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LAPPERSFORT BOS BLIJFT BOS
2007 : EEN GOED JAAR VOOR DE ( zonevreemde ) BOSSEN
MIDZOMERNACHTVISITATIE POLITICI VAN GOEDE WIL
DUURZAME DEAL SUEZ OVER DIERBARE FABRICOM BOS ?
Deze nieuwe protest-wensen kaderen binnen de liefde voor de
( zonevreemde ) bossen van Vlaanderen. Met Valentijn 2007 richtte
de Lappersfort-Cupido zijn pijlen op het hart van de politici van
goede wil zodat ze de som konden maken en de bijlen opbergen…http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=360
Helaas, veel woorden en dromen maar nog geen daden. Dus deden
we voort met het bos-protest. Met Midzomernacht werden nieuwe
wensen bezorgd aan politici van goede wil opdat die hoog zouden
inzetten op zorg voor de bossen als conciliair proces voor vrede,
rechtvaardigheid & heelheid van de schepping…
• Lappersfortbos moet blijven. Er zijn genoeg kantoren. Waarom moet het
bos dan weg ? ( Liesbeth, Gent )
• Antieke natuur is veel meer waard. De bomenstunt volhouden aub.
( Aïscha, Sint-Amandsberg )
• Laat ons een bloem en een bos dat nog groen is. We zouden het ten
zeerste appreciëren dat men het bos laat bestaan voor de kinderen die
na ons komen. Scouts en Gidsen Oelegem steunen dit project. ( Dieter,
Marie, Anoek, Margot, Ellen, Hanne, Laura, Marijn, Frauwke, Anke,
Sarah, Cathy, Anouk, Lise, Laura, Jante, Amber, Lisse, Ellen, Marie,
Stijn, Elke )
• Geen afgekapte bomen! Geen kantoren! WEL spelende kinderen! WEL
mooie natuur! ( Amelie, Oostkamp )
• Niet kappen! Of je krijgt lappen! ( Febe, Oostkamp )
• Wij willen bomen om in te klimmen en te spelen. Er is al zo weinig bos!
( Eve, Oostkamp )
• NIET KAPPEN! Alstublief ? Doe je het wel dan vinden we je niet lief !
( Suzanne Oostkamp )
• Alsjeblief, het is het niet waard. Voor zo een fabriek ruil ik nog liever mijn
bic… ( Lena, Oostkamp )
• Waarom kappen als er nog zo veel andere alternatieve plaatsen zijn?
( Edith, Oostkamp )
• Gebruik je gezond verstand! Niet kappen dat bos! Merci voor het
bewaren. ( Zaraï Oostkamp )
• Wij willen bossen om in te crossen! ( Pauline, Oostkamp )
• Bouw geen kantoren! Vogels gaan geen thuis meer hebben. Alle andere
dieren trouwens ook niet. Laat het staan dat bos ! ( Luc, Oostkamp )
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• Ik ben niet akkoord dat jullie de laatste beetjes groen en bossen die we
nog hebben plat gooien. Er staan zoveel bruikbare panden leeg.
Gebruik die voor kantoren. ( Macha, Bredene )
• Laat ons een stukje groen ! Waar moeten we anders gaan genieten van
het bos en de stilte ? Proficiat aan alle Lappersforters. ( Samira,
Oostende )
• Lappersfort bos blijft bos ! Stop dringend de natuurvernietiging !
( Dorine, Oostende )
• Er is al zo weinig natuur in België. Waarom de reeds bestaande bossen
vernietigen ? Een pluim voor de mensen die zich inzetten voor het
behoud van de natuur. ( Frederick, Oostende )
• De groene longen zijn levensnoodzakelijk, zeker in de stad ! Veel
respect voor Joke en de gedreven gasten. ( Griet, Oostende )
• Waarom een bos kappen voor kantoren ? Er zijn genoeg andere
plaatsen. ( Stephanie, Vosseslag De Haan )
• De oude bossen moeten blijven. Voor onze eigen toekomst. De wereld
zal nu al vergaan ! ( Kevin, Oostende )
• Ik ga niet akkoord met de bouwpolitiek in de bossen. Symboolbos in
Vlaanderen moet blijven. Doorgaan met de strijd. ( Samuel, Bertem )
• Het weinige groen in onze maatschappij moet behouden blijven ! ( Davy,
Knokke-Heist )
• Denk aan de opwarming van de aarde, laat de oude bossen leven !
( Gwendolyne, Oostende )
• Laat het bos leven ! Groen staat beter. ( Zoë en Noël, Oostende )
• Groen is mooi en nuttig. Zorg voor de natuur, de natuur zorgt zo veel
voor U ! ( Horia, Oostende )
• Het beetje groen dat we hebben mag niet verdwijnen ! ( Dwight,
Oudenburg )
• Geboortebossen aanplanten en de oude kappen … Wie houden jullie
voor de gek ? Laat de oude bossen leven. Weg met beton !! ( Ilse )
• Behoud het bos ! Heel belangrijk voor Brugge, de natuur en de C02 –
opslag !! ( Charlotte, Oostende )
• Geen burelen in het bos ( Elise, Merelbeke )
• Bos blijft bos ! ( Kenny, Bredene )
• Laat ons wat gras/natuur dat nog groen is. Geef ons de nodige zuurstof !
( Kristof, St. Kruis )
• Meer groen voor de kinderen. Hou van de natuur door ze te
beschermen, niet door ze te vernietigen ( Steve en Hayley, Oostende )
• Ik ga niet akkoord dat groen overal in België verdwijnt ! ( Gaëlle,
Oostende )
• We hebben de aarde niet gekregen van onze grootouders, maar in
bruikleen gekregen van onze kleinkinderen. Hou rekening met de
toekomst ! ( Liesbeth, Oostende )
• Persoonlijk vind ik dat het onnodig is om de bestaande bossen ( de zo
weinige in België ) te gaan kappen voor kantoorgebouwen. Men maakt
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steeds beloftes om bossen bij te planten voor degene die men kapte,
maar komt nooit zijn beloftes na. ( Nick, Koekelare )
Ik ga niet akkoord met het kappen van de bomen ! Laat de oude bossen
in leven. Nieuwe bosjes aanplanten gaat langzaam. ( Sophie, Gistel )
Laat dat groen maar staan ! ( Florentina, Oostende )
Ik ga niet akkoord met het verwijderen van een deel Lappersfortbos. Er
is al zo weinig groen in ons land. ( Kinga, Roeselare )
Het is jammer dat de natuur moet wijken voor de industrie. Nieuwe
bossen zijn moeilijk aan te planten en ze zijn net zo belangrijk. ( Wesley,
Gistel )
Waarom het groen wegdoen om grijs in de plaats te zetten ? Geef het
bos een kans ! ( Sybren, Bredene )
Bomen moeten blijven ! Weg die kantoren ! ( Veronique, Bornem )
Er zijn in Brussel beloftes gemaakt om nieuwe bossen aan te planten.
