Bosbrief aan de koning
Sire, hebt u ooit met uw kinderen of kleinkinderen in een bos gewandeld of er
verstoppertje gespeeld? Hebt u ooit de herfstgeur in een bos geroken? Of de
boshyacinten in de lente in bloei zien staan? Dan zult u vast begrijpen wat wij voelen.
Recent trof het Brugse Groene Gordel Front (www.ggf.be) met boseigenaar
Fabricom en de bezetters van het Lappersfortbos een minnelijke schikking. We
trokken samen naar Brussel om de redding van het laatste stukje Lappersfortbos te
bepleiten. De Vlaamse regering kon ons helaas niet helpen en wij blijven nu met
onze minnelijke schikking in de kou staan. Toch zijn we niet echt boos en hebben we
begrip. Maar we zitten natuurlijk wel in de puree.
We beseffen goed dat Rome niet op één dag gebouwd is en dat 40.000 hectare
zonevreemd bos niet in een pennentrek beschermd en gevrijwaard kunnen worden,
zeker niet in budgettair moeilijke tijden. Toch vinden we dat bossen voor de toekomst
van onze kinderen net zo belangrijk zijn als banken. Voor de redding van de banken
worden veel grotere inspanningen gedaan. Aan ons en aan de publieke opinie om
duidelijk te maken dat de waardenschaal in evenwicht gebracht moet worden. Vooral
de 10.000 hectaren bos die in de ruimtelijke structuurplannen een harde bestemming
gekregen hebben (industrieterrein, woongebied) blijven acuut bedreigd. We zijn van
oordeel dat er nieuwe, gedurfde en creatieve oplossingen gevonden zullen
moeten worden om die bossen van een bijna zekere ondergang te redden. We
presenteren u graag ons ultieme voorstel en hopen dat u een goed woordje doet
voor onze boszaak.
Last call : een Fabricom Vredesbos? Voorstel naar regering & bedrijfswereld
Vandaag komen de mensen van de Vredesweek (zie www.vredesweek.be) op
bezoek in het Lappersfort Poëziebos. Ze overnachten in een boomhut in het bezette
deel van het bos. Het is een zoveelste erkenning voor een ter dood veroordeeld lapje
bos. Een symboolplek. (onderaan lees je de brief aan de bosbezetters & het GGF
van de Post Kyoto Duif)
We ijveren voor de oprichting van een ‘bedrijfsstichting voor zonevreemde
bossen’. Zonevreemde bossen zijn het erfgoed van onze kinderen. Het gaat om
tienduizend hectare zuurstoflongen die in woon- en werkgebied liggen. Die stukken
grond met zgn ‘harde bestemming’ zoals het Lappersfort, worden acuut bedreigd. Via
een bedrijvenbosfonds zouden ze als ‘gemeenschappelijk erfgoed van zuurstof en
algemeen belang’ imagowinst voor de bedrijven kunnen opleveren. Een Fabricom
Vredesbos: zou dat niet mooi zijn? Bedrijfsbossen zouden de visitekaartjes kunnen
zijn van duurzame bedrijven. Misschien moeten alle bedrijven die zonevreemde
bosgronden bezitten bereid zijn om een maatschappelijke daad te stellen. Samen
zouden ze met de Vlaamse overheid een zonevreemde bosbank kunnen maken.
De overheid zorgt voor duurzaam beheer en bezorgt die bedrijven een label van
“bosvriendelijk bedrijf”. Bedrijven zouden er dan trots op kunnen zijn dat sommige
van hun gronden geen geld maar zuurstof in de maatschappij pompen.
We blijven als Groene Gordel Front trouw aan onze minnelijke schikking met
Fabricom en verlaten het strijdtoneel aan Ten Briele na de verhalenwandeling met
Don Fabulist op18 oktober (www.weekvanhetbos.be). Indien nuttig en mogelijk zullen


