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PLANOLOGISCHE HERBESTEMMING ZONEVREEMDE BOSSEN
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

GROENE GORDEL FRONT ROND LAPPERSFORTBOS
een boskat met 9 levens… www.ggf.be
Open bosbrief aan de nieuwe Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege
en de nieuwe Minister van Ruimtelijke Ordening en Begroting Philippe Muyters over het
bedreigde Lappersfort poëzie- & vredesbos aan Ten Briele, Brugge.
Beste nieuwe ministers,
De sage van het Lappersfortbos http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=56 lijkt een nooit
eindigend verhaal en duikt voor het eerst op in de landelijke kranten nog voor 11 september
2001. Desalniettemin zijn de wortels van het Lappersfortbos oud en gelinkt aan planologische
herbestemmingen, de verfoeide gewestplannen van de jaren 70. Daarvoor was het Lappersfortbos eigendom van FN. Een bos dus met een oorlogsgeschiedenis. Ooit moeten we met
historici en erfgoedmensen het ganse verhaal eens ontstoffen. Maar dat zijn zorgen voor later.
Met het Groene Gordel Front en de bosdichters van de Lappersfort Poets Society proberen wij
met positieve ogen naar Vlaanderen te kijken. Elke keer dat er een boom geplant wordt, haalt
ons hart opgelucht adem. Toch ervaren ook wij alom de dreiging. Elk stukje landschap dat
Vlaanderen vandaag mooi maakt, kan morgen verdwijnen onder asfalt of beton. De magie van
het landschap wordt op vele plaatsen onttoverd. Bomen als geluidsschermen en fijnstofzuigers
worden in mootjes gehakt. Wie maalt er om? Wij proberen duidelijk te maken dat ‘het
dweilen met de kraan open’ moet stoppen. Al 6jaar plant men ‘kom op tegen kanker bomen’,
maar in die 6 jaar heeft men slechts geplant wat Vlaanderen in één jaar aan bos kapt. Maar
wanneer de nood het hoogst is komt de redding nabij…

Vandaag lezen we onderstaand zinnetje in het Vlaamse regeerakkoord 09
“ We zorgen voor meer toegankelijke stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief hoogstaande
groene ruimte in de stad, speelbossen en natuur- en bosgebieden, waarbij er steeds aandacht
is voor toegankelijkheid. We activeren het boscompensatiefonds ter ondersteuning daarvan.
We maken ook werk van het in kaart brengen van de zonevreemde bebossing en
herbestemmen de bossen waar dat nuttig en mogelijk is. “
Voor ons een goede kapstok voor mogelijke verdere gesprekken met overheid & Suez
Fabricom Gti over BPA Ten Briele als vredesbos. Wij geven onze stem aan de stemloze en
bedreigde bomen. 3,5 hectare van het Lappersfortbos blijft nog steeds met vernietiging
bedreigd. We riepen vroeger op om alle mogelijke pistes te bestuderen om het integrale
Lappersfortbos als stadsbos te vrijwaren ( aankoopoptie industrieel gedeelte, BPA-wijziging,
nieuw groen RUP, regionaal stedelijke afbakening, duurzame grondenruil, Fabricom-bosstichting met schenking voor 1 symbolische euro, …). Bossen verdienen respect was ons
motto, maar het bleef vechten tegen de bierkaai. Waarom – bij zoveel leegstand – moesten
1