Maar er komt niks van in huis ! Zijn dit valse beloftes ? Oplossing : laat
de zonevreemde bossen leven !! ( Melissa, Bredene )
Wij gaan voor het volledige behoud van het Lappersfortbos. Natuur moet beschermd worden & blijven. ( David, Sandrina, Yerina, Langdorp )
Bij deze wil ik graag aantonen dat het plaatsen van kantoren in het bos
niet opportuun is. Groen in de stad moet blijven ! ( Stefanie, Herzele )
Hoe meer groen hoe meer gezonde lucht op aarde. Indien er gekapt
wordt, komen we betogen. ( Carmen, Passendale )
Wij gaan niet akkoord met het kappen van het bos (Kurt, Kathleen,
Kiandro, Brugge )
’ t Is jammer dat er altijd gekozen wordt een groene long te verwijderen
om kantoren te bouwen. En dit terwijl er in economische gebieden
zoveel leegstand is. Schaamtelijk ! Er wordt veel beloofd om het bos te
behouden, maar concreet komt er niets van in huis. ( Annelies, Gent )
Ik ga niet akkoord dat het bos zou verdwijnen, zeker niet voor
kantoorgebouwen. ( Barbara, Gent )
België, reeds 1 van de meest bebouwde streken op de wereld. Het is
dus een schande de resterende bossen te kappen. Overigens stel ik mij
de vraag waarom dergelijke zone moet veranderd worden met de vele
echte industriële zones die reeds voorhanden zijn. ( Yoeri, Eeklo )
Laat ons het weinige groen dat ons nog rest bewaren voor de toekomst.
Proficiat aan Joke en de bosbewoners-zachte anarchisten. Dankzij jullie
zijn de natuurwaarden in de media gekomen. ( Anne, Ilse, Robbie,
Oudenburg )
Vaartje van 400 jaar oud en waardevolle bomen errond mag niet
vernietigd worden !! ( Chantal, Audrey, Julie, Westende )
Spaar onze bossen, we hebben er al zo weinig. Dus handen af van het
Lappersfortbos. ( Gerd, Gent )
Lappersfortbos : laat het staan ! Hoe meer groen, hoe beter, en hoe
minder opwarming van de AARDE ! Politici luister meer naar de
bevolking. ( Céline, Sint- Andries )
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• Ik protesteer want ze gaan het bos vernietigen voor burelen. ( Sarah,
Gent )
• Stop met bossen kapot te maken. ( Ashan, Roeselare )
• Mens is mens. Bos is bos. Ik moord jou niet uit. Dus moord het bos ook
niet uit !! ( Katrien, Oudenburg )
• Geen kantoren in een waardevol bos ! Bedankt Joke en regenboogstrijders. ( Magia, Oostende )
• Waarom een bos vernietigen ? Het bos blijft ! ( Kimberly, Leffinge )
• Geen kantoren in het bos ( Sadiki, Oostende )
• Laat de bossen staan waar ze staan ! We hebben ze nodig ! ( Sven,
Oostende )
• Bos en bier geven plezier. Als er geen bos meer is zullen wij betogen.
( Kobe, Rotselaar )
• Dit bos moet een bos blijven ! Proficiat aan Joke en haar bende voor de
moed zich in te zetten voor dit bos !! ( Carole, Erembodegem )
• Stop de vernietiging van de zonevreemde bossen in Vlaanderen. Met
dank aan de milieuactivisten. ( Martijn, Oostende )
• On ne veut pas des bureaux dans la forêt ( Leila, Vosseslag, De Haan )
• Wij willen meer groen in ons land ! Maak van de zonevreemde bossen
beschermde bossen ! Er is maar één aarde, hou daar rekening mee en
draag er zorg voor ! ( Ine, Vilvoorde )
• Laat de bossen met rust ! ( Herman, Oostende )
• Geen bureau ’s in het bos. Er is al zo weinig groen. ( Willem, KnokkeHeist )
• Lappersfortbos : een stuk natuur behouden in België, is dat echt teveel
gevraagd ? Proficiat aan de bosbewoners tedere anarchisten. ( Davy,
Oostende )
• Lappersfort : laat het bos staan ! ( Lieve, Brugge )
• Er is al zo weinig bos in Vlaanderen. Daarom is kappen alleszins
zinloos. ( Luc, Ingelmunster )
• Bedanking aan de bosbeschermers ! Ik ga niet akkoord om dit mooie
bos in Brugge te kappen. ( Jean-Sébastien, Brugge )
• Voor het behoud van het Lappersfortbos ! ( Chris, Hileer en Jana,
Oostende )
• Red en bescherm het bos ! ( Nancy, Koksijde )
• Bossen zijn zeldzaam. Lappersfort bos blijft bos. ( Stefanie, Oostende )
• Lappersfortbos : het milieu heeft een long nodig. ( Sofie, Oostende )
• Ben niet akkoord met het verdwijnen van de bossen. Laat de oude
bossen leven. Oude grondplannen van de jaren ’70 zijn totaal verouderd
en voorbijgestreefd. Dank aan de strijders voor het natuurbehoud.
( Dennis, Oostkamp )
• Lappersfort : laat de bomen staan ! Van harte bedankt aan de milieuactivisten ! Dankzij jullie is de politiek in beroering. Indien er gekapt
wordt komen wij betogen. ( Kim, Brugge )
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• Lappersfortbos : de bevolking heeft ook recht op inspraak !! ( Steven,
Brugge )
• Bos blijft bos !! ( Manu, Kenneth, Anne, Lotte, Sara, Marlies, Anneleen,
Nicky, Dieter, Scouting Bornem )
• Lappersfortbos moet beschermd blijven, want er is hier al zo weinig
natuur. ( Pieterjan, Sint-Pieters Brugge )
• Ik vind het niet verantwoord dat men zo’n groot bos wil omkappen voor
kantoren, terwijl er nog genoeg leegstaande panden zijn. ( Grischka,
Oostkamp )
• Wat zeggen ze 5 ha kappen en de opwarming moeten ze daar niet over
klappen ? Stop het kappen. Laat ze leven ! ( Swa, Maldegem )
• Bos is belangrijk voor ieder mens : kinderen, kleinkinderen, dieren,
fauna en flora. Ons oorspronkelijke landschap verdwijnt : bos is zuurstof
is leven. ( Gaelle, De Haan )
• Stop met de waardevolle bossen te vernietigen. ( Tom, Pittem )
• Laat het bos staan : veel groen is beter voor iedereen. ( Katrijn,
Mechelen )
• Stop aan de vernietiging van het Lappersfortbos ! ( Jochen, Oostende )
• Laat het groen !! Politiek moet zorgen voor ons bos ! ( Steven,
Diksmuide )
• Lappersfort : geen kantoren in het bos ! ( Steven, Vicky, Robbe, Jozefien, Nelle, Rio, Noa, Ayw, Brasschaat )
• Het Lappersfortbos mag niet kapot. ( Ferzaneh, Afschin, Shaghayegh,
Nadia, Eernegem )
• Bos blijft bos ! ( François, Antoinette, Madeleine, Sébastien, Matthieu,
Brugge )
• Geen kantoren in het bos ! ( Evelien en Tineke, Amsterdam, NoordHolland )
• Stop met de bossen te vernietigen : laat ze leven ! (Chancu, Maldegem )
• Bos blijft bos ! ( Evelyne, Vincent, Bob, Jens, Hannah, Sam, Tom, Bram,
Nina, Bert, Melissa, Elien, Scouts Bornem )
• Lappersfortbos is een prachtig bos en het zou schandalig zijn als er een
deel zou worden weggekapt. ( Ana, Zedelgem )
• Geen bomen kappen ! ( Ann – Sofie, Johannes, Eva, Valentijn, Florian,
Oostende )
• Geen bomen kappen in het Lapjesbos. Voor kantoren is er elders plaats.