we die dag – het feest van de evangelist Lucas – ook nog een laatste bosbrief aan u
schrijven over de toestand van de Vlaamse bossen in uw koninkrijk. Hopelijk kunnen
we dan toch nog goed nieuws brengen…
We hebben in het Brugse Lappersfortbos al een en ander bereikt. Dat we toch 3,2
hectare van deze symboolplek moeten opgeven, valt ons zwaar. Onze stad wacht al
zo lang op een nieuwe Visart.
We kunnen mensen naar de maan sturen, maar als Vlaanderen kunnen we geen
symboollapje bos redden. We mogen niet uitsluiten dat er toch nog een opening
wordt gecreëerd of dat er een reddende koper opdaagt.
Spijt hebben we niet van ons contract met Fabricom. Het heeft een en ander in
beweging gezet en er mee voor gezorgd dat de zonevreemde bossen duidelijker dan
ooit op de politieke agenda staan. Als GGF blijven wij kiezen voor dialoog en contact.
Dit zou veel meer moeten gebeuren. Onze verwachtingen zijn niet ingelost, maar
misschien strooiden we zaadjes voor een betere toekomst?
Onze dank gaat speciaal uit naar de drie bosbezetters die bereid waren samen met
ons de dialoog met Fabricom aan te gaan. Ook alle andere bosbezetters die de
voorbije acht jaar in Brugge actief waren, willen we danken. Buiten Brugge wacht hen
heel veel werk. Er zijn in Vlaanderen nog tal van zonevreemde bossen die hun steun
hard nodig zullen hebben om te overleven.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society & Luc Vanneste, Groene Gordel Front
Beste bosbezetters, beste Lapperforters, beste mensen van het Groene Gordel Front
Jullie kennen misschien het verhaal van Ovidius waarin de godin Latona met haar
pas geboren tweeling in de armen om wat water vroeg aan enkele boeren. De
Lycische boeren weigerden haar echter het water van het heldere meertje in het dal.
De godin werd kwaad en toverde de onbeschofte boeren om in kikkers die voor
eeuwig kwakend in de modder van het vijvertje zouden ploeteren.
De godin Latona wist immers dat het water van het meer iedereen toebehoort, en wel
zeker haar dorstige kinderen. Terwijl ze de boeren omtovert roept ze hen dan ook
toe: “Moet ik soms jullie toestemming vragen om van de lucht te ademen? Of om in
de zon te lopen? Is dat alles misschien jullie persoonlijk bezit?”
Niemand bezit de lucht, niemand bezit de zon, niemand bezit het water van de
wereld. En toch eigenen sommigen het zich toe. Het zorgt niet alleen heel vaak voor
wrevel en onvrede, het leidt in sommige gevallen zelfs tot oorlog.
Ook bos is een recht. Het groen van de bomen zorgt voor de zuiverheid van ieders
lucht. De schaduw zorgt voor ieders koelte en de begroeiing voor de diversiteit van
het leven die wij allen moeten respecteren. Ook bossen kunnen dus door niemand
zomaar worden toegeëigend.
Zoals een bekend Indiaans spreekwoord zegt: “Enkel wanneer de laatste boom werd
gekapt, zullen we beseffen dat we geld niet kunnen eten.”
Indien wij geen respect tonen voor het voor water, de lucht, het leven en het bos, dan
worden wij vanbinnen als dikke kikkers en zullen wij uiteindelijk enkel nog zinloos
kunnen kwaken in de modder van een uitgeputte, opgebruikte en verwoeste wereld.
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Het is dus van belang dat we op een gepaste manier omgaan met onze natuurlijke
rijkdommen. Soms moeten we keuzes maken, maar die keuzes mogen niet enkel
door economische belangen worden bepaald. Wanneer de ons omringende natuur al
te zeer wordt bedreigd, dan betekent dit immers ook steeds in meer of mindere mate
een bedreiging voor ons samenleven. Het klimaatsprobleem is daar een pertinent en
mondiaal voorbeeld van.
Wanneer de verwoesting van de natuur door enkele partijen te grote proporties
aanneemt en daardoor de levenskwaliteit van anderen bedreigt, dan verliezen
economische rechten aan kracht. Leven is immers eenieders mensenrecht, en dat
morele recht staat nog steeds boven het juridische eigendomsrecht. Wie grond bezit,
bezit niet het leven van de mensen die er op wonen. Wie grond bezit mag het water
niet zomaar vervuilen. Wie grond bezit mag de lucht niet zomaar vervuilen. Wie
grond bezit mag het bos niet zomaar rooien.
In de vredesbewegingen weten we dat conflicten voortkomen uit verschillende
belangen, maar wij weten ook dat er steeds een mogelijkheid bestaat om het conflict
op een vredevolle manier te beëindigen door eenieders belangen te respecteren en
steeds te zoeken naar een oplossing waar we ons allen in kunnen vinden.
Verschillende belangen kunnen overeenstemming vinden. Vrede is altijd een
mogelijkheid. Daar moeten we blijven in geloven.
Maar wat we ook moeten blijven geloven is dat fundamentele rechten van elke mens
niet mogen geschonden worden.
Jullie, de Lappersforters, de nieuwe bosbezetters en de mensen van het GGF, zijn
steeds in beide principes blijven geloven en dat maakt jullie tot een prachtig
voorbeeld van actieve geweldloosheid. Jullie strijd werd daardoor gevoerd in de
geest van grote figuren zoals Gandhi en Martin Luther King. Hun geweldloze strijd
was een strijd voor de sociale rechten van de mens, jullie geweldloze strijd was een
strijd voor de ecologische rechten van de mens.
De bossen overlaten aan willekeur van enkelen is immers even absurd als een
Indische boer geen toegang geven tot het zout van zijn eigen zeewater of als een
zwarte niet toelaten op de bus. Natuurlijke rijkdommen behoren ons allen toe, de
verdeling en het gebruik ervan moeten dus rechtvaardig zijn.
In een tijd waarin Amazonewoud massaal wordt weggebrand om er bijvoorbeeld
soja-akkers van te maken, verwoesten we niet alleen de omgeving, de gezondheid
en de levensvatbaarheid van de lokale bevolkingen in het woud, maar vernietigen we
ook de ‘groene longen’ van onze planeet, en verzieken we de lucht van elk kind dat
waar ook ter wereld geboren wordt.
Een strijd voor bosbehoud is dus een strijd voor de levensvatbaarheid van onze
planeet. Of het nu gaat om de grote wouden elders, of onze eigen lokale bossen, ons
leven is er steeds mee verbonden, en dus moeten we er wijs mee omgaan.
Laat daarom niemand ontkennen hoe belangrijk het was dat jullie een geweldloze
strijd zijn aangegaan. Al ging het zo nu en dan met vallen en opstaan, een
overeenkomst werd bereikt met de boseigenaar, die alle rechten tracht te
balanceren: zowel de sociale, de economische als de ecologische. Het is uiteraard
een prachtig voorbeeld waar niet alleen onze politieke leiders, maar ook elke
bewuste burger een voorbeeld aan kan nemen. Dus al dreigen er misschien weer
enkele donderwolken boven het Lappersfortbos, ik hoop dat jullie zien wat jullie
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reeds hebben verwezenlijkt, en dat jullie dezelfde geest van geweldloosheid kunnen
blijven bewaren om alles tot het einde door te komen.
Met deze brief laat ik dan ook graag een welgemeende proficiat weerklinken. Deze
‘proficiat’ zeg ik echter niet enkel omwille van het resultaat, maar meer nog omdat
jullie in zekere zin zelf ‘bos’ geworden zijn. Je groeide diepe wortels in het collectieve
besef van de mensheid dat de zuiverheid van onze omgeving een recht is van
iedereen. Je had een statige stam die niet zomaar buigt voor de grillen van de
wereld, maar die de waarheid recht blijft houden. Je had een volle groene kruin die
rechtvaardigheid hoog in het vaandel hield. En je gaf je omgeving de zuivere lucht
van vrede en geweldloosheid. En die zuivere lucht is vandaag de dag meer dan
broodnodig.
Met welgemeende vredesgroeten,
De Post Kyoto Duif,
- Vlaamse Vredesweek 2009
www.vredesweek.be

