Meer achtergrondinfo on line op www.ggf.be daar lees je ook de mooie toespraak van
bosminister Crevits over een deel van het Lappers-fortbos. Het meest bedreigde deel zit
niet in de deal met burgemeester Moenaert en zo missen zij de springplank naar Brugge
culturele hoofdstad bosbehoud 2008. We geloven echter dat het nooit te laat is om vrede
uit te roepen over het Lappersfort Poëziebos en er ook een vredesbos van te maken. We
rekenen op de ethische krachten binnen rood, oranje en blauw. We vragen hen om ernstig
na te denken in gemeenteraden en parlementen ( een hoorzitting op initiatief van onze
politieke werkgroep zonevreemde bossen? ) over het Brugse symbooldossier als
moeder der zonevreemde bossen. Voor deze bosbehoudstrijd maken wij graag deel uit
van www.vbv.be/netwerk en openden het Lappersfortmuseum http://ggf.regiobrugge.be

1. Vredesoproep aan Suez-Fabricom Gti : wij staan achter al uw dromen
Wereldwijd groeit het aantal ondernemingen dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wil opnemen. Die ondernemingen richten stichtingen op waarmee zij zich engageren
voor cultuur, natuurbehoud, wetenschap,...Zou het geen koninklijk gebaar zijn indien
Suez-Fabricom Gti zich zou engageren met een vredesstichting, waarmee zij het nog
bedreigde laatste lapje Lapperfortbos aan de gemeenschap ter beschikking zou stellen en
daardoor ook zichzelf en de politici de natuur teruggeven die hen misschien ontgroeid was
... Daarom herhalen we aan hen de vraag om als teken van gentlemen’s agreement de
aanvraag tot bouwvergunning in het Lappersfortbos in te trekken. Kappen mag dan
al wettelijk zijn, ethtisch is het allerminst. Een echte aristocraat is geen geldwolf en durft
verzaken aan de claim op het laatste lapje te redden Lappersfortbos. Tot nut van het
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algemeen belang.

2. Scooping duurzame grondenruil ( BPA Ten Briele )
Het is een zinvolle mogelijkheid om als politici van goede wil na te denken over het laatste
te redden deel Lappersfortbos, de industriezone aan ten Briele ( ongeveer 3,5 ha of 7
voetbalvelden Vlaams bos ). Het zonevreemde deel waarvoor de moedige rode Steve
Stevaert de bussenstelplaats schrapte en waardoor de dappere oranje bosminister Hilde
Crevits nu klimaatheldin in de sporen van Visart zou kunnen worden. Wij stellen een
duurzame grondenruil voor ( zie ook luchtfoto Brugs Handelsblad 11 april 2008 of op
www.lappersfort.tk ) in het kader van de afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge. Wij
hebben hier rond een studiesuggetie ingediend bij de planMER afbakening RGB. Zelf
kiezen we allereerst voor een locatie op een brownfield of in leegstaande bedrijvencomplexen. Dat kan niet moeilijk zijn: zie maar de recente persberichten hierover van de
Vlaamse Bond Beter Leefmilieu ( www.bblv.be ) BBL : geen nood aan industriezone
Lappersfort http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24344 Enkel en alleen als
men daar geen mogelijkheid zou vinden voor een duurzame grondenruil, zouden wij
opteren voor de site aan de Blauwe Toren: de Spie & Blankenbergse Steenweg
West. De politieke druk om daar industriezone van te maken is heel groot ( en misschien
is de beslissing van wijziging al genomen ). Het lijkt ons logisch om ergens in die richting
te zoeken in dat geval. Daar kunnen dan tegelijk Club Brugge & Cercle, de ploeg van ’ t
stad, en hun nieuwe stadion komen. Dan wordt de vraag naar nog een winkelcentrum
overbodig, gezien dat ten oosten van de Blankenbergse Steenweg al in de maak is.