( Daniel, Nicolas, Jonathan, Oostende )
• Veel gezonder met bomen : fijn voor te joggen, wandelen,… ( Ronny,
Maarten, Lummen )
• Ik wil geen kantoren in een waardevol bos. ( Stef, Laakdal )
• Kap in het Lappersfortbos : het is jammer dat dit moet gebeuren. Meer
groen kan voor niemand kwaad. Dus laat het bos toch maar staan.
( Kim, Gent )
• Laat de bossen leven ( Christian, Berlin, Duitsland )
• Create the energy to heal the world ! ( Jan, Eernegem )
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• Blijf van het mooie beetje natuur dat Brugge nog rest. ( Annemie,
Oostende )
• Geef mensen een bos : kantoren zijn er al genoeg. ( Femke, Laarne )
• Ik ben volledig tegen het onnodig wegkappen van bossen. We zoeken
bescherming voor het Amazonewoud, maar we mogen onze eigen
bossen zeker niet vergeten. ( Nils, Deurne )
• Het bos moet blijven ! Denk na voor je bos vernietigt. ( Berdieke,
Nieuwpoort )
• Niet akkoord met bosvernietiging. Het weinige groen dat er nog is moet
behouden blijven voor onze nakomelingen. ( Ann, Deurne )
• Meer groen rond Brugge ! Brugge groen laten ! ( Stijn, Oostende )
• Bossen moeten blijven : leve de natuur ! ( Veerle, Jabbeke )
• Voor het behoud van het bos : een groene long ! ( Anne, Evergem )
• Gebruik uw gezond verstand : dit geldt vooral voor de politici ! Anders is
het gedaan met de bossen in Vlaanderen. ( Odry, Oostende )
• Stop de waanzin ! Waarom een kantoor zetten in de bossen ? ( Jassica,
De Haan )
• De natuur is veel te waardevol om op te geven ! Laat het bos blijven !
( Caroline, Aalst )
• Proficiat aan Joke en de hippe bende ! Ik ga ook niet akkoord met het
vernietigen van bossen in België. ( Katrien, Oostende )
• Liever bomen dan kantoren in het Lappersfortbos ( Veronique, Olivier,
Brecht en Aïsha )
• Stop ! Stop ! Stop ! Met de vernietiging. Laat ons zuurstof. Proficiat aan
Joke en aan de mensen die zich inzetten voor ons natuurbehoud.
( Angela, Rudi, Sammy, Oostende )
• Groen krijgt voorrang ! Geen woorden maar daden ! ( Ann en Tom,
Assebroek )
• Dank je wel regenboogstrijders. Ook ik vind dat het bos in de groene
long van Brugge moet beschermd worden ! Waar is anders de logica ?
( Patrick, Oostende )
• Peace in love in Lappersfort=bos ! De natuur niet vernielen. We hebben
natuur nodig in plaats van gebouwen. We hebben geen vuile lucht
nodig. Gewoon gezonde lucht voor een gezond verstand. ( Gregory,
Ninove )
• Opwarming van de aarde en kappen in het Lappersfortbos : waanzin ten
top. Is er nog gezond verstand in Brugge ? Geen woorden maar daden !
( Franky, Oostende )
• Het Lappersfortbos niet vernietigen ! ( Lynn, Gistel )
• Wanneer houdt men op met het weg doen en branden van onze natuur
? Bossen laten staan aub. tegen de opwarming van de aarde !!
( Stephanie, Oostende )
• Bos is poëzie : geen kantoren in een bos ! ( Katrien en Tillo, Brabant )
• Lappersfortbos moet groen blijven ! Geen kantoren aub. ? ( Dries en
Jeannut, Oostende )
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• Geen boskapping voor nieuwe kantoorgebouwen !! ( Luc, Beernem )
• Het bos moet blijven ! Laat het lapjesbos leven ! ( Faith Friday, Nigeria,
Oostende )
• De natuur niet vernielen !! Niet de hele wereld om zeep helpen !
( Joffrey, Oostende )
• Het bos behouden voor gezonde lucht ! ( Lieve, Kelly, Eddy, Oostende )
• Stop aan de vernietiging van het Lappersfortbos ! ( Olivia, Oostende )
• Renoveer de gebouwen en terreinen die niet meer in dienst zijn ipv.
bossen en bomen weg te doen ! Geen woorden maar daden ! ( Pieter,
Wijnegem )
• Niet akkoord met de verdere afbouw van natuurgebieden. Laat ons een
bos en wat groen : de wereld die moet nog een eeuwigheid mee !
( Emmanuel, Oostende )
• België heeft al zo weinig groen over. En dan zijn het juist de mooiste
kantjes die ze willen kappen. Het zou dus heel jammer zijn dat de mooie
bomen door lelijke kantoren vervangen zouden worden. ( Anaïs, Gaia en
Margot, Kessel-Lo bij Leuven )
• Stop het ontginnen van bomen om nieuwe ruimte voor kantoren te
creëren ! ( Heidi, Roeselare )
• Geen kantoren in het bos : stop de ontbossing ! ( André, Evergem )
• Ik ben niet akkoord dat men de natuur kapot gaat maken om kantoren te
plaatsen. Leve het groen. ( Roos, Merelbeke )
• Geen kantoren in bossen en de bossen van Vlaanderen veel beter
beschermen. ( Ricky, Lichtaart )
• Geen business of bussen in het bos ! ( Katrien, Bredene )
• Ik ga niet akkoord met de kantoorgebouwen in het bos. ( Jos, Laakdal )
• Het bos moet blijven. Kantoren kunnen elders. ( Mathias, Gistel )
• SOS Lappersfortbos !! ( Koen )
• Nieuwe kom op tegen kanker bossen aanplanten en oude bossen kapot
maken… Waar is de logica ? ( Elin, Gistel )
• Laat de natuur wat ze is : luister naar het volk en niet naar de industrie.