KOMENDE SEIZOENSWANDELINGEN LAPPERSFORTBOS

(hoofdingang Ten Briele langs kanaal) zie www.ggf.be
( plaats Lappersfortbos Brugge, aan hoofdingang ANB-bord, hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat,
toegang gratis, bij regenweer paraplu & laarzen ) ( bussen 7 & 17 stoppen in de buurt van rond
punt Ten Briele )

Week van het bos 2009 op zondag 18 oktober, 14u30 is er een herfstwandeling
met bosverhalenverteller Don Fabulist www.donfabulist.be
Gedichtendag 2010 op donderdag 28 januari, 14u30 luisteren bosdichters Peter
Theunynck & Johan de Boose naar de nieuwe lente die de muzes van het bos
voorspellen. Boszanger Willy Pirotte zingt en vertelt over de man in de
wolken... www.gedichtendag.org Dit is onze Poëziebos-bijdrage aan de Poëziewinter
van Brugge.
Nu reeds dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang kunt u in het
Lappersfortbos wandelend gedichten lezen op de levende poëzieroute langs het
Hugo Clauspad
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/redirect-from-cultuurweb/5009986C-D79F76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL?id_event=5009986C-D79F76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL Wees welkom voor een vrije
toegang bij de muzes van het bos ( zie ook www.regiobrugge.be ) Een enkeling kan
het niet alleen, alleen velen die zich op het juiste moment met elkaar verenigen.
Goethe.
( sidera addere caelo ) sterren toevoegen aan de hemel - ajouter des étoiles au ciel (
Erasmus ) http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn...
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....

H