3. Geen tweevaksbaan door het Lappersfortdomein: goed nabuurschap!
Op http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=VP1QGF7V ( SP.a wil geen
E50 ) was recent nieuw protest tegen de 2-vaksbaan te horen. Ook het gemeentebestuur
van Oostkamp sloot zich aan en is allerminst gelukkig met het project. Het zou dat ook
laten weten aan het Vlaamse Gewest. Wij sluiten ons hierbij aan en bieden ( een variant
van ) ons C-plan ( online www.ggf.be bovenaan bij april 2007 ) aan. Een eerbaar
compromis is: laat het binnenkomende verkeer voor Ten Briele langs de
Spoorwegstraat ( Sint-Michiels ) binnenrijden en het uitgaande verkeer langs de
Vaartdijkstraat buitenrijden ( Oostkamp ). De Vaartdijkstraat hoeft dan geen
tweevaksbaan-sluipweg te worden door het Lappersfortdomein. Een upgrading richting
Oostkamp volstaat. In het Lappersfortdomein kan men dan een veilig fietspad leggen; dat
veilig doorloopt tot aan de stationsomgeving. Nu missen wij een totaalplan voor de buurt
en de missing link en knelpunt blijft een betere brug aan Steenbrugge. De overheid zet die
elk jaar wat verder op de Griekse kalenders…Het huidige overheidsplan getuigt niet van
goed bestuur, maar enkel van geldverspilling. Op een weinig transparante manier worden
de problemen afgeschoven op de burgers en burgeressen van Oostkamp en Assebroek.
Goed nabuurschap houdt de Paolatunnel open en wentelt niet alles af op de buren.

4. Nieuwe klacht onbehoorlijk bestuur ombudsman?
Recent kregen we een antwoord van de Brugse ombudsman op onze tweede klacht
onbehoorlijk bestuur. Het troost de bosbeweging van wakkere burgers en burgeressen dat
er tenminste iemand is in Brugge die naar hen luistert ( komt aan bod in jaarverslag 2007
ombudsman op berek laatste vrijdag en gemeenteraad laatste dinsdag april ). De
ombudsman vindt onze klacht niet ongegrond en ook niet gegrond maar formuleert
een ander oordeel. Het bevestigt ons aanvoelen dat er in Brugge een probleem is met
transparantie en participatie. Maar dat Brugge zeker geen stad is van demonen, maar een
plaats waar ook veel goede dingen gebeuren. Wij schreven hierover een open brief aan
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de nieuwe gemeenteraad in Brugge 2007. We herhalen onze suggesties bij deze en
sturen hen nog eens onze driekoningenbrief. We hopen dat er binnenkort een Forum
voor open communicatie zal worden uitgebouwd. Participatie is iets dat door de stad niet
enkel moet geduld, maar ook deskundig voorbereid moet worden. Wij signaleren opnieuw
de ideeën van de Turnhoutse communicatieraad, verfijnd door ons in een voorstel voor
een rondetafelraad ( op www.ggf.be bij participatie ). Gezien de nieuwe situatie en klagende burgers in Oostkamp met gelijklopende overwegingen denken wij na over een
gezamenlijke nieuwe klacht, deze keer bij de Vlaamse ombudsman. De Brugse ombudsman krijgt spoedig detail-antwoord en zijn schrijven aan ons wordt 29.04 openbaar.

5. Alles van waarde is weerloos ( Lucebert )
Het is onze wens dat de poëzie van Lucebert tot inspiratie en bezinning leidt bij de
dames en heren politici. Bezinning. Bezint eer gij begint. Voorzichtigheid is de moeder van
de porseleinkast. Wij pleiten er voor dat zulke overwegingen door politieke en ambtelijke
hoofden spelen, alvorens er gehakt, gekapt en gekettingzaagd wordt. Lucebert kan
daarbij helpen. Het lijkt ons inspirerend wanneer de burgemeester iedere vergadering
waarin tot kappen, hakken en zagen wordt besloten, zal beginnen met het gezamenlijk
uitspreken van de mantra: "Alles van waarde is weerloos".