Geen gebouwen in het Lappersfortbos !! ( Natacha, Assenede )
• Wij gaan niet akkoord dat de bossen moeten gekapt worden voor
gebouwen. ( Jessie en Jordan, Herk-de-Stad )
• Ik ben niet akkoord dat de bossen vervuild worden met kantoren
( Jessica, Gistel )
• U mag de bossen niet kappen. Bescherm de natuur ! ( Lucie, Oostende,
vroeger Congo )
• De natuur moet blijven. Er is plaats genoeg buiten het bos voor burelen.
( Jolicia, Kevin, Amelia, Alicia, Mike, Priscillia )
• Er is al zo weinig groen op de aarde. Gelieve dus geen kantoren in de
bossen te zetten ! Bedankt regenboogstrijders ! ( Tiffany, Oostende )
• Zonder groen is er niets te doen ! We hebben er allemaal zo veel deugd
aan ! ( Fien, Oudenburg )
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• Het is onrechtvaardig zo een mooi natuurgebied te vernielen. Stop er
mee ! ( Cristof, Bredene )
• Bossen zijn geen plaats voor kantoren ! ( Tiny, Bredene )
• De oude bossen moeten blijven voor onze eigen toekomst. Weg die
kantoren. ( Virginia, Oostende )
• Geen groen meer weg doen. Oplossing : in de hoogte bouwen ! ( Alain
en Zita, Oostende )
• Luister aub. naar het publiek. België zegt mee te doen aan milieubescherming : maar waar zijn de daden ? Dank U Joke en Lappersforters :
goed dat door jullie actie het milieu een beetje respect krijgt. ( AnnCatherine, Westende )
• Stop met zagen ! ( Claudia, Kim, Kylie, Shania, Stieven, Björn, Shauni,
Sharon van Oostende )
• Ik wil niet dat het bos verloren gaat ! Meer groen in Vlaanderen.
( Suzanne, Oostende )
• Ik ben niet akkoord dat het bos gekapt wordt voor kantoorgebouwen.
( Jeroen, Herent )
• Ik ben tegen de vernietiging van het bos. ( Sara )
• Als men in Brazilië de Amazonegebieden kan beschermen, waarom
kapt men dan hier verder in de bossen ? ( Silke, Oostende )
• Lappersfortbos : laat wat groen is groen. ( Lindsy, Peer )
• Stop de boskapping in Vlaanderen en in het Lappersfortbos. ( Erik, SintAndries )
• Zal het gezond verstand blijven als de oude bossen verdwijnen ?
( Sanne, Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig blijven ! ( Jan, Gent )
• Stop met het kapot maken van bossen ! ( Tom, Ingelmunster )
• Hou de kantoren uit het bos : laat de natuur leven ! ( Maya, Aarsele )
• Ik wens dat het Lappersfortbos als mooie natuur een beschermd gebied
wordt ! ( Mathieu, Waasmunster )
• Bos moet bos blijven ! Er staan genoeg lege gebouwen in Vlaanderen.
Maak daar kantoren van ! ( Ilse, Oedelem )
• Er is voldoende andere grond. Stop het kappen in bossen. ( Eli, Assebroek )
• Geen kantoren in natuurgebieden. ( Stephanie, Stekene )
• Ik ga niet akkoord dat ze het bos kapot doen ! ( Alina, Brugge )
• Ik ga niet akkoord dat ze de bossen om kappen. ( Thomas, Brugge )
• Lappersfort voor bomen, Lappersfort voor bos. Laat toch groeien, al dat
groen…het bespaart je meer dan een miljoen. ( Jessica, Blankenberge )
• Bossen zijn zo al zeldzaam. Stop met ze te vernietigen. ( Bianca,
Torhout )
• Stop met kappen, we hebben nu al geen speelruimte en groen meer.
( Karen, St. Kruis )
• De bomen moeten blijven want het is leuk en gezond voor de mensen
om er een wandeling te maken. ( Kitty, Oostkamp )
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• Hou groen in onze stad en streek : voor mens en dier : kap geen oude
bossen ! ( Annie, Sint Kruis Brugge )
• Laat nog groen over voor onze kinderen en dieren. Stop met kappen :
plant een boom ! ( Tine en Günther, Dudzele )
• Laat groen groen blijven : geen kantoren in dit bos ! ( Els, Avelgem )
• Geen kantoren in het bos. Er is al genoeg kapot gemaakt. Spaar aub.
ons bos en ons milieu. ( An, Myrthe en Ella, Oostende )
• Als men zo verder blijft gaan met de bomen kapot te maken blijft er echt
niets meer over voor de mensen. ( Naomi, Knokke-Heist )
• Het groen moet blijven ! ( Kathy, Dilbeek )
• Het bos moet blijven omdat er veel te weinig groen is. ( Sandy en
Helena, Deurne )
• Het Lappersfortbos is uniek en moet blijven ! ( Stefanie, De Haan )
• Laat dat stukje bos toch staan : er is al zo weinig groen. ( Wendy,
Middelkerke )
• Waarom moet het bos weg als er grond vrij is naast het station en bij
Bombardier ? Deze leegstand zou toch een goede plaats zijn voor
kantoren ? ( Emilie, Gistel )
• Politici in Brugge zouden meer naar de mensen moeten luisteren !
( Justine, Dudzele )
• Er verdwijnen al te veel bossen in Vlaanderen : geen bomen kappen in
het Lappersfortbos. ( Mathias, Oostende )
• Laat het bos leven. Het is van groot belang voor de toekomst. Indien er
gekapt wordt komen we betogen. Dank aan de beschermers van het
Lappersfort. ( Sandra, Oostende )
• Het zou leuk zijn als dit schitterende stukje natuur niet moet wijken voor
een nieuw kantoorgebouw. Ik hoop dat U de bescherming behartigt !
( Peter, Brugge )
• Laat het bos bos blijven ! ( Jessy, Brugge )
• Let’s make it a green world !! Er is al zo weinig groen ? Denk aan het
klimaat ? ( Lies, Oostende )
• Ik ben niet akkoord met de bouwpolitiek van Brugge. Laat het symboolbos leven ! ( Cecil, Bertem )
• Laat het Lappersfortbos bestaan ! ( Mario, Oostende )
• Voor behoud van het bos als geheel ! ( Michaël, Oostende )
• Er is al zo weinig bos. Laat ons dit rustige plekje behouden. Politici
moeten hun beloftes nakomen. Bosbeschermers : blijven volhouden met
jullie protest ! ( Natascha, Knokke-Heist )
• Ik vind het niet terecht dat bos en tevens een mooi stukje natuur wordt
kapotgemaakt om kantoorgebouwen te zetten. Er is plaats genoeg op
leegstand. ( Dieter, Rotselaar )
• De waardevolle bloemen en bossen moeten blijven. ( Mike, Oostende )
• Er zijn al genoeg bossen vernietigd. We hebben bomen en bossen
nodig om te kunnen ademen ! De aarde heeft ook longen nodig.
