Socialistische en Christendemocratische bijlen marcheren naar
Brugs Lappersfort ? Brede bosbeweging antwoordt met fakkeltocht 4 maart 2006, 19u. Burg Brugge. U komt toch ook ...
1. BOSINLEIDING ?
U herinnert zich nog de lente en de zomer van 2002 : ' Tedere anarchisten bezetten
18 ha. bos vlakbij de Brugse binnenstad ' Neen ? Geen nood : om uw geheugen
op te frissen is er ondertussen een Lappersfortmuseum geopend online op
http://ggf.regiobrugge.be . Ondanks de breed gedragen steun was er een
politieontruiming van de " geweldloze vredesactivisten voor vader bos & moeder
aarde", herfst 2002. Veel zalvende woorden van politici volgden zonder concrete
daden. En nu dreigt het CD &V - SP.a stadsbestuur een kapvergunning af te leveren
voor 3,5 ha Lappersfortbos. Men droomt ook nog steeds van een weg door het
Lappersfort om de buurt beter te ontsluiten. Het massale verzet kon geen barmhartigheid en meededogen losweken bij de heersende klasse politici. Business as usual is
opnieuw het motto. De duurzame alternatieven kregen geen gehoor. Ondanks de vaststelling dat 1/3 van de Vlaamse bossen zonevreemd is ( www.vbv.be ) en we hier dus
wel echt met een Vlaams symbooldossier te maken hebben.

OP EEN DAG DOKEN ZE OP EN ZWERMDEN UIT. We gaven ze te
eten van onszelf. Op een dag waren ze verdwenen. Maar ze bleven. 's
Nachts worden we bezocht in onze eigen, vreemdkleurige dromen. Peter
Verhelst
2. EEN BOS VOL STADSGEDICHTEN…
Dit mooie Brugge 2002 -gedicht gaat misschien over de Lappersforters, de neven en de
nichtjes van Pippi Langkous, Robin Hood en Pluk van de Petteflet bij de Torteltuin. De
vreemdkleurige dromen van de Lappersforters dragen wij - de mensen & groepen van
het Groene Gordel Front - als wakkere burgers en burgeressen verder met ons mee. Op
zoek naar een stad/land waar mensen in vrede kunnen wonen. Een queeste die je kan
nalezen op www.ggf.be en in de stadsgedichten voor Brugge die ontsproten aan de
bosdichters van de Lappersfort Poets Society.
3. BOS BLIJFT BOS !
Omdat herbebossing de komende 127( * ) jaar best start met bosbehoud en omdat je
niet kapt in een symboolbos. Om de 36 dagen kapt Vlaanderen 1 Lappersfort van 18
ha. Ongeveer 36, 2 % van Vlaanderens industrieterreinen bestaan uit braakliggende
leegstand. Met deze waanzinnige cijfers moet de overheid toch beseffen dat het
keerpunt misschien wel in Brugge ligt in het Lappersfortbos . Helaas, naar Kassandra
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en de profeten werd ook niet geluisterd. Onze profetie is nochtans dat er duurzame
alternatieven zijn; concreet bijvoorbeeld een duurzame grondenruil overheid &
Fabricom. Of gewoon hut bos aan Brugge schenken als hut Fabricom-vredesbos !
(* 127 jaar is het cijfer dat het Natuurrapport 2005 kleeft op de termijn die Vlaanderen
nog nodig heeft om zijn eigen bos-doelstellingen te realiseren aan het huidige tempo)
4. GEEN BOSPARTIJ ?
Ondanks de falende overheid die ter plaatse bleef trappelen is ons bosverhaal geen
stille dood gestorven. Ons motto was en is dat we zelf de dragers van onze strijd
moeten zijn in coproductie met zoveel mogelijk overheden/politici van
goede/duurzame wil. Ons motto leenden we van Indymedia : don't hate the
media/poltics; be the media/politics...Het bosverhaal moet volgens ons bewegen.
Daarom hebben we de Hanzestadcoalitie gesmeed met verbeelding in de hoofdrol. En
niet de bospartij. We gaan niet op lijsten staan maar inspireren politieke mannen en
vrouwen met ons duurzame verhaal. We leggen verbindingen en werken samen, maar
behouden onze onafhankelijkheid. Onze ziel verkopen we niet aan één kleur. Onze
droom is die van de Hanzestad (hanzetopia : de duurzame stad waar 'Planet, People,
http://www.ggf.be/GGF/Hanzestad/index.htm Participation, Profit' in
evenwicht zijn) Zelf noemen wij ons soms 'the fellowship of the Lappersfort' een
breed stadsnetwerk voor duurzaamheid en dierbaarheid. Het is pijnlijk ( maar o zo
menselijk en eigen aan alle kleuren ) dat politici van partijen met een ideaal ons verhaal
met man en macht hebben gesaboteerd en tegengewerkt. Maar voorlopig geven we de
moed en de hoop niet op dat ‘anders gaan leven en aan politiek doen’ mogelijk is stap
per stap, dag per dag. Met de droom en het visioen van (bos-) vrede voor ogen.
5. RED HUT VREDESBOS : geen bijlen in Lappersfort !
Zaterdag 4 maart : " fakkeltocht nacht van de duisternis " Om 19 uur start op de Burg
(stadhuis) van Brugge een ludieke rouwstoet als positieve treurmars naar hut Lappersfortbos. We willen duurzame stadsplanning nu. En dat men na 5 jaar strijd eens
echt luistert ! Het einde is voorzien rond 21uur 30 aan de randparking brug
Steenbrugge, op wandelafstand van het Brugse station. We eindigen met enkele
slottoespraken. De organisatie is in handen van de Lappersforters ism. Groene Gordel
Front & Lappersfort Poets Society.

LAPPERSFORT POETS SOCIETY

Hedwig Speliers

Wat zeg je, 3,5 ha kappen?
Wie kappen?
Wat kappen?
Waarom kappen?
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Dat ze beginnen, die heren,
met zichzelf te kappen.
Verdomd, er zijn kappers genoeg
om ze te kappen. Dat ze hun luizen
kuisen, dat ze zich laten wassen,
friseren, golfkrullen, het kan
ons niet schelen. Maar
bossen kappen. Wat zeg je,
3,5 ha bos kappen. Je moet
durven, de zee kap je toch ook niet.
De golven, wie kapt ze?
De schuimkrullen
wie durft het aan?
Wat zeg je, 3,5 ha kappen?
Hebben ze geen gekapt genoeg?
Dat ze zichzelf kappen, kappers
kunnen ze vinden om elke hoek.
Maar laat ze mijn bos met rust,
mijn bos verlangt rust, het is
een rustig bos. Laat het met rust
zoals ik rust verlang. Lang al
naar bosrust verlang.
roestige heren zijn het, zeg het,
roestige heren zeggen we,
die onze bossen kappen
om er onzin te poten, onzin
te planten: beton, beton, beton
en nog eens beton. Van beton
zijn die heren, hersenen van beton
hebben die heren. Betonnen heren
zijn het. Ze hebben een gat van beton
en een pik van beton en een maag
van beton. Van breed beton zijn ze.
Kortom , Heren van Beton.
Maar wij zijn Heren van het Bos.
Dit gedicht bos-woede komt uit de Corpus Lappersfortus-litanie MY FOREST IS A
BATTLEFIELD http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, Valentijn 2006
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