6. GGF jarig : zes kaarsjes op de taart met de 6 mooiste GGF-momenten
De laatste 6 maanden van de bezetting van het Lappersfortbos in 2002
Waar we heel veel leerden over actie voeren en omgaan met media, politici, politie en
heel de wereld ons leerde kennen. Tevens kregen we toen de groene Agalev-minister
Vera Dua en burgemeester Moenaert op bezoek.
De fellowship of the Lappersfort
Een breed netwerk van bosgroene vrienden en vriendinnen : Lappersforters, bosdichters,
mensen uit de milieu-, natuur en bosbeweging, stads- en landgenoten, medeburgers,
architecten, politici, ...on line op www.ggf.be
De opening als stadsbos met bosminister Peeters tijdens week van het bos 2006
Sindsdien is onze moeilijke illegale positie verdwenen en is een deel van het Lappersfortbos niet langer vogelvrij. Recent verscheen hierover jeugdboek 'Bioboy' bij uitgeverij Eenhoorn, 'Enkel de daad' bij uitgeverij Cossee, 'Slapen in de armen van een boom' bij
Averbode ( zie fragmenten ). Het Lappersfort uit de doeken in boeken. Nu nog verfilmen?
De Poëziewandelroute in het Lappersfortbos
Uit de dichtbundel 'stem van brood en bossen ' van de Lappersfort Poets Society on line
op www.ggf.be en elke dag tussen zonsopgang en zonsondergang een vrij toegankelijke
stilteplaats met gedichten in het drukke stadsleven.
De vele politici en mensen van goede wil die ons pad kruisten
We zijn 6 jaar lang overal ons bosdossier gaan bepleiten en hebben veel goede wil gezien. Gedreven mensen die worstelen met woorden, dromen en daden...
Recente principiële aankoop van 14 ha Lappersfort Stadsbos geeft ons de moed om
het laatste stukje bos te redden
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Nu nog dat laatste lapje 3,5 ha industriebos redden en het is een Vredesbos en Poëziebos. Het wegendossier verbreding Vaartdijkstraat & 2-vaksbaan door het Lappersfortdomein klinkt anders nu Fabricom Gti – in tegenstrijd met openbaar onderzoek – toegeeft
dat het de bosgronden aan het Lappersfort niet nodig heeft voor eigen gebruik ( Het
Laatste Nieuws 8 april ). Er zal gekapt en gebouwd worden en daarna verkocht. Terwijl de
leegstand in die buurt welig tiert...Of hoe geld speculeert en daardoor van het vredesbos
een slagveld zal maken. Brugge zal honderden nieuwe ha industrie-terrein afbakenen
( RGB, zie scoping planMER ) en wil kost wat kost toch een lapje vredesbos vernietigen, de bijl zettend in de ziel van de Bosgroene beweging van wakkere burgers. Christendemocratische & Socialistische hypocrisie? 1 mei en Rerum Novarum: dromen zonder
daden? Sire, er zijn geen bossen meer…, helaas geen sprookje over bedreigde bossen.

7. Stadsgedicht voor het Lappersfortbos: Repetitie voor Moeder Aarde
Taal is een aardig ding.
Langzaam draait de aarde rond:
blauwe plek, open riool, vergaarbak
van gerochel, kanker en vulkanen.
Een boom, ontgoocheld in de aarde,
schildert de wolken en de luchten.
Taal is een aardig ding.
En ramen kunnen huilen van de regen.
En iets kan ver weg klinken als een 78 toerenplaat.
En takken kunnen röntgen lijken.
En licht kan bomen doorstrepen.
En wind kan aanzetten en kruinen doen schuimen.
Taal is een aardig ding.
Een stad kan bomen bannen.
Een molen kan een kruis slaan.
Bossen kunnen zingen.
Ik kan huilen om een boom.
Kan ik met woorden overbruggen?
Taal is een aardig ding.
Joris Denoo, Lappersfort Poets Society http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Hanne mijmert in zichzelf en denkt : 'Ja wij zijn de vrienden van het bos, van deze wereld
vol levende wezens, waarin we zoveel plezier beleefden, zoveel droomden. Als ik niet zo
jong was, dan was ik ook de hele tijd in het bos gebleven. Heel veel vraagtekens heb ik bij
dit gebeuren in dit grootse levende bos : bij de vraag waarom iets dat zo duidelijk, zo
simpel is zo moeilijk kan opgelost worden. Het comité heeft toch duidelijk aangetoond dat
er in de stad ruimte genoeg is voor de kantoren die hier moeten komen, dat er zelfs flink
wat leegstand is....' Lies die twee dagen later thuis is herinnert zich de babbel met haar
papa : 'Denk toch aan je toekomst ! zei papa. 'Welke toekomst hebben we als ze elk
stukje bos gaan vernietigen?' 'Je kunt niet altijd winnen,' probeerde papa haar tot andere
gedachten te brengen… ( uit slapen in de armen van een boom, het Vlaamse Filmpje over
Reuzenbos, naar verhaal Brugse Lappersfortbos Brugge 2002 )
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