bossen steeds wijken voor kantoren en loodsen? Wie had de moed om zorgzaam voor het
bosgroene erfgoed te handelen? Geen nood, nieuwe ministers brengen nieuwe tijden. Onze
dank aan regeringsonderhandelaars van NVA, sp.a en CD & V voor dit sterke bovenstaande
boszinnetje in het regeerakkoord. Wij hopen dat met U respect en verdraagzaamheid ten
opzichte van de bedreigde bomen en bossen woorden worden met daadkracht. Wij schreven
er in de aanloop naar de verkiezingen taltrijke open bosbrieven over. U las ze ongetwijfeld.
Het punt dat wij willen blijven maken, is de verdediging van het zwakke, kwetsbare en kleine:
de bedreigde Vlaamse zonevreemde bossen, waarvan iedere dag ongeveer een oppervlakte
vergelijkbaar met 1 voetbalveld tegen de vlakte gaat…Of om het in bostaal te stellen. Om de
36 dagen kapt Vlaanderen 1 Lappersfortbos van 18 ha. Ons alternatief is en blijft leegstand
van industriezones (36,2 % van de afgebakende terreinen) aanpakken. Voor het bos van Suez
en Fabricom Gti hebben wij het concept van de mogelijke duurzame grondenruil uitgewerkt.
Ministers doen alles om de geld en auto-industrie te redden. Wij zoeken ministers die er alles
aan doen om de zuurstofindustrie te redden. Dus zeg neen aan de kap in het zonevreemde
Lappersfortbos. Voltooi het bezettingswerk van de Lappersforters ( eerste bezetters 20012002 ) en van de nieuwe bosbezetters ( sinds herfst 2008 www.lappersfort.tk ) in schoonheid
en vrede. Met die bosbezettingen is een ganse vlaamse bosbeweging uit de aarde geschoten.
Hun pluralistische veelkleurige draagvlak vind je op www.ggf.be en wij linken alle kleuren
van goede wil omdat we allen dezelfde boslucht ademen, zuurstof voor het leven. Zuurstof die
bij 10.000 ha zonevreemd bos accuut bedreigd is ( terwijl 1 op 4 bomen zonevreemd groeit in
Vlaanderen of 40.000 ha bos die planologisch niet de juiste papieren bezit ).
Beste Bosminister, beste minister van ruimtelijke ordening, in de bomen en lindes van het
Lappersfortbos wonen weer Lappersfortmeisjes- en jongens, ook Maria en de bosmuzes
vonden er een blijvende plek. Net zoals de ‘Kleine prins’ van Antoine de Saint-Exupery
hebben wij rites geleerd. Een daarvan was de zondagswandelingen in het Lappersfortbos,
ondertussen seizoenswandelingen. “ ‘Wat is een rite ?’ zei de kleine prins. ‘Dat is ook een
vergeten begrip’ , zei de vos. ‘Een rite maakt dat de ene dag verschilt van alle andere dagen,
het ene uur van alle andere uren.’” U begrijpt dat het kappen in het Lappersfortbos onze rites
danig zal verstoren. Als jonge ministers zullen jullie begrijpen dat heiligschennis niet thuishoort in de bossen van Vlaanderen. We hopen daarom dat u en uw partijgenoten-rentmeesters
die zorg willen dragen voor de schepping, de bijlen definitief opbergen. Maak een vredesplek
van dit bos en de bosmuzes zullen uw naam eeuwig bezingen.
In de tijd dat wij bang afwachten, prevelen wij stille bosgedichten, boombeschrijvingen en
gebeden en hopen we dat de heer van de bomen en de god van de bossen ons en de
bosbezetters mag zegenen en beschermen. We hopen ook ooit uw zegen te krijgen voor het
integraal behoud van het Lappersfortbos, Vlaanderens meest bekende zonevreemde parel.

Boombeschrijving Hans Andreus
Bomen zijn werkelijk.
Hun bladeren praten werkelijk
met woorden veelzeggend en letterloos.
Hun toppen zingen.
Hun stammen zwijgen
hoorbaar.
Hun wortels houden
van de aarde
Bij een boom
staande moet ik wel
ademen als een boom
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Naar een boom
ziende zie ik
hemel en aarde in elkanders
armen.
Want een boom
een boom is een bruiloft
Wijzelf, als brede bosbeweging www.ggf.be, hebben het gevoel dat we aan ons negende (en
laatste) leven begonnen zijn. Het bedreigde Lappersfortbos zouden we graag een tweede leven
geven als actief vredesbos. Bekijk zeker eens de site http://www.activeforest.com van actieve
speelbossen. Als je ook nog weet dat de Vredesweek ( www.vredesweek.be ) het Lappersfortbos uitkoos als plek om de post Kyoto duif in Brugge te lanceren, dan trek je toch zelf je
conclusies. Onze stad wacht op een nieuwe Visart voor de Vlaamse zonevreemde bomen &
een vredesklimaat. Heel veel mensen hebben behoefte aan rust- en stilteplekken voor poëzie
en ademruimte. Waar wachten we op? Het verhaal van torenkamerkraker Pluk van de Petteflet & de Torteltuin laat zien dat het mits een beetje fantasie en goede wil mogelijk is?
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html
http://www.annie-mg.com/huiskamer/annies_werk/boeken/pluk1.html
Met deze haalbare droom komen wij graag thuis in bos en stad…
Luc Vanneste, Groene Gordel Front & Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
Ps. Luister hier http://video.google.nl/videoplay?docid=2564262903868802793&pr=goog-sl
naar het sprookje dat wij liefdevol opdroegen aan de Vlaamse regeringsonderhandelaars als
flits van lang geleden. Wij hopen oprecht op een nieuwe lente en een nieuw geluid voor de
zonevreemde bossen. Maak er vredes- & poëzieplekken van? Het is onze wens dat de poëzie
van Lucebert tot inspiratie en bezinning leidt bij de dames en heren politici. Bezinning. Bezint
eer gij begint. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Wij pleiten er voor dat
zulke overwegingen door politieke en ambtelijke hoofden spelen, alvorens er gehakt, gekapt
en gekettingzaagd wordt. Lucebert kan daarbij helpen. Het lijkt ons inspirerend wanneer de
bosminister en de minister van ruimtelijke ordening iedere vergadering waarin tot kappen,
hakken en zagen wordt besloten, zullen beginnen met het gezamenlijk uitspreken van de
mantra: "Alles van waarde is weerloos".

HERFST
Als het bos van het Lappersfort verdwijnt,
laten de bomen in Vlaanderen
hun bladeren tegelijk
vallen.
Bruges la morte
Als het bos van het Lappersfort weg is,
kan de industrie in Vlaanderen
weer opgelucht
ademen.
Flandre la morte
Wally de Doncker, Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
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