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Open brief aan de vrienden van het Poëziebos
beste nieuwe stadsbestuur van Brugge,
beste Ministers Peeters, Van Mechelen en Leterme,
beste Ministers Bert & Kathleen en schepen Annick, leden van het bos-beschermcomité
Gisteren opende het Lappersfortbos in Brugge zich als een poëtische stilte plek midden
de stadskern. Op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=19919 hoort U er alles
over. Ook op onze sites via www.ggf.be en http://ggf.regiobrugge.be. Met gedichtendag
2007 – in de stilte en éénvoud van de winter – openden we met bosdichters & boswachters de poëziewandelroute in het Lappersfortbos. We hoopten dat de muzes en de godinnen ons gunstig gezind blijven. En dat er een nieuwe wind mag waaien door de huizen
van de overheden en dat ze het poëziebos sparen en de bijlen opbergen. Hoop en bos
doen leven. Het poëziebos is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Ga er
dus zeker ééns heen ! Het paviljoen van Toyo Ito is er tevens welkom ! Het zou er schitterend staan in de ecologische stadszone C als open lucht museum voor vergankelijke
eco-kunst ( aldus een voorstel uit Brugge gedraaid ).

LAAT ER EEN BOS ZIJN Peter Theunynck
Laat er een bos zijn
waar de bladeren heel traag
vallen, menig maal
hun laatste landingsplaats
bepalen, alvorens
de aarde juist te raken
waar ze in het verlengde
van hun vrije val ligt.
Laat het mijn bos zijn
waar de wereld eeuwig blijft
haperen tussen zomer en herfst
tussen vallen en opstaan.
Het bovenstaande gedicht droegen we staande aan de lindes bij het Zuidervaartje – bij de
plaats waar de muzes wonen – op aan jullie, de nieuwe brede bestuurscoalitie. Met de bede om geen bijlen naar het Lappersfortbos te sturen. We zijn samen in Hanzestadcoalitie
bereid om duurzame alternatieven te vinden. We dromen van een stadhuis waar medekrachten kunnen groeien en bestuur en burgers samen stad kunnen zijn. Rond het Lappersfortbos zou dan een feest van verbinding kunnen groeien. Thuis in de stad en het
bos : verbeelding in de hoofdrol en fantasie aan de macht ! Brugge, plus est en nous.
Tevens vernamen we gisteren dat bosminister Peeters antwoordde op zeven vragen die
Vlaams Parlementslid Bart Martens hem stelde. Aangezien jullie nu in Brugge een nieuw
bestuursakkoord schrijven, doen we jullie een oproep om op een vreedzame manier uit
het DRAMA van het Lappersfortbos te komen. Wij willen geen gezichtsverlies voor onze
burgemeester Moenaert en willen ook geen gezichtsverlies voor het Lappersfort Poëzie-
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bos. Een win-win situatie dient zich aan. Duurzaamheid en de bescherming van de
bossen is een uitdaging voor alle politici en mensen en bewegingen van goede wil !
Op 01.10, dag van de verdraagzaamheid, riepen wij breed gedragen op tot respect
& verdraagzaamheid ten opzichte van de bedreigde bossen.
Wil daarom aub. nu alle mogelijke pistes bestuderen om het integrale Lappersfortbos als
stads- en Poëziebos te vrijwaren ( aankoopoptie industrieel gedeelte, Brugse BPA-wijziging, nieuw groen Vlaamse RUP, duurzame grondenruil ergens in Vlaanderen of
Brugge, Fabricom-bos-stichting met schenking voor 1 symbolische euro, ...) .

DRIE CONCRETE VERBIJZONDERINGEN VAN DEZE OPEN
BRIEF : met drie in de kracht van één ?
1. één
De duurzame grondenruil voor BPA Ten Briele tussen de overheden en de Fabricom
groep lijkt ons de eerlijkste en is ook mogelijk verzekeren technici ons. U kent ze veel
beter dan ons. Ze werken op de administraties en de planningsgroepen. Technici &
politici zouden in een werkgroep een Brugs voorstel van duurzame grondenruil
kunnen uitwerken.
2. twee
De problematiek van de tweevaksbaan langs/in/door Lappersfortdomein. In alle geval zou
WVI beter wel de toelating krijgen om met GGF te praten over ons B-plan. Een hoorzitting
en inspraak zou ook niet misstaan en dit zeker voor de buurtbewoners van de Vaartdijkstraat, B. Ruzettelaan en Godelievewijk & de gezamenlijke Milieu- en Natuurbeweging
die via de Mina-raad advies heeft verleend. Plan B staat op www.ggf.be bij persberichten maart 2006
3. drie
Op 12 juni 2002 werden we met een delegatie van het Groene Gordel Front hartelijk en
deskundig ontvangen door een kabinetsmedewerker van minister Van Mechelen . Hij
sprak er deze visionaire woorden : 'Hier zou men het Lappersfortbos kunnen wisselen met
elders industrieterrein. Normaal moet een Bpa de ruimtelijke afspraken verfijnen en niet
veranderend wijzigen; maar uitzonderingen kunnen mits men ze motiveert en kadert in
een globale brede visie (Structuurplan Vlaanderen : versterking leefkwaliteit voor de
leeffuncties + speelbos & stadsnatuurpark als versterking groene gordel,...) en een
globaal beeld toont!'
Aan de Vlaamse regering vragen we om wanneer Brugge er zelf niet uitkomt een reddend
en heilzaam bos-initiatief te nemen in het kader van de afbakening van het Regionaal
Stedelijk Gebied. Red aub. het Poëziebos als werelderfgoed. Of als bos waar het verhaal
van Pluk van de Petteflet en de Torteltuin zich afspeelde. Binnenkort ondernemen wij
alvast een initiatief rond de zonevreemde bossen naar de partijvoorzitters van de
Vlaamse meerderheidspartijen.
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