Achtergrondverhaal nieuwe bosbezetting & bosverzoekschrift
gemeenteraad Brugge + antwoord gemeenteraad 23.11.09
1) We twijfelen niet aan de edelmoedigheid van de nieuwe jonge bosbezetters uit
de vier windstreken. Het zijn wellicht prachtige jonge mensen. Maar met hun actie
brengen zij de 13 veroordeelde bezetters uit 2002 en de 3 bosbezetters die het
contract met GDF Suez Fabricom ondertekenden juridisch en financieel in gevaar.
Het GGF valt als medeondertekenaar onder het contract en dient op 1 december
het strijdtoneel van het bedreigde bos te verlaten. We roepen alsnog alle
bosbezetters op om die einddatum te respecteren. We weten ook dat de eerste en
de tweede bosbezetting onafhankelijk van GGF zijn begonnen, maar vragen staat
vrij. Met spijt in het hart kunnen wij deze derde Brugse bosbezetting niet steunen.
Wij zullen onze eigen GGF-rol spelen.
Dat het contract mislukt is, is niet de schuld van de boseigenaar. GDF SUEZ
Fabricom heeft een paar concrete stappen gezet naar de bosbeweging en naar de
overheid. Helaas zonder het verhoopte resultaat. Daarvoor echter zijn vele politici
verantwoordelijk en ook de samenleving die de grote klimaatuitdagingen wel kent,
maar nog niet voldoende gealarmeerd is om actie te ondernemen of die te eisen
van haar politici.
Desalniettemin staat het thema van de zonevreemde bossen op de politieke
agenda en in het Vlaamse regeerakkoord. Daar moet nu door de overheid effectief
werk van gemaakt worden.
Dat wij niet het onderste uit de kan haalden, betekent niet dat wij de strijd verloren
hebben. Het dossier leek aanvankelijk hopeloos. In de voorbije 8 jaar bereikten we
heel wat. Natuurlijk moeten we geduld oefenen (al is het bijna op) en kan je in
enkele maanden niet rechtzetten wat reeds decennia lang fout gaat. De balans die
GGF over 8 jaar kan opmaken is niet negatief en we menen het echt als we zeggen
dat de bosbezetters & GGF samen iets wezenlijks bereikt hebben.
Zelf herhalen wij nog eens het voorstel voor een zonevreemd bossenfonds. Dat
voorstel deden we in onze bosbrief http://www.indymedia.be/en/node/34885 aan
de koning. Ook het reddingsplan voor de zonevreemde bossen van de VBV is
sterk http://www.indymedia.be/en/node/35119. Wij bevelen het aan bij de Vlaamse
overheid. Die mag niet vergeten ons uit te nodigen voor een eerste
overlegmoment rond de aanpak van de zonevreemde bossen in Vlaanderen.
Het probleem van de zonevreemde bossen blijft nijpend. Vlaanderen telt 45.926 ha
(31% van het totale Vlaamse bosareaal) zonevreemd bos dat vaak ecologisch zeer
waardevol is! 21.245 ha ligt in agrarisch gebied. Dergelijke bossen kunnen
goedkoper gered worden (de grondprijs is er lager) dan de zonevreemde bossen
in harde bestemmingen zoals industrie- en woongebied. Op bossen in agrarisch
gebied is de ontbossingsstop van toepassing, waardoor die sowieso minder

bedreigd zijn dan de zonevreemde bossen in harde bestemmingen. Het meest
bedreigd zijn de 8.174 ha zonevreemd bos in woon- en industriegebied.
Vlaanderen moet als minst beboste regio in Europa stoppen met dweilen met de
kraan open. Om de 36 dagen kapt Vlaanderen 1 Lappersfort à rato van ongeveer
18 ha. Vlaanderen in actie 2020 verliest zo ongeveer 2.000 ha bomen. We hebben
een eerbare poging ondernomen om tegenstellingen te verzoenen en bossen te
redden. Met pijn in het hart beseffen wij dat we de dood van dit geliefde stukje bos
en zijn bedreigde bomen in de ogen moeten kijken. Dit is van onze kant geen
oorlogsverklaring aan de industriële wereld, waarvan GDF SUEZ Fabricom een
icoon is. We moeten – voor en na Kopenhagen – elkaar meer opzoeken en
vrijmoedig de dialoog durven aangaan. U hoort van ons met
http://www.gedichtendag.com/activiteit_detail.asp?ActID=7
Wij roepen in alle geval de nieuwe bosbezetters op om zich als verantwoordelijke
en geweldloze burgers te gedragen. Ook naar de politie toe dragen zij een
medeverantwoordelijkheid. Het Groene Gordel Front is bereid om de dialoog met
Fabricom verder te zetten en blijft hen zien als een respectabele partner.
Komt, mijn vrienden. Een nieuwe wereld wacht. Tot achter de zonsondergang wil ik varen. Al is de
oude kracht niet meer, die hemel en aarde verzette, we zijn wat we zijn : ons hart verlangt naar
grootse daden. Tijd verzwakt ons, wilskracht versterkt ons om te streven, te zoeken, te vinden en
niet te wijken. ( Lord Tennyson, geciteerd in film 'Dead Poets Society' inspiratie bosdichters )