( Katrien, Vilvoorde )
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• Wij van de Scouts hebben de bossen nodig : het zijn onze speelterreinen. ( Sarah, Hofstade )
• Lappersfortbos : zonder zuurstof geen leven. Give green a chance.
( Benny, Bredene )
• Antwerpen Lo zegt No tegen het verdwijnen van het Lappersfortbos.
Geen verwijdering van onze groene long. Gebruik jullie gezond
verstand. Wij allen steunen Joke en de Lappersforters. ( Marnix,
Antwerpen LO )
• Leve het bos ! ( Els, Sint-Michiels )
• Stop met het onnodige boskappen ! ( Jan, Lede )
• Voor de natuur : blijf er af !! ( Gill, Oostende )
• Zeker niets van het bos abumeren ! ( Bianca, Oostende )
• Spaar toch de natuur. Het is toch zo gezond ! Geen kantoorgebouwen in
het rond. Met dank aan de regenboogstrijders. ( Marlies, Bredene )
• Het bos moet blijven bestaan. Wat is de wereld zonder bossen en
natuur ? Joke en de idealisten bedankt ! ( Melissa, Moerkerke )
• Behoud het bos door gebruik van uw gezond verstand ! ( Rafaël,
Oostende )
• Ik ben niet akkoord met kantoren in het bos ! ( Gwendoline, Timoty en
Eve, Oostende )
• Ik ga niet akkoord met het plaatsen van kantoren in de bossen. ( Yentl,
Oostende )
• Luister naar de bevolking : laat het weinige groen dat we nog hebben
leven. ( Annick, Koolkerke )
• Ik ben tegen de bosafbraak. Luister aub. naar de bevolking ! ( Isabelle,
Gooik )
• Ik ga niet akkoord dat men een mooi stukje groen eigen aan onze streek
zou wegdoen om een kantoorgebouw te plaatsen. Zet kantoren op
andere plaatsen. Bedankt aan alle milieuactivisten. ( Stephanie,
Koksijde )
• Laat de bossen heel. Er is op leegstand genoeg plaats ! ( Yana, Yolien,
St. Gillis-Waas )
• Geen kantoren in het bos ! Geboortebosjes, kom op tegen kanker
bossen en op hetzelfde moment mooie waardevolle oude bossen kapot
maken ? Waar blijft de logica ? ( Ilyas, Nieuwpoort )
• We love Lappersfortbos ! ( Charlotte en Roeland, Oostende )
• Bomen geven zuurstof en daarom moet het volledige bos blijven.
( Nynke, Dendermonde )
• Er zijn genoeg andere plaatsen om burelen op te bouwen. Dit mag toch
niet gebeuren ten koste van de natuur ? Dank U Joke en de tedere
anarchisten !! ( Joicy, Oostende )
• Lappersfortbos mag niet kapot. Dank aan de bosstrijders ! ( Hanne,
Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig blijven ! ( Mireille, Dendermonde )
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• Het bos moet blijven bestaan. De burelen moeten er niet komen. Bos
blijft als natuurbehoud ! ( Gudrun, Grimbergen )
• We gaan niet akkoord dat jullie het bos kapot maken. ( Aurelie, Trani en
Lisa, Oostende )
• Lappersfortbos 4 – ever ! ( Leslie, Gistel )
• Politici luister meer naar de bevolking ! ( Sean, Sint-Pieters )
• Groen is belangrijk. Groen moet blijven !! Er is nu al te weinig plaats
voor bos en te veel voor kantoren. ( Matthias, Oostende )
• Natuur is de toekomst ! Maak ze niet kapot ! ( Eline, Gistel )
• The wood doesn’t have to be spoiled ! ( Bernard, Oostende )
• Tegen het vernietigen van bossen wensen wij meer groen. ( John,
Oostende )
• Laat onze bossen heel. We hebben er al zo weinig ! Leve Groen !
( Katelijn, Brugge )
• Ik ben niet akkoord met kantoren in het bos. ( Jeroen, Oostende )
• Laat het Lapjes bos leven. Laat het bos natuur blijven aub. ? ( Wendy,
Brugge )
• Maak het Lappersfortbos niet kapot ! Het bos moet volledig blijven.
( Elyas, Jamil, Valentina, Marilena, Marcus, Bredene )
• Als JNM’er vind ik dat er bos moet zijn om te bezoeken. En geen saaie
gebouwen. ( Sarah, Oostende )
• Ik ga niet akkoord met kantoren in het bos ! ( Malaika, Torhout )
• Op het ogenblik dat men praat over duurzame ontwikkeling en het
belang van het milieu voor het welzijn van de mens wordt overwogen
om bossen te hakken !! Lappersfort bos blijft bos !! ( Cathy, Oostende )
• Ik ga niet akkkoord dat het bos verdwijnt. We hebben al zo weinig
bossen waar we nog degelijk en rustig kunnen in wandelen. ( Pascale,
Oostende )
• Politici moeten naar de stemmen van het bosvolk luisteren. Laat de
bomen staan : laat het bos leven ! ( Maaike, Bredene )
• Het Lappersfortbos moet volledig bewaard blijven. ( Hilde, Simon, Laura,
Oostende )
• Natuur moet behouden worden. Er zou beter wat meer groen komen. De
politici zouden beter luisteren naar het volk. ( Patrick, Nieuwmunster )
• Het Lappersfortbos moet natuurgebied blijven. ( Kelly, Sint-Andries )
• Behoud de bossen ! Meer groen. ( Christy, Oostende )
• Zet de gebouwen buiten het bos. Wij willen spelen en wandelen.
( Corneel, Emma, Lotte, Brugge )
• Stop de vernieling : genoeg gekapt in onze mooiste natuurplaatsen aan
de kustzone. Met dank aan de milieuactivisten. ( Sigmund, De Haan,
Vosseslag )
• Hoe meer groen hoe beter. Gebouwen in plaats van bossen, dat kan
niet ! De aarde moet beschermd worden. ( Jan, Hofstade )
• Het bos moet blijven. Gebruik uw verstand ! ( Kenny, Oostende )
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• Het is niet terecht om bossen weg te ruimen voor het zetten van
kantoren terwijl er elders genoeg plaats voor handen is. Bossen is onze
gezondheid en deze mag niet om zeep. Bescherm daarom de zonevreemde bossen. ( Niels, Dendermonde )
• Lappersfortbos : laat dat bos in Brugge eens staan ! Indien er gekapt
wordt komen we protesteren. ( Joren, Wenduine )
• Blijf het Lappersfortbos bewaren voor de toekomst ! ( Charlotte, De
Haan )
• We hebben al zo weinig bos dat ons gezonde lucht kan geven. Moeten
de Belgen sterven van de vergiftigde lucht ? Bescherm de zonevreemde
bossen ! Dank en proficiat aan de zachte anarchisten. ( Lieven,
Dendermonde )
• Een bos moet bos blijven ! ( Annelore, Brugge )
• Ik ga niet akkoord met het beschadigen van het bos en het
dierenbestand voor kantoorgebouwen. Er is elders leegstand genoeg !
