Open Lappersfortbosbrief aan vooravond week van het bos ‘08
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', een film die de bosdichters ‘Lappersfort Poets Society’ inspireerde).

Aan emancipatieminister Kathleen Van Brempt, aan minister van poëziebossen Bert Anciaux,
aan thuisindestadminister Marino Keulen en aan onze bosminister Hilde Crevits
Waarde dienaren van het algemeen belang,
Wie de Vlaamse bosgeschiedenis en het trieste ontruimingsverhaal van Brugge 2002 kent, weet
wat er te gebeuren staat… Aan jonge idealisten die voor bos en natuur vechten in de traditie van
de Lappersforters zal de oorlog verklaard worden. De politie zal hen met geweld uit de bomen
jagen. Tenzij u, mevrouwen en mijne heren ministers, daar een stokje voor steekt. We blijven
hopen. Het is bijna de week van het bos www.weekvanhetbos.be
De voorbije dagen zijn wij regelmatig op bezoek geweest in het Lappersfortbos. We hebben er
veel jonge edelmoedigheid gezien en de vaste wil om een bos te redden. Het is de stem van onze
kinderen en kleinkinderen. Een dappere stem, die luid en duidelijk klinkt. De bosbezetters
schrijven opnieuw geschiedenis. Ze spelen al de hoofdrol in drie boeken: het Vlaamse Filmpje
‘slapen in de armen van een boom ‘ (Ludo Enckels), de roman ‘Enkel de daad’ (Marijke Libert) en
het jeugdboek ‘Bioboy’ over Floris in Klapperbos (Inge Misschaert).
Als netwerk voor een duurzame en dierbare stad is het Groene Gordel Front (www.ggf.be) geen
hoofdrolspeler bij de bosbezetting. Wel zijn we sympathisanten, vrienden en vriendinnen van het
Lappersfortbos. We noemen de velen die verbonden zijn met het verhaal van het bedreigde
Lappersfortbos soms ook the fellowship of the wood. Wij zijn dankbaar voor de moed van jonge
mensen die in de bomen klimmen en in de bossen wonen om ze te beschermen tegen bijlen en
politie. We hopen dat ze van u signalen van hoop mogen ontvangen. Toon hen uw hart en zet u in
voor het laatste lapje te redden Lappersfortbos dat zij met lijf en leden geweldloos willen redden.
En dit in respect en eerbied voor natuur en bos, eigendom van moeder aarde.
Het GGF draagt de nieuwe actie van de bosbezetting (www.groenfront.be van het laatste stuk
zonevreemd Lappersfort BPA Ten Briele) een warm hart toe. Wij vragen u als politici niet om dit
ook te doen. Wel vragen we dat u de problematiek van de zonevreemde bossen zou erkennen en dat u zich met uw partij zou inzetten voor een concrete duurzame grondenruil
binnen het ruimtelijke ordeningsproces van de regionaalstedelijke afbakening van Brugge.
De vreedzame oplossing ligt misschien in uw handen. Het doel blijft al zeven jaar lang het
integrale behoud van het Lappersfortbos – dit hebben wij altijd verdedigd, waardig en met respect
voor de grondrechten van de eigenaar –. Als overheid dient u het geschikte en goedkoopste
middel te zoeken. Willen is kunnen. Deze open bosbrief wil de jonge bosbezetters & hun queeste
ondersteunen. De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn, zegt Italo
Calvino. De hele maand oktober kan er liefdevol gewandeld worden in het literaire Lappersfort
Poëziebos http://www.cultuurweb.be/CNETPortal/DetailOffer.aspx?id_event=5009986C-D79F76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL Komt u ook eens langs? Meer
bosgedichten vindt U op http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php.
Breng deze vredesboodschap aub dringend over aan de burgemeester van Brugge en de CEO’s
van Suez-Fabricom Gti. Want vanaf zondag 28.09 kan het in Brugge bijltjesdag zijn. Dan kan de
terreur van politiesirenes, relwagens en de rest in gang schieten…
vriendelijke bosgroet thuisindestad, Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF)
& woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, 050/390957, secretaris GGF, www.ggf.be