Ons stadje Brugge is wereldwijd beroemd om zijn rijke geschiedenis, zijn prachtige
huizen, zijn water, zijn zwanen, zijn bomen. Het Lappersfortbos hoort bij dat erfgoed van
onze vaders en moeders. Lang geleden in oktober 2006 noemden we de bosbezetters
de Zapatisten (*) van de Vlaamse bossen. Toen hadden we het over de Brugse
Lappersforters van voor 11 september 2001 tot 14 oktober 2002. Gisteren is blijkbaar de
derde generatie opgestaan uit alle windstreken en is de tweede aan de deur gezet. Op 1
december verlaten wij het strijdtoneel www.ggf.be
(*) De Zapatisten zijn er bovendien in geslaagd de Indiaanse kwestie op de agenda te zetten. Ze zijn de
enigen die voldoende lawaai hebben gemaakt om de regering wakker te schudden. Alleen vrees ik dat de
Zapatisten niet meer in staat zijn om de kloof met de regering te overbruggen. De communicatiestrategie
van subcommandante Marcos is een tweesnijdend zwaard. Marcos beheerst magistraal het woord. Maar
je kunt zo'n discours geen jaren volhouden zonder de aandacht te verliezen. Marcos is een echte
opstandeling, geen revolutionair. Een revolutionair gaat op een bepaald moment aan tafel zitten,
onderhandelen en wederzijdse toegevingen doen. Marcos niet. De cruciale vraag is nu; hoe krijg je die
opstandigheid uit het Zapatisme zodat nieuwe onderhandelingen mogelijk worden. De
boerengemeenschappen hebben werkelijk nood aan een regeling ! Ik denk niet dat de Zapatisten op zich
nog een toekomst hebben. Maar dat hebben ze van in het begin zelf gezegd : 'todo para todos, nada para
nosotros'. Alles voor de anderen, niets voor ons. Als ze die zin au sérieux nemen, zullen ze zich op een
geheven moment opheffen. De Zapatisten hebben hun plaatsje in de geschiedenisboeken verdiend. Hun
strijd zal op een andere manier worden voortgezet. De Zapatisten zijn maar een schakel in vijfhonderd
jaar van verzet (aldus De Standaard eind december 2003) Hieronder een medestrijder van bosbezetters
en zapatisten.
Sometimes I dream about reality. Sometimes I feel so gone. Sometimes I dream about a wild wild world.
Sometimes I feel so lonesome. Hey Bobby Marley, sing something good to me. This world go crazy. It's
an emergency. Today I dream about fraternity. Sometimes I say : one day ! One day my dreams will be

reality. Like Bobby said to me. Hey Bobby Marley. Sing something good to me. This world go crazy. It's an
emergency. Tonight I watch through my window. And I can't see no light. Tonight I watch through my
window. And I can see no rights (Manuel Chao)

2) De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn.
(Italo Calvino)

VERZOEKSCHRIFT 2 AAN DE BRUGSE GEMEENTERAAD, 29.10.09
We dienden al eerder een verzoekschrift in aan de Brugse gemeenteraad (zie
september op www.ggf.be) . Het blijft wachten op debat en antwoord. Intussen
verwoorden wij via een nieuw verzoekschrift de laatste noodkreet vanuit het bezette
Lappersfortbos. Uiteraard trouw aan de minnelijke schikking die wij afsloten. Het is
uiteindelijk minister Philippe Muyters (NVA) die de aanzet gaf voor dit verzoekschrift met
zijn antwoord op de schriftelijke vraag van Bart Martens (SPA). Zie onderaan. Het
contract dat GGF & bosbezetters afsloten met GDF SUEZ FABRICOM stipuleert dat wij
contact opnemen met de bevoegde instanties. Nu blijkt de stad Brugge daarbij te horen.
Vandaar dit verzoekschrift. Wij zijn alvast bereid tot een gesprek met jullie en de 3
partijen van het contract.
Destijds keurde een voltallige Brugse gemeenteraad het BPA Ten Briele goed. Dit
bracht aldaar – binnen de grenzen van het toen niet gecontesteerde gewestplan – een
containerpark IVBO en een bussenstelplaats voor De Lijn. Die stelplaats kwam er niet.
Nu zouden er wel kantoren en loodsen komen. Er is echter op die plek zoveel gebeurd,
dat die uitgroeide tot de “moeder der zonevreemde bossen”.
Voor heel veel mensen in Europa gaat zich binnenkort in het niet langer bezette
Lappersfortbos een drama met bijlen afspelen. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt
bij de Brugse gemeenteraad. Daarom geven wij u in het slotdebat het laatste woord en
de kans om uw mening alsnog te herzien. Het is een mooie kans om in een dossier
waar iedereen schuldig pleit toch minstens de violen van het geweten gelijk te stemmen.
Er is veel beroering onder het volk. Want Vlaanderen heeft elk jaar een beetje minder
bos…Het opwarmende klimaat schreeuwt om bosbehoud. Maar wat denkt de lokale
politiek hierover?
We hebben ook enkele concrete vragen voor de Brugse gemeenteraad :
•