( Robbe, De Haan )
• Een bos moet een bos blijven. Het moet eens gedaan zijn met onze
oude mooie bossen kapot te maken. ( Shana, Brugge )
• We hebben bossen te kort : kap ze dus niet ! ( Elke, Brugge )
• Geen bomenkap ! ( Tessa, Zuienkerke )
• Ik ga niet akkoord met de stelselmatige vernietiging van de bossen.
( Ine, Oudenburg )
• De natuur heeft ook een ziel. Jammer dat wij menselijke zielen het
geheel van het universum niet zien en slechts de afgescheidenheid.
Jammer dat we zo’n ervaringen doorgeven aan de natuur. ( Nathalie,
Denis, Marcella, Westende )
• Lappersfort : natuur boven alles ! ( Renée, Loppem )
• Wij willen dat het bos blijft bestaan ! ( Astrid, Jonas, Lisa, Brugge )
• Geen kantoren in het bos ! Wij willen spelen. Laat het bos bestaan !
( Bieke, Dean, Jolien, Audrey, Sint- Andries )
• Bescherm het bos ! ( Charlotte, Oostende )
• Laat ons de kleine oude bossen. Zo kan je rustiger wandelen en
bewonderen & genieten van de vogelzang, zonder veel mensen en
drukte. ( Christiane, St. Kruis Brugge )
• Waarom een stuk groen weg doen als het er buiten kan ? ( Jeroen,
Bredene )
• Geen kantoren in het bos ! ( Kaat en Anna, Gent )
• Laat het bos zoals het is. Groen is belangrijker dan kantoren die overal
kunnen ingericht worden in leegstaande gebouwen. ( Liesbet, SintMichiels Brugge )
• Daar er al genoeg geknoeid is met het milieu protesteer ik luidop tegen
de kap in het Lappersfortbos. ( Pieter, Bredene )
• Bewaar het bos ! Er is nog veel te kort !! ( Gert-Jan, Bredene )
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• Tegen het rooien van bomen. Waarom groene gordels in het buitenland
kopen om uitstoot te verantwoorden als het mogelijk is om een bos te
houden in België ??? ( Dieter, Gistel )
• Ik protesteer ! Ik wil niet dat dit bos verdwijnt ! Er is nu al te weinig
groen. We moeten zorgen voor de aarde !! ( Steve, Middelkerke )
• Het bos moet blijven bestaan als erfgoed van natuur. ( Ellen, Gent )
• Gebruikt uw gezond verstand : men bouwt geen kantoor in een bos !
Amen ! ( Rozette )
• Bomen laten staan. Bossen geven toekomst ! ( Yentil, Oostende )
• Ik ben tegen de kantoren die in het bos zullen komen. Er is al veel te
weinig groen in ons landje en dat groen is zeker van belang voor de
wereld. ( Graziëlla, Oostende )
• Er is plaats genoeg in dit land om kantoren te zetten zonder dat er
bomen geveld moeten worden. ( Tommy, Oostende )
• De bossen moeten meer beschermd worden. Nieuw geboortjebosjes
plaatsen is goed; maar laat de oude staan ! ( Julie, Nieuwpoort )
• Het bos moet volledig blijven ! ( Marilyne, Oostende )
• Voor de bescherming van de bossen en de natuur : laat de oude bossen
leven en laat er nieuwe bijkomen. Tegelijk doen ! ( Stefanie, Wielsbeke )
• Lappersfort moet natuurlijk blijven ! ( Ides, Oostende )
• Hoe meer groen, hoe meer vreugde ! Laat de bomen leven ! ( Caro,
Oostende )
• We love Lappersfortbos ! ( Anastasia en Jonas, Roeselare )
• Laat kinderen hun ruimte hebben om vrij rond te spelen. ( Ann,
Oostende )
• Het bos moet volledig blijven ! ( Anthony, Oostende )
• Het Lappersfortbos moet behouden blijven. Het is een prachtige plek om
te spelen en het zit vol herinneringen. ( Frauke, Oudenburg )
• Het heeft geen zin nieuwe bossen te planten als de oude gekapt
worden. ( Robrecht, Kortrijk )
• Lappersfortbos betekent zuurstof ! Lappersfortbos betekent groene
long ! Plant een geboortebos en doe iets helends in plaats van iets
slopends ! ( Natasja, Brugge )
• Laat het bos groen zoals het is ! ( Claude, Oostende )
• Laat de oude bossen hun charme behouden. De natuur was ooit de trots
van ons land. Het heeft geen zin iets te vernietigen dat alleen maar
vreugde brengt voor iedereen. ( Sarah, Veurne )
• Lappersfort bos blijft bestaan !! ( Jürgen, Sint Kruis Brugge )
• Stop Killing nature !!! Because nature is ourselves. Give trees a voice.
( Lynn, Veurne )
• Laat de oude bossen leven en blijf van de natuur. ( Pieter, Roeselare )
• Waarom bossen ( de longen van de aarde ) kappen voor kantoorgebouwen als er ergens anders genoeg ruimte is ? Spaar de longen van
de aarde !! ( Marijke, Oostende )
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• Het is voor de kinderen zeer belangrijk dat dit bos beschermd wordt en
blijft bestaan ! Luister wat meer naar de stem van het volk ! Er
verdwijnen zo al genoeg bossen ! ( Nathalie, Bredene )
• Handen af van het bos ! ( Vanessa, Bredene )
• Behoud de natuur ! ( Bart, Stijn, Ineke, Maaike, Jelle, Jonas, Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig blijven ! ( Sarah, Brugge )
• Het Lappersfortbos mag niet weg gaan voor kantoren. ( Wilfried,
Brussel )
• Hands off. Lappersfortbos is ours. ( Frank, Wenduine )
• Waar blijft jullie gezond verstand ? ( Virginie, Oostende )
• The woods were here before we were born and they will be here when
we are gone. They provide habitats for all types of animals and should
be kept for the enjoyment of all. ( Ian, Oostende )
• Meer bos voor gans de provincie : Lappersfort blijft ! ( Roel, Clio en Asa,
Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig blijven ! (Simon, Brugge )
• Blijf met je handen van het bos. ( Veerle, Oostende )
• Laat ons het beetje groen dat er nog is behouden ! (Anja, St. Gillis )
• Laat het bos leven : dank aan de regenboogstrijders ! ( Ilke, KnokkeHeist )
• Waarom een mooi bos kapot maken ? Behoud dit mooie stukje natuur
aub. ? Gebruik uw gezond verstand ! Snelwegen genoeg. Auto’s
vervuilen alleen maar het milieu. Bedankt aan degenen die het bos
bezet hebben. ( Linsey, Oostende )
• Lappersfortbos behouden; waar eindigt de groene gordel anders ?
