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 eerste burger van het land, Jan Peumans. Over de bossen van Vlaanderen.
Beste nieuwe parlementsvoorzitter, de sage http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=56 van het
Lappersfortbos 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, voor de jaren
80 was het Lappersfortbos eigendom van FN. Een bos dus met een oorlogsgeschiedenis. 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. We schreven er daags na Vlaandereens feestdag een bosbrief over aan twee
bevoegde ministers http://www.indymedia.be/nl/node/34087 . Die dreiging is als de roepstem die
bosbezetters uit alle vier de windstreken naar Brugge brengt. Hun motto: action speaks louder than
words. En zo kreeg Vlaanderen zijn eerste bezette zonevreemd bos in 2002 maar ook vandaag in 2009.
Recent maakte de Belgische regering een akkoord voor de mensen zonder papieren. In Vlaanderen
hebben we de bossen zonder papieren. 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. Alle Vlaamse burgers en
burgeressen ademen dezelfde boslucht, zuurstof voor het leven. Zuurstof die bij 10.000 ha zonevreemd
bos accuut bedreigd is, terwijl 1 op 4 bomen zonevreemd groeit in Vlaanderen ( 40.000 ha bos die planologisch niet de juiste papieren bezit ). Bosdichters http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
willen de kloof helpen dichten. Vlaanderen mag landschappelijk niet dweilen met de kraan open.

Hoopvol lazen 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 de overheden & Fabricom over
BPA Ten Briele als vredesbos. Er is nu een akkoord tussen Fabricom, de nieuwe bosbezetters en het
GGF dat ademruimte geeft aan de moeder der zonevreemde bossen, het laatste lapje bedreigd Lappersfortbos. We hopen dat U ons als Limburger met een bosgroen hart wijze raad wilt geven en dat U deze
zaak wilt aankaarten bij de Vlaamse ministers & parlementsleden. Het verhaal van torenkamerkraker
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html Pluk van de Petteflet &
de Torteltuin http://www.annie-mg.com/huiskamer/annies_werk/boeken/pluk1.html laat zien dat het
mits een beetje fantasie en goede wil mogelijk is. Met deze haalbare vredesdroom komen wij graag
thuis in bos ( www.vbv.be/netwerk ) en stad ( www.regiobrugge.be ) …
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society & Luc Vanneste, GGF, 050/390957, Brugge 3 augustus
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