•

Het grootste kantorencomplex van Brugge is in aanbouw op de NMBS-site. Als
de Vlaamse overheid daar niet in trekt en ook nog eigen kantoren gaat bouwen,
zijn de kantoren in het Lappersfortbos misschien de dominosteen die de
kantorenmarkt in Brugge doet instorten. Hoe zal u later de leegstand verkopen?
Er is in het Brugse al een grote leegstand. Officieuze cijfers spreken van een
goede 30 % en zelfs het Vlaams Parlement citeert bronnen Cijfers leegstand
bedrijfsgebouwen Brugge. Kunnen we het dan maken om Europa’s meest
bekende zonevreemde symboolbos te kappen voor kantoren? Is er iemand in de
Brugse meerderheid in staat om een opening te creëren voor het algemeen
belang?

•

•

•

•

De komende ontwikkelingen in de stationsbuurt zullen extra druk op de hele
omgeving uitoefenen. Waarom dan 3,2 ha ademruimte bos en bomen kappen
terwijl we juist extra zuurstof nodig hebben op deze toplocatie. Het
Lappersfortbos is een zuurstoffabriek. Waarom kan dat niet zo blijven?
Het Lappersfortbos is een parel als uitloper van Brugges geroemde groene
gordel. Waarom er dan in kappen en het netwerk van de natuur verzwakken door
deze ernstige amputatie?
In het Lappersfort Poëziebos loopt het Hugo Clauspad met poëziewandelroute.
Brugge wil erkenning krijgen als Poëziestad. Het boek ‘Brugge gedraaid’ pleit
voor het Lappersfort als de groene schouwburg van Brugge (on line op
www.ggf.be september). Wie het Lappersfortbos respecteert, krijgt meteen de
steun van een belangrijke groep Vlaamse dichters, verzameld in de Lappersfort
Poets Society http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php.
Het Lappersfortbos wil een vredesplek zijn. Waarom niet het geweer van
schouder veranderen nu het nog kan?
We weten natuurlijk ook dat Brugge veel goede dingen doet en soms goede
rapporten krijgt. Maar gelieve eerlijke cijfers te citeren van wat er bijkomt en
weggaat. Het klopt dat er de voorbije jaren nieuwe bomen zijn aangeplant in
Brugge. Maar kan men ook eens cijfers geven van al de bomen/bossen/open
ruimte/natuur die de voorbije jaren verdwenen zijn ? En van de bomen en bossen
die de komende jaren nog moeten verdwijnen?

Luc Vanneste, 050/390957 actief in www.vbv.be/netwerk
gecoördineerd antwoorD op vraag nr. 31 van 17
van bart martens ( onderaan te lezen ) ( volledige antwoord lees je op www.ggf.be )

Antwoord minister Muyters
1. In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Brugge waarover de plenaire vergadering werd
georganiseerd op 2 juni 2009 werd niet voorzien in een bestemmingswijziging in
functie van het Lappersfortbos (en evenmin in een economische grondenruil voor dit
gebied). Er zijn geen elementen om op dit standpunt terug te komen. In het kader van
het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Brugge is deze
herbestemming beschouwd als een lokale problematiek. Hiertoe kan een initiatief
genomen worden door de stad Brugge.
Vraag van Bart Martens
Lappersfortbos en zonevreemde bossen - Herbestemming
In de media werd uitvoering bericht over de tijdelijke minnelijke schikking die GDF Suez
Energy Services International nv, het Groene Gordel Front en de Lappersfortbezetters op 20
juli 2009 overeenkwamen rond het terrein Fabricom - Ten Briele. Na jaren van dispuut
stapten ze gezamenlijk en eensgezind naar de Vlaamse Regering met de concrete vraag om
enerzijds het Lappersfortbos te redden door een bestemmingswijziging door te voeren en
anderzijds een economische grondenruil mogelijk te maken ten voordele van Fabricom, zodat
elders 3,5 ha industriezone bestemd kan worden.
1.