( Pierre, Assebroek )
• Geef Brugge het groenbehoud waar het recht op geeft ! ( Laure, VerAssebroek )
• We steunen het “front” ! ( Jan, Aaron en Abel, Brugge )
• Bescherm de natuur ! ( Els, Delphine, Anthony, Matthijs, Bredene )
• Stop en denk ook eens aan de natuur. Er zijn nog genoeg plaatsen
leegstand om kantoren te plaatsen. ( Lore, Brugge )
• Het begin ligt dikwijls in onze macht. Het midden zelden. Het einde
nooit. ( Laura )
• Laat het bos bestaan, nu en later. ( Wesley, Sint-Niklaas )
• Het bos moet blijven. Meer groen in Vlaanderen. ( Sofie, Oostende )
• Spaar onze bossen ! Stop met bossen om te hakken ! ( Ken, Oostende )
• Lappersfortbos laten staan ! ( Shane, Oostende )
• Je proteste contre le coupe de bois ! ( Danny, Oostende )
• No buildings in the woods ! ( Joseph, Ex-Gambia, Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig beschermd blijven ! ( Marc, Briek,
Bastiaan, Korneel, Jasmien, Koolkerke )
• Lappersfort niet verpesten door er kantoren neer te poten ! ( Melissa,
Bredene )
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• Ik vind het onverantwoord dat het beetje bos dat we nog hebben
ingenomen wordt voor kantoren. Stop ermee en denk aan de natuur.
( Lydie, Oostende )
• Ik ga niet akkkoord dat ze het bos vernietigen. ( Kim, Oostende )
• Natuur is de baas. Politiek niet ! ( Herman, Brugge )
• Spaar het groen. Zelfs op Cuba wordt natuurbehoud meer au sérieux
genomen dan hier. ( Yaleidis, Ex-Cuba, Oostende )
• Zonder bos geen zuurstof, geen kindjes, geen toekomst ! ( Jo- Ann,
Oostende )
• Stop ! Waarom de longen van de wereld vernietigen ? ( Matthias,
Oostende )
• Er zijn genoeg plaatsen voor kantoren, maar er zijn bijna geen bomen
meer ! Dit bos moet blijven ! ( Joëy, Oostende )
• Het bos niet kapot maken aub. ( Matyas, ex-Hongarije, Oostende )
• Bomen zijn er al niet zo veel meer ! Gebruik uw verstand en zoek
andere oplossingen. ( Steffi, Oostende )
• Natuur is belangrijk voor onze planeet : bewaar het bos volledig.
( Francisca, Ex- Congo, Oostende )
• Stop de afbraak van onze bossen ! ( Irina, Oostende )
• Dit bos en deze bomen zijn stukjes longen van de wereld. Het is één
van de grootste zonden als men dit toelaat. ( Serena, Oostende )
• Leve de natuur ! Het bos moet volledig blijven ! ( Christophe, Oostende )
• Geboortebosjes aanplanten is prachtig, maar laat aub. de oude bossen
leven. We hebben ze ook nog nodig. ( Saline, Oostende )
• Gebruik aub. je verstand en verlies de logica niet uit het oog :
bosbehoud en bosaanplant hoor je samen te doen ! ( Davy, Bredene )
• Dit bos moet bewaard blijven voor de toekomst ! ( Mikhail, Bredene )
• Save the planet ! ( Alain, Oostende )
• Laat het bos zoals het is ! ( Melissa, Oostende )
• Dit bos moet volledig blijven ! ( Ron, Bredene )
• Behoud het bos : bos blijft bos ! ( Ilse en Lore, Oostende )
• Laat ons nog genieten van de natuur die we nog hebben. Neem onze
zuurstoftanken niet af ! Gebruik je gezond verstand !! ( Alisha,
Nieuwpoort )
• Oude bossen behoren te worden behouden. ( Veerle, Gistel )
• Geen bossen weg doen ! ( Jan, Gent )
• Geen kantoren in het beetje groen dat Brugge nog heeft. ( Chris,
Assebroek )
• Ik ga niet akkoord dat de bossen in Vlaanderen gekapt worden.
( Matthias, Dendermonde )
• Lappersfort volledig beschermen ! ( Claire, Oostende )
• Lappersfort bos moet volledig blijven ! ( Kimberley, De Haan )
• Geen kantoren in onze groene zones. Meer bomen !! ( Katrien, Deurne )
• Lappersfortbos : voor natuur, tegen kantoren. ( Wim, Antwerpen )
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• Ik ga niet akkoord dat ze bossen vernielen voor industrie. ( Gaëlle,
Oostende )
• Er worden teveel bossen vernietigd en te weinig aangeplant. ( Thomas,
Oostende )
• Politici luister meer naar het protest van de bevolking ! ( Charlotte )
• Lappersbos : waar is ons bos ? Mijn kinderen kunnen nergens meer
spelen ! En ik ook niet meer ! ( Jan, Schoten )
• Ik ga niet akkkoord met het verdwijnen van de bossen uit Vlaanderen.
( Helena, Oostende )
• De beloofde aantallen hectares jong bos moeten er komen. Tot zolang
geen bomenkap in de oude bossen ! ( Lou, Oostende )
• Red het bos : heel het bos ! ( Nicolas, Bredene )
• Laat alle bomen staan in het Lappersfortbos ! ( Wouter, Gent )
• Laat alle bomen zuurstof ademen ! ( Isabelle, Gentbrugge )
• Voor meer behoud van groen en bescherming van de natuur. ( Pieter,
Gent )
• Stop met de afbraak van onze bossen ! ( Gwen, Oostende )
• Laat de bossen bloeien ! ( Kwame, Antwerpen – Ghana )
• Geef ons wat gras en een boom die nog groen is : Lappersfort moet
blijven, vrij naar Louis Neefs ! ( Willy, Oostende )
• We willen geen kantoren in het bos ! ( Leen, Middelkerke )
• Neen aan de leugen van de poltiek ! ( Siska, Gent, Spanje )
• Vijf hectare zuurstofmakers laten staan ! Geen groen is geen leven !
Aan de burgemeester van Brugge : speel geen politieke spelletjes met
de natuur ! Er zijn andere oplossingen om kantoren te bouwen. Goede
wil aub ! De natuur gaat achteruit; en de opwarming : zal U er iets aan
doen als het te laat is ??? ( Paul, Oostende )
• Behoud de natuur ! ( Thine, Oostende )
• Protect the forests for the children ! ( Michelle, ex-Jamaïca, Oostende )
• Geen kantoren in dit bos !! ( Bernard, Oostende )
• Bos niet kapot maken ( Sharam, ex-Iran, Oostende )
• Het bos moet blijven voor de dieren ! ( Nina, Oostende )
• Laat groen wat groen is. Geef niet toe aan de commerce ! ( Jürgen,
Oostende )
• Ik ga niet akkoord met de industrialisering in dit mooie nostalgische bos.
