AT WOODS END, bosbrief aan de vertegenwoordigers van de vierde macht
Als Groene Gordel Front – lokale bosbeweging & boskat met 9 levens – hebben wij altijd
een goede relatie gehad met de media & de pers. We schreven al zoveel open bosbrieven
die aandacht in een krant of tijdschrift, een radio- of TV-programma kregen. Nu bent u aan
de beurt. Misschien is het één van onze laatste brieven, aan het einde van het bos (naar
piratenfilm met Jack Sparrow At Worlds End). Hoewel er 13.000 ha. Vlaams bos op de
wachtlijsten staat, zit ons Lappersfortdossier muurvast en worden de bijlen opgeblonken.
We willen u graag – aan de vooravond van onze zevende verjaardag – ons GGFbosverhaal vertellen…Het is niet bepaald een verhaal dat een mens trots maakt om
Bruggeling te zijn. We kunnen immers voorlopig niet echt thuiskomen in onze stad.
Gelukkig is er een sprankeltje hoop, gedragen door de bosbezetters & bosdichters.
Gisteren http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/571 stelden tal van
Vlaamse actiegroepen onder de vleugels van de Bond Beter Leefmilieu hun dossiers &
manifest voor meer ademruimte (zie www.openruimteademruimte.be) voor. GGF doet
mee. Ook http://gi.bblv.be/2009/03/brugge-lappersfortbos/ het Lappersfortbos en de
groene gordel zijn plekken die ademruimte bieden. Maar momenteel zijn ze zelf nog naar
(politieke) ademruimte op zoek. We hopen dat er in Brugge uiteindelijk gekozen wordt
voor een duurzame oplossing. Dan kunnen we volop ademruimte bieden aan Brugge en
ommeland. We kijken hoopvol uit naar de dialoog die de bosminister ons ooit beloofde,
nadat we haar een bosbrief http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=819
schreven met enkele honderden bosvlamingen …
Als men financiële instellingen kan redden, waarom dan ook niet de nog veel belangrijker
zuurstof-banken: bossen en groene gordel? Al vanaf 2001-2002 zijn we druk in de weer
om politici te overhalen om in deze dossiers een moedige stap te zetten. Het
Lappersfortmuseum (http://ggf.regiobrugge.be) on line vertelt u het hele verhaal vanaf
onze begindagen. Een mooi historisch overzicht van de SOS-strijd om het behoud. Over
de actualiteit en ons C-plan leest u meer op www.ggf.be
Kan BPA Ten Briele, de moeder der zonevreemde bossen, gered worden? Toen we in juli
2002 met de eerste bosbezetters op het kabinet Stevaert waren, waarschuwde men ons
voor Brugse politici die boos hadden gezegd : “Als Stevaert de bussenstelplaats in het bos
schrapt, dan planten wij er kantoren, loodsen en parkings”. We hopen – nu bijna 7 jaar
later – dat goed rentmeesterschap en zorg voor de schepping het uiteindelijk halen van
cynisme. We blijven geloven in de mogelijkheid van een duurzame grondenruil tussen de
overheden en de boseigenaar groep Gdf – Suez – Fabricom Gti. Specialisten opperen dat
het kan, zelfs binnen de regionaalstedelijke afbakening. De economische situatie
(leegstand van kantoren) en de klimaatproblematiek (nog slechts 8 jaar om het tij te
keren) zijn objectieve medestanders. Het verhaal van torenkamerkraker Pluk van de
Petteflet & de Torteltuin verbeeldt 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 droom
komen wij graag thuis in bos en stad…
GGF strijdt samen met de bosdichters vredelievend voor de concrete redding. De kans
blijft bestaan dat onze vrienden, de nieuwe bosbezetters, uit het bos gejaagd worden,
zoals in 2002. Met gerechtsdeurwaarders op de hielen en kettingzagen in onze geliefde
bomen. Wij maakten het al mee. We hopen dat het niet zo ver komt. Daartoe houden we
elke dag en elke uur de dialoog open met alle mensen van goede wil. De vierde macht
zorgt ervoor dat onze stem ook aan bod komt. Op zondag 19 april 2009 start de week van
de aarde www.weekvandeaarde.be. Dan is er om 14u30 een feestelijke
gedichtenwandeling in het Lappersfort Poëziebos (Hugo Clauspad, hoofdingang Ten
Briele) met verhalenverteller en bosdichter Peter Holvoet-Hanssen www.kapersnest.be
vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland
(GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, 050/390957,
secretaris GGF, http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php www.ggf.be