Is de minister de voorgestelde oplossing, namelijk herbestemming van het Lappersfortbos
en economische duurzame grondenruil, genegen? Zo ja, welke stappen wil de minister
hierin zetten tegen welke termijn? Ziet de minister eventueel andere concrete oplossingen
die tegemoetkomen aan de vraag?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29388 debat bosbehoud in gemeenteraad
Betreft: uw verzoekschrift aan de gemeenteraad van 29 oktober 2009

Geachte heer,
Uw verzoekschrift van 29 oktober 2009 betreffende "de laatste noodkreet
vanuit het bezette Lappersfortbos" werd voorgelegd aan de gemeenteraad
van 23 november ll.
De gemeenteraad besliste om u te antwoorden als volgt.
U diende een verzoekschrift in over de toekomst van de 3,5 ha
zonevreemd Lappersfortbos aan Ten Briele.
1. Eerst een beknopte terugblik op de gevoerde procedure.
De mogelijkheden voor dit gebied langs Ten Briele zijn vastgelegd in het
bijzonder plan van aanleg (BPA) La Brugeoise - fase Ten Briele. Het
betreft meer bepaald industrie, nijverheid, ambachtelijke bedrijven,
stapelplaatsen, autobusstelplaatsen, onderhoudsateliers, kantoren en een
containerpark. Dit BPA werd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei
2000 unaniem aanvaard én vervolgens door de hogere overheid

goedgekeurd (M.B. 19 januari 2001). Het Stadsbestuur is en blijft van
oordeel dat wat eerder democratisch beslist werd ook uitgevoerd moet
worden. De bouwaanvraag die Fabricom heeft ingediend voor Ten Briele is
inmiddels in 2008 ook goedgekeurd.
2. Het GGF voert aan dat de bouw van kantoren en bedrijfsruimtes langs
Ten Briele de leegstand hiervan in Brugge nog verder zal vergroten. Wij
hebben de huidige toestand even laten nakijken door onze diensten.
Op de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes staan
er momenteel amper 9 sites in ‘industriegebied’, ‘gebied voor
milieubelastende industrieën’ én ‘gebied voor ambachtelijke bedrijven of
KMO’s’ samen. Als we de sites bedoeld voor havengebonden bedrijven hier
buiten beschouwing laten, dan gaat het om 6 locaties met een totale
oppervlakte van nauwelijks 5,7 hectare over het volledige Brugse
grondgebied.

Het is belangrijk te vermelden dat de site van Fabricom aan Ten Briele
eveneens deel uitmaakt van deze lijst en 2,1 ha omvat.
Uit deze cijfers blijkt derhalve dat er geen overschot aan terreinen voor
niet-havengebonden bedrijven in Brugge aanwezig is. Bovendien leert de
praktijk dat heel wat kandidaat-investeerders voor Brugge op zoek zijn
naar ruimte voor niet-watergebonden KMO’s. De nood aan dergelijke sites
in Brugge is acuut.
3. Dan is er tenslotte de discussie over de evolutie van het bosbestand in
Brugge. De cijfers zijn wat dat betreft meer dan overtuigend. Alle
overheden samen hebben de laatste 15 jaar in Brugge meer dan 300
hectare extra groen verworven. Dat is bijna 100 keer zoveel als waar er
sprake van is in dit ‘symbooldossier’ van het Lappersfortbos.
We geven enkele voorbeelden. De Vlaamse overheid verwierf 34 extra
hectare voor verdere bosuitbreiding nabij de bossen van Ryckevelde,
bovenop de bestaande 20 hectare. De provincie West-Vlaanderen verwierf
meer dan 25 hectare in het Tillegembos; dit domein telt nu al meer dan
100 hectare. De stad Brugge kocht 35 hectare extra aan in het domein
Beisbroek, Tudor en Chartreuzinnenbos; de totale oppervlakte bedraagt
nu meer dan 150 hectare. En last but not least, de gemeenteraad keurde
in zitting van 2 september 2008 de aankoop door de Stad en het Vlaams
Gewest goed van 13 hectare Lappersfortbos, het grootste gedeelte dus,
tegen de prijs van 1,3 miljoen euro, een bedrag verdeeld tussen de Stad
en het Vlaams Gewest.
Op die manier beheren de overheden thans samen meer dan dan 1.000
hectare groen en bos in Brugge.

Wij beschouwen hiermee uw verzoekschrift afgehandeld conform artikel
203 van het gemeentedecreet.

Met beleefde groet,

Johan COENS
Stadssecretaris

Patrick MOENAERT
Burgemeester
Voorzitter van de
gemeenteraad