Laat groen wat nog groen kan zijn. Er blijft er nog zo weinig over. Dank
bij voorbaat ! ( David, Oostende )
• Lappersfortbos moet bos blijven ! ( Tatiana, Oostende )
• Al genoeg nagedacht over ruimtelijke ordening in Brugge ? Elders is
zeker nog plaats genoeg ! De wereld gaat nu achteruit ! Bossen
elimineren zal niet helpen. Vooruit dus met het bosbehoud ! ( Sören,
Oostende )
• Geen bos geen leven, geen leven geen gebouwen, geen gebouwen
geen protest ! ( Katarina, Oostende )
• Het bos moet blijven ! ( Theodoro, Griek uit Aalst )
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• Lappersfort Poem by Martin Burke, Lappersfort Poets Society
Green
deep green
as if Lorca saw and named you
as if all of the green of the world came to here
in shades and tints that call aloud
the beauty of this place
Briwn
deep brown
as if Ritos sough to bless this place
that showed the deeper hues of the world hues I walked amidst and knew
this was the origin of the world
Lappersfort
more than your beauty invades my mind
as i sit at dawn in the cool of the world
to make my unfashionable prayer
that you be preserved and be strong
Strong as you are to the seeking mind
strong as you are to the loving heart
strong as you are in a too busy world
which does not pause to greet you
www.regiobrugge.be/lappersfortpoets
Tussen Valentijn & Midzomernacht 2007 zamelden GGF-medewerkers André
& Paul ( Zandvoordse Struikrovers ) verder wensen in voor het Brugse Lappersfortbos. We dragen al deze wensen graag op aan alle bedreigde natuur,
bos, groene gordels en landschap in België. Om de 36 dagen sneuvelt ergens
in Vlaanderen 1 Lappersfort ( = 18 ha ) bij lapjes en bij bosjes, boom per
boom. Wat zeg je 1 Vlaams voetbalveld bos per dag ?? We hopen dat de
Vlaamse politici van goede wil er stilaan van wakker liggen. De vorige Valentijnswensen zijn on line op www.ggf.be ( 050/390957 of 0486/737220 )
Onze burgervader die in het stadhuis zijt,
geheiligd zij uw bos dat vecht om zijn bestaan.
Uw wijsheid van 'zorg voor de schepping' kome.
Uw goede wil geschiede op de burg als in het Lappersfort.
Geef heden gehoor aan de stem van brood en bossen
en vergeef ons onze inzet gelijk ook wij de uwe vergeven.
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van BPA Ten Briele. Amen
Wees gegroet schepenen vol van genade,
de Heer van bomen en bossen zij met U
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Gezegend zijt Gij boven alle schepenen en gezegend is de
vrucht van Uw stad : het Lappersfort met zijn dochters en zonen.
Beste schepenen, moeders en vaders van Brugge, bid voor ons,
arme muzes van het Lappersfortbos, nu en in het uur van onze hoge nood.
Aan u de verantwoordelijkheid voor de aarde en haar duurzaamheid.
In eeuwigheid. Amen.
Stadsgebed van de muzes van hut bedreigde Lappersfortbos

We dragen deze wensen op aan de mogelijks nieuw ( Bron Knack
en Laatste Nieuws ) te verwachten verstandig oranje bos-minister
die het werk van de Ministers Dua, Sannen, Tavernier & Peeters
kan voltooien. Door de laatste zonevreemde delen Lappersfort zone
eigen te maken. Politici, speel niet langer met de hoop en de
verwachtingen van het bosgroene volk ! Staat de politieke klasse in
Vlaanderen op het punt een historische vergissing te begaan door
een kapvergunning af te leveren voor het symboolbos der
zonevreemde bossen : Lappersfort ??? Of zal de politieke klasse
eindelijk ook de jongens- en meisjesdromen van Bioboy (
Klapperbos ) en Pluk ( Torteltuin, Petteflet ) en Reuzenbos (
Averbode Vlaams Filmpje ‘ slapen in de armen van een boom ‘ ) en
Bert ( Enkel de daad ) begrijpen en mee met ons strijden voor een
etisch réveil omtrent de bossen binnen de politiek van het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen ( RSV ) en/of de afbakening van het
grootstedelijk gebied Brugge ?
We zien U ook een stukje als doorgeefluik naar andere politici van
goede wil. 2007 is een RSV jaar en dan moeten de zonevreemde
bossen echt op de politieke agenda en als bos ingekleurd worden
op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Want wat baat onze
Lappersfortstrijd als men elders in Vlaanderen blijft kappen ( om de
36 dagen 1 Lappersfort van 18 ha ). Die Lappersfortstrijd is
trouwens nog steeds niet gestreden,
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=141
getuige daarvan een gedicht van Hedwig Speliers. De kapvergunning wordt eerstdaags wel of niet verwacht binnen het Brugse stadsbestuur. Ons C-plan voor het Lappersfort is on line op www.ggf.be
( april 2007, open deur dag in het Poëziebos ) en werd reeds aan
pers en publiek gepresenteerd. Over dit symbool dossier hadden we
ook graag gesproken met de Brugse blauwe schepen van
Ruimtelijke Ordening. Ons C - plan is immers een fris recept voor de
warme samenleving. 100 jaar na de dood van priester Daens
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kunnen velen zich immers herbronnen en daarom zou men beter
luisteren naar de noodkreet van het bosgroene volk...
GGF vraagt aan de informateur ( of aan zij die bij machte zijn er iets
aan te doen ) om het Lappersfortbos – federale materie aangezien
eigendom van Suez – niet te vergeten en eindelijk naar een duurzame en dierbare oplossing te komen. Geen kap in de zonevreemde
bossen ! Wel een teken van hoop voor de blauwe planeet ! En van
verstandig groen ecologisch christendemocratisch oranje
rentmeesterschap…
Suez maakt deze dagen mooie geboorte-reclames ( vrouwen van
alle kleuren die op het punt staan nieuw leven te schenken ) onder
het motto van duurzame oplossingen. We verwachten daarom ook
een daad van edelmoedigheid van Suez door de bouwvergunning
voor de Fabricom groep in te trekken en voluit te gaan voor de
duurzame grondenruil en Hut Fabricom Vredesbos…
Rainbow Warrior van Luka Bloom, al 5 jaar ons lijflied
Warriors of the rainbow are answering the call
They go to where the dust will rise again
Dust will rise again and fall
Leave Polynesia alone
Polynesia, leave her alone
Leave Polynesia alone
Mon ami Français Ecout s'il vous plait
J'apprend a parlez Francais pour dire
Votre bomb non merci Votre poison non merci
Ecout s'il vous plait
Warriors of the rainbow are answering the call
They go to where the dust will rise again
Dust will rise again and fall
Polynesia, leave her alone
Fernando Perreira gave his life to the sea
His spirit is calling out to you
To you and to me
Polynesia, leave her alone